
Херберт Штајнер 

О КОНТАКТИМА АУСТРИЈСКИХ И Ј'УГОСЛОБЕНСКИХ КОМУ
НИСТА 'УОЧИ И ЗА ВРИЈЕМЕ ДР'УГОГ СВЈЕТСКОГ РАТА*) 

Комуни<:тичка партија Југославије, под вођством свог генерал

ног секретара Јосиnа Броза Тита, била је одлучујућа снага у народ
ноослободилачком рату против фашисТWiке окупације 1941---1945. 
Она је знала да уједини различите народности у отпору који је тра

жио много жртава и да мобилизира раднике, сељаке, интелектуалце 

и омладину у партизански покрет који се непрестано ширио. О томе 

данас постоји већ богата литература.1) Мање је позната .'iињеница 
да је илегална КПЈ, након почетка рата 1939, али још прије него што 
је услиједила фашистичка окупација Југославије, снажно проширила 

свој ути.ца:ј. Један по садржају богат извјештај о томе налази се у 
Москви, у Архиву Комунистичке интернационале2) (која је распу
штена 1943). 

Франц Хонер (F.ranz H0on1ner) сусрео се је 5. маја са Ј. Б. Титом 
(илегално име ~ Wa!lter«), који ra је замолио да Секретаријат Комуни-

*) Овај рад nод насловом ,.ще jugoslawi-sche kommu'!Vi.3tilsche Pa.тtei im 
Ма.ј 1940а објаЈВљен је у часоnису Zeitgeschichte, Nr. VII/1, Jg. 1979, 
~- 1-18. 

1) ln g о Н о 1 z ех, у овојој до сада неnубликовэ:ној дисертацији Die 
osterreich~chen Ba.ta.iПone im VerЬa.nde der NOV i РОЈ, Wien 1971, 
Phil. Diss. 1971, и у прилогу на иrнт. Symposion 7lll<r Erforsch'l.llng des 
Osterr. EJcils, Wi61'1 1971, OsteiU'eichischer BШ1desverl:ag, 1959, исцрnио је 
М<:траживао т.аЈКТИКу КПЈ у наро.~Џiоослобод:илачк.ом рату. Овај рад се 
одиоси: :Jia доiЈРИН<ЈС а)'IС'I1ри}ских антифашиста у Југосл·аЈВИјrи, наро'i'ИТо 
аустр. батаљ'Dна. При формираљу 1. аустријског батаљона у Черно
мељу 1944, Fira.nz Hanner је учествова<Ј као водећа л.ичност. 

2) ИястиТ)"Г марксизма-лењиниэма, М<Јсква, Фонд КИ, А-ЦК СКЈ, 1940 
(беэ броја). На орпакшqmатском језику он је први nута оојављен у 
Сабраним дј·е.ЈIИЫа Јосиnа Броза Тита (Ј. Б.- Т tИ т о, Са.бра.иа. дје.ла., 

Том 5, 198, Беоrра~ 1978, Комун-wст). Као писац тамо се наводи (•Honmer 
Јан Шверма?)«, јер се nOI'Pecнo претnостављало да је »HcmaJ.E!r« nсеудо
ним за че~ослОЈЈачн:оr комунисту Шверму. Међутим, то је С'Шiарно био 
Fra~nz Honner, који је nисао овај извјештај. Проф. др Перо Дамјано
виh, д:иректор Института за савремену исrорију у Бео11РадУ, :издаsач 
'ЈЈЈ.nювих дјела, љубазно ми је ставио на paC'IIOJlaraњe ориi:IИIИал на ње
·мачком jeзИill:.y. 
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стичке интернационале у Москви опширно извјести о политичк.ом по

ложају и ситуацији у којој се налазила КПЈ. Ускоро по доласку у 

Москву, Хонер је на основу тачних Титових информација написао 

извјештај, који је датиран 1. јуна 1940.з) 
Хонер и његова супруга Гретл су у октобру 1939, са кривотво

