
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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књига nрочита nажљивије види се да је тежиште излагања на на
родноослободилачком рату и револуцији, те социјалистичкој изград

њи. То је нормално, јер аутор боље nознаје ова раздобља, с обзиром да 

их је и раније више обрађивао. Но, мора се казати да свюси дио nред

ставља и засебну цјелину у којој аутор историјски свеобухватније 

анализира nолитичке, социјалне и економске nрилике у сваком ра
здобљу развоја југословенске државе. Петрановиh је савјесно и зна
лачки тумачио nроцесе и у основи тачно nреносио чињенице, па је 

исnравно назначио сложену суштину nојава у датим nернодима. 

Са доста умијеhа nоказао је и nрожимање укуnног унутрашњег и ме
ђународног развитка, док је nри обради југословенских сnољнополи

тичких односа. nосматрао само сnољне оквире догађаја и nроцеса. 

У nрвом дијелу, »Живот у Краљевини«, аутор је анализирао ра

звој југословенске идеје у nрвом свјетском рату и уједињење југо
словенских народа у заједничку државу, затим структуру Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенада и nоложај народа у тој држави, nарламен

таризам и њеrове nротиврјечности, шестојануарску диктатуру, ре

волуционарну nартију радничке класе, народни фронт и комуни

сте, карактер националног npeypel:jeњa државе, социјално-~кономску 

основу политичких борби, исход nолитичке неутралности и војну ка
тастрофу. Тако су обухваhени и обрађени сви основни асnекти исто
рије Југославије између два рата. 

Нисмо у могуhности да на овом мјесту оцјењујемо све закључхсе 

које је аутор извео из врло добре анализе. Али, указаhемо на каракте
ристична мјеста. Када је говорио о уједињењу јуr·ословенских народа 

у јединствену државу нагласио је да је она плод модерног доба и да 

се јавила с развитком нових друштвено-економских односа у ври

јеме расnадања феудализма, те слабљењем Османског и Хабзбуршког 

Царства, односно снажењем грађанства у југословенским земљс;ма и 
његовим тежњама за nолитичким и еrсономским осамостаљењем. Ову 

идеју пратило је схватање о историјској nовезаности јуrослоЕ.енских 

народа и њиховој етничкој сродности. Само стварање Краљевине Ср

ба, Хрват;. и Словенаца 1918. године означио је као nреломни дога
ђај у животу југословенских народа, nолазеhи од чињенице да су се 

они nрви пут у својој историји тада нашли у заједничкој држави. А.ли, 

аутор у исто вријеме указује на чињеницу да су се уставна рјешења 
и стварност Краљевине нашли у раскораку, јер су на објективном 

тлу неријешених капиталистичких односа, буржоаске nохлепе v. оn
штег сиромаштва nревладали сасвим други nристушf разрешавању 

социјално-економских nротивурјечности Iсоји су заоштравали кла

сне и националне сукобе, настале као резултат борбе националних 

буржоазија за једнак удио у власти и ексnлоатацији. Ов'iКву конста

тацију :=tутор је изрекао nолазеhи од чињенице да је југословенска 
идеја израз историјске реалности, са суштинским об~tљежјем да носи 

јединство реалних интереса још у свом коријену, тј. од оног момен

та када је сваки nосебан национални интерес nочео да тражи историј

ско уnориште у југословенском заједништву. Друга битна основа 

ова1<0г схватања јесте да се југословенска идеја није дефинитивно 

реализовала у формалном чину стварања југословенске државе, веh 
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је, као трајан процес, тим догађајем добила само основе, суштинске 

подстицаје и претпоставке за своју даљу афирмацију и изградњу. 
Сма.трамо значајним нагласити да је аутор, обрађујуhи међу

ратни период историје Југославије, са успјехом обрадио и револуцио

нарну компоненту. У томе контексту анализирао је процес уједињења 

социјалдемократских партија југословенских земаља у јединствену 
Социјалистичку радничку партију Југославије (комуниста) истичуhи 

