


ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ 

Др Ибraxll\1 Карабеговнћ 

ДЈЕЛАТНОСТЂУРЕ ЂАКОВИЋА У РАДНИЧКОМ ПОКРЕТУ У 
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ОД 1905. ДО 1921. ГОДИНЕ 

Ове године наврши.1о се педесет година од погибије Ђуре Ђаковића, 
једног од најистакнутијих и најсвјет.1ијих .1икова радничко~ и КО:\Itунистич
ког покрета у Југославији. 

Ђуро Ђаковић је рођен 30 нове:v16ра 1886. године у Бродско:\11 Варошу 
(у непосредној 6 .. 1изини С1. Брода) у сиро:\1ашној сеоској породици. Среди
на 11 6.1ижа околина у којој је живје.1а породица Ђаковић била је проле
терска, што ће, без cy:\ilњe, имати и значајну рогу у Ђурини:\11 каснији:\!~ по
г.lедИ:\1а 11 идејно:\!~ формирању његове .1ичности. Још у родно:\11 крају пpy
Жit.la !I!!Y се при.1ика да се окуша у борби против реакuионарних режи:\1а 
Куена Хедерварија и да се упозна као "v1.1ади браварски радник са соuија.l
де;\10Кратским идејама.') Од доласка у Сарајево ( 1904. и.Ћ1 1905. год.) 1) па 
до прогонства у Сл. Брод 1923. године Ђуро Ђаковић је пуних седамнаест 

1) Види: др И в а н К о о а ч е в и ћ, Дјешњство Ђуре Ђаковиl!в и први •·ораци у радннч
ком покрету (реферат поднесен на научном скупу у Сл. Броду, који је одржан 24. и 25. 
маја 1979). 

2) Внди: др У б а в к а В у ј о w е в н ћ , Ђуро Ђаковнl! - Живот и дјело (грађа за моно
графију), Сл. Брод 1979, стр. 479; Наведени реферат др И. Ковачевнhа. 
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година био најнепосредније везан за социјалистички раднички покрет и Ко
мунистичку партију Југославије у Босни и Херцеговини. Те везе он није 
прекидао до смрти 1929. године. О овој повезаности за револуционарни по
крет и КПЈ у Босни и Херцеговини, поред осталог, најбоље говори податак 
да је Ђуро Ђаковић и на парламентарним изборима, септембра 1927. годи
не, био носилац листе Републиканског-радничко сељачког савеза за изборни 
округ Сарајево.') 

Подаци из којих би се могло нешто више сазнати о правим мотивима 
његовог одласка из Сл. Брода у Сарајево, посебно о Ђурином животу и дје
латности у радничком покрету у најранијем периоду, веома су оскудни. То 
је и разумљиво ако се има у виду да Ђуро Ђаковић у то вријеме у раднич
КО\1 покрету Босне и Херцеговине не представ.ъа истакнуту фигуру о којој 
би ондашње власти водиле посебну евиденцију. 

Долазак овог младог социјалисте у Босну и Херцеговину управо се 
подудара с настојањима радничког покрета у Босни и Херцеговини да се 
синдикално и политички организује и конституише. 

Раднички покрет у Босни и Херцеговини почео се развијати у крајње 
друштвено и економски заосталој средини, с примитивном пољопривре
дом, ко ј ом се бавило око 87 одсто становништва, с неразвијеном индустри
јом у којој је доминирало рударство и шумарство. У то вријеме, у услови
ма аустрогугарске окупације, радништво је у Босни и Херцеговини било 
подвргнута најгрубљим облицима експлоатације.<) У таквим условима бе
зобзирног искориштавања јефтине радне снаге радни дан је најчешће тра
јао и више од 12 сати, уз веома ниску надницу, посебно за женску и дјечију 
радну снагу. 

Према непотпуној евиденцији, у Босни и Херцеговини је 1905. године 
било нешто више од 48.000 радника у око 90 фабрика и већих предузећа, од 
којих је око 40% отпадало на предузећа за сјечу и обраду дрвета.5) У наред
ном цериоду до првог свјетског рата број предузећа и радника се повећава 
(1912. г. око 65.000 радника), а уситњеност је једна од главних карактери
стика босанскохерцеговачке привреде. 

У таквим условима раднички покрет у Босни и Херцеговини се веома 
тешко и споро развијао, али је, и поред свих тешкоћа, у овом периоду по
стигао низ успјеха, како на плану свог организовања тако и у борби за побо
љшање услова живота. Иако се формирао и развИјао у условима потпуне 
политичке обесправљености, свакодневног наглашавања конфесионалних и 
националних разлика, без школованог кадра у својим редовима, раднички 
покрет у Босни и Херцеговини успио је да до 1906. године створи услове за 
организован рад и да својим масовним покретом у мају 1906. године при
сили власти на попуштање.6) 

О учешћу Ђуре Ђаковића у генералном штрајку радника у Босни и 
Херцеговини, маја 1906. године, осим оног што је речено у сјећањима, не
мамо довољно података, али се може и на основу њих са сигурношћу 

З) АБи:Х, ВЖСО, Пов. бр. 2029127 (Полицијска дирекuија за БиХ Великом жупану сарајевс
ке области. 14. 8. 1927. године) 

4) Седамдесет година синдикалног покрета у Босни н Херцеговини 1905 - 1975, Сарајево 
1977 (реферат Раифа Диздаревиhа), стр. 10. 

