
Мр Рафаел Брчић 

ВЕЗЕ И САРАДЊА КОМУНИСТА СПЛИТА И ЛИВАЊСКОГ 
ПОДРУЧЈА ПРИЈЕ И ЗА ВРИЈЕМЕ НОБ-е* 

Познато је да су токо:\t народноос.·юбоди.1ачког рата 11 револуције 
постојале чврсте везе и сара.1ња ко:\tуниста Сnлпа и Да.l:\1ације с комуни
СТII:\tа Ливна и .1ивањског ратног подручја. Војна и по.Ћmtчка руководства 
НОП-а .1ивањског nо.1ручја дје.1ова.1а су у оквиру .1а.ћtатинских војноnо
.li!Пtчких руководстава - Покрајинског ко-.нпета КП Хрватске за Да,lма
цију 11 Штаба средњода.l'.tаптсtшх НОП одреда односно Штаба четврте 
оперативне зоне Хрватске за Да.нщцију, односно Ос:\юг корnуса НОВЈ. 
Ист~tна, 6~1.10 је ПOBpe'.teHIIX одстуnања ТОКО:\1 народНООС.ПОООДИ.1аЧКОГ 
рата, када су снаге Н ОП-а .111вањског nодручја дје.1ова.1е у саставу крајиш
ких .. 1ичких и других дивизија, а.1и, континуитет војне и nо.1ипtчке везано
спt дал:\.tатинских руководстава с руководств11:v1а лtвањског nодручја остао 
је готово до краја рата - до коначног ослобођења Ливна и ливањског кра
ја, 1 О. октобрn 1944. године, када су у борбама за ослобоl)ење заједно учест
вовали борци Ливањско-дувањског НОП 0.1реда и бригаде Девете дивизије 
Осмог корпуса НОВЈ, међу којима се на,щзи.lа 11 Четврта далматинска 
{сnлитска) НОУ бригада. Нешто раније, средином '.taja 1944. године, одлу
ком ЦК КПЈ по.11tпtчка руководства лtвањског подручја nриnојена су од
говарајућим руководствима Босне и Херцегов1tне - Об.1асно:-.1 комитету 
КПЈ за Босанску крајину, Об.1асноч НОО за Босанску крајину и с.1ично. 

Исто тако је nознато да је лtВањска партијска организација и прије 
рата би.1а повезана с nартијско:-.1 организацијО\1 Сn.Ћпа, односно с Mjec
Hit'.t ко:шпето:\.t КПЈ Сп.1ит, и то вр.1о рано, већ 1929/ 1930. године, а од 
1935. год11не и .аа.ъе она је везана за Покрајински KO\IItтeт КПЈ, односно 
КП Хрватске за Да.1мацију. 

Међути:-.1, везе и сарадња кочуниста Сп.1ита н Ливна, на основу најно
вијих истраживања,') датирају од nрв11х почетака организованог дје.1овања 

• Под сли•tни~ н_асловом аутор је краћу верзију рада саоnшпю нu научном скупу »Сплит у 
НО Б-у«, ICOJII Је у част 60-те годi!ШЊ!Ще КПЈ- СЮ, СКОЈ-а и у јещtњеюtх радничк1tх син
диката Југослав1tје одржан у Сплиту 7 - 9. маја 1979. годщtе. 

1) Р1tјеч је о истражltвањи-.ш архивске грађе и других података за монографску обраду рево
-~уционnрних збивања у Л ltвну и око.1июt 1919- 1945, fta основу чега је наnисана н објав
.ъена '1онограф11ја Лнвањс1m крај у револуцнонарно.\1 ра.:Ј/1/tЧА'О\1 покрету н народноослQ
бодlf.1ач~:ој борби. 

11. 163 



комунистичког nокрета у Југославији. Наиме, 191 9. 11 1920. године у Л ИВ!iу 
је nостојала груnа ко:vtуниста, која је, на .1инији npoгpa:vta Социј<цистичке 
радничке партије Југос.1авије (кочуниста), о.:tносно КПЈ и Је.:trrнствених 
радничких синдика~а Југос.1аю!је, дје.1ова.1а у оквиру Првог радничког дру. 
штва у Ливну, у чиЈем су се дЈе.lокругу рада одвиЈале и синдикална и П<lр

тијска активност. Управни одбор тога друштва који је бројао пет-седам ч.1. 
анова, сачињавали су иск.ъучиво ко:vtунисти. Због с.1абих веза ~~ готово без 
икаквог ослонца на неко више партијско и снндика.1но руководство које 511 
им пружало свакодневну помоћ, њима није успјело да до средине 1921. го
дине оснују мјесну организацију КПЈ у Ливну, нити да оснују Међустру
ковни синдикални одбор ЈРСЈ Ливно. Умјесто тога, они су своју по.lИПtчко
-nартијску дјелатност испољавали у раду Првог радничког друштва 11 
вршили nолитички утицај на раднике посредством неколико струковних 
синдикалних подружница - кожарских, металских, текстилних и грађе

винско-комуналних радника. Препуштени углавном сами себи. комунисти 11 
синдикално организовани радници радили су оно што су знали и умјели, на 
основу сазнања добијених из партијске и синдикалне штампе ко ју су не ре
довно примали из Сплита, нешто мање из Сарајева или Мостара. За њихо
ву политичку дјелатност може се рећи да је. ипак, почивала на основама ре
волуционарне оријентације КПЈ и њеног највишег органа Централног nар
тијског вијећа Југославије, као и Јединствених радничких синдиката Југо
славије чију је активност усмјеравала Централно радничко синдикално В11-
јеће Југославије - ЦРСВЈ. 

Прво радничко друштво у Ливну, чији су осн_ивачи Изид<?Р Каић 11 

груnа напредних радника - комуниста, одржавало Је везе са ЛИЈевим крrt

лом nартијског руководства у Сарајеву и Мостару, али те везе нису биле 
чврсте и редовне. Тек је nонека директива стизала из Сарајева или сугести
ја из Мостара, док је у пракси Друштво имало највише користи од усnо
стављене везе са С11литом, одакле је до.1азио понеки функционер н редов
није стизао партијски и синдикални материјал - штампа, брошуре, nро
гласи, леци и слично. 

На основу nрикупљених nодатака за монографсr:у обраду револуцио
нарних збивања у ливањском крају изi\теђу два рата •· у народноослободll
лачкој борби. који су још увијек непотnуни, иису могла бити установљена 
имена људи из Сnлита и свих људи из Ливна који су одржавали везе, носи
ли nартијски и синдикални материјал и друго. Исто тако, за Изидора 
Каића. иначе бившег nитомца nоморске школе у Боки Которској, који је за 
вријеме nрвог свјетског рата учествовао као борац на страни си.'lа Антанте, 
а nослије рата био официр на једном броду аргентинске трговачке морна
рице и и који је тим бродом дошао најnрије у Сnлит, а одатле - nод изго
вором да иде на »краћи одмор« у родни крај отишао у Ливно и ту остао, 
није се могло установити да ли га је неко у Сnлиту на то наговорио или је у 
Ливно дошао самоиницијативно. Било како било неnобитна је чињеница да 
је Изидор Каић оснивач револуционарног покрета у Ливну и да је био и 
остао комуниста све до сво је смрти, n в густа 1925. године, када је умро у 
једној клиници у Њујорку. 

Остаје такође отворено nитање с киме је у Сnлиту одржавао везе у 
периоду од »Обзнане<< и ~>Закона о заштити државе« до свог одласка из 
Ливна и земље, иако се поуздано зна да је кријем 1923. и nочетком 1924. го
дине боравио у Сnлиту и одатле бродом отnутовао у Сједињене Државе 
Америке. 
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~з прнкуn.ъеннх сјећања савре:\tеннка и родбttне Изндора Каића види 
се ::ta Је до средине 1921. године одржавао везе са Иваном Крндељем, а пос
_,нЈе тога са ко:\tуниспt:.tа Травника н Зенице, као 11 ко:\1уНttСТИ:\1а Ливна, 
који су у 1t.1ега.1нИ~1 ус.1овима живје.1и ~~ ради.1и у Ливну и лtвањскю'' се,lи-

За постојање н активност .111вањсюtх ко~tуниста озбиљније се чуло у 
периоду 1927- 1929. године, а.1и не директно, већ касније када су од про
.ъећа 1929. године услијещt.'Ш хаnшења ко:vtуниста ш и ром Југославије. 
Тада су би.111 ухапшенн 11 св11 .1ивањски ко:-.tуюtсти. Већи број је био осуђен 
на временске казне, док су неки би.1и ос.1обођени оnтужбе. Ови посљедњи 
су наставили активност већ токо.\1 1929. године, за х ваљу јући Акифу Шере
:-.•ету nрофесору- ко\1унисти, који је у Ливно био интерниран, али се стица
јем околности није хтио придржавати обавеза интернације, па је, живећи 
н.1ега-1ио у граду ~~ око.1нюt се.1и:-.1а, :-.юрао да се скрива од полиције. Знао 
је опtћн ю Л ив на и опет се и.1ега.1но вратити. тако . .::ш је током 1929. и 
1930. године у неколико наврата боравио у Ливну и околни\1 селима. Једно 
врије:.tе био је и секретар партијске органюације у Ливну, а када је оти
шао ю Ливна - најприје у Сп.11п, па у Загреб и одат.1е у иностранство, 
дужност секретара предао је П ери ци Uалто. ') 