реним норвешким пасошима, на авантуристички начин доспјели у 

Југославију. Након почетка рата 1939, у Паризу је онемогућена n:оли
тичка дјелатност и боравак члановима Централног комитета Кому

Н'истичке партије Аустрије. Неки су се вратили на илегални рад у 

Аустрију, коју је окупирала нацистичка Њемачка, други су отпу
товали у Совјетски Савез користећи се лажним пасошима, дијелuм 

преко Скандинавије, или преко Турске или Бугарске.4) 
У Југославији постојала су, у сарадњи са функционерима иле

галне КПЈ, мјеста за одржавање контакта и канали КПЈ.. (Марибор, 

Загреб, Сплит). Путем њих су преко границе- оствариване везе са 

руководствима КПА у Аустрији. Преко ових пунктова долазиле <~У у 

Аустрију илегалне новине, леци и важне информације.5.t 
Ужи контакт који је Хонер 1940. успоставио са водећим функ

ционерима КПЈ, нарочита са Ј. Брозом Титом, био је од значаја 
који није за подцјењивање. У прољеhе 1944. дошла је једна дРлега
ција Југословенске народне армије у Москву да би са Врховном ко
мандом Црвене Армије водила разговоре о даљим војним акциј:ама 

против Хитлеровог Вермахта (Wehгmach!t). Том при·ликом су

срели су се водеhи чланови ЦК КПА, који су боравили у 

Москви, Ј.Коплениr, Ф. Фирнберг (Fi1rnbe!I1g) и Ф. Хонер 

са представницима југословенске војне делегације. Постигнут 

3) О Рад'НИЧ:КИМ демонстрацијама у Сплиту, оружа:ном сукобу оа полици
ј•ом и масовним скуповима поводом погреба жртава, те покрету ПО'ЛИ
тичюrх штрајкова налазе се "ИНтересант.ни извјештаји у mrcry Die Weit, 
Stockiho];m (издавали су га функционери КИ) Нр. 21, 17. 5. 1910; Нр. 27, 
28. 6. 1940. и Нр. 28, 5. 7. 1940. Manes Spez,beт, к;оји је у то вријеме, 
такође, боравио у ЈугославијiИ, обра;цио је ОiВе до~ађаје у својој ауто
ООюграфокој књизи »Wie eine Ттёinе im Ozean«, 68-78 (Kiepenrheuer Ul!1:d 
Witsoh, Ko1n Ш65). 

4) Ма;цgат·еtе Kalteis, дугогощишња жИЈВотна саrrутница F. HOIIll!lera, о томе 
ми је у марту 1979. ставила •на располагаље писаЈНа ·сјећања. Kop1eni,g, 
Hanmer, Puschma'I11n i М. Kail.teis хтјели с:у у септембру 1939. да из Па
риза преко Шв·ајцарске путују у Југослаrвију. Тамо је, међут.им, nра:ни
ца већ била затворена и <ти се морали вратити у Па;риз. НаЈКон 
IЏ!Ије седмице допутовали су са француак;им излазним юrоа!Ма nреко 
Итал·ије у Беолрад. Одатле је P.uscll..rmann са Koplerьi.gom отишао у Со
фију 1И враrгио се је поново у Југославију, након што ј-е Koplenig отпу
товао у МоСКЈВу. М. Ka11tei'S и HoDIIler отишли су у ДубровНИЈК. Одатле 
су одрж.аваЛIИ контакте са wлегалЕюм КПЈ, али тах:ође и са илегалним 
пунктов·има КПА у Југославији. 'У Дубровник је средwном ОiКТобра 
С'IIИГЛа из Француске, са лажним Ш·Вајца!Ј)скwм пасошем, и суцруга 
Ј. Koplen!iJga, dr Hilda Koplenig, са ·својом кћеркам. Она ј.е :юрајем де
цембра 1939. О'I1Г/утовала даље прек<> Букурешта у Мосюву (СаОiiШIТење 
dr Н. Kop!lenig, 6. 2. 1979). Ho•n:neт и G. Ka1teils путовали су са !И'С'l1ИМ 
циљем у Софи-ју да би организовали визу за путовање Н. Kцpleondg. 
Дјелатно·ст КПА, у:кључивши и југословенске пунктове, исцрmiо је 
обрадио Н. К •о т т а d, Widerstand an Dona'LL tm·d Moldau, Wien 1978, 
Eul'opa-:Ver1a.g. 
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је споразум да се једној малој груnи аустријских антифаwи