5) Исто, прилог дра Недима Шарца, стр. 49- 50. 
6) Исто, прилог дра Илијаса Хаuибеговиhа, стр. 47. 
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тврдити да су ови догађаји имали снажан утицај на његова каснија опре
дје.ъења и револуционарну ак-тивност. 

Према подаци\ltа из хронологије, коју је юрцюа др Убавка Вујоше
вић може се зак.ъучити да је Ђуро Ђаковић доспио у Босну и Херцеговину 
у потрази за послом. Од доласка у Сарајево, па до почетка маја 1906. годи
не, он је као браварски по\ltоћник, с \ltањим прекидиыа, радио у Сарајеву и 
Завидовићима, промијенивши више мајстора и радионица.') 

Према сјећањима Фрање Раушера, који је након с:vtрти Миће Соко
Јlовића изабран за секретара Главног радничког савеза за Босну и Херцего
вину (ГРС), Ђуро је дошао у Сарајево ради усавршавања браварског зана
та, па је неко вријеме радио у браварској радионици Франца Назеа.") Пре
тходно је, како се види из поменуте хронологије, Ђуро Ђаковић у току 
1906. године радио и у жељезничкој радионици у Сарајеву, затим 1907. у 
Творници духана, а септембра и ок-тобра исте године радио је и у Дубров
нику. У фебруару 1908. године он одлази у Сл. Брод да би се, у другој поло
вини те године, поново вратио у Сарајево и запослио у браварској радиони
ци. Марта 1908. године Ђуру Ђаковића налазиvtо поново запосленог у 
Творници духана у Сарајеву. 

Управо у то вријеме, 1908. и 1909. године, у радничко:vt nокрету Босне 
и Херцеговине се !!РШе интензивне припре:vtе у вези с покретање\1 соција
.тистичког гласи.та и оснивањеvt социјалдечократске странке. »Г-тас Слобо
де« је почео из.1азити 29. апри.та 1909, а конце:v~ јуна исте године основана 
је и Социјалдемократска странка Босне и Херцеговине. 

Према казивањима савре:v~еника, Ђуро Ђаковић је у овим припрема
;\ltа најак-тивније учествовао.") То је и разу:v~."ъиво ако се узме у обзир чиње
ница да је он још прије до.таска у Сарајево постао социјалиста, да је већ 
почетком новембра 1905. године приступио новооснованом Савезу кови
нарских (металских) радника Босне и Херцеговине, чиме је и отпочела ње
гова свестрана револуционарна дјелатност у радничком покрету Босне и 
Херцеговине. 

У Савезу ковинарских (мета.тских) радника Ђуро Ђаковић има иста
кнуту улогу и врши разне функције. Захваљујући својој активности, Ђако
вић је на годишњој скуnштини, која је одржана 20. марта 1910. године, 
изабран за секретара управе Савеза ковинарских (металских) радника. ' 0

) 

У оквиру ГРС-а било је 1905. године шест, а већ 1912. укупно 17 син
дикалних савеза. Савез ковинарских (мета.тских) радника основан је 1905. 
године али је његово интензивније дје;товање започело 1906, односно 1907. 
године. Највећа концентрација радника ове струке била је у Зеници и Ва
решу, али су клер и по.тнција онемогућавали њихово организовање. У пе
риоду од 1907. до 1912. године Савез :v~еталаца је водио 15 штрајкова, од 
којих је \3 завршена с успјехом, а успјеси овог савеза у 1910. и 1911. годи
ни добрим дијелом су везани за личност Ђуре Ђаковића. Савез металских 
радника је послије \910. био један од ријетких струковних савеза у Босни и 

7 ) Др У б а в" а В у ј о ш.: в 11 ћ , Ђуро Ђал·vв111! ... стр. 479- 4!! 1. 

8) Б р а н к о Х р и с а ф о в и ћ, Сјсћања - Х-13, Институт за историју у Сарајеву. 
9) Др Убаnка В у јошевиh, ЂypoЉIKOBIIII ... cтp. 48 1-483 

10) Глвс Слободе. СараЈ.:во, бр. 12, 15. м:.рта 1910. гощ1не 
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Херцеговини који је успио да окупи преко 15% радника. Број чланова овог 
савеза у периоду прије nрвог свјетског рата није прелазио цифру од 500, да 
би 1919. године имао око 1900.") 