У раду партијске организације у Л ив н у ( 1929- 1930) уочљива је једна 
nозитивна новина, оријентација на стварање упоришта Партије на селу. 
Наиме, иако је таква оријентација била условљена објективним околности
\.lа, јер у Ливну није би.1о значајније индустр11је ни бројног радништва, па 
пре:v1а точе юt бројне радничке к.1асе, ве.1ика је заслуга ко .чуниста који су 
то стање сагледали и осјети.1и да је дош.1о вријеме да се поред града nоли
пtчки рад Партије пренесе 11 на се.1о. Та је оријентација представљала пре
_·ючнtl \10:\tенат за будући развој наnредне :-.шс.1и у цијелом каснијем ли
вањсКО'-'1 подручју. Стварањем nрвих упоришта у се.1И\18 Забришће, Добро, 
Видоши, Дринова Међа, Застиње и још неюt:\1, наговијештена је нова ера 
ширег дје.1овања комуниста међу радницима, сељащtма и интелигенцијом., 
чији се ехо по.1агано, а.rш сигурно ширио у разним правцима. Из сеоских 
сре.1нна убрзо су nоче.111 прнстюати сюшатюери, кандндати и чланови 
Партије. Они су и сами nредставља.1и значајна језrрн која су у својој сеос
кој cpeд~IH~t и нз ње почели ширнти напредну револуционарну мисао на 
.ъуде б.lltжнх 11 уда.ъенијих се.1а.') 

Проширено nоље рада о'-'1огућава.lо је обухватање и оних Ливњака
ра..:tннка који су до.1ази.1и своји-..1 кућама на ощюр из других крајева земље 
11 ю иностранства, гдје су ра..:tећн nриступа.1и радничком 11 комунистичком 
покрету. Отпоче.1о је и на се.1у читање социјалне и политнчке литературе, 
која је нначе б~t.la забрањена а у то врнје'-tе до.1аз11.1а редовним каналом 
преко шофера 11 кон.1уктера ю Сп.1ита. Нешто касније, 1933. године, орга
tшзовано дјелује и »Црвена помоћ« која се састојала у прикупљаљу хране, 
обуће, одјеће и новца за ко:.1уннсте и друге напре..:tне .ъуде који су се нала-

2) У nO.lltUitjcкoч картону Акифа Шеремета реп1строван је његов боравак у Ливну током 
1929. 11 1930. го.:шне (Архив Института за XIICТOp11jy ра.1Н11Чког nокрета Хр!!атске, Загреб, 
ПК-Ш/100). 

3) Л у к а U а .1 т о 11 В 11 н к о К о н т а. Рад партјске организаuнјс у Ливну 1933- 194/, 
Зборю1к сјећања аКТIIВнста југос.10венскоr ра.1ю1чкоr nокрета - Четр.1есет го.:шна, књ. З, 
Беогрџ 1961 ; М а т к о Г а ,, 11 ћ • Сјсћање на рсводуuионарнll nоАрст у Лнвну почетком 
тридссетх roдltнa (До~ументацнја СУБ НОР-а Лнено). 
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зи.1и у затворима и то, не само за комунисте .1ивњаке. већ и комунисте из 
других мјеста и крајева.") 

У nрвим годинама по усnостављању режима шестојануарске диктату
ре везе са Сплпом још нису биле чврсто успостављене. Сводиле су се 
уг:швном на одржавање повремених контаката по јединих ливањских кому
ниста с истакнутим комунистима Сплита. Те контакте одржавају и поједц,.
ни напредни радници - шофери, кондуктери и други, који нису били кому
нисти. Упоредо с одржавањем веза са Сплитом било је покушаја да се ус
постави веза и с Бањом Луком за што је иницијативу дао Хасан Бркић, 
који је у Бањој Луци, завршио више разреде гимназије, а те 1933. године 
- када је био покушај да се успостави веза, већ био студент Београдског 
универзитета и ч.1ан КПЈ. Међутим, тај покушај није уродио плодом, а 

пошто до тада никаквих веза није било са Сарајевом и Мостаром, чешћи 
иако нередовни и чврсти контакти с комунистима Сплита, били су од пре
судног значаја за nовезивање ливањске партијске организације с Мјесним 
комитетом КПЈ Сnлит, односно с партијским руководством за Далмацију. 

Од 1933. године МК КПЈ Сплит врши организационе и друге приnре
ме да се ојача рад, прошири утицај и успостави чврста веза с ливањском 
партијском организацијом. Ти наnори су nојачани непосредно послије одр
жавања Четврте земаљске конференције КПЈ, у јесен 1934. године, када су у 
КПЈ многа nитања из домена политичког програма и организованости 
Партије била постављена на здравије основе. У таквим условима и ново
формирани Покрајински комитет КПЈ за Далмацију настоји са своје стра
не да активније посматра и усмјерава рад ливањске партијске организаци
је. То је било разумљиво и због тога што се цијели ливањски крај - Лив
но, Дувна, Гламоч - налазио у Приморској бановини, чије је сједиште 
било у Сплиту, па је тај територијални принцип дошао до изражаја и nрије 
познатог nисма ЦК КПЈ у фебруару 1935. године, чије су се одредбе одно
силе на организациона питања и рад једног броја партијских руководстава 
у Босни и Херцеговини.') Због тога је из Сплита послан у Ливно Војин Зи
ројевић да реорганизује партијску организацију и да је чврсто повеже с ру
ководством КПЈ у Сплиту. 

Ливањски комунисти су успоставили чвршћу везу са Сплитом 1933. 
године и одмах су послије тога одржали шири састанак и донијели неке 
врсте резолуцију, у којој је како се види из извјештаја инструктора ЦК 
КПЈ, поред осталог, стајало: 

»Драги другови, ми вас поздрављамо и јављамо нашој КП и њеном 
ЦК, да се ми овдје боримо и радимо против отимачине, газда и буржоази
је. Ми ћемо се увијек и до смрти борити за наша nрава и слободу, а ви 
наше вође да нас водите и помогнете у нашој борби. Ми порез не плаћамо, 
жандаре и србијанску силу ћемо сломити и истјерати, јер код нас мора 
бити као у Русији ... Цијели народ је на нашој страни, ... Ми на селу агити
рамо и стварамо наше организације да отјерају жандаре и пореске егзеку
торе ... 

4) Исто. 
5) На основу одредби тога nисма nартијска орГанизација Ливна, као и све nартијске органи

зације у заnадној Херцеговини требало је да nотnадну nод надлежност Покрајинског
-обласног комитета КПЈ за Далмацију. Шире о то:~.~е видјети: М и л е К о њ е в и ћ, Пис
мо ЦК КПЈ покрајинским комитетима за Хрватску и Далмаuију од 5. веља че 1935. годи
не, Зборник Хисторијског института Славоније, бр. 10/ 1973, Славонски Брод 1973, 301 и с. 
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Ми вас, наше вође, nоздрављамо свију, а највише нашег Акифа Ше
ремета, nрофесора, који се и са нa\lta скуnа борио. Пошаљите нам паметних 
књига и новина, јербо ми ништа нејмамо овдјек ... «") 

У том документу се даље говори да је инструктор ЦК КПЈ боравио у 
Сnлиту кад је усnостављена веза са Ливном и да је и послије састанка пар
тијске организације у Ливну, на којем је донијета та резолуција, у Сплит 
дошао један члан ливањске партијске организације (био је то њен секретар 
Перица Uало)'), који је водио разговор са инструпором ЦК и, када га је 
овај упитао ко је формирао организацију у Ливну, Џалто је одговорио: 
»Организација је основана 1929/1930. године када је Акиф Шеремет био 
ннтерниран у Ливно. Морао се скривати на селу, јер му је полиција била за 
петама. Он је радо виђен у Ливну, а много су га вољели и сељаци, који су 
п.1 крили и хранили, а он је њих агитирао за комунизам ... «У њему даље сто
ји и ово: »Из тог краја је и Маријан Барун, кога су убили у Сарајеву као 
секретара Покрајинског комитета КПЈ за БиХ, 1929. године ... «8

) 

Из извјештаја инструктора ЦК КПЈ види се такође да комунисти у 
Ливну стварају одборе по селима, у њих увлаче и жене, а све у циљу снаж
није и одлучније борбе против владајућег режима, као и да нарочито »воде 
борбу nротив поnова«.9) 

Успостављена веза са Сnлитом још се није могла усталити и постати 
редовном, јер није било nогодне личности која би ту везу одржавала. Тре
бало је сачекати извјесно вријеме - годину-двије, да се изврше све потреб
не приnреме и пронађе најпогоднија личност, а та је била Војин Зиројевић, 
који је за стално дошао у Ливно на партијски рад почетком 1935. године. 