стз дозволи да се из 1[оскве зрачним путем пребаци на словеначко 

nартизанско nодручје и да се аустријским борцима за слободу омо

гуhи да образују властите оружане формације у оЈ<виру југословен
ске осдоuодилачке армије. Надлежне власти Совјетског Савеза биле 

су, такође, сагласне и изразиле су спремност да ставе на распола
гаље за то потребна транспортна средства и наоружање.О) Ф. Хонер 
је требало да са двојицом совјетских радиста искочи падобраном 

изнад словеначког партизанског подручја. »Његово снажнl) тијело 

одјевено у дебелу одјећу, а осим тога натоварено оружјем и другим 

материјалом, заглавило се је у отвору за искакање из авиона. Авион 

је кружио, али када се Франц Хонер коначно ослободио, није се 

ЈЗише налазио изнад договореног и означевог територија«.;) 

Франц Хонер није написао свој животопис, осим што је описао 

неколико мањих епизода из свог живота.s) Међутим, он је спадао у 

најинетересантније личности револуционарног покрета у АустриЈИ. 

IЬегову биографију историчари би требали да истраже и прикажу. 

У циљу разужијевања његовог значаја за раднички покрет, овдје ће 

5) Ma11g. Kalteis се сјећа: »Другови Erwiln Pu.schmail!l и Willi F.ra,nk дола
ЗИЈЈIИ су често на разговоре у ОпЈ11Ит и F. НоУШlег је nут.овао к ЊШ\tа 
у Залреб.« Ова важна мјеста састанака често се сnо;-.шњу у мноrоброrј
ниж rестаповским извјештајима и судским процесима nротив водећих 

К.о:\ЈУНИста. У оптужници nротив Lea GaЫera, члана ЦК КПА, од lб. 2. 
1944, пред »Нарадним судом« у Берлину стоји да је ан од марта 1938, 
до јула 1941, » [ • •. ] nрипремао комуаmстичку велеиздају у МосК!Ви, 
Загребу и Марибору, а од аугуста до октобра 1941. у земљи« (б Ј 518/43 
DOW 73б0). У оrrrужби против ксщунисте JQSefa w.~ppl::·ngera (б Ј 144/41 
r. DOW 3347) спомињу се мјеста у Југославијrи преко којмх је ишла 
пошта у 1939. години и фующионери L. Schmidt, W. F\ramk и др. У 
смртној пресуди, Erwilna PuschmЭiflna (DOW б188, 7 Ј 181/42) терете и 
за дјелатност у Југославији. У децембру 1940. гестаповски uпшјун 
псеудоним »Ossy«) ИЈМао је приступ мјес'!'у које је слуЈЮИЈ~о за од.ржа
вање контаката КПА у Загребу. Архитекта Gтеьtа Sohi.itte-Lihol::zjky, 
која је по налогу КАП, у децембру 1940, nутовала из Истанбула за 
Беч, дочекана је била 26. 12. 1940. у За11ребу и информис<та о nоло
жају КПА. Она је ту добила је-дну бечку адресу, коју је »Ossy« приба
вио и тако омогуhио Гестапо-у да је надзире и кааније ухапси (DOW 
6188). 