Везаност за Савез металских радника није спутава.1а Ђуру Ђаковића 
.:ш своју политичку активност најшире испољи у радничко\·1 покрету Босне 
и Херцеговине - у синдика.1ном покрету у цје.1ини, скуп.љању лри.1ога за 
» Г.1ас С.1ободе«, у бо.1есничкој 6.1агајни, итд. У вези с овом његовом актив
ношћу позната је у.1ога Ђуре Ђаковића у штрајку грађевинских радника у 
Сарајеву \91 О. године. Наиме, у низу штрајкачко-тарифних акција у перио
ду до почетка првог свјетског рата један од најпознатијих и највећих 
штрајкова радништва у Босни и Херцеговини био је штрајк преко 800 
грађевинских радника, који је трајао од 11. ју љ до 2. септембра 191 О. годи
не. Иначе, Савез грађевинских радника је био један од најстаријих, најма
совнијих и најорганизованијих струковних удружења у Босни и Херцегови
ни. Основан је 1. септембра 1905. године. Велика флуктуација радника 
грађевинске струке била је основна тешкоћа у раду овог савеза. За првих 
седам година nостојања кроз њега је прош.1о 2.375 ч.1анова из наших и ев
роnских земаља. Као и већина других савеза, и овај је ю1ао највише успје
ха у Сарајеву. До краја 1912. годнне он је у г.1авном граду Басне и Херце
говине окуnио око 7 5% грађевинских ра..1ника. 191 О. године Савез грађе
винских радника окуп.ъао је 7 Ј 1 ч.1анова. ' 2

) 

У току штрајка грађевински радници су захтијева.1и повишицу n.1ата 
и скраћење радног вре\<lена. Захтјеви радника су уг.1авном nрихваћени, па 
је радно вријеме скраћено на 9 часова дневно, а утврђено је и nовећање 
дневних зарада и плаћање прековре\1еног рада. Ђуро Ђаковић није, како 
неки сматрају, руководио штрајкоv1 грађевинских радника, али је у њему 
имао истакнуту улогу. Он је, наиме, у току штрајка организовао ударну ом
ладинску r рупу која је имала задатак да се суnротставља штрајкбрехерима. 
Ова груnа се у више наврата сукобила са штрајкбрехерима и на тај начин 
знатно допринијела њиховом осиnању и коначном ycnjexy овог штрајка.") 

Исту улогу у разбијању штрајкбрехера имала је омладинска ударна 
група nод вођством Ђуре Ђаковића и у oni.uтeм штрајку графичара Сараје
ва, ко ји је трајао од 22. априла до 21. маја 1912. године.'") 

Говорећи о синдика.1ној тактици Ђуре Ђаковића и nосебно о његовој 
борби nротив штрајкбрехера, истакнути функционер СДС Босне и Херцего
вине Јово Јакшић у својим сјећањима каже: »На nочетку стварања синди
ка.1ног nокрета у свим земљама, штрајк~рехери су би.1и важно ли!ање. И 
као што су са послодавачке стране постоЈа.lе нарочите организацИЈе за на

бављање штрајкбрехера, тако је и са радничке стране \Юрала битlt створе
на контраорганизација, која, додуше, послодавцима који су се овим пос
лом бавили ништа није могла, али су сами штрајкбрехери тешко осјећа.1и 
нашу немилосрдну руку. Једна п1ква органнзаиија постојала је пре рата у 
Сарајеву под вођством Ђуре Ђаковића. Сталнн активисти те групе били су 

11) Седамдесет година синдикалног покрета у Босни и Херцеговини ... (прилог дра Н. Шарца). 
стр. 91-95. 

12) Исто, стр. 91 - 92. 
13) АБ иХ, ГМФ, 12958, 1910; »Глас Слободе«, бр. 42-49, 54/1910; Споменица ЈО- годишњег 

рада грађевинских радника у Сарајеву, 
14) Фонд типографског друштва БиХ 1912, бр. док. 51. 93 (Институr за историју у Сарајеву); 

>>Глас Слободе«, бр. 50. 53, 61, 66, 88, 147/1912. 
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Лука Пирнат, инсталатерски радник, Фердо Крајз.1, обућарски н Пишта 
Вереш, посто.шрскп радник.«'s) 

У новој средини, у ре.::юви:-.tа босанскохерцеговачког радништва, које 
је живјело nод веома тешким ус.1овима Ђуро Ђаковић се већ након неко
лико година nрилагодио новој средини, а због својих организаторских сnо
собности, борбености и других nозитивних особина стекао је убрзо nовјере
ње радника који га стога редовно бирају у синдика..1на вођства и органе 
радничких соција.1них установа . Када су, на npи:-.tjep, у тек основанИ\.1 
Среским бо.1есничким благајнама у Босни и Херцеговини одржани избори 
за њихове уnраве nобиједила је .1иста СДС Босне и Херцеговине, а ;чеђу 
изабраним де.1егати~1а за Среску бо.1есничку б.1агајну у Сарајеву на.1а.зио 
се и Ђуро Ђаковић. ' 6