ВQјиновим доласком за секретара партијске организације у Ливну, 
који је, иначе, родом Ливњак и добар познавалац људи, прилика и обичаја, 
и који је већ био искусан партијски радник-револуционар, прекаљен на ро
бији у Сремској Митровици, услиједила је реорганизација цјелокупне дје
.1атности комуниста ливањске партијске организације. Сви чланови КПЈ су 
добили конкретна задужења - у синдикату, омладини, на селу, у раду са 
женама, културно-просвјетним друштвима итд. Уведено је чешће састаја
ње и реферисање о извршењу nојединих политичких и других задатака. Све 
је то ускоро довело до омасовљења партијске организације, до чега је дош
ло и због јачања демократских снага уопште у земљи, а посебно у Сnлиту и 
сусједној Далмацији, гдје се дјелатност КПЈ готово никада није прекида
ла. 

Малобројно радништво у граду сматрало је да је већ укључено у син
дикалне савезе, али како нису постојале њихове струковне синдикалне орга
низације партијска организација у Ливну је закључила да се приђе оснива
њу синдикалних подружница и њиховом укључивању у УРССЈ. За разлику 
од неких других мјеста и крајева, у Ливну је УРСС-ов синдикат основала 
КПЈ и у њему отпочетка имала значајан полипrчки утицај. Наиме, путем 

6) Арх11в ЦК СЮ, Ком11нтерна l, 1933/38 - Извјеwтај и~струиора ЦК уnућен Централном 
комитету КПЈ (Беч), а односи се fla рад 11 стање nартиЈског живота У Сnлиту. 

7) Исто; уnоред11 юјаве Луке Uалте 11 Винка Конте, забиљежио ayrop 1976. (Документација 
СУБНОР-а Ливно). 

8) Као наnомена 6. - У документу - ювјеwтају за Мар11јана Баруна се norpewнo наводи да 
је убијен као секретар ПК КПЈ за БиХ, он је био секретар МК КПЈ Сарајево и члан ПК 
КПЈ за БиХ. 

9) као наnомене 6 н 7. 
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организовања штрајкова - било их је четири у времену од 1935. до краја 
1940. године, Партија је готово сасвим nотиснула утицај националних и 
других nрорежимских синдикалних савеза на раднике у Ливну, а nосебно 

~рватски раднички савез - ХРС, који је једно вријеме и овдје био нај
Јачи. 

О синдикалном nокрету у Ливну, о коме је шире писано на другом 
мјесту'0 ), nотребно је nодвући да је већ крајем 1935. године био основан и 
Међуструковни синдикални одбор УРСС-а Ливно, који је имао четири син
дикалне струковне nодружнице - кројачких, грађевинских и кожарских 
радника, као и једну мјешовиту синдика.1ну nо.:хружницу.'') 

У раздобљу 1935- 1941. године nостигнути су ви.:хни резултати на 
\Шогим nо.ъима nолитичког дјеловања КПЈ у Ливну и околини. То се, при
је свега, очитовало у реализацији одлука Сnлитског nленума, када је Пар
тија nовела широку nо:штичку акцију стварања Фронта слободе и касније 
Народног фронта, чији су основни циљеви би.1и садржани у стварању ши
роког фронта свих ант11фашистичких и .:хемократских снага, т ј. ра.:хника, се
.ъака и наnредне интелигенције у борби за с,1обо.:ху и nраве.1није национал
не, социјалне, економске и друге односе у цијелој земљи. У том оквиру 
није изостао ни интернационални дух КПЈ, па тако ни ливањске nартијске 
организације, која је имала видне резултате у организованом слању добро
вољаца и сакуnљању материјалне и друге nомоћи за \1.lаду Шnанску Реnу

блику, на коју се 1936. године окоУiила .1омаћа шnанска реакција и међуна
родни фашиза\1. 11") У цијелој тој активности везе и сарадња комуниста 
Сnлита и Ливна биле су највидније у цијелом међуратном nериоду. 

Познато је да је из данашње ливањске оnштине nреко 30 добровоља
ца учествовала у шпанском грађанском рату на страни Владе Народног 
фронта. Њихов би број, свакако, био много већи да су усnјеле све акције 
отnремања добровољаца. Умјесто у Шпанију, многи ливањски и сnлитски 
комунисти завршили су у затворима у Сnлиту и Ливну. Тако су, на основу 
nровале и издаје Адолфа Мука, који је у марту 1937. године nредао поли-

10) Р а ф n е .1 Б р ч и ћ и М и л е Б о г о в а ц. Ливањсюt А·рај у реводуционарнои р:инuч
ком ПОt•:рету Jt народноосдободилачкој борби, Сарајево 1978, 1 дио, 20-63. 

11) Исто. 
lla) Послије Сnлитског nленума, на којем је учествовао и Вој11Н Зиројевић (nрема изјавама 

Внцка Крстуловића, Луке Џалте и Винка Конте - Документација СУБ НОР-а Ливно) и 
даље, тtвањска nартијска организација nостеnено nостаје nрисутна и заnажена у мнопtм 
акцијама радничке к.1асе, сељаштва н нарочито омладине. У том оквиру, nосебно уnорну 
борбу комунисти воде на nољу кртурно-nросвјетног и забавног живота, организују изле
те, nредавања и слично, а све у циљу да раднике, сељаке и ђачку и студентску омладину из
вуку из nостојећих грађанских културн.о-nросвјетних друштава »Динара<< (хрватско), 
>>Сундечић« (срnско) и »Мерхамет« (мусл1tманско), однос1ю да и у тим друштвима оства
ре свој nолитички упщај. Поред тога, nолитичка активност комуниста била је усмјерена и 
на ногометни клуб »Троглао«, који је убрзо nочео одржавати везе с другим радничким 
сnортским друштвима и клубовима (РСД »Сплит« и РСД >>Вележ«). 

\68 

(Шире о томе у сјећањима н изјавама д,Ћtје Латифнћа. Фрање Вндачка, Луке Џа.1те, BltH· 
ка Конте, Тони Миоча, Му је Диздара, Нике Михаљевнћа, Жељка Крешића и др. - Доку
ментацнја СУБ НОР-а Л11вно. а о »Троглаву« видјети: С в е т о Ј а р Љ у б о ј а, Педе
сет rоднна ;;Троглава« - 1921-1971. Ливно 1971). 
Шире о Лнвњацима шnанским борцима и активности:v~а ливањских комуниста на nрикуn
љању помоћи за Шnанску Реnублику и југословенске шnанске добровољце, видјети: Р. 
Б р ч и ћ и М . Б о г о в а ц , Лнвањсюt крај у револуционарном раднн'fком покрету и на
родноос.юбоднлачкој борби. Ј дио - nоглавље: Ј\ивњаци - борци Реnублике Шпаннје. 
стр. 45-52. 



цији списак, сви ко~и су .бродом ':амјеравали поћи у Шпанију доспјели у 
затвор; међу њима Је наЈвећи броЈ био Сплићана и седам Ливњака ") 

Крајем 1940. године на територији ливањског среза би.1о је з7 кому
ниста и око. 2~ чланова СКОЈ-а. Активност ко~tушtста усмјеравао је мјесни 
комит.ет КОЈИ Је истовре~ено врш.ио и фун~цИЈУ оружаног ~ОМЈ:tтета. Тада су 
постоЈале четири партиЈске ћелиЈе - рвиЈе у граду, од КОЈИХ Је једна обух
ватала и дјелатност комуниста из се.1а дуж цесте пре:vш Гламочу и Босанс
ком Грахову, и двије сеоске - једна за се.1а Забришће, В. и М. Губер 11 

Била, а друга за села Добро, Видоши, Дринова Међа, Стурба н нека друга. 
Активност скојеваца и више група напредне О\t.lадине у граду и селима 
усмјеравао је Мјесни комитет СКОЈ-а. Оба ова руководства била су чврсто 
повезана, а њихови програмски задаци добро усклађени. То је бн.1о нарочи
то значајно управо у то вријеме када је КПЈ остала без једног вeo.vta зна
чајног легалног пункта преко кога се успјешно по.1ип1чки дјеловало на 
радничку класу. Ријеч је о забрани УРСС-а 30. децембра 1940. године, која 
се у Ливну готово није ни осјетила. Наиме, партијска организација је свој 
политички утицај вршила на масе појачани\-1 ос_rюнце\оt на организацију 
СКОЈ-а, а преко ње на омладину, посебно радничку. Резу.пат таквог рада 
огледао се у томе да је у сљедећих неко.1ико Vlјесеци СКОЈ у Ливну значај
но ојачао и проширио своју дјелатност и на многа села. 

Од 37 чланова КПЈ радника је било 21, земљорадника 1 О и 6 интелек
туалаца, односно Хрвата 27, Срба 3 и 7 Муслимана.") С обзиром на објек
гивне услове - у Ливну није било значајнијих индустријских и других пре
дузећа која би упошљава.1а већи број радника, И\оiпонује велики број рад
ника чланова КПЈ. Томе је сигурно допринијела чињеница што је секретар 
организације, односно МК КПЈ Ливно, Војин Зиројевић, и с~м био радник, 
књиговезац. На то је, дакако, утицала и nовезаност .1ивањске партијске ор
ганизације са Сплитом, односно са да.1матинско\1 партијском организаци
јом коју су претежно сачињава.1и радници. Сплитски, односно да.l!\tатинскн 
примјер, слиједили су ливањски комунисти као nрворазредан узор, па је у 
годинама непосредно пред рат КПЈ у Ливну оствари.1а потпун утицај на ре
лативно малобројну радничку класу и из тих редова најприје су регрутова
ни нови чланови Партије у Ливну и околни:-.1 селима. Ово је значајно под
вући и због тога што се забрана дјеловања УРСС-а и његових синдика.1них 
nодружница није ни осјетила код радничке к.1асе Ливна, јер је ве.1ики број 
комуниста- радника омогућавао и да;ье вршење утицаја Партије на оста.1е 
раднике. 