6) О томе F т i е d·l F i.i r II1 Ь е г g, C>steтreichische Fтeiheitsьa.ta.itwne, Wien 
1975, б, i I. Holzer, Die osteтreichischen Bataillone im Verba.nde der NOV 
i РОЈ. 

7) Fтanz Ho!I1ner, Sta.tssekтetiir, 1893-19б4, КПА (без ознаке године), 
34. Honner није знао да ли се спустио на подручје окупирано од Није
маца. Тек nослије извјесних комnликација, c~taтpanrи су ra за официра 
Црвене ЭЈРМИiје, досnио је у Черномељ, гдје је вршио припреме за фо,р

мирање батаљона. Иза њеrа је у октобру 1944. стигло из Совјетског 
Савеза 20 аустриј<ЖИх ан11ифашиста, веЬино:УI некащашњ'И'Х прИТiадника 
Schutz.Ьtmd-a и шпанских бораца. Коначно 18. новембра 1944. извршеяо 
је офици:јеЈШ{о оснивање nрвог аустријског ослободњлачког батаљона. 
б3 борца за слободу nотписаЈ\!И су поздравну поруку врховној ко:Уiанди 
словеначких партизана. F. Horuner се налазио у Штабу 1. аустријског 
ослободила<tКог батаљона. 
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бити укратко споменути само неки важнији одломци из њеrовоr 

живота.9) 

Франц Хонер је рођен 4. септембра 1893. у Хајнрихсе
ду i(Heirn-iclu;i:id) у Чешкој шуми. Отац му је био помоћни 

радник и, након што је похаlјао· основну школу, изучавао је 

електричарски заната, а затим је радио у једном малом пре

дузећу у својој завичајној општини. Социјалдемократској пар

тији, у кој·ој је ускоро активно дјеловао, приступио је 1911. У 
прво·м свјетском рату учествовао је као војник на разним фрон

товима. Њеrова јединица запосјела је, послије октобарске ре

волуције, ратну луку Одесу и Хонер је тако учествовао у бра

тимљењу између црвеноармејаца и аустријских војника .. Непосред-

но послије завршетка свјетск>Ог рата Хонер се запослио у руднику 

бакра Митенберr у Салцбургу, гдје је 1919, послије једне бурне штрај
качке акције, приступио младој Комунистичкој партији Аустрије. 

Крајем 1919, нашао је посао у руднику каменог угља Гринбах на 
Шнебергу, гдје је након кратког времена изабран за члана пре

дузетног вијећа. и обављао је синдикалне функције. Био је, такође, 

руководилац мјесне групе Гринбах КПА, а од 1923. срески руко
водилац КПА за Нојкирхен. У 1923. и 1925. дошло је до штрајкачких 
акција и жестоко·г разрачунавања са власницима породицом 

Шелер. С посла је било привремено избачено 1.100 рудара и жандар
мерија је Гринбах морала прописно »окупирати«. Коначно су били 

отпуштени Франц Хонер и три друга члана предузетноr вијећа, као 

и многобројни активни синдикалисти. »Незапослени« Хонер постао 

је сада одговорним за синдикалну дјелатност у КПА. Франц Хонер 

био је, такође, секретар прве аустријске радничке делегације која је 

1926. посјетила Совјетски Савез.1О) 

