
туре, броја, начина живота, организоваља и слично. На крају, у »Зак
ључкуо:, сумирајући резултате истраживања, аутор констатује: »Рад

ничка класа у Босни и Херцеговини до првог свјетског рата форми

рала се и развијала у условим-а туђинске власти. Појавом првих по
четака каnиталистичких односа посљедњих деценија османске вла

давине јављају се зачеци радничке класе, али се радништво 7ада. не 

формира као класа јер за то не постоји основна претпоставка - ин

дустрија. Након окупације 1878. године долази до брзог развоја Сi1о
браћаја и индустрије, а као саставни дио овога процеса формира се 

радничка класа која, крајем XIX и почетком ХХ вијека, започиље 
своје класно дјеловање и организоваље. Њеним синдикалним и по

литичким организацијама обухватала је око 10% радника« (стр. :.!74). 
Монографија И. Хаџибеговиhа о постанку радничке класе у Бо

сни и Херцеговини обогатила је нашу историографију новим сазна
љима. Ово питање је доста темељно обрађена унутар заокружене 

цјелине. Аутор се јавности представио као солидан познавалац исто

рије радничког покрета и веома се добро снашао на nољу изналаже

ња законитости друштвено-економског развитка овог I'!СТоријског 

периода. Објективност, одмјереност и критичност дају његовом дјелу 
научну сериозност, а осим тога ваља напоменути да је аутор за ово 

дјело добио и награду »Веселин Маслеша«. 

Вера Кац 

БАЊА Л'УКА 'У РАДНИЧКОМ ПОКРЕТУ И НОБ, ЗБОРНИК 
СЈЕЋАЊА, Бања Лука, Издање института за историју Баља Лука, 
април 1981, књ. 1, стр. 445 

Као израа све веће пажње која се код нас у посљедње вријеме 
поклаља проучавању историје радничког покрета и народноослобо

дилачке борбе, као и потреба које из тога произлазе, априла ове го
дине, у издаљу Iнститута за историју у Бањој Луци појавила· се књи

га Бања Луха у радхич.ко..ч покрету 1' НОВ, зборник сјеhања. Ова 
књига је први од осам предвиђених томова Зборника, који треба да 

изађу из штампе до 1990. године. Зборник има за циљ да великим 
дијелом попуни празнину у постојећој литератури за проучавање рад

ничког покрета Бање Луке између два рата и у НОВ-и. Тај nериод 

дјеловања КПЈ, СКОЈ-а и револуционарних синдиката везан је за 
илегални рад и за бурне ратне године, што је утицало да је сачувана 

мало докумената из провенијенције комунистичког покрета у нашој 
земљи. Документарна грађа пронађена у архивама некадаnпьих ре

жимских установа, односно окупационих и квислиншких, не може у 

потпуности послужити као основ за научну обраду и сагледаваље ос

новних токова и проблема радничког покрета Бање Луке. 

Тако је важност непосредног казивања самих учесника и свје
дочења актера тих догађај а и тог доба избило у први план. С1·ога се 
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nриступило организованом прикупљаљу мемоарске грађе, нарочито 

након 1974. године када је основан и Одбор за издање Зборника. Нај
веhи број сјеhања прикупљен је 1955, односно 1959. године и у nе
риоду од 1974-1978. године, што представља озбиљну временску 

границу у односу на вријеме када су писци свједочанстава били судио

ници збивања која настоје расчланити и предочити данашњим ге

нерацијама. Због тога су свједочанства која у ретроспюстивv. настоје 

да објасне дјелатности и поједине догађаје подложна забораву, обо

јена сазнањима и оцјенама до којих се дошло касније у животу и 

која се обично нису имала у тренутку одвијања поједин~rх збив;;.ња. 
С друге стране, дуг временски период који је био бременит судбоно

сним догађајима, као што су nрогони и рат, имао је за посљедицу 

нестанак великог броја непосредних учесника чија би свједочанства 

била драгоцјена. Тако нам је јесан наnор Одбора Зборника и самих 
nисаца прилога који је уложен да се што више и што објективнијих 

података предочи не само научним радницима који се баве пробле

матиком радничког покрета, него и широј читалачкој јавноrти. 