Да је партијска организација била активнија и енергичнија у погледу 
још снажнијег продора Партије на село, за шта су постојали добри услови 
у многим селима, нарочито у оним из којих је било шпанских бораца и на
предних радника који су радили ван Ливна, снага и политичка моћ ливањс
ке nартијске организације била би већа, а њен утицај шири и јачи. Сходно 
томе и догађаји који су у прољеће 1941. године услиједили - аnрилски 
рат, капитулација краљевске југословенске војске и завођење окупационоr 
нацистичко-фашистичког система и у његовом оквиру успостављање квис-

12) О юдаји Адолфа Мука вfщјети »Комунист« бр. 3, Београд 1947. г. 
13) Лука Uалто и Вf1НКО Конта, uит. ч.; М у ј о Д 11 з да р, Дје.1;1тност .71/Dањске парт јске 

организације на припрсмању н покретању устанка. » 1941 . у истор11ј11 народа Босне 11 Хер
uеговине« - матерf!јаЛit научноr скуnа у Дрва ру 7 - 9. О"'Тобра 1971. Сарајево 1973. 
252- 257; Р а ф а е ,, Б р ч 11 ћ, Припрс.не н покрстање устанка у .111Вањско11 Арају и везе 
с устаници.\Ја Далмаuuје 11 Дрвара. » 1941. у нсторијн ... «. on. uит., 593 - 607. 
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линшког режима усташке НДХ, - сигурно би се спремније дочекали и 
било би много мање усташких злочина над невиним српским становниwт: 
вом у љето 1941. године. 

• * * 

У вртлогу бремените унутрашњо-политичке ситуације у земљи и 
брзих nромјена на политичкој карти Европе, у условима другог свјетског 
рата, када су многе државе једна за другом биле nрегажене или су се, најче
шће, политичко-еконо\1Ском принудом наш.1е у табору осовине Берлин
Рим, Комунистичка партија Југославије је свакодневно указивала на опас
ност која народима Југославије пријети од фашистичке најезде. Њена свеу
купна активност, коју од 1937. године организује и политички усмјерава 
ново руководство на че.1у с Јосипом Брозом, који је 1939. године успио 
формирати и 1юви Центра.1ни комитет у земљи, била је у условима другог 
свјетског рата тако интензивна да су у многим политичким, социјално-еко
номским и другим акцијама учествовали радничка класа и најшире народ
не 'vtace окупљене на платформи борбе против фашизма, рата и реакције, а 
за демократске слободе, националну и социјално-економску равноправност. 
Постигнути су огромни резултати, не само у по.1итичкој мобилизацији рад
ника, сељака, омладине и напредне интелигенције ве.ћ и у организационом 
учвршћивању редова Партије, СКОЈ-а и других организованих снага које 
су дјеловале на линији КПЈ. Партија је била nрисутна свугдје и представ
љала је веома значајан политички фактор у свим областима живота и рада 
широм земље. Своје чланство, а нарочито младе раднике, ђачку и студентс
ку омладину КПЈ и СКОЈ су стално nолитички уздизали и припремали за 
борбу против класног неnријатеља - домаће и свјетске реакције. 

Стратешко-политичка оријентација КПЈ, која се сводила на револу
ционарно мијењање друштвено-политичких и социјално-економских одно
са у земљи, постајала је својином најширег круга радних људи у земљи, 
тако да су све акције које је Партија организовала биле истовремено акци
је радничке класе, сељаштва, омладине и наnредне интелигенције. То је све 
било потврђено на Петој земаљској конференцији КПЈ, одржаној од 19. до 
23. октобра 1940. године у Дубрави код Загреба. Она је имала историјски 
значај не само по одлукама које је донијела и шпањима о којима се ра
справљало, већ nрије свега, због веома широке и свеобухватне политичке 
активности која је Конференцији претходила и која је још већим еланом 
настављена послије њеног одржавања. 

У свему томе свој удио дали су и ливањски комунисти. Они су на ври
јеме били упознати с одлукама, закључцима и ставовима Пете земаљске 
конференције од свог партијског руководиоца Војина Зиројевића, који је, 
послије рашчишћавања nроблема у руководству далматинске партијске ор
ганизације, чему је лично знатно допринио Јосип Броз током 1939. године, 
на Покрајинској конференцији у љето 1940. године изабран у Пленум По
крајинског комитета КП Хрватске за Далмацију. Идеолошко-политичка ак
тивност и организационо јачање ливањске партијске и скојевске организа
ције ишли су упоредо. То се видно одразило на повећању броја комуниста 
и скојеваца, кандидата и симпатизера Партије. Уочи напада фашистичких 
сила на Југославију у ливањском срезу већ је било око 50 комуниста, 30 
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скојеваца и преко 20 кандидата.'3~) Без~ и сарадња с вишим nартијским ру
ководством биле су редовне. ИзвЈештаЈИ о раду континуирано су доставља
ни у Спли:, а из Сплита редовно су стизале д':fрективе, долазио nропаганд
ни материЈал у Ливно, а одат.1е организовано Је одлазио у \<!Нога друга мје
ста. И сусрети су били чести - у Ливну и у Сплиту, као и у Сињу. 

Тако је nотрајало све до маја мјесеца 1941. године, до хаnшења Воји
на Зиројевића, секретара МК КПЈ Ливно, када су везе из:vtеђу Ливна и 
Сnлита више од два мјесеца биле прекинуте. Наиме, Зиројевић је као се
кретар МК-а и члан ПК-а везе са СплитО:\1 лично одржавао, а како је њего
во хапшење услиједило изненада, он није успио да би.1о коме из МК КПЈ 
Ливно те везе преда. Ухаnсили су га Италијани и убрзо из Ливна пребаци
_,., у Сnлит, а одатле на оточић Ошљак у затвор »Лазарет«, гдје је остао 
све до половине августа 1941. године када је смишљеном акцијом далма
тинских комуниста - чланова МК КП Хрватске за Преко, Анте Банине и 
Маријана Жувића био ослобођен.'36) Војиново хаnшење представљало је 
ве.1ики ударац за ливањску партијску организацију, у којој је, иначе, најма
ње чланова било из редова српске национа.1ности. Та чињеница, уз неке 
друге факторе, утицала је на резултате политичке борбе комуниста и других 
наnредних људи на сnасавању срnског становништва у граду и селима од 

усташког терора. Наиме, комунистима уоnште, а посебно комунистима 
Хрватима и Муслиманима, обичан човјек - од усташа на смрт осуђени 
Србин, нерадо се повјеравао, а још \.1ање и:-.-1 је вјеровао. Неповјерење је 
однијело многе животе Срба у ливањском котару и ширем подручју. Прим
јера је врло много, а илустрације ради споменућемо са:-..ю ..Ј.Ва вео:-..1а ка
рактеристична. 

На свакодневно упозоравање на опасност која пријети српским поро
дицама од усташа и на сугестије да се склоне на сигурна мјеста, да напусте 
домове и оду у збјеrове на планину - редовно је одговарано: »Ми смо 
мирни и лојални људи. Нама се неће и не може ништа догодити, јер пош
ту јемо власт и њене органе. Ви сте комунисти, вама пријети опасност, ви 
бјежите, а нас оставите на миру ... «'•) Други примјер је још карактеристнч
нији. Стари Марко Пажин, кога су његови синови Страхиња и Јово (први 
је био предратни члан КПЈ, а други скојевац) и њихови другови комунисти 
и скојевци наговарали да бјежи и одвраћали од накане да се одазове на по
зив усташа, јер ће изгубити главу као и неки други Срби прије њега, Марко 
није послушао, него је отишао и ника..Ј.а се није вратио.") 

Изложени и сами честим хапшењима, саслушањима и затварањима и 
налазећи се nод сталном контроло\<1 усташке в.1асти и њене полиције и 
оружништва, ливањски комунисти и скојевци су, иnак, у тим судбоносним 

13а) Исто; упорещ1 изјаве Винка Конте, Луке Џа.пе, Мује Днздара, Тони Мноча, Же:ька 
Крешиhа, Н11ке М1tха:ъевића 11 др. - заби.ъежене при.111КО~t прикуп.ъања по.:щта..:а за мо
нографllју (Документација СУБ НОР-а Ливно). 

135) Изјаве Анте БаН11Не 11 Маријана Жув1tћа, заби.ъежио аутор 1973. године у Сплиту, npiiЛII· 
ко:~~~ одржавања научног скупа »далмација 1943. године«. 

14) Мујо Д113дар, ц1п. ч.; упоред11 сјеhања Вивка Конте, Луке Џалте. Му је Дюдара. Јозе Ба
рића, Тони Мtюча 11 др., забlt.ЪСЖIIО аутор у Л11вну 1975. го.:щве (Документаuнја СУБ 
НОР-а Ливно). 