8) 'У посебном броју ЛИ'С'М. vorks·stimme (17. 12. 1958} »40 Jalvre Kocmmu
l!'llistЬsche Parrtei Oster:re.ihs« налази се прилог F. Honm6I'a »Von den slowe
ni>schen Wiildem irn-s Innenmirni&t6I'ilulm«. HOIIllner је 1956. држао на Цен
'I1Ј)алној партијској шк;оли КПА у MaJUeгbachlu предаваље. »Ос.лободи
лачка борба шпанск·от sа.рода 1936--1939«. 'У њему је рекао: »'У п;рвИЈМ 
мјесецима 1937. годии~ Цен'l1рални комитет наше па'Р'11Ије је, по савјету 
друга ДИЈМитрова, разматрао ка:К!о да А'У'С'l'ријанце, :Еrоји су се налазили 
у Шпа.нији, кадров'СКЛ обухвати, води политичку бри·rу о њима и оку
пи: их у nосебну јединицу. 'У мају 1937, ј.а саЈМ са овим задатком nослан 
у ШпанЈ(ју.« H01I1!t!er оматра да се 2.000 до 3.000 АУ"стриј.аЈНаца борила у 
Шпа.нији, међу ЊIИ!Ма Aln!Ьon DCJibretschofer, Peter Hofer, Мах Ва~iт, ZaJel 
Schwa·ger, Мах Stemn и дР., к>Оји су били СIК'r.lс!ВН'И у а:устријсюим осло
бодИлачюи:м бат.аљо:нима у Ју!lославији. 

9) О томе већ наведена бpoiiJYIPa, уп. нап. 7, даље различИ'I'IИ ј'У'5иларни 
члаЋЦИ, HOIП!I1erovi прилози на паrртиј•ск;им конrрооwм:а КПА, љегови 
rовори у nа~рламенту и .ц.р. 

10) Im Lande dет Ъefтeiten АтЬеitет u.nd Bauern, Бeriohtt der es.ten OO.tere.i
cblschen A!I'1beiterdelegalt~OO'l nа·сћ Sowjet-Rus~an.d 1926, Бerlim, Die Emeit 
Verla,gsg,eseHэchaft. Ова делегација посјетила је вИЈШе nодРучја Совјет
ског Савеза. 'У вези са приnремама делегације, а нарочито наЈКО'Н њенnr 
повратка, дошло је до размимои:лажења унутар Социјалдемократске 
Паа>'I'ије, јер су нек:и социјалдемократски функционери учес'11Вовали у· 
овој делеrаЦИЈји. 
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На 9. конгресу КПА, у јуну 1927, Ф. Хонер је био изабран 
Централни комитет КПА, коме је припадао до своје смрти (10. l_ 
1946). Унутар КомуН'и<:тичке партије Аустрије вођене су, слично као 
у другим партијама Комунистичке интернационале, жестоке борбе 

око nолитичке линије. Хонер је приnадао ексnонентима групе око 

др Јосефа Фреја,11) али се је рано заложио да се фракционаштво са
влада. Главно поље његове политичке дјелатности било је у Доњој 

Аустрији, у раду у предузећима и синдикатима. 

Ф. Хонера је ускоро повезала и блиско nријатељство са руко

водиоцем КПА Јоханом Коnелингом.12) Након што су власти забра

ниле КПА, у мају 1933, Ф. Хонер је дјеловао у илегалности и орга
низовао је, прије свега, групе по nредузећима и комунистички· син
дикални рад. Послије фебруара 1934. било је више разговора воде
ћих nредставника Револуционарних социјалиста и КПА да би· се 

постигдо акционо јединство илега-лних група у борби против фашиз

ма. Приликом преговора у једном стану у Бечу, ухапшени су 25. 
јануара 1935. Ф. Хонер и Фридл Фирнберг, као представници КПА и 
Роман Фелајз 1(Roman FeШeis) и Карл Ханс Сајлер, уредник 

илегалног »AтbeiJter Ze1tnmg«-a, који су nредстављали Рево
луционарне социјалисте. Након полицијске казне од шест 

мјесеци услиједио је истражни затвор, па су Хонер и Фирн

берг оnтужени у такозваном ·»Процесу социјалистима« у марту 

1936.13) Хонер се вјешто бранио и описивао је у судској сали 
свој животни nут.14) ( ... ] »Кад ми је било шеснаест година 

изгубио сам оца, а у исто вријеме моја мајка се тешко разбољела 

[ . •. Ј Више пута сам кажњаван због моје nолитичке дјелатности. Ко
начно сам 1926. године стављен на црну листу удружења предузет
ника и од тада нисам мога.о више наhи посао. Тако сам на властитој 
кажи искусио класну борбу nредузетника. Већ тада сам се себи за

рекао да ћу цијели свој живот ставити у службу nотлачене класе«. 