одреtЈене специфичности, као и то да се КПЈ опредијелила за југо

словенски оквир живота и државну цјелину Југославије. Али, у исто 

вријеме је констатовао да такво изјашњавање није значило и њено 

поистовеhивање са заступницима концепције о југословенској нацији, 

односно интегралном јединству, као идеолошке ос1-ювице државног и 

националног унитаризма. Полазеhи од становишта које је било дија

метрално супротно буржоаском схватању, комунист:v. су касније не

гирали и шестојануарску идеологију и признали националну индиви

дуалност сваког југословенског народа, њихову равноправност са ос

талим народима, као и право националним мањин:ама. Аутор је, 

cnpaвдf.Hu, доста простора посветио Комунистичкој пар·rији Југосла

вије и врло позитивно оцијенио улогу Јосипа Броза Тита у њеној 
консолидацији и припреми за догађаје који су долазили. Са успјехом 

је анализирао и друштвено-економска, политичка и социјална крета

ња у Краљевини Југославији од њеног настанка до 1941. године и ука
зао на проблеме и противрјечности који су пратили живот у Краље

вини. 

У другом дијелу, »Револуција«, аутор је анализирао међуна

родне односе у ратном вртлогу 1941. године, окупацију и подјелу Ју
гославије, припреме за устанак и ток НОБ-е, установе револуције и 
борбу против контрареволуције, односе великих сила према револу
ционарниr.l промјенама у Југославији и промјене у друштвено-еко

номској структури земље у току НОВ-е и револуције. 

Ана.'Јизирајуhи политичке прилике у земљи послије окупације 

констатовас је да за комунисте отпор фашиз:му ниi~ престао са зва

ничном каnитулацијом југословенске војске. Напротив, КПЈ је поди

зала дух борбе против окупатора, полазећи од схватања да нема 

другог избора у датој ситуацији. Зато је и предузела МЈере да окупи 

све родољубиве снаге у борбу против окупатора. Полазеlш од тога 

става, КПЈ је остала југословенска организација независно од тога 
што је Краљевина Југославија била војно поражена и њена територија 

издијељена између окупатора. Партија је задржала и свој назив и 

обратила се свим југословенским народима са захтјевом да се полити

чки и <·РГ&низационо уједини у борби против окупатора и домаhих 

издајника. Комунистичка партија Југославије је позвала у борбу све 

демократске и родољубиве снаге независно од њиховог политичког 
опредјељењ<Ј у прошлости или садашњости, националних nпредјеље

ња или вјере, које су биле спремне да прихвате платформу НОВ-е 

као револуционарну стратегију у постојеhим југос.rювенским усло

вима. 

Указујуhи на опште ставове КПЈ у њено:м оnредјељењу за борбу 

против :жупатора и домаhих издајника, детаљно је анализирао nри

преме, почетак и развитак народноослободилачке борбе у свим зем-
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љама Југославије. Међутим, треба казати да је писац ишао за тим да 
народноослободилачки рат и социјалистичку револуцију шире обради 

и да даје предност политичким процесима и држuвнvправној институ

ционализацији у односу на војну страну збиваља, желећи да ва тај 

начин оствари један општи поглед на Југославију тога доба. Прово
ђеље те 1амисли у овој књизи омогуh.или су .му љегови ранији радови 

у којима jt> обрађивао збиваља и догађаје из рата и револуције, као и 
бројна .11итература других историчара који су проучавали рат и ре

волуцију у Југославији са више аспеката. 

У вези са истакнутим, аутор је знатну пажњу посветио оснива

љу и изградљи народне власти. Констатовао је да су НОО Peh. у 
устанку 1941. године били основни вид друштвенС'-политичког прео

бра:жаја у току народноослободилачке борбе. Онн су од осниваља 

имали оби.љежје државних органа власти, јер су доносили одлуке и 

упутства, рјешавали међусобне односе грађана, установљавали пра

ва и засновали обавезе, преписивали понашаља, орх анпзовали помоh. 