15) Исто. 
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данима урадили много. Могли су и више да организација није остала одс
јечена од свог непосредног оишег партијског руководства. 

Када су отпочели масовнији злочиюt усташа, а то је услиједи.1о убрзо 
пос.1ије напада Хит,1ерове Ње:~.tачке на Совјетски Савез, новоизабрани МК 
КПЈ Ливно који је тада био проширен са још неко.11tко ч.шнова, настојао 
је на све могуће начине да се, упркос постављеню1 контролним станицама 
на свим прилазима граду, обавијести о намјерама усташа и прима редовне 
извјештаје о ситуацији на терену. 

Изузев двије групе убијених Срба у шу:-.1и између Купрешких врата и 
Доњег Вакуфа, и убијених и побацаних Срба у ja:vty испод села Прелога, уз 
ca:vty цесту која 0..::1 Подраге води пре.\ш Ливну, ко:v~унисти су неу:..юрни:-.1 
политичким радом н директни:vt ангажовање:-..-1 успје.1и :1.1ноге породнце нз
вући из града и околних села н отпре:vштн на планину Цинцар и друга си
гурна :vtjecтa. О њи:-.tа су свакодневно води.111 бригу у пог.1еду исхране, лије
кова и свега другог најнужнијег за боравак на п.laНIIHII. С .1ивањсющ избје
г.1ица.\1а на.ызи.1е су се и веће групе срnског становништва из г.1а:-.ючког а 
нешто касније и из купрешког среза; о свнча су бригу BO.J.II.lH .lltвањски ко
мунисти и други напредни људи и шппи.1н их од усташо 11 њиховнх »ле

тећих« патрола. Из збјегова су .1ивањсюt комунисти успостави.[lи везе с 
више сусједних територија, гдје су објашњавали неопходност ск.1ањања у 
шу:-.tу, нарочито избјег.'lицама 11з оних подручја ..::10 којих није б~ю допро 
r:tac о подизању општенародног ослободилачког оружаног устанка. 

Као што је познато, устанак у цијело:vt ливањском срезу није избио 
истовремено нити су припреме текле једнообразна. Најприје је избио у Ли
вањско:vt доњем пољу, а нешто касније у граду и околним селима. И док је 
у Доњем пољу и:v~ао карактер оружаног устанка, у Ливну и околним селима 
развијао се као својеврстан народноос.1ободи.1ачки покрет у услОВИ.\tа оку
пације и као НОП на слобо.зни:-.1 простори:vtа гдје су први .1ивањскн парти
зани политички дјеловали међу избјег.щ:vt народом једног ширег територи
ја, будућег ливањског подручја. 

Иначе, оружани народноослободи.1ачки устанак у ливањском срезу 
почео је 28. ју.1а 1941. године, дан касније него у Дрвару. Била је то прва 
оружана акција устаничких снага Доњег по.ъа против усташке групације од 
око 120 одабраннх усташа доведених из разних крајева, које су предводили 
Драган Урумов11ћ, усташки повјереник за лшањски котар'"), усташки сат
ник Петричевић и познати усташа Владо Каић »Самсарић«. Kpeнy.'lll су из 
Ливна у правцу Челебића и одат,1е преко Пустопоља и испод Сајковића 
да.ъе пре:-.1а Босанском Грахову. Кад су стиг.1и до шко.1е 11 цркве у Црно:~~t 
Лугу, дочека.1е су их устаничке чете Грковаца и Пеу.ъа, које су у току ноћи 
27/28. јула запосјеле nо.1ожаје јер су очекива.1е напад усташа о..:х Ливна. 
Дошло је до жестоке борбе која је трајала око четири часа. У крвав~t окрш
ај убрзо су убачене и устаничке чете Нуглашице и Бастаса тако да се усташ
ка колона, већ озбиљно начета, мора.1а повући у правцу Челебића. Пов

.1ачење се убрзо претвори.1о у безг.1аво бјежање цестом 11 преко Ждраловца 
и Пустопо.ъа. У тој nрвој оружаној борби устаничюtх снага Ливањског до
њег nо.ъа усташе су nретрпје.1е ве.Ћtке губитке - десет :-.-1ртвих 11 више ра
њених; изгубили су десет пушака, један камион и један мањи аутобус, те 

16) Уру:~.ювић је на~1менован за усташког nовјереника у .lивањскО\1 котару 17. anp11.1a 1941. го
дине, на основу Пс11!е.111ћеве од.1уке о наи~аенооању nрвих усташк11Х nовјерею1ка у Босюt 11 
Херцеговини~~ Хрватској. (»Хрватских народ«. З<.~греб. \8. 4. 1941. године). 
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већу ко.1ичину бо\1б11 и пушчане 11 ;\11Пра.ъеске муниције. Устаници нису 
11ма.1и губитака, юузев једног :-.t.1a.::юr nартюана кога су усташе у безг:1аво:-.1 
пов.1ачењу ухват11.1е и суrрадан баци.1е у јаму изнад Ћелебића. Међуrим, 
он се као и још нско.11щина бачених у јаму усnио извући из јаме и прик
ључити устаничкиVI једницама. 

Усташе би сигурно претрnјеле :-.1ного веће губитке да су устаничке је
динице предузе.1е енергичније гоњење већ nораженог непријатеља и да су у 
борбу стуnи.1и и борци из се.1а бивше општине Че.1ебић. На жа.1ост, сва 
се.1а Доњег по.ъа тога дана још нису би.1а обавијештена о почетку устанка, 
јер курири упућени да обавијесте .ъуде нису стиг.1и извршити постав.ъени 
задатак. 

О исходу ове прве оружане борбе устаничких снага Доњег по.ъа стид
љиво се говори и у извјештају Заповједништва З. оружничке nуковније у 
Бањој Луци упућен Заповједништву 4. оружничке nуковније у Сарајево, у 
коме се, између осталог, наводи: 

»28. српња оружничка nостаја Грковци услијед јачег наnадаја nобу
њеника би.1а је по оружницима и усташама ttапуштена 11 no.J. борбом исти 
су се nовук.1и npe\1a Че.1ебићу и Ливну«.") 

Раније су неки историчари писа.111 да је устанак у Ливањском доње\1 
nољу избио сnонтано, као отпор српског становништва nротив усташких 
злочина, ••) Стварна ситуација би.1а је друга чија. Устанак је овдје nочео ор
ганизовано, послије припрема које је КПЈ изврши.1а. Наиме, Штаб герилс
К11Х одреда за срез Босанско Грахово 11\1ао је у својој над.1ежности оnшти
не Црни Луг и Че.1ебић - раније обје у саставу .111вањског среза, а у то 
вр11је\1е са\10 оnштина Че.1ебић. Штаб је, nос.1ије дужих припре\1а, издао 
директиву 26. јула СВИ\1 општинскич руководстВИ\1а да се одмах отnочне с 
устанком, а тамо гдје још нису фор:-.1иране устаничке јединице по се.1ича 
да се уради најхитније и да се приђе брзој .1иквидацији непријате.ъских 
упоришта - оружничких постаја, испостава 11 других nунктова. Војно руко
водство оnштине Црни Луг упознато је с ОВО\1 директивом од Милоша 
Тице, члана тога руководства, иначе предратног члана КПЈ из Тиче ва,'") и 
било је дужно да ту директиву пренесе у сва села општине Челебић. Међу
тим, како за ту општину још није било формира11о војно руководство, ди
репива је nренијета само угледнијим :ъудима, уз наnо:v~ену да они преузму 
у.1огу и покретача устанка и организатора оснивања устаничких јединица. 
Курири нису успје.1и обавијесппи најуг.1едније .ъуде - старе ратнике и 
друге, у СВИ\t се.lИ\1а већ са.\ю у ою1ч најближим. Због тога је у свим nоди
нарским сеЛИ'\1а Доњег по.ъа која су се на.1азила у општини Челебић глас о 
nочетку устанка стигао тек 28. јула, када се већ разбијена усташка групаци
ја у безглавом бјежању повлачила преко Пустоnоља према Челебићу и 
даље пре\1а Ливну. И раније формирана 11 наоружана сајковачка устаничка 

17) Зборник долущ:ната 11 по;zата,.:а о народноос.7обо.:ш.7В'tКО.\1 рату jyroc.7oвt:нctas}( народа -
да.ъе: Зборник НОР-а, то" IV, књ. 1, док. бр. 250, стр. 560. 
О овој 11 с:ьедеl\11'-1 борба,tа устанюса Доњег по:ьа против усташа, оружника и до:-юбрана 
шире в11дјети: М11,1е Боrоваu, Доње По:ье у устанку 1941-1942. године (необјав.ъен руко
пис откуцан писаћо'l 'I<IШIШ0~1, uua 200 страница, у Доку';!ентацији СУБ НОР-а Ливно). 

18) Д у w а н Л у к а ч у : књю11 Устанак у Босанској л·рајини, Београд 1967. на стр. 151-152, 
236-238, 325, 330-331; и М 11 л е Т р њ а к о в 11 ћ, На Tpoмt:ђll 1941. гошsнt:, Београд 
1973. 