У својој одбрани Хонер је објашљавао nолитичку линију Комуни

стичке партњје, која је тежила измјени каnиталистичког друштвеног 

11} О томе Н е r Ь е !Г t S t е li. n е г, Die Kommunistische Paтtei Osteттeichs von 
1918-1933, Бibliographische Бemerkumgen, А. Haim, Meisena. Glam 1978. 
(Ma•rbuгger Abha~ndlungen ro·r poИrtischen Wdssenschaft, Бd. 11), 47, 53, 56, 
59, 60, 62, 78, 79. 

12) Обојица су бити радници, дошли су из социјалдемоюратије са разуми
јевањем за ра:д са масама, као вој:н;ищи имали су иокуС'11Во из свјетског 
рата и били су у~ек више »nрактичари« неrо »теоретичари«. То може 
да се види из љихових говора и у Е. Z u с k е r - S с h i 11 i 1П g, Ет diente 
osteттeichischen ArЪeiteтЪewgung 1934-1945, Europa-Verla.n, Wlien 1970, 
lenig, GloЪus Verlag, Wien 1971. 

13} О nроцесу социјалистима многобројни чланци у илегалним листов·Јо~Ма 
<»Rote Fa'hne«, »Arbeiter Zeitumg•, као и илегална брошура: О. L е i с h
t е r, Revolutonётe Sozialisten vот Geтicht. Berdcht iiber den SocialisteiП
prozess VО!Г dem Wiener Schwurgericht im Marz 1936. (DOW.) На ов1»1 
nроцесу, кО'ји је изазвао велику nажњу у Аустрији и и.н0С'11ранству и 
noroкao међународне акције солидарности, били су, међу остаЈmМ, 
оnтужени: dr Б. К.Гeisky, F. Jonas, О. P.roЬst, А. Proksch, Marie Emha'I1t, 
~оји су nослије 1945. заузимали значајне функције у nолИ'l1Ичком 
животу. 

14) Види о томе и заnисник судске расnраве, коnије у DOW, као и I lll е z 
К у k а 1, Der Sozialistenprozess 1936, P.hil. Di.ss. Wlen 1968. 
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уређења. Он се изјашњавао за неоnходно' јединство комуниста и со
цијалиста. 

Фирнберг и Хонер су послије nроцеса одведени у логор Велерс

дорф, али им је 20. октобра 1936. nошло за руком да одатле nобјегну. 
Sијег је био добро организован 'И они су са фалсификованим naco
ШИl'IIa стигли у Чехословачку. У Прагу се веh налазио дио ЦК КПА 

(у Брну је био дио руководства социјалиста); новине, леци И други 

материјали различитим су nутевима nрека границе уношени у Ау

стрију.15) Ф. Хонер је био, углавном, актИЋан тако што је nоматао 

у илегалном синдикалном раду. У мају 1937, Ф. Хонер је добио зада
так од ЦК КПА да аустријске антифашистичке јединице у Шnани

ји уједини у nосебну аустријску форм.ацију.16) Батаљон »12. фебруар 
1934« обухватао је nрву чету »Georg Weissel«, другу чету >>Franz 
Miinichreiter«, трећу чету »Koloman Walisch« и четврту чету »Josef 
Geгl«. Након nораза шnанске реnублике, Хонер и љегова суnруга 

боравили су у Паризу. Тамо су се налазили од новембра 1938. и други 
чланови ЦК КПА, који су nрије дјеловали из Прага. Скоро годину 

