
Др Илјас Хаџибе~овиh, ПОСТАНАК РАДНИЧКЕ КЛАСЕ У БОСНИ 
И ХЕРЦЕГОВИНИ И ЊЕН РАЗВОЈ ДО 1914. ГОДИНЕ, Сарајево, 
»Свјетлост«, 1980, стр. 400 

У нашој историографији није nоклољена адекватна лажља nро
цесу настајаља и израстаља раднИ'iке класе у Босни и Херцеговини. 
Раднички nокрет је, углавном, изучаван кроз организационо-поли
тичке видове дјеловања у каснијим историјским nериодима, без ~на
лизе снага које су биле љегови носиоци. Изучаваљем nојединих ви
дова љеног дјеловаља, уnознали смо је, можда nовршно, јер су пе
риферно давани nоријекло, структура, број, облици, вријеме настан
ка, друштвено-економски, социјални и други увјети живота. Да бис:мо 

у nотпуности разумјели љену снагу, идеје, организациони и лолити
чки рад, морали бисмо лоћи од анализе саме радничке класе, чему 
је управо лосвећена монографија др Илјаса Хаџибеrовића, под на
веденим насловом, која nрезентира процес израстаља босанскохерце

говачке радничке класе у интервалу од nрвих форми настанка до 

1914. године, односно, до почетка. nрвог свјетског рата. Аутор је себи 
поставио задатак да утврди вријеме настанка и израстаља радничке 

класе у Босни и Херцеговини. У методолошком погледу, опредјелио се 

за тематски принцип обраде због комплексности материје. Књига је 
nодијељена на пет глава које су проблемски уоквирене унутар r1ита

ља које изучава. 

Значајне друштвене промјене у разним земљама Турског Цар

ства могу се везати за nоловину X.IX стољеhа, када се разним рефор
мама жели модернизовати турско феудалне друштво и учинити на

nредак у развоју nојединих привредних дјелатности. Друштвено-еко

номске и nривредне прилике у Босни и Херцеговини посЈЬедњих де

ценија османске власти, тема су nрве главе под насловом »Османско 

насљеђе«, .(стр. 11-58). Ступаљ привредне развијености средином 
XIX ст.ољећа, аутор је обрадио кроз поједине привредне дјелатности 
као што су обрада жељеза, производња соли, лрерада коже, производ

ља текстила, млинарство, пекарство, грађевинарство, шумарство, тр

говина, саобраћај, пошта и телеграф. Аутор није заобишао знач:iјне 

процесе распадаља еснафског система лривређивања, јављања nрвих 

облика мануфактурне nроизводље и лојачаног интереса страног ка

nитала у експлоатацији nривредног nотенцијала Босне и Херцеговине. 

Да би се схватило из којих се друштвених слојева регрутује раднички 

елемена.т, аутор је прегледно дао социјалну структуру босанскохерце

говачког становништва посљедљих деценија османске владавине. Ана

лизом цјелокуnног сеоског и градског елемента ло тачно разграниче

ним категоријама, могуће је сагледати nроцес настајаља радничког 

елемента, који је представљен у најамној радној снази састављеној 

од двије категорије: домаћих и страних радника. На крају прве главе 

аутор с nравом за•кључује: »Карактеристично је да мануфактурне ра

дионице и традиционални облици лроизводње не nрерастају у инду

стријска предузећа, па према томе ни радна снага нема карактер ин
дустријског радништва. Оно је расуто у великом броју малих рддио

ница у којима владају јаки утицаји еснафске традиције. Такође је 
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карактеристичан nостепени продор модерних заната и нuвих зэни

мања« (стр. 58). 
Заметање нових процеса у друштвено-економском погледу од 

1878. године, доласком аустроугарске власти на босанскохерцеговзчкс• 
подручје послије Берлинског конгреса, третира у другој глави која 

носи наслов: :оДруnrтвено-економски развој у Босни и Херцеговини 

(1878-1914), стр. 73-121. Након сажетог прегледа политичких, прив
редних, административних, војних, културних и других промјена у 
току аустроугарске управе у Босни и Херцеговини, аутор је у посеб

ним одјељцима анализирао развој саобраћајних веза, базичне и пре

рађивачке индустрије, новчаних завода као незаобилазних институ

ција у капиталистичком начину привреде, трговини и занатству. 

Као показатељ стања босанскохерцеговачког nривредног потенцијала·, 

приложен је резултат пописа становништва из 1885. године, са пода
цима о значајним: привредним објектима по појединим окрузима. 
Сваку приложену табелу, аутор је објаснио дајући њену вриједност 

у погледу пружања сигурних података. Без обзира на недостатке. ти 

показатељи оријентационо могу веома добро послужити, наравно у 

поређењу са наредним, односно претходним табелама. У овом се дије

лу књиге третирњ веома важно питање развоја капиталистичког на

чина привређиваља, његово постепено продирање у све области прив

редне дјелатности с једне стране, а доста споро одумирање старог си

стема еснафске организације привреде с друге стране. У вези с тим 

промјенама мијења и социјална структура становништва. Ишчезавају 

или знатно слабе једне, а јављају се или јачају нове категорије ста

новништва у Босни и Херцеговини усељавањем странаца и исељэ.