) 

На годишњој скуnштини Савеза металских радника. одржаној 12. 
марта 1911. године, Ђаковић nодноси секретарски и благајнички извјештај 
из чега се може закључити да је већ тада у синдика.1ном nокрету имао иста
кнуту улоrу.' 1) Као акп1вни синдика..1ни функционер, он је на Шестом кон
гресу Главног радничког савеза (ГРС) за Босну и Херцеговину 1912. године 
юабран у уnравни одбор, добивши, од укуnно 100, 96 гласова.••) 

У цјелокуnном друштвено-nолитичком животу у Босни и Херцегови
ни у годинама уочи nрвог свјетског рата доминира..1о је неко.1ико г.1авних 
nроблема. То су: nитање борбе за националну еманциnацију и за nрошире
ње nолитичких слобода грађана, nитање рјешења аграрних односа, nро
б.lем међунационалних и међуконфесионалних о.1носа итд. 

Привредне nрилике у Босни и Херцеговини уочи nрвог свјетског рата 
би.1е су вeo:\lla тешке. Оnшта криза у Босни и Херцеговини достиг.1а је 
врхунац за вријеме балканских ратова. ' 9

) 

Избијање nрвог балканског рата и ванредни антиратни конгрес Ин
тернациона.lе у Базе.1у, у јесен 1912. године, би.1и су за СДС Босне и Хер
цеговине nо.1стицај за њено још снажније истуnање nротив милитаризма 11 

рата. Балкански ратови и, у вези с тим, комnликације у међународним од
носима nостали су најактуелније nитање nолитичке активности Странке, 
која је у то вријеме води.1а nринщшије.1ну антиратну nроnаганду.10) Поре.1 
в.1асти и шовинистичких е.1емената у врхоВИ;\-Ја грађанских странака, ова
кав став није одобравао и један дио чланства СДС Босне и Херцеговине. 
Иако су га водиле династије балканских зе:\l!а.ъа, nрви ба.1кански рат је био 
nрва фаза у nроцесу борбе ба.1канских наро.1а за ос.1обођење од туђинске 
власти, )}што соција..1демократи н11су мог.1и и.1и нису хтје.1и да схвате.«11 ) 
Карактеристично је да је дисидентска груnа у СДС Босне 11 Хердеговине -
тзв. звонаши и настала након усnјешно завршеног nрвог балканског рата. 

15) Архив ЦК СКЈ, Београд, ф МГ / 1919 - Сјеhања Јове Јакшиl'lа, стр. 15. 
16) Глас Слободе, бр. 15, 8. аnрила 1910. 

17) Глас Слободе, бр. 23, 18. марта 1911 . 
18) ДАС, VI - 1913- 1914, бр. 6063, Пр. (1913) фотокоnије у Институту за историју у Сараје

ву.) У документу је погрешно написано nрезиме Иђаковнh умјесто Ђаковиh. 

19) Види: Др Н и к о _, а Б а б н h, Осврт на мјесто н улогу Младе Босне у нсторнј11 народа 
Босне н Херцеговине, »Преглед((, бр. 7- 8, јули - август 1974, стр. 721 - 723. 

20) Д р Н н к о л а Б а б и 1'1 , Рв т, револуција н југос.1овенско пнтање у потmщн СДС БиХ 
»Весе.1ин Маслеша«, Сарајево 1974, стр. 121. 

21) Исто, стр. 128. 
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Збивања изван и унутар СДС БиХ Ђуро Ђаковић је nратио с великим 
интересовањем. Он је још прије nрвог свјетског рата уочио појаву nроцеса 
диференцијације у руководству Странке, који је ишао у nравцу издвајања 
деснице и лијево оријентисаних снага, а пред крај рата и уочи Конгреса 
уједињења Ђуро Ђаковић је, заједно са Митром Трифуновићем, један од 
носилаца револуционарне оријентације.1') 

О збивањима унутар СДС Босне и Херцеговине Ђуро Ђаковић је де
сет година касније у сарајевском листу »Радничко Јединство«, органу Неза
висних синдиката, поред осталог, nисао: »Међу на.wа су постојале разлике 
увијек. Било је и унутрашњих борби око мишљења које су често имале 
врло оштар карактер. Ја са многим друговима, а често и са већином покре
та бивао сам у оштрој опозицији партијској политици. Од године 1910. на 
даље до случаја са болесничкшvr благајнама и избациваља неких људи - у 
партији су постојала - као и у синдикатима - два мишљењ4 и двије гру
пе ... « Он даље истиче »да он н као Опозиција нису никад иступали јавно 
против партије, него су све ствари рјешавали унутаР. партије и њене nоли-

13) тике ... « 
Способност за здраво расуђивање, најправилније оријентисање и сна

.1ажење у најтежи:v~ и компликованим ситуацијама, посебно у врије:v~е нај
жешћих фракцијских борби, Ђуро Ђаковић је стекао захваљујући чврстој 
nовезаности с радничком класом и њеном свакодневном борбом. 