дан:Ј, из Париза су одржаване везе са окуrrираном Аустријом. Слиqна 

као раније у Чехословачкој, ту су продуцирани бројни антифашистЈ.f

чки списи.l') Након боравка у Југославији, од октобра 1939. до маја 
1940, стигли су Хонер и његова супруга Гретл у Москву. У Москви 
је било сједиште чланова ЦК КПА који су се налазили у иностран

ству и који су били у уској вези са Секретаријатам Комунистичке 
интернациона·ле. Хонер се тамо опет бавио синдикалним питаљима, 

пропагандом nутем радија, а nослије напада Хитлеровог Вермахта 

на СССР радио је са аустријским ратН"им заробљеницима. Држао је 

предаваља ратним заробљеницима и водио је nолитичке курсеве. У 

такозваним а.нтифа логорима, Аустријанци су били одијељени од 

Нијемаца и код њих је подстицана аустријска антифашистичка сви

јест. Овај значајни политички образовни рад помогао је, поред оста

лог, послије 1945, nри изградњи демократске и независне Аустрије.18) 

Од љета 1944. до априла 1945. Хонер је дјеловао у Штабу 1. Ау
стријског ослободилачког батаљона у Југославији. Њеrово војно· и 

политичко искуство олакшавало :му је испуљаваље тешких задатака. 

Припадници Батаљона цијенили су његово знаље и храброст. Преко 

Задра и Београда стигао је Хонер са двадесет осталих Аустријанаца 

авионом у Папу, у Угарској. Одатле су на два камиона отnутовали 

у Беч, rдје су стигли 21. априла. 
Ф. Хонер је заједно са Ј. Коплениrом и Е. Фишером учествовао 

22. априла у nреговорима са др К. Ренером о образоваљу nровизор
не аустријске владе, који су се водили у једној вили у Wenzgasse у 
Бечу, у Hitz.ing1U.19) Франц Хонер је постао државни секретар за 

15) О томе постоје многобројни акти аустријске и чехословачке поЈIИЦије 
(Korrиje у DOW). 'У Чехословачкој су шта.'V!пане бројне брошуре, новине 
и леци - види Н е ·Г Ь е 11' t S t е d n е :r, BiЫiogтaphie zuт Geschichte dет 
osterreichischen Aтbeiterbewegung 1934-1945, Europa-Verla;g, Wien 1970, 
као и каталоrе илегалних штампаЈНих списа DOW, које је изра,!ЏfО 
Herbert Ehenberger. 

16) О томе и један необјављен рукоnис F. H011111era, види: напомеНЈУ 8 и 
М а х S t е il' 111, Spaniens Himmet. Die Osterтeicheт in den inteтnatiOnalen 
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унутрашње nослове и nреузео је комnликован задатак да: изгради 
нову демократску егзекутиву и фую{ционалан аnарат безбједности 

Кад је Хонер стуnио у Министарство унутрашњих nослова, заnад~ 
дијелови Аустрије били су још окуnирани од стране Хитхеровоr 

Вермахта. Хонеру су били nридодати, као државни подсекретари 

Оскар Хелмер (СПА) и Раул Бумбала (RaoiUJ. BiUJ1'nbaJilla) (АНП). Све се 
морало стварати изнова, хаос је био огроман. 

Поред искрених антифашиста који су се тада јав-или за службу 
nолицији, било је и лоnова и шпекуланата. Хонер се у својој дјелат

ности није само ослањао на закон, он је nокушао да мобилизира јав

но мнијење. Изјавио је, 15. маја 1945: >>Природно, нама су потребни 
закони и наредбе, али оно до чега нам је сад nрије свега стало, то 
је иницијатива маса нашег народа.«20) 

Доnринос Ф. Хонера· да се 1945. nоново усnостави јавна сигур
ност једва да је до сада била nризнавана. То је у вези са деформаци

јама које су ускоро настуnиле са антикомунистич.ком хладноратов

ском проnагандом. Добри односи и nовјерење, које су надлежни 

функционери Црвене армије имали: у Хонера, олакшали су, такође, 

nоновну изградњу демократских институција у Аустрији, ла и nри

nреме и сnровођење избора у новембру 1945. 
Приликом ових избора, Хонер је у изборном округу 9 (ч.етврт 

исnод Беч.ке шуме) извојевао мандат за КПА. Четрнаест година остао 

је Хонер посланик аустријског nарламента. 