Књига има пет (5) глава. Након Рије-чи Редакције, која објаш
љава циљ и задатке рада, слиједи Увод који су напасали др Илјас 

Хаџибеговиh и др Нусрет Шехић. Увод представља подлогу за увид 

у свједочанства, платформу која свеобухватно, врло пластичним сти

лом износи проблематику, основне токове и податке о појави радни

чке класе и развоју радничког покрета у Босни и Херцеговини, а 
посебно у Бањој Луци до 1935. године. На тај начин добивамо слику 
друштвено-политичких и економских оквира у којима се развијио 

раднички покрет у Бањој Луци, који у периоду између два свјетска 

рата представља интегрални дио радничког покрета у осталим југо

славенским земљама. Борба радника за побољшање свог политичкоr, 

економског, социјалног и културног положаја носила је и одређене 
специфичности које су произлазиле из низа политичких, економских 

и других услова у којима се развијао раднички и синдикали покрет 

у Босни и Херцеговини, односно Бањој Луци. Овај синтетички при

каз, обо·гаhен и разним бројчаним показатељима, добио би више на 

пуноhи да је још опремљен и пописом извора и литературе. 

Главни дио кљиге представљају сјеhаља предочена у 50 при
лога. Сјеhања су груnисана углавном хронолошки и обухватају три 
периода у развоју радничког покрета Бање Луке између два рата· -
легалан период дјеловања КПЈ до 1921, илегалан период до 1929. го
дине и КПЈ у условима шестојануарске диктатуре, па негдје до 1935. 
године. 

Прва сјеhаља везана су за период одмах након стварања Кра

љевине СХС 1918. године. То је вријеме обељежено веома сложеним 
друштвено-економским и политичким приликама у земљи, са још 

свјежим траговима четверогодишњег рата који је оставио исцрпљу

јуЬе посљедице и погоршао ионако тешко стање радних маса града 

и села, оптереhујући их још веhом неимаштином, глађу и незапосле

ношhу. Стварање за.једничких државних оквира, као и веома рево

луционарна ситуација у свијету и у самој земљи, утиче на потребу 
уједиљења југословенског пролетаријата. Треба истаhи чињеницу да 
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се СДС Босне и Херцеговине појављује као један од nокретача акције 

зз ствараље јединствене радничке партије која је на Конгресу уједи

њења, у априлу 1919. године, добила назив СРПЈ(к). Низ прилога, 

као прилози Јосипа Пепи Клиха, Мирона Мандровиhа, Бранка Пајиhа 
и других, свједочи нам о јачању радничког nокрета у том nериоду на 

тлу Бање Луке, у шта спадају и штрајк пиланских радника 1920. и 
Н121. године, штрајк жељезничара 1920. године, штрајкови у Орто
педском заводу 1919-1920. године, манифестације поводом прославе 
Првога маја, побједа комунистичког кандидата на избору за Кон

ституанту. Прилози нам дају податке о многобројним партијским орга

низацијама, нпр. о оној у Пилани која је имала и до 50 чланова. Све 
ове акције биле су отворена пријетња младој владајуlюј fiуржоазији. 
Оне су подривале и саме темеље државног и друштвеног система. У 

Босни и Херцеговини, односно Бањој Луци, још прије Обзнане, вла
сти су уз помоћ полициј~, разних режим:ских организација и распири

вањем националне нетрпељивости покушавале да сузбију плиму рад
ничког покрета. 

Динамичан и буран развој радничког покрета у току 1919. и 
1920. године нагло је био прекинут доношењем Обзнане 30. децембра 
1920. године, а затим и Закона о заштити државе из 1921. године. 
I3eh сутрадан након доношења Обзнане, тачније 31. децембра, у Бањој 
Луци власти насилно распуштају и забрањују рад радничким орга

низацијама, врше хапшења, затварају раднички дом, прекидају 

излажење листова итд. Све ове насилне мјере имале су за посљедицу 

разбијање организација КПЈ и сузбијање њеног утицаја. То, такође, 

изазива и раслојавање унутар самих редова партијског чланства. Је

дан колебљивији дио приступа социјалистима који покушавају да 

преузму некадашње позиције и утицај КПЈ у радничкој класи. Други 

дио чланства, nасивизира се, уплашен мјерама власти, иако и даље ос

тају симпатизери КПЈ, треhи дио по затворима, а неки су и проrнани. 