О боравку Ђуре Ђаковића у Србији 1913. године тешко је, усљед не
достатака других докумената, нешто више рећи од онога што доноси сара
јевска »Вечерња nошта«. Из исказа свједока Смиљанића на nроцесу Ђури 
Ђаковићу у Сарајеву, 1922. године, овај лист је забиљежио сљедеће: » 1913. 
nребјегао је у Србију, хтијући се nрикључити комитама, али је одустао од 
тога, кад му је тадашњи србијански социјалистички првак Туцовић рекао, 
да је буржоазија свугдје једнака ... «24

) 

Избијањем првог свјетског рата, Босна и Херцеговина, као гранична 
област Аустро Угарске, nостала је ратно подручје. Рат са свим његовим 
посљедицама довео је и радничку класу Босне и Херцеговине у веома те
жак положај. Већ првих дана рата већина радника мобилисана је у војску, 
а у фабрикама, које су милитаризоване, почела се све више користити жене
ка и дјечја радна снага. Експлоатација радне снаге појачана је наглим пос
куп:ъењем животних намирница. Радни дан је продужен на 10 и 12 сати. 

Иако радничке организације нису биле званично забрањене и распуш
тене, њихово дјеловање је сведено на најмању мјеру изнимним мјерама од 
26. јула 1914. године.15) 

Први свјетски рат затекао је Ђуру Ђаковића у Сарајеву. Због тога 
што је био инвалид, а уз то, као висококвалификовани :v~ајстор неопходан у 
Творници духана, није мобилисан у војску. Због противратног става и от
вореног устајања у одбрану прогоњених Срба, Ђуро Ђаковић је 1914. изве
ден пред војни суд који га је, према неким сјећањима, осудио на смрт, али 
су власти, плашећи се не:v~ира међу радницима, ову осуду замијениле nри-

22) Види: И. К а р а б е г о в н ћ, Раднички поАрет Босне и Херцеговине између револуцио
нарне 11 рефорt • .rисш'fкс оријентације 1909- 1929, »Свјетлост«, Сарајево 1973, стр. 
142- 144. 

23) РадiiН'tкоlt:дищ·тво. Cupt~jeвo. бр. 11. 8. \taja 1923. 

24) Вс'lерња лошта, Сарајево, бр. 302 7. јула 1922. 
25) Наведено дјело И. Карабеговића, стр. 74-77. 
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cll.lНii:'-1 радо:-.t. Тешко б~1 се, међутим, овај податак -..югао узети као тачан 
без других чвршhих доказа. Ова констатација се још Bltшe односи на пода
так да је Ђуро Ђаков11ћ извјесно врије:-.tе, у току 1915. године, боравио у 
Араду и Ко:-.tарону.10) 

Ратне го . .:џtне Ђуро Ђаковић уг.1авно.\1 прово.:т у Сарајеву радећ11 у 
Творници духана. Често је навраћао у paдHitЧКit .10:-v1 Г.Ј.је се састајао с 
онюt раднltЧКII\1 фуикционерюtа који нису .\юби.1исани у војску. У то ври
је;\tе је његова брига за живот ра.Ј.ника 11 Сltро:\tашног градског становништ
ва посебно .Ј.ОШ.lа до изражаја. Тако се он nочеткоч ју.1а 1917. го .Ји не на.lа
З\1 у саставу једне де.1егаuије, као nредставник ра.Ј.ништва Творнице духа
на, која је преда.1а nредставнику Зе:-.tа.ъске в.1аде ра.Ј.ничке захтјеве у вези с 
nобо.ъшањем Жltвотних ус.1ова. На радничкој конференцији од 28. ју.1а 
1917. године у Сарајеву Ђуро Ђаковић се за.1аже за најстрожију контро.1у 
аnровизащtје (расподје.1а животних намирница), а у октобру исте године он 
је поново на че.1у делегације радника 11 ра.Ј.шtщ1 фабрике духана, која је ю
нијела представништву Зе:-.~а.ъске в.1а.1е тежак по.1ожај ра.Ј.юlка 11 радничке 
захтјеве. 17

) 

У периоду обнове дје.1атности радничких организација у Босни и 
XepueгoвltHit, конце;\t 1917. и почетко\t 1918. годltне, Ђуро Ђаковић се ю1-
.1ази у прв1ш ре.Ј.овюtа. У новембру 1917. године он је nоново на че.1у Са
веза ков1tнарских радника Босне и Херцеговине, који је, захва.ъујући нај
Вitше ОВО\.1 истакнуто:vt рево.1уционару, међу првима обновио свој ра.Ј.. На 
конференцији ра.Ј.ничких функционера из ције.1е Босне и Херцеговине, одр
жаној З. фебруара 1918. го.Ј.ине у Сарајеву. Ђаковић је један од најактив
нијих учесника. Ова конференција је, како је познато, да.1а снажан и:vtny.1c 
да.ъе\1 развитку радничког nокрета у цијелој Босни 11 Херцеговини. 