Након избора 1945. он је истуnио као државни секретар из вла
де. Постао је руководилац КПА у Доњој Аустрији и члан Политбироа 

Централног комитета КIТ_А.. У nарла~rенту nојављивао се Хонер, при
је свега, као говорник у дебатама о социјално-nолитичким nитаљима. 

Као говорник КПА о унутрашњо-политичким nроблемима настуnао 

Brigaden, Schonbrrun:n-Ve-rla'll•g, W.ien 1966, о томе и »Weg und Ziel~, 
Јули 1938. Акције »Батаљона 12. фебруар« приказао је L ru d w 'i g 
R е n n у »Шланском рату« (Dет spanische Kтieg); Е. Е. К i s с h, Die З 
КiЉе, Amalien-Verlag, 1938. 

17) Париз је био до септе:vrбра 1939. центар аустријске политичке емигра
ције. О томе Е т rn. s t S с h w а g е г, Dic osteттeichische Emigтat;.on in 
Frankreich 1938-1940, Wien 1972, непубли:ковани рад који fie би.ти nро
ширен за дисертацију. - Po.to·koH des intern. Symposions zит Erfors
chtLng des osterтeichisc11en Exiis von 1934-1945, hгsg. vom DOW und 
Dюkiwmeпta-tions.s.telle fU•г .ne.ueгe ostereichische Literatuг, Oэterreich15cher 
Bundesver1a·g, Wien 1977, нароЧ'Ито рефе.рати: М. St·rena, 38; Е. Schwa
gera, 49; Т. Spiegela, 52; dalje: Osteттeicheт im Exit 1934-45, Kammer f. 
АгЬ. u. Aшgest. О. О. I.ilinz (без ознаке rоди:не). 

18) К а т l V ·О g е l m а 1!1 :n, Die Propaganda dет osterreichischen Emigration 
in dет Sowjetunion fii.т einen seЉstiindigen osteттeichischen Nationatstaat 
(1938-1945), Wien 1973, Phil. Di.ss. 

19) F. Н о nrn ~г, Die Komunisten in der Provisorischen Regieтung, u; Aus 
•der Vergangenћeit det· КРО, Wien Mai 1961, 11-17. Renne.г је био снаж
но имnресионираЈН Hcmnerovom лич.ности и изјавио је Emestu F.Ьs·aheru: 
»Каквог красног мо:vrка ви ту ю.щте! Завиди;\Ј вам на такв-им људима.« 
-(F. Ho.n,ner, Staatssekretir, 39). 

20) F. Н о n 111 е r, Staatssekтetiir, 40. УП. такође: А. S с h а r f, Osteтreiclts 
Eтneuerung 1945-1955, W.ieneг Vo1kэbuchhand1umg, Wien 1955. 
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је, такође, више пута одлучно nротив роварења неонац'иста.11) Два 
дана nред своју смрт, 8. 2. 1964, одржао је јубиларни rовор у Леобену, 
у nоводу тридесетоrодишљице фебруарских борби.22) Говор је завршио 
констатацијом: која. је била садржај љеговог борбеног живота: »Нај

боље ћем:о исnунити завјештање фебруа.рских борби ако неуморно 

дјелујемо и боримо се за јединство радништва, за слогу и окуnљаље 

свих антифашиста и демократа наше земље«. 

(Превео с њем:ачкоr др Џевад Јузбашић) 

21) Види Stenogтa.phische Pтotokolte des osteтreichischen Na.tiona.lrates 
1945-1959. 

22) F. Н о n IIl е т, Sta.a.tssekretiiт, 54. 
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