19) Босанско Гра}(ово у НОР-у. зборшtк cjeliaњa, 1971; Зборник хероја Југославије, књ. 11, 
Београд 1975 - Биографија народног хероја Ми.1оша Ћще; упоред11: Ми.1е Боговаu, цит. 
рукоnис. 
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чета, која се налазила у Великој Пољаници испод Троглава, стигла је nре
касно и усnјела једино испалити по усташкој колони у nов.1ачењу неколико 
nушчаних хитаца. Непосредно послије тога на крову шко.1е у Сајковићу за
вијори.lа се црвена застава коју су извјеси.1и Јово Росић и Ристо Пајчин. 
Убрзо је дошло до званичног оснивања устаничких јединица у сви:v~ сели
:-.ш, које су у току ноћи 28/29. јула пристуnиле организационом сређивању 
н припремиле борбене nо.10жаје за одбрану Доњег nоља од неnријатеља. 

У току 29. јула све су јединице Доњег поља биле упознате са развојем 
оnштенародног устанка око Дрвара, Босанског Грахова, Гламоча и Книна, 
као и да су устаничке снаге упућене nрема Книну, Босанском Петровцу и 
Гламочу ради наnада и ослобођења тих мјеста. Вршећи те послове и при
премајући се за сљедећу борбу nротив непријатеља, борци устаничких је
диница су с великом тугом примили вијести да се усташе, уз nомоћ и уз 
»божји благослов« неколицине клерофашиста, извршили ·Готово потпуну 
ликвидацију српског становништва у сусједним селима устаничког nодруч
ја н једном дијелу сел ~ око Ливна. О тим незапамћеним злочинима у исто
рији људског друштва прве вијести донијели су преживје.1и људи из Челе
бића и неких других села, који су успјели побјећи са стратишта, или су се, 
иако рањени, успјели извући из »заједничке гробнице« и стићи у устаничке 
редове.'") 

Сљедећа крвава борба устаничких снага против усташа, оружника и 
домобрана услиједила је 30. ју.1а. Одиграла се уг.:швном у Сајковићу. 
Усташе су овог пута доживјеле још већи пораз и морале се повући према 
Ливну, остав.ъајући у бјекству иза себе многе мртве и рањене, као и већу 
количину оружја, муниције, хране, војне опреме и другог корисног матери
јала. Како је о овој и наредним борбама - све до поновног доласка вели
ког броја окупаторске италијанске војске, оnширније писано на другом 
мјесту21 ), овдје је значајно подвући да су устаници Доњег nоља већ 29. јула 
успоставили везу с далматинским партизанима. Тога дана су, наиме, зајед
ничким снагама Друга пеуљска чета и борци Врличке крајине ликвидирали 
неnријатељско упориште у Уништима на Динари и том приликом убили 16 
оружника и заплијенили знатне количине оружја, муниције и опреме. 
Истог дана била је успостављена и веза између бораца сајковачке устанич
ке чете и устаника из села Бравчев Долац и Кољани на далматинској стра
ни Дннаре. 2') Убрзо послије тога била је усnостављена и веза с устаници ма 
из сел~ Сињске крајине - Бителића н Врдова, када су командири Провске 
и Чаnразлијске чете - Вељко Мнхаљица и Јово Маљковић, ступили у кон
такт с Иваном Брачу.ъем, Бојано:v1 Буловићем и другим. Било је то првих 
.::.tана аугуста 1941. године. 23

) 

Испољавање јаче активности да.Ђштинских комуниста и устаничких 
снага и њихов утицај на развој устанка у Ливањском доњем пољу очекивао 
се у другој половини августа, када је био формиран Сињски партизански 
одред, који је у почетку имао око 50 бораца и када се очекивао долазак на 
Динару бораца Сплитског, Солинског и Трогирско-каштеланског НОП 
одреда. Наиме, у складу са становиштем Војно-партијског руководства 

20) Миле Богова ц, оп. цит.; И.1нја Црно•·орац, сјећ<.~ње (откуцано писаћо'1 машином у Доку-
ментацији СУБ НОР-а Ливно). 

21) Рафаел Брчнћ и Миле Богавац, or1. цит., 11 д110, стр. 98- 109. 
22) Миле Богавац, цит. рукопис. 
23) Исто. 
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Да;Пмациј~ о томе како отnочети устанак и куда усмјерити устаничке снаге, 
ријешено Је да се иде у унутрашљост, пpe:vta планини Динари и ту, заједно 
с устаничким снагама сусједних подручја, створити основу за даље ширеље 
и распламса~аље народноос.1ободи.1ачке ~рбе. То је становиште nревлада
~ало, (мад~ Је би.1о и других миш.ъеља), зоог тога што је у приоба.1ном п~
Јасу италиЈански окупатор распо.1агао великим и добро наоружаним ВОЈ

ним фop:\ltaциja:vta, полиција:.-~ и други:-.1 безбједносни:ч ефективи:vtа, тако да 
би у такви:.-~ условима апсо.1утно неравне борбе изостали иоле озбиљнији 
резултати ослободилачке борбе. Поред тога, знало се да на :.-~асиву Динаре 
није било стационираних јачих снага ита.1ијанског окупатора и тзв. НДХ. 
Због свега тога је гро формираних одреда Далмације био упућен на масив 
Динаре. С тим у вези пожуривано је и формираље Сиљског НОП одреда 
који је требало да обезбиједи љихов прихват и омогући кретаље тих одре
да даље, на љихова одредишта. Међутим, како су ти одреди на свом путу 
од обале били разбијени, а Сиљски одред, де:vtоралисан таквим обртом си
туације, нагло ослабио - у љему је остало свега четрнаест бораца на челу 
са сва три члана штаба (Вице Буљан, Пашко Мрдуљаш и Стипе Марковић), 
који су по одлуци Котарског комитета КПХ Сиљ уnућени на расnолагаље 
Покрајинском комитету у Сnлит, тако да је на Динари у Ђапића стајама, 
остало свега 11 бораца, на челу са Иваном Брачуљем.1•) Истина, таква си
туација је nотрајала само мјесец дана, у том времену су се партизанске 
снаге из Сплита и неких других дијелова Далмације стабилизовале на Ди
нари. Њихов бројчани nораст био је довољан да се у суровим nланинским 
условима обезбиједе скромни ус.1ови боравка већег броја бораца у базама 
из којих ће затим услиједити предузимаље војних и nо.1итичких акција у 
више праваца. 

О усnостављаљу веза с устаницима Далмације већ у аугусту 1941. го
дине јасно се види и из сачуваног извјештаја који је Никола Гашић, пар
тијски руководилац устаничких снага Дољег nоља nоднио на савјетоваљу 
во ј н их и политичких руководилаца у Дрва ру, 15. аугуста 1941. године у 
Штабу дрварске бригаде. Он је у свом извјештају навео да се на Динари 
налази 500 nартизана из Далмације. Но, без обзира на стварно стаље, тај 
податак је имао снажан морални ефекат на устаничке снаге југозападног 
дијела Босанске крајине, посебно због тога што се на тај начин у пракси 
манифестује братство и јединство, тј. да је НОБ-а заједничка борба свих 
народа и да за усташке злочине нису и не могу бити одговорни Хрвати и 
Муслимани. Гашићеви nодаци били би приближно реаЈ1ни, да се са далма
тинским одредима није nоиграла nозната нежељена судбина.н) 

Како је убрзо nослије савјетоваља у Дрвару био формиран батаљон 
»Старац Вујадин«, који су сачиљавали сви герилски партизански одреди са 
територије двије бивше оnштине Дољег nо.ъа - Црног Луга и Челебића, 
треба истаћи да је Штаб овог батаљона настојао да се та једном успостав
љена веза nретвори у сталну сарадљу, да се она унаприједи и постане чвр
ста на војном и политичком nлану, на што је овај бата.ъон подстицан и од 
Штаба дрварске бригаде. У извјештају штаба бата.ъона од 10. сеnтембра 
који је уnућен Штабу бригаде, nоред оста.1ог, стоји: 

24) Исто. 
25) Исто; уnореди: Душан Пленча, Партюанскн одредн д<~лм<~цнје 1941-1942. године; Др а. 

г о Г н з д н ћ, Парmзанскlf одре:ш Дa.1.\llЩifje, Сплнт 1957. 
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»Beзzt са друговю1а ю Сиња успоставЈъена је у уторак 9. IX 11 постиг
нута је пуна сагласност с њима у свим питањима. Они су nартизани. Понов
ни састанак заказан је за суботу, 13. т.м. Њима је због акција саботаже на 
важниVI чворов11ма потребно 100- 150 кг експлозива, и то треба да буде до
став.ъено одмах. То су акције у око.1ини Сиња и Ливна. Да се поша.ъе по 
могућности до суботе ... «20

) 

И у извјештају од 20. септембра евидентни су стални контакти и са
радња. Ту се наводи да је већ одржан трећи састанак (19. IX) и да је зака
зан нови за 24. IX, као и то да далматински партизани још нису ступили у 
акције, јер да за то чекају директиве из Сплита, иако им је скренута пажња 
да не оклијевају, јер је сада прави моменат пошто италијанске окупаторс
ке дивизије преко далматинске територије надиру у Босну. И овдје се подв
лачи да је далматинским партизанима потребан експлозив.17) 

Крајем септембра услиједило је пребациваље на Динару неких члан
ова ПК КПХ за Далмацију и будућег штаба далматинских НОП одреда -
Макса Баће (25. IX) и Војина Зиројевића (30. IX), када ће раније успостав
љене везе између батаљона »Старац Ву јади н« и далматинских nартизана 
на Динари постати интензивније и свеобухватније. У вези с њиховим излас
ком на Динару треба подвући да је, на основу неких података,'") Во ји н Зи
ројевић већ средином септембра 1941. године боравио у Доњем пољу, у 
селу Чапразлије, гдје је имао састанак са секретаром МК-а Ливно (Пером 
Вујнчићем) и чланом тога комитета (Тони Миочем), а послије тога се вра
тио у Сплит да присуствује сједници ПК КПХ за Далмацију која је одржа
на у другој половини септембра 1941. године. 