партизанским одредима и бранили зачетке новог порстх{а. Образоваље 

АВНОЈ-а и земаљских антифашистичких вијеh.а нзродног ослобође

ља завршен је био процес осниваља органа државне власти нове Ју

гославиј е. Аутор посебно истиче значај ствараља ан1·ифашистичких 

вијеhа у југословенским земљама, јер је то значило нови корак у 
фt>деративној институционализацији Југославије. С правом је кон

статовао да су са осниваљем АВНОЈ-а створени повољни услови за 

побо.љшаље међународног положаја НОП-а, иако ни једна велика 

сила није признала љегове одлуке. Нагласио је да су рјешеља у окви

ру одлука АВНОЈ-а установљавала и бранила независност Југослз

вије, иако су, с обзиром на раније искуство са сасезницима, садр

жавзла и одређену мјеру политичке обазривости. Најзначајније је 

то да су одлуке у Јајцу изражавале јединство Јух·ославије као др
жаве, њен дух самосталности и независности. То је оно што је са
везнике довело пред готов чин да касније признају :~-:нстv.туције 

НОП-а као реалност, без обзира на љихова идеолошка и политичка 

схватања. 

Анэлизирајуhи борбу против контрареволуције коистатовао је 

да се 1<онтрареволуција- од првог дана, када је рије•! о профашисти

чкој буржоазији, чији су примјер касније слиједили и четници -
ослаљала на окупаторе и живјела од љихове политичке и натеријал

не помс.hи, неспособна да сама остане. Невјерица у властите снаге 

и тражеље спољног ослонца биле су трајне одлике понашаља југо

словенске буржоазије оба табора. 

Ayrop је детаљно анализирао и став великих силз према рево
луционарним промјенама у Југославији насталим у 'l'оку НОБ-е и 

<'оцијалистичке револуције, констатујуh.и да се брит:шск:l политика 

почела да мијеља марта 1943. године, што се подударило са четничким 
сломом на Неретви. Тада долази до промјене става и других саве

зничких држава. 

На крају овог дијела кљиге, послије свестране анализе, аутор је 

констатовао да је током НОБ-е створена нова југословенска заједни

ца народа и народности заснована на братству, јединству и равно

праВНIЈ<'ТИ народа као антитеза мржљи, шовинистичком безумљу, на-
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ционалном егоизму и братоубилачким програмима подстрекаваним 

од окупатора и националних буржоазија, које су са љима биле кла

сно повезане. То је народима Југославије 1945. године отворило не
слуhену могућност развитка на новим политичким и социјалним ос
новама, као резултат нестанка грађанске државе која се од оснива

ња налазила у перманентној nолитичкој, националној и друштвено

-економској кризи. 

"У трећем дијелу, »Социјалистичка Југославија«, аутор је дије

лом анализирао, дијелом дао nреглед nромјена насталих nослије дру

гог свјетског рата, положаја КПЈ у политичком систему, развоја 
државне nривреде и њене nротиврјечности, међународног оквира бор

бе за сјеверозападне границе, одбране независности, увођеља и ра

звоја радничког самоуправљаља, улоге СКЈ у трансформацији само

управљаља, односа СКЈ nрема међународном радничком nокрету 

и борбе против монолитизма у овом покрету, улоге Југославије у 

борби за мир и трасираљу политике несврставања, мјера КПЈ на де
мократизацији друштва и политичких криза·, материјалних промје

на и успона у друштвеној структури и nоглед на савремену Југо
славију - самоуnравну независну заједницу. 

"Указао је и на улогу КПЈ у nериоду обнове и изградње земље. 

Нагласио је чињеницу ра је руководство КПЈ инсистирало на томе 

ра комунисти буду носиоци новог, револуционарног морала. Од ко

муниста се тражило да nредљаче у борби за демократизацију, за 

принпип равноправности и равноnравне националне односе, да дЕ>ју 

примјер у борби против секташтва и да се користе средствима >>Кри

тике и самокритике«. Констатовао је да је руководство КПЈ почело 

рано да критикује »бирократизам«, »Осиљавање« nојединих комуни

ста и »отрзање«чланства од маса. Критиковани су комунисти који су 

бирократским ставом угрожавали иницијативу народа у критици вла
сти, функционера, управа nредузећа, руководстава синдикалних ор