Бранко Пајић нам својим nрилогом свједочи да је опадање броја чла

нова КПЈ било толико да Творница духана 1921. године има само 
једног члана КПЈ - Iдриза Мусића. 

Власти и разним другим мјерама покушавају да сузбију напред

ни раднички nокрет. Дијелом то чине уз помоh организација нацио

налистичке омладине, СРНАО и ХАНАО, о чему нам свједочи и прилог 

Дервиша Деде Газиhа. Власти се, такође, користе и утицајем цркве, 

а раздор међу радницима сију и ствараљем слоја nовлаштенијих рад
ника. Тежа:t~: положај КПЈ још више је подривала фракцијска борба 

унутар њених редова. Додуше, та фракцијска борба није имала ја

чег упоришта унутар партијског чланства Бање Луке, о чему свје

доче и прилози везани за тај период, и то прилози Вељка Ћс..рђевића 

и Мехмедалије Машиновића. 

Упркос свих мјера непрестаног и систематског терора, рад КПЈ 

у Бањој Луци није потпуно замро. И даље у свједочанствима наила
зимо на податке о разним облицима дјеловања Партије у том перио

ду, као што су синдикалне акције у Творници духана 1921. године, 
борба против реформиста који покушавају да осујете такве f.кције 

синдиката и др. 
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Извјестан број nрилога Зборника, из nериода најдубље илегалне 
борбе КПЈ, односи се на развој напредног омладинског по1срета у ре

довима школске омладине. Са нескривеним поносом и наглашеном 
сентименталношћу, Младен Пасарић, Светислав Зељковић, Абдуселам 

Гвожђар, Александар Јокановић и други свједоче нам о утицајима 
КПЈ, односно nрофесора комуниста, какав је био Акиф Шеремет, на 

школску омладину. Путем наставе коју поједини напредни npcфecop~r 

oбorahyjy новим садржајима и методама рада, затим Јјачких секција 

и друштава, омладина се идеолошки уздиже и укључује у напредан 

омладински nокрет. Тако се стварала једна нова генерација младих 

кому'ниста, која ће великим дијелом бити носилац каснијих судбо
носних догађаја. 

Постепени раст утицаја и дјеловаља КПЈ у Баљој Луци наро

чи-rо се осјећао 1926. године. О томе нам· свједоче прилози о nрослави 

Првог маја 1928. године, успјешном штрајку радника Пилане 1926. 
године, ствараље партијске организације у Творници духана 1926. 
године и разни видови дјеловаља Партије nреко просвјетно-култур

них друштава као што је »Пелагић«, или спортских 1\.ао што је ,.Бо

рац«. Све то показује да се Партија сналазила у условима илегалне 
борбе. 

Али, режим диктатуре 1929. године још оштрије и насилније 
него 1921. године прекида овај nостеnени nроцес консолидације Парти
је, јер је ударац диктатуре nрвенствено усмјерен против револудио

нарног рад·ничког nокрета и КПЈ. Vелика хапшеља која захватају 
читаву земљу нису попrrедјела ни Баљу Луку. Befi у јануару 1929. 
године заnочиљу nрогони комуниста и напредних људи и затварэ.ње 

и расnуштање организација кроз које је дјеловала кп.r. Све су то 

биле мјере које доводе до опадања рада КПЈ. Оцјељујући ситуацију 

као револуциона.рну, руководство КПЈ у Баљој Луци р~щи н::1 nриnре

мама за оружани устанак и образоваљу илегалних синдикалних орга

низација. Колико је то била nогрешна nроцјена свј~дочи нам и при
лог Вељка Ћорђевића·, који nоказује како строго консnиративни рад 