По доласку на Вјештића Гору, Зиројевић и Баће су у стајн Марије 
Катић одржали састанак, с најодговорнијим војно-политичким руководио
цима батаљона »Старац Ву јади н« на кo:vte је извршена размјена информа
ција о војно-политичкој ситуацији у Далмацији и Босанској крајини, а по
себно на ливањском, граховском и гламочком сектору, те разговарано и о 
предстојећем одласку ове двојице у околину Дрвара, а затим у рејон око 
самог Ливна.'•) Дан-два касније Зиројевић и Баће су сишли у Сајковић и 
одржали нови састанак на коме је размотреиа војно-политичка ситуација с 
обзиром на експаизију италијанског окупатора и улогу коју је у тој експан
зији већ отворено имала великосрпска буржоазија, у намјери да уз помоћ 
оружја италијанског окупатора разбије снаге НОП-а изнутра у српским 
устаиичким подручјима Далмације, Лике и Босанске крајине. И ту је још 
једном подвучеи велики политички значај братства и јединства српског, 
хрватског и муслиманског народа. Зиројевић је посебно нагласио од коли
ког су значаја постигнути успјеси устаничких снага Доњег поља и да ће ти 
успјеси бити још већи када се формирају нови одреди, који ће, ако правил-

26) Архив Војноисторијског инсппута - Архив V. 1. 1., архива НОП-а - А НОП-а, кут. 232, 
бр. per. 4/3. 

27) Архив V. 1. 1., А НОП-а, кут. 1701, бр. per. 5-2/1. 
28) Изјава Тони Миоча, забиљеж•tо аутор у Л~tвну 1975. (Документација СУБ НОР-а Ливно). 
29) Шире о томе у мојим радовима: Неке карактеристике развоја НОП-а у ливањском крају и 

веза са Далмацијом 1941-1943, Зборник бр. 3, Сплит 1975, - материјали иаучног скупа 
»Далмација 1943. године« одржаноr у Спдиту 5-7. Xll 1973, стр. 477-494; В е с е љ к о 
Х у љ и ћ , Међупоsсзаност развитка Н ОП-а у Далмацији и Босни и Херцеговини до ка
питалуацијс Ита.mјс, »АВНОЈ и НОБ у Боснн 11 Херuеrовини 1942-1943. године« - мате
рија.лtt научноr скупа у Сарајеву 22. н 23. Xl 1973. у Сарајеву, Београд 1974, стр. 206-227. 
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но. 1щејно-по.1.итички буду усмјерени, посгати способtщ ~а се суnрон .. lаве 
сва~ом неприЈатељу НОБ-е. Иста~нути рево.1ущюнар НИЈе :-.югао сакрипt 
сВ~Је ве.1ико зt~дово.ъство када га Је no.liiHtчкн KO\tecap бата.ъона нСтарац 
ВуЈад11Н« Мир? Вишић - студент- ко:-.tун~tста, Хрват ю Шн?еника, који је 
из Дрвара са ЈОШ седа:ч ко:vtуниста и еко Јева ца из истог \1Јеста почетк0,1 
сеnте.\tбра __1941. године дошао у Доње по.ъе - упознао како су преживје.~11 
борци Шноенског i-!ОП одреда на свако:~оt кораку при .\lани с .ъубав.ъу н вe
.lltкo:vt пажњо\t од оораца н народа Доњег по.ъа, овог чисто српског уста
ничког краја!0) 

С nратњо:-.1 бораца бата.ъона »Стараu Вујадин« (Фн.11tп Ињаu 11 Нико
_lа Росић Шатан") Зиројевић и Баће су крену.1и у Видова се.1о ш1 састанак 
у Штаб дрварске бригаде. а одат.1е одвојено у окол1ну Ливна, гдје су 10. 
октобра 1941. године nрисуствова.1и исторнј<.:ко ј конференцији .швањск11х 
ко:vtуниста, у се.1у Застињу, у кући Јованке Пажин. 

Прије конференцнје у Застињу нужна је сnа\tенути још један знача
јан сусрет :швањских и сп.1итских, односно да.l.\ЈаПtнских партизана у До
њем пољу. Тај сусрет је везан за преговоре са иста.111јанскн"1 11 дочобранс
ким официримu, који су вођени у два наврата - 11. 11 13. септембра 1941. 
год11не у се.1у Чапразл1је. Тада је са nарпtзанске стране, уз Цвију Ораш
чића, Нико.1у Гашића, Марка Мрвића и Косту Пајчнна, испред да.Ћtапtнс
кнх партизана учествовао и Никола Вранчић.3') 

Познатu је сушп1на ита.1ијанске по.Ћmtке у вези с реокупацијом нај
прије 11, а затим и 111 ЊIIХаве окупационе зоне у тзв. НДХ. О то\1е са:\1 и 
ca."t n11cao у више радова:") nознати су и захт јеви које су том при.1ико:v1 
постав.ъа.1и Ита.111јани, као и представници усганичких снаt·а Ливањског 
доњег по.rъа3•), тако да је овом nри.lИКО\-1 дово.ъно констатовати да су пре
говори завршени без икаквог резу,пата за непријате,ъа, те да су сви одго
вори које су представници Н ОП-а у Доње\t по.ъу .:щ.1и ита.1ијанском окупа
тару прихваћени од Штаба дрварске бригаде, који је подвукао да се убу
дуће преговори са неnријате.ъе:vt могу водити ca:vto у случају уколико не
пријате_ъ жел11 по.1ожип1 оружје.н) 

На другој страни Ливањског по.ъа, у тзв. Горњем nо.ъу активност ко
муниста, скојеваца, кандидата и симпатизера имала је карактер НОП-а и 
народноослободилачке борбе у ус.1овима окуnације. Одвијала се nрвенстве
но кроз nолитичку дјелатност на једном ре.1ативно широком простору - у 
граду, околним селима, територијама сусједних срезова и у збјеговима на 

30) М11.1е Боговац, оп. шп. 

31) Изјаве Ф1t.111na И њца 11 Н IIIIO.le Роснћа Шатана. забн.ъеж110 аутор 1977. у Љtвну. 

32) О преговор11~Ш са Итa.lltjaнlt"'a опширюtје в1щјети, Р. Брчнћ - Ми:1е Боговац, оп. ц1п., 
стр. 106-107. 

33) Вндјети о томе ове ауторове радове: Ње.'l.tачко-IIТа.lијанске несуг.1аснuе око Босне 11 Хер
цеговине 1941. год1ше. Пplt.lOJII бр. 3. Сарајево 1967; Пр11.1оr раз:-.штрању oкyntщltoюtx 
Сllсте:-.ш у Босю1 11 Xepueron~tни 1941. roдltнe, Пр11.1оЗit бр. 5, Сарајеоо 1969: Њемачкн и 
1tта.1нјанск11 п.1ановн у Босн1111 Херuегов11нн у свјет.1у .Joкy\lettaтa (1942-1943). »АВНОЈ н 
НОБ у Босю1 11 XepueroBIIHII ( 1942-1943)«. UIIT. зборннк. стр. 131-155 ИталијансКII ПЛ<\HOI!II 
у »Независној Држ:ши Хрватској« 1941-1943 (са посебню.1 осврто~1 на Босну 11 Херцегови· 
ну). Пр11.1ОЗ11 бр. 1~15, Сарајево 1978. 281-308. 

34) Као наnо\lена 32. 
35) Зборн11~о: НОР-а. том IV, књ. 1, док. бр. 169 - Уnутство Штаба дрварске бригаде Г.1амоч

ком батаљону у вези с усташко-домобрански:\t пону.Јо:ша за 11реговоре 11 наређење за напо:и 
на Г.ш~юч. 

12 - rtr11.fo1н 
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околним nланинама. Читав низ организованих акција много је доnринио 
револуционисању народних маса, које су у све већем броју осуђивале 
усташке злочине, нису прихвата.1е поновну војну окуnацију италијанског 
окуnатора, nолитику четничких елемената који су се ставили у службу оку
nатора исто као и усташе, итд. Ипак, до оружаног народноослободилачког 
устанка требало је сачекати још извјесно вријеме - до конференције у За
стињу када је и званично формиран Ливањски НОП одред и основани 
окружни комитети КПЈ и СКОЈ-а за једно шире подручје југоисточне Бос
не, са сједиштем у Ливну. 