ганизација. Постављаље комуниста изнад друштва, посебно љихово 

одвајаље од радничке класе, љихово присвајаље привилегија и гле

даље на остале грађане ~са висине«, осуђивани су као недозвољена 

појава и погрешна, бирократска, схватања руководеfiе улоге КПЈ. 
Посебно су анализиране тешкоће под којима се земља нашла послије 

напада Информбироа на КПЈ и економске блокаде земље од стране 

СССР-а и осталих земаља источне Европе које су слиједиле стаљи

нистичку политику. Аутор је указао и на чиљеницу да се руководство 

КПЈ, заокуnљено борбом за очуваље независности земље и пронала

жељем путева даље социјалистичке изградље, послије суi{Оба са 

Информбиром, нашло и пред сложеним теоријским и политичким 

питањем развоја социјализма у Југославији. Тако су се у теорији и 
пракси, у то вријеме, почела постављати питања о карактеру својине 

у социјализму (државна или друштвена) и друштвено-економских 

односа, одумирање државе послије освајања политичке власти од 
радничке класе, о улози државе у руковођељу привредом, о плани

раљу у социјализму, суштини пролетерског интернационализма и од

носа међу социјалистичким државама, о ставу према национ:алноосло

бодилачким покретима, о улози субјективног политичког фактора и, 
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уопште, политичкој организацији друштва прелазног периода. Детаљ

није је обрадио процес теоретског и практичног развоја самоуправ

љаља, демократизације друштва у цјелини, друштвено-економског 

развоја, политичких прилика и противурјечности, указујуhи и на 

отпоре и кризне ситуације у развоју Социјалистичке Југославије у 

систему самоуправљаља. 

Ако бих на крају давао општу оцјену »Историје Јуrосл~вије«, 
онда бих могао реhи да нас ова књига, и поред тога што има одре
ђених ситнијих фактографских нетачности, или непрецизних qзсрму

лација, компромисних рјешења и сл., може успјешнс представљати 

не само у земљи, већ и у иностранству. 

Аутор је добро уочио особености социјалног живота, ПС'ријекло 

и кретање идеја, манифестације културе и културне политике, основ

не садржаје економских односа, класне и националне подударности 
и протуречности одређених појава и сл., што му је омогуh.ило да 

велики број питања успјешно доведе у узрочно-последичне односе са 

израженом политичком вољом, тј. да политичка питања означи као 

разлоге за одређену политиху, или да се у политичкој акцији прона

ђу њени непосредни одјеци у историјском развоју. 

Међутим, мора се казати да нас ова књига може само донекле 

задовољити. "У њој недостају битни садржаји историје народа и на

родности Југославије. А без тих садржаја њој би пријетила опасност 

да се сведе на нека оквирна сазнања и догматску апсолутизацију 

само општих токова. Сличних тенденција било је <r раније. 

Управо је зато нужно направити одређене кораке да се омогући 

писz.ње историје појединих народа, односно, историје народа поје· 

дини:х: југословенских земаља која би употпунила празнине ов<:>, ина

че вриједне и корисне књиге. Аутору треба одати признање за овако 

велики подухват, јер га је на то могла опредијелити храброст. 

На крају треба реhи да су овом књигом научни радници добили 

велику помоh у широј обради појединих сегмената из историје Ју

гославије, а шира читалачка публика могуhност да стекне увид у 

шездесетоrодишњи развој Југославије. 

Др Драго Боровчанин 

Др Милап М. Миладиповиh, ОСНОВНЕ МОРАЛНЕ ВРЕДНОСТИ 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕВОЛ"УЦИЈЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ 1941-1945. 
Лесковац, Библиотека· Народног музеја у Лесковцу, књига 27, ј980, 

стр, 284+(6). 

Књига др Милана М. Миладиновића је, у релацијама општег кри
тичкоr суда, илустративна за смисао тезе да научна теорија може 

бити добра и логички непротиврјечна, али недовољно примјенљива 

и подложна општој валоризацији. Такав се квалификатив најчешће 

изриче у случајевима кад сложен и интердисциплинаран темат у 
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