Партије у таквим условима, као и слабе везе са радничком класом и 

омладином, нису могле од Партије створити nартију маса. Те позиције 

nшtушавају да nреузму социјалисти дјелујуhи, у ствари, као разбија

чи јединственог радничког nокрета. До извјесног оживљавања дјело

вања КПЈ у Бањој Луци долази крајем 1930, односно у 1gз1 . години за 

шта је значајан и nовратак Веселина Маслеше из затвора. Утицај КПЈ 
се повећава, постеnено, радом кроз легалне синдикате и оснивањем 

радничких задруга којих у 1932. години већ има nет(5) . Затим КПЈ 
nоново почиње да дјелује кроз разна друштва, као што су »Пелагиh"' 
и ФБОрац«, те nолиција два nута покушава забранити рад овог сnорт

ског клуба. Развија се културно-nросвјетни рад који има за циљ идео

лошкс уздизаље радничке класе и омладине, затим nостепено и оnре

зно се nримају нови чланови КПЈ, чиме се nроширују партијске ор

ганизације. У овом дијелу сјећања nојављују се nрви при.тюзи жена 

активисткиља, као што су Ева Шмит, Катица Сарафин, Душанка 
Кuвачевиh. Иначе рад међу женама, као и на селу, био је заnостав
љен, те јача након 1936. године, када се образује прва груnа активист
киња женског покрета. 
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О постепеном али сигурном јачању позиција КПЈ у Бањој Ј.iуци, 

након 1931. године, свједочи нам и рад три партијске конференције, о 
кojmda нам у својим сјећањима дају податке Сафет Филиповић и 
Шефкет Маглајлић. На. Првој конференцији, која је одржана у љето 

1931. године, анализирају се дотадашња искуства, указује се на потре
бу пријема нових чланова у КПЈ и потребу појачаноr дјеловања 

међу радницима и омладином. До покушаја обнављаља скојевске ор

ганизације у Бањој Луци долази већ на Другој конференцији 1932. 
и 1933. године. У том периоду комунисти се активирају да јаче дјелу
ју преко синдиката, обнављају се позиције у радничком дому и ~рше 

nокушаји јачег дјеловања КПЈ на селу и међу женама. Велики број 

учесника Треће конференције, која је одржана 1934. године и која се 
баю; сличним питаљима, свједочи о јачању Партије. 

Сјећања активиста радничког покрета хронолошки завршавају 
са 1935. годином, дајуhи свједочанства о новој консолидацији Партије 
у то>r периоду. Један мали број прилога о развоју радни~Iког покре

та и рада на селу показује да се Партија од овог периGда више анга

жује у том погледу. Какав је био утицај КПЈ и њен рад у војсци, у 
презентираним сјеhањима нема података. 

На крају потребно је истаћи да је књига опремљена обимним би
љешкама које је написао Милан Вукмановић на скоро BU страна. Би
љешке не оптереhују текст, него својом разноврсношћу обогаћују сје

hања и дају основне податке не само о писцима прилога, него и о лич
ностима које се у њима помињу. Напомене, писане на основу доку

ментоване грађе, употпуљују празнине у појединим сјсhањима и ис

прављају нејасноће или нетачности настаЈiе као резултат субјективне 

димензије сјећања, презентираних у функцији историјског извора. 

Зборник је, такође, опремљен стширним регистром личних имена, што 

читаоцу омогућава да се лакше снађе у тексту и задовољи нека свGја 

интересоваља. 

Сека Бркљача 

Др Враюсо Петраковиti, ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ 1918-1978, 
.хоНолит« Београд, 1980. 

Књига проф. др Бранка Петрановиhа: »Историја Југославије 
1918-1978«, у којој аутор зналачки анализира историјски развитак 
југословенске државе од њенGг настанка (1918) до наших дана (1978), 
изашла је из штампе крајем 1980. године. Ово је прва књига у нашој 
историографији у којој је аналитичко-синтетичким историјским ме

тодом, обрађена историја Југославије. 

Кљига има 650 страница текста веhег формата, а подијељена је 
у три веће цјелине: »Живот у Краљевини«, »Револуција« и »Соција

листичка Југославија«. Дијелови су по обиму једнаки и добија се, на 

први поглед, утисак да су истоветно и обрађени. Међутим, кад се 
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