вањем неких категорија домаhег становништва. Промјене односа. 

унутар националне, социјалне и вјерске структуре могу се лијепо пра

тити преко података инесених у овој књизи. Промјене у структури 

становништва су уносиле значајне новине у техничко-технолоruком 

и комерцијалном погледу, промјене у свакодневном начину живота

одијевању, забави, архитектури и модернијим видовима становања. 
Претходне двије главе представљају подлогу за сагледавање 

nроцеса формирања радничке класе на босанскохерцеrовачком: тлу. 

У трећој глави, под насловом .»Поријекло, структура и број радника 

у Босни и Херцеговини од 1878. до 1914. године«, (стр. 135- -197), босан
скохерцеговачко радништво је представљено по појединим гранама 

дјелатности: духанској, текстилној, хемијској, прехрамбеној, грађе

винско], графичкој, на жељезници, у шумарству, рударству, металур
rији и пољопривреди. Из приложених табела сазнајем о број фабрика 

и индустријских постројеља за одређени временски период, број рад

ника и њихова главна обиљежја. Структура је радничке класе анали

зирана по квалификацијЭЈМа, вјери, послу, старости и неким другим 

показатељима. 

·»Положај радничке класе у Босни и Херцеговини 1878-1914. го
дине« (стр. 205-295), наслов је сљедеће главе у којој је обрађен 

економско-социјални поможај у периоду од 1878. до 1905. године и 
економско-друштвени положај од 1905. до 1914. године, затим соци
јална заштита радника и радничко законодаство, као и преглед штрај-
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кова у Босни и Херце~овиви до 1914. године. У истој глави, аутор 
анализира дужину траЈаља радног времена, висину надница по nо

јединим индустријским гранама, њихов однос према цијенама, увјете 
живота, рада и становаља. Показатељи по појединим врстама дјелат
ности олакшавају уочавање личности и разлика унутар радничке к.11а
се с обзиром на положај у појединим: струкама у одређеним: преду
зеhима државног и привредног сектора. Осим тога, хронолоll.IКИМ су 

редосљедом изнесени покуmаји формирања неких видова социјалне 
заштите и радничког законодавства по одређеним индустријским гра

нама. Аутор се, међутим, није само задржао на прокламованим мје
рама и захтјевима, него је предочио и њихово функционираље у 

пракси, па у закључку о томе констатује: "'Мада је законска основа 
о осигураљу радника у случајевима на раду била израђена и љено 

усвајаље неколико пута најављивано, до коначног корака иnак није 

дошло. Осигураље радника у случају незгоде на раду, све до краја 

аустро-угарске управе, вршено је код приватних оси:rуравајуhих 
друштава из Беча и Будимпеште, а њиме је било обухваћено око 

двије петине радника« (стр. 290). Детаљно је освјетљена и борба рад
ника за побољшање економско-социјалног положаја кроз преглед 
штрајкова као главног облика и средства те борбе. Уз напомену да 

сви штрајкови нису забиљежени, аутор износи податак о 140 штрај
кова у периоду од 1890. до 1914. године. На основу анализиране струк

туре становништва Босне и Херцеговине уопhе и анализе структуре 
њене радничке класе посебно, унутар друштвено-економсi<их и соци

ја:лних увјета живота, њених видова дјелатности и првих солика 

борбе, аутор је у петој глави дао: ""»Политички профил радничке класе« 

(стр. 309-374). Политичку дјелатност радничке класе nоступно nри
казује у контексту ширеља основних социјалистичких идеја, преко 

првих радничких организација у Босни и Херцеговини од 1878. до 
1905. године и развоја синдикалног пои:рета који је оснивањем Глав
ног радничког савеза и разних струкових савеза добио своју органи

зацију. Развој Социјалдемократске странке Босне и Херцеговине од 
1909. до 1914. године, израсле из синдикалног покрета, ана-лизиран је 

на основу њеног Програма и Статута, организационог конституираља 

и броја чланства приказаног путем табеларног система. Организова

ље је радника ва конфесионалном и националном принципу посебно 

рашчлаљено за сваку поједину националну, односно вјерску групу. 

Кљига др Илјаса Хаџибеговиhа је заснована на документираним 

подацима огромног броја необјављене и објављене грађе из Архива 
Босне и Херцеговине и бечких архива. Кориштени су службени извје

штаји и публикације званичних органа аустроугарске власти (Земаљ

ске владе и Заједничког :министарства финансија) и то: извјештаји, 

nописи становништва, разни гласници законских прописа и нареда

ба, стеноrрафски извјештаји са засједања Босанскохерцеговачко1 

сабора, извј ештаји разних комора и среских болесничких и потпор
них благајни. 

Осим тога, кљига обилује стручно одабраним системом табелар

них показатеља који су, с једне стране, уврштени као илустрације, а 
с друге као смјернице за очување историјског тренутка и процеса на
стајаља и развоја босанскохерцеговачке радничке класе, њене {:трух-
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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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