На овој конференцији је nоднио извјештај Сретен Јакшић. Он је го
ворио о активности ра.Јничког nокрета за вријеме рата, а затим о интервен
цији вођства Странке поводом хапшења Митра Трифуновића и Милана 
Живковића. Интересантно је да се о хапшењу 11 суђењу Ђури Ђаковићу за 
вријеме рата у извјештају С. Јакшића не говори ништа, што доводи у сум
њу тврдњу да је он осуђен на смрт. Не постоји, наиме, разлог да вођство 
СДС Босне и Херцеговине не би и у случају Ђуре Ђаковића интервениса:ю 
код власти. 

Један од дискутаната на Зема.ъској конференцији nочепю\1 фебруара 
1918. у Сарајеву био је и Ђуро Ђаков1tћ. У својој дискусији он је указао на 
Чltњеницу да су се, и nоред nрогона, радничке организације обнови.1е, а.111 
да ра.Ј.юши неће :-.юћи увијек те nрогоне стрп.ънво подносити.1") Овај и 
други 11ступи Ђуре Ђаковића nред крај рата О.Ј.лику ју се од.1учношћу и бор
беношћу. Због рево.1уционарног са..1ржаја говора 11 рево.1ущюнарннх napo
.1a юас.1аник в.1асти је често прекидао његов говор на прво:vtајској скуnш
ПtН\1 у Мостару 1918. године.19) 

У мјесецу октобру 1918. го.Ј.нне, ка.Ј.а је ..1ош.1о .10 потпуног распада 
Аустро-Угарске, а убрзо noc.111je фор\.111рања Народних в11јећа СХС у За
гребу 11 Сарајеву, Народно вијеће за Босну 11 Херцеговину је од генерн.1а 

26) Др У. В у ј о ш е в 11 ћ, Ђуро Ђаковић ... , crp. 485; Сјећања Ђуре Салаја) ИСИ, Бео-
град) 

27) Глас Слободе. бр. 6, 4. августа /917. 11 бр. 18. /). опобра 19/7. 

28)ДACVIIJ, бр. 1918/280-281. 
29) Глас Слободе,, бр. 34, 35/1918. 
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Саркотића nреузе.1о власт 1. новембра 1918. године. Главни одбор СДС 
Босне и Херцеговине је од nрвог дана сарађивао с Народним вијећем. Већ 
7. новембра на заједничкој сједници Народног вијећа и Привремене юаде 
nри~,ъена је једна де.1егација СДС Босне и Херцеговине, која је nодније
ла своје захтјеве у којима се тражи nрестанак стране окуnације (мисли се 
на војске Антанте, а не срnску војску), де.\юби,lизација, увођење nолитич
ких с.1обода, nреговори о чиру. 11збор11 за конституанту и рјешење низа со

цијалних nитања. У овој делегацији, nоред Саве Капора, Сретена и Јове Ја
кшића и Фрање Раушера, налазио се и Ђуро Ђаковић.30) Када су, децембра 
1918. деветорица социјалиста изабрана у вијеће града Сарајева, међу њима 
је био и Ђуро Ђаковић.") 

Из тога вре.\-1ена, nрема сјећањима дра Мојсија Зона, датира и nрв11 
јавни настуn Ђуре Ђаковића. У својим сјећањима др Зон, nоред осталог, 
каже: ))једини nут, колико се сјећам. он (Ђаковић) је истуnио одмах nосле 
рата, кад је дош.1а прва бр11гада срnске војске у Сарајево. То~ nрилика~ се 
читава Сарајево уnарадира.1о и сви су отишли на станицу да .. :ючекају 
срnску војску ... У тој ситуацији Ђуро Ђаковић је nред зградом же.ъезничке 
станице окуnио око себе око 100 људи и одржао говор nротив уједињења у 
фор.\tИ монархије. Говорио је ватрено за репуб.1ику. Тада је Ђуро Ђаковић 
првн пут наступно јавно пре..1 ширll\1 круго.\11 :ъу..1и. Овај његов настуn Жи
госали су соција.1исти Срби као хрватски национализам.«32) 