Пошто је о свим тим политичким акцијама шире писано раније30), до
вољно је подвући да су повратком једног броја комуниста у Ливно, током 
јула и августа (Мустафе и Шефке Латифића, Анте Миоча Шпанца и дру
гих), успостављене везе са Сплитом и да је већ крајем августа 1941. године 
постојала група наоружаних бораца која је имала задатак да, поред обезб
јеђења збјеrова, пронађе најпогоднију локацију за смјештај одреда. Та је 
група свој задатак врло брзо обавила тако да је Мјесни комитет КПЈ Лив
но одмах послије тога у први план поставио задатак да се што више потреб
ног материјала и опреме, хране, оружја и муниције организовано преноси 
на Uинцар, у Дрежницу, која је одабрана за смјештај Ливањског НОП 
одреда. Био је то прави тренутак стварања овог nартизанског одреда, чија 
се активност није угасила све до фебруара 1945. године, када је под именом 
Ливањско-дувањски НОП одред готово комплетан ушао у Седамнаесту 
крајишку (рамску) НОУ бригаду.") 

Од састанака на Вјештића Гори, затим у Сајковићу, Видовом селу 
код Дрвара и од конференције у Застињу, веза и сарадња комуниста Сплита 
и готово цијеле Далмације с комунистима и борцима ливањског ратног по
дручја није се прекидала све до краја народноослободилачког рата на овим 
просторима. Сnлитски комунисти били су, на обострану жељу и задовољст
во, политички и војни руководиоци многих инстанци НОП-а у ливањском 
подручју. Тако су, поред Штаба IV оперативне зоне и ПК КПХ за Далма
цију, били секретари Окружног комитета КПЈ Ливно, команданти и nоли
тички комесари Ливањске команде подручја, политички комесари батаљо
на »Војин Зиројевић«; учествовали су у организовю.,у народне власти и 
војно-позадинских органа власти, организација и руководстава АФЖ-а, 
УСАОБиХ-а, СКОЈ-а; у организацији културно-просвјетног, забавног и 
спортског живота, аналфабетских течајева и рада школа, дјечијих парти
занских домова, разних nриредби; у успостављању саобраћаја, трговине, 
поштанских и других веза итд. 

Борци и народ с обје стране Динаре дијелили су добро и зло. Борил\i 
су се небројено пута и заједно против сtщх врста непријатеља НОБ-а. Мно
ги су гинули, али су на њихова мјеста долазили нови млађи исто тако оданн 
идеји револуције. Они су се, сврстани у одреде, батаљоне, бригаде, дивизи
је и корпусе тукли и nобјеђивали фашистичког окупатора и његове слуге. 
Било је и пораза, тешких губитака најистакнутијих во ј н их и политичких 
руководилаца омиљених у народу оба подручја, несналажења и несугласи-

36) Рафаел Брчић - Миле Боrовац, оп. цит., 117- 127. 
37) Архив ИРП Сарајево, инв. бр. 5044 од 1. фебруара 1945 - ОК КПЈ Ливно - Гламоч 

Обласном комитету КПЈ за Босанску крајину; Архив V. 1. 1., А НОП-а, куr. 1626, бр. per. 
1/1-35 - Дневник Ливањско дувањског НОП одреда; Р. Брчић - Миле Боговаu, оп. цит., 
nоглавље: У слободи, 333-341. 
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ца, али основна црвена нит - коначна побједа и ослобођење цијеле земље, 
изградња ново~ друштвено-политичког и социјално-економског друштва, 
равноправне заЈеднице народ~ и народности, ника..Ј.а није до.1азила у nита
ње. 

Усnјешне борбе и војне и политичке nобједе ређа..1е су се у једном 
стал1юм nроцесу међусобне сарадње, без обзира на границе - да ли с једне 
и.1и друге стране Динаре, на подручју Четврте зоне или ван тога подручја 
- у Босанској крајини, на Неретви, Сутјесци, Херцеговини, источној и 
центра.1ној Босни и широм Југославије. Борцима ливњацима и Сn.lићани
\tа би.1о је свеједно гдје се боре против неnријатеља; њима је НОБ-а као и 
0ста.1им наро..Ј.има и народностима Југославије била заједничка, као што су 
и интереси били nодударни. Они су nодједнако били утемељивачи и до
грађивачи братства и јединства, кованог и каљеног у крви народноослобо
..Ј.If.lачке борбе организоване и вођене под руководством КПЈ и Јосиnа Бро
за Тита. 

Сnлићане и Ливњаке ника..Ј.а није n.1аши.1а ма.1обројност у nочетку 
оружаие народноослободилачке борбе, јер су вјеровали да ће број бораца 
ста.1но нарастати као што су нарастали и нови виши органи, организације и 
11нституције НОП-а, не само на nодручју Четврте оnеративне зоне већ и 
шире, у ције.1ој зе-.1.ъи. Због тога су ста..1ни-.1 уnорним радом и nрије свега 
снагом свога nо.1итичког оnредје.ъења, у nре..Ј.асима између б1пака органи
зовали такву nросвјетиу, културну, забавну и сnортску дјелатност, а изнад 
свега идеолошко-nолитичку активност, што се све с обзиром на свеобухват
ност и раз11оврсност ријетко гдје могло наћи. Свих тих активности било је 
11 прије nрвог ос.1обођења Ливна, као и готово неnрекидно nослије тога све 
до краја рата, увијек добро организоване и свесрдно nримане од бораца и 
народа. Сhм народ је на тај начин и с~м постајао активан чинилац НОБ-е 
- у војсци, органима народне власти и војно-позадинским органима вла
сти; у радионицама, болницама и другим видовима дјелатности. 

Сплићанима и Далматинцима припада заслуга што су били креатори 
11 иницијатори "-1НОГих активности и у ливањском ратном подручју, а Л ив
њаци'>tа што су их свесрдно прими.1и, као браћу, а идеје, иницијативе и об
јашњења щtљева НОБ-е и свих об.1ика ос.1ободилачке борбе примали као 
своје, као нешто што је одувијек било заједничко, нераскидиво. 

На крају, треба подвући само једно. Нема добре историје револуцио
нарног радничког покрета и НОР-а и ревоЈ1уције у Сnлиту и Далмацији, 
без Ливна 11 .1ивањскоr ратног подручја, као uпо нема и не '-ЮЖе бити ..Ј.о
бре историје револуционарног радничког nокрета и НОР-а и Револуције у 
.1ивањском крају без Сnлита и Далмације. То нето важи и за миога друга 
сус једна nодручја Југославије. Због тога треба даље нстраживати, nровјера
вати и сазнањ() допуњавати новим подацима, јер је само тако могуће дати 
З()Окружену научио-историјску обраду југос.1овенске соцнјалистнчке рево
.lуције и у поје..Ј.нннм регионима. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

VERВINDUNGEN UND ZUSAMMENARBEIТ DER KOMMUN!STEN VON 
SPL!T UND DER DES GEВIETES VON L!VNO VOR UND ZUR ZEIT DES 

VOLKSBEFREIUNGSKAM PFES (NOB) 

Auf Grund mehrjahriger Erforschung ursprunglichen Materials und anderer 
Angaben uber die revolutionare Vergangenheit der Gegend von Livno, deren militari
sche und politische Fuhrung zur Zeit des Volksbefreiungskrieges mit der dalmatini
schen verbunden war, wird in dieser Arbeit in einem Querschnitt die Genese der par
teilichen Verbindung und der Zusammenarbeit der Kommunisten von Split und Liv
no, bzw. Dalmatiens und des Gebietes Livno in der Zeit zwischen den Weltkriegen 
und in der Zeit des Volksbefreiungskrieges und der Revolutin gegeben. 

Die Feststellungen von dem fruhen Bestehen und fruher Entwicklung der Par
teiorganisation in Livno. vom Wirken der Kommunisten, der Skoj- Mitglieder (Bund 
der Kommunistischen Jugend), von Kandidaten der Partei und ihrer Sympathisanten 
und anderer fortscl1Гittlicher, demokratischer und antifaschistische Krafte unter den 
Arbeitern, Bauern. der Jugend, in Gesellschaften fi.ir Kultur und Sport, wurden mit 
Dokumenten belegt. Die Bedeutung der Schaffung von Parteibasen auf dem Lande. 
woran man viele Jahre lang gearbeitet hatte, damit im Laufe der Jahre 1939 und 1940 
zwei dorfliche Parteizellen gegrundet werden konnten, wird besonders betont, sodann 
die zahlreiche Beteiligung der Einwohner von Livno im spanischen Burgerkrieg auf 
seiten der jungeп Spanischen RepuЬ\ik. wie auch andere Aktivitaten im Zusammen
hang mit der Gewahrung der roten, bzw. Volkshilfe und solche auf der Linie frontpo
litischen Wirkens der Kommunistischen Partei Jugoslawiens. 

Schliesslich wurden die Vorhereitungeп. Anregung und Eпtwicklung der Volks
befreiungserhebung und des Volksbefreiungskampfes unter dem Aspekt der Verbin
dungen, Zusammenarbeit und Koordination der Kommunisten von Split und Dalma
tien mit den Kommunisten und anderen fo rtsci1Гittlichen Menschen vom Kriegsgebiet 
Livno dargestellt. 
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