Концем 1918. и nочетком 1919. године врше се интензивне nрипреме 
за уједињење југос.10венског nро.1етаријата. Приnреме за Конгрес уједи
њења nраћене су разноврсним радннчкИ.\1 акцијама, борбом против ску
nоће, И.\шеријалюча и контрареволуције, а у Босни и Херцеговини nриnре
мама за Закључни конгрес СДС БиХ. У цјелокуnној овој активности Ђуро 
Ђаковић се nојав.ъује не само у у.1ози члана Главног одбора СДС Босне и 
Херцеговине, већ као један од најистакнутијих nредставника револуцио
нарне оријентације у босанскохерцеговачко.\1 и југословенском радничком 
nокрету. Познат11 рево.1уционар и учесник у октобарској револуцији Нико
ла Ковачевић, кој11 је конце:v1 1918. и nочетком 1919. године боравио у Са
рајеву, у својю·t сјећањИ.\1а раз.1икује у оквиру СДС Б)Сне и Херцеговине у 
то врије.\оtе »групу .7llјевш сошtјй."l..Је:~;юкрата« у којј убраја Ђуру Ђако
вића, Гојка Вуковића, Митра Трифуновића и друге. Никола Ковачевић 
истиче да му је том nрилико'1 Ђуро Ђаковић израдио нацрт nлана консnи
ративних nартијских груnа од 3-5 ч.1анова и да је он у том нацрту Босну и 
Херцеговину и Црну Гору nодијелио на 8-9 округа. Ђаковић је Нико.1и Ко
вачевићу навео и .1нчносп1 на које се може ос,1онити nри стварању илега.l
них организација.") 

Михаило Врnњеш у својим сјећањи.\1а истиче да су му у његовој ори
јентацији и оnредје.ъивању за ко.\отуннстичку струју највише nочогли Ђуро 
Ђаковић и Иван Крнде.ъ.Ј•) 

На Шестом закључном конгресу СДС Босне и Херцеговине, одржа
нам у Сарајеву 17. аnрила 1919, дошло је до nрвог организовани јег истуnа 

30) АБиХ, Главни одбор НВ СХС у БиХ, бр. 6811919. 
31) Архив града Сарајева, Затtсющи са сјсднице Градс/СОГ вије!iа: Глас Слободе, бр. 99/1918. 
32) Архив UK СКЈ, МГ/1935, стр. 5. 
33) Архив UK СКЈ, МГ- 11- 16128. 
34) Иван Крндељ - Грађа за моноrрафију. »Рад«, Бeorpa.l, 1977, стр. 340. 
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љевице у босанскохерцеговачком радничком nокрету nоводом дискусије о 
nарламентаризму. Иако није учествовао у дискусији, може се са сигурно
шћу nретnоставити да је Ђуро Ђаковић дијелио мишљење с онима ко ји су 
се одлучно изјаснили за диктатуру пролетаријата.35) 

Као делегат СДС Босне и Херцеговине, изабран од металаца, Ђуро 
Ђаковић је учествовао на Конгресу у једињења у Београду. У приnремама 
nропагандног и другог материјала и његовог допремања у Београд он је 
имао истакнуту улогу. Драгица Пирнат, један од делегата из Босне и Хер
цеговине на овом Конгресу, у својим сјећањима наводи како су »Ђуро 
Ђаковић, Гојко Вуковић и Ђуро Мочевић морали да у Славонском броду 
nретоварају неки тежи сандук- киштру са брошурама и конгресним мате-

. ]6) 
риЈалом ... « 

Интересантно је шта о учешћу Ђуре Ђаковића на Конгресу уједиње
ња каже др Мојсије Зон, један од делегата из Сарајева. По његовом миш
љењу, Ђуро се на овом конгресу није чуо због тога што је већ био члан 
»илегалне организације, која је била повезана између себе куририма.«3') У 
вези с тим су и сјећања Анке Тамел - Јакшић која, поред осталог, каже: 
»За вријеме Конгреса у Београду седела сам и разговарала у администра
цији Радничких новина са Ђуром Цвијићем, а били су nрисутни Мирослав 
Крлежа и Аугуст Цесарец. Цвијић ми је нудио да понесем неки пакет у Са
рајево, али пошто није хтио да каже шта је у њему ја сам то одбила. Отада 
су наши односи постали хладнији. После сам сазнала да су то били леци 
који су позивали војску на побуну. Њих су у Сарајево и Босну однијели 
Игњац Хеђи и Ђуро Ђаковић. Ови леци били су непосредан повод за прво
мајске прогоне 1919. године, кад сам и ја била затворена.« (Подв. И.К.)'•) 

Околности под којима је дошло до првомајских прогона, наведена 
сјећања и држање Ђуре Ђаковића у затвору наводе на закључак да је он, 
као припадник »илегалне организације«, у тим догађајима имао посебну 
nолитичку улогу. Сјећања др-а Мојсија Зона то јасно потврђују. Сјећајући 
се дана проведених у затвору, он каже: »Са нама је у затвору на Први мај 
био и Ђуро Ђаковић и он је веома мало учествовао у дискусијама које смо 
тада водили. Ми смо се између себе свађали, ја са Јовом (Јакшић - И.К.), 
Ластрић (Јаков - И.К.) и Сретен (Јакшић - И.К.), а Ђуро је цело време 
ћутао и слушао наше дискусије. Ја мислим да он у овоме није учествовао, 
јер је већ имао изграђен став, а имао је вероватно и извесну улогу у том 
илегалном покрету«. (Подв. И.К.) 

Како је познато, непосредно након Конгреса у једињења, првог маја 
1919. године, радничком покрету у Босни и Херцеговини нанесен је озби
љан ударац од којег се морао опорављати неколико мјесеци. У овим прво
мајским прогонима ухапшено је око 2.000 радника, комnлетно покрајинско 
руководство Партије и међу њима и Ђуро Ћаковић. 

Усљед недостатка доказа, заједно с групом ухаnшених, 24.8.1919. го
дине, nуштен је и Ђуро Ђаковић.'") Он се одмах укључио у борбу за обнову 
партијских и синдикалних организација у Босни и Херцеговини. Од посеб
ног је значаја његова борба за централизацију синдиката, односно за уједи-

35) Вид11 наведени рад И. Карабеговића, стр. 11 О- 112. 
36) Архив ЦК СКЈ, МГ/1926. 
37) Архив ЦК СКЈ, МГ/1935. 
38) Архив ЦК СКЈ, МГ/1949. 
39) Наведени Рад И. Карабеговнћа, стр. \39- 142. 
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љеље свих сродних синдикалних савеза у јединствену синдикалну централу 
за цијелу земљу. Заједно са Митром Трифуновићем и Фраљом Резачом, 
Ђуро Ђаковић је у овој борби дао свој пуни допринос. 

У истражном затвору, у којем је провео скоро четири мјесеца, Ђуро 
Ђаковић се још боље и детаљније упознао са ставовима и тактиком »цен
трумаша« којих је у покрајинском руководству Партије било доста. 

Као истакнути представник револуционарне оријентације у Партији, 
Ђуро Ђаковић је на . Вуковарском конгресу 1920. године изабран у Цен
трално партијско вијеће КПЈ. У периоду послије Вуковарског конгреса nо
себно се истакао у провођељу конгресних одлука, у борби против реформи
ста и за најчвршће јединство у Партији. Неуморно је објашљавао одлуке 
конгреса у Вуковару и у вези с тим је обишао низ мјеста у Босни и Херце
говини. 

У Покрајинском извршном одбору Партије за Босну и Херцеговину и 
Црну Гору, који је формиран на основу Статута усвојеног на Конгресу ује
диљеља, већину су имали nрипадници централистичке - реформистичке 
струје. Ова струја је у сво ји м рукама имала и редакцију партијског органа 
»Гласа Слободе«. У завршним одредбама Статута који је усвојен на Вуко
варском конгресу, Централно партијско вијеће овластила је Привремене 
покрајинске ликвидационе одборе да одмах докрајче дотадашље послова
ље покрајинских извршних одбора и сву имовину Партије централизују у 
смислу новог Статута.•0) Одлуке ЦПВ КПЈ, које су се Сlдносиле на партијс
ку организацију у Босни и Херцеговини, биле су: Одлуке о формираљу лик
видационог одбора за БиХ, Одлука о осниваљу привременог секретаријата 
за Босанску крајину и Баљалуци и бираље нове редакције »Гласа Слобо
де«. Ликвидациони одбор за Босну и Херцеговину формиран је 24. и 25. 
јуна 1920. године, са Животом Милојковићем као привременим секрета
ром на челу. У састав овог одбора ушао је и Ђуро Ђаковић. Каква је била 
љегова улога у спровођељу одлука Вуковарскоr конгреса у Босни и Херце
говини, најбоље нам говори nодатак да је Ђуро Ђаковић у јулу 1920. годи
не постављен за предсједника Ликвидационог одбора.•') 

На лрвим парламентарним изборима који су организовани у ново
формираној држави, одржаним 28. новембра 1920. године, и поред бојкота 
центристичке струје, радничка класа Босне и Херцеговине указала је пуно 
повјереље Ђури Ђаковићу изабравши га у сарајевском изборном округу за 
комунистичког посланика. 

Концем 1920. и почетком 1921. године, користећи се и посланичким 
имунитетом, Ђуро Ђаковић се, заједно са Митром Трифуновићем, nосебно 
истакао у организоваљу штрајка рудара у Босни и Херцеговини, бодрећи 
их да истрају у борби до краја. 

И на крају, потребно је у овој прилици када се навршило педесет го
дина од погибије Ђуре Ђаковића још једном истаћи да је револуционарни 
лик и револуционарно дјело овог истакнутог револуционара најбољи прим
јер истрајности, неnоколебљивости и принципијелности, а, истовремено, и 
аутохтоности нашег револуционарног покрета и наше Партије. Примјер 
револуционарне борбе Ђуре Ђаковића показу је од каквог је огромног 
значаја стална и најчвршћа повезаност револуционара с радничком класом. 

40) И . К а р а б е г о в и l'i , В}'l<оеарскн конгрес 11 пнтања лаљње нзградње партије у БиХ (се
пара т из књиге Други конгрес КПЈ. С1. Брод. 1972) стр. 197-201 

41) Исто, стр. 202, напомеtЈа бр. 21. 
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