
Др Здравко Антониh 

О »ЗАПИСИМА« РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА КАО ИСТОРИЈСКОМ 
ИЗВОРУ* 

Из Библиографије nисане ријечи Родољуба Чолаковиhа, коју 
су у П()ВОду његове 80-rодишњице издали Библиографски институт Ју

гославије и сарајевска »Свјетлост«, види се, између осталог, да је за 
име Родољуба Чолаковиhа везано nреко 1300 наслова књиrа, брошу
ра, чланака, прилога, осврта и разних других текстова које је писао 

тfолаковиh, или библиографских јединица других аутора ко

је се односе на приказ Чолаковиhевих радова. Међу тим 
радовима налазе се и ауторови Записи из ослободила-чко~ рата, 

чија је прва књига изашла 1946. године у издању сарајевске »СвјЕт
лости«. 

Појава прве књиге Заnиса, веh 1946. године, наrовијестила је 

да Родољуб Чолаковиh, упркос сложеним и одговорним пословима и 
обавезама које су nроистицале из љегових бројних друштвених и 

nартијско-nолитичких функција, нема намјеру да се растаје од књи

ге и nисања с којим је друrовао nод изузетно тешким условима nу

них двадесет година. До 1954. године, штампане су, једна за другом, 
још четири књиге његових Заnиса. 

У веhини југословенских дневних листова, књижевних и других 

часописа, о Заnиси..ча су казали своју ријеч књижевници, књижевни 

критичари, публицисти, новинари, па и Чолаковиhеви саборци. Сви 

су јединствени у оцјени да су Записи изузетна појава у нашој лите

ратури, јер посједују низ својстава по којима се цијени добро књи

жевно дјело. О значају и вишестраној вриједности Заnиса казује и 
шест nоновљених издања на српскохрватском језичком подручју, 

издања на свим другим језицима народа и народности Југославије, 

као и nреводи на низ иностраних језика. 

Међутим, изгледа да историографска критика није посветила 
потребну пажњу Чолаковиhевим Записи..ча, ваљда из nростог ра-

*) Саопштење поднесено на научио-м скуnу nосвећеном књижевно-nубли
цистичком дјелу Родољуба Чолако~иhа - Свједоrчанство о нашој ре
волуцији - одржтюм сеnтембра 1981. го~дине у Сарајеву. 
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злога што до сада и није ишла укорак са стварним резултатима исто

риографије. 

Истина, многи историчари, када говоре о архитектоници свога 

дјела и начину на који су за то дјело прикупљали и користили архив

ску грађу и другу литературу, помињу и Заnисе Р. Чолаковића. 

Констатације се обично своде на то да су као врста мемоарске .nите

ратуре Заnиси особито погодни за дочаравање атмосфере устанка и 
услова под којима се он одвијао. 

Мислим да су ове оцјене тачне, али непотnуне. Пошто се и сам 

бавим проблемом устанка, желио бих да кажем нешто више о Заnи

си.м.а као о одређеној категорији историјских извора. Другим ријечи
ма, поставља се питаље шта све из Заnиса може да користи истори

чар који се бави ратом и револуцијом? 

Код давања одговора на ово питаље, треба имати у виду оно 
филозофско схватање које афирмише тезу да историјска наука обу

хвата цјеловиту структуру историјског процеса и да јединству тог 

процеса не противуријечи специјалистичко разграњаваље те науке 

(привредна, правна, културна, војна, политичка историја, итд.), ни 

појава нових наука и научних дисциплина. Дакле, ако се изучавању 

историје прилази са овако широке основе, онда се обезбјеђује потре

бан простор и за мјесто и улогу свих врста историјских извора, па 

према томе и мемоара, сагласно љиховој стварној вриједности. 

Неоспорно је да у нашој историографији има све више приста
лица схватања да је за изучавање историје, као науке, а посебно за 

изучаваље историје НОР-а и револуције, веома значајна мемоарска 

литература. Али и у овој, као и у свад<:ој другој врсти литературе, 

има радова различите вриједности. 

Када је ријеч о Заnиси.м.а Родољуба Чолаковића, може се поу

здано рећи да они спадају не само у сами врх наше мемоарске лите

ратуре, него да, у исто вријеме, имају велику вриједност као одре

ђена категорија историјског извора. 

Посебну димензију Заnиси.м.а даје кретаље и боравак Родољуба 

Чолаковића као комунисте - револуционара у разним крајевима Ју
гославије. Тако се, на примјер, налазио у Шу.м.адији и заnадној Ср

бији (јули - октобар 1941); у источкој Боски (октобар 1941 - но

вембар 1943); у Босакској крајини (новембар - јануар 1944, и, по
ново, април - август 1944); у Лици и Горско.м. котару (јануар 1944); 
у Белој крајини и Долењској (јануар - март 1944); на Жу.м.берку и 
Кордуну у пролазу (април 1944); на острву Вису (август - октобар 
1944; и поново у заnадној Србији и Шу.м.адији до коначног ослобође
ља Београда. 

Дуго, као члан Главног штаба НОП одреда Србије, политички ко
месар Главног штаба НОП одреда Босне и Херцеговине, члан и се
кретар Покрајинског комитета КПЈ за Босну и Херцеговину, вије
ћник ЗАВНОБиХ-а и АВНОЈ-а, односно, као један од истакнутих бо
раца и руководилаца НОВ-е и револуције, Чолаковић је учествовао у 
раду многих значајних сједница и конференција на којима је ра

зматрана и доrрађивана војна и политиЧка стратегија и тактика во
ђења оружане борбе против окупатора и његових сарадника. Истовре-
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мено, био је у nрилици да обиђе готово све партизанске одреде у 
заnадној Србији, источној Босни, а касније бројне бригаде и друге 
јединице НОВ широм Југославије, и да разговара са већином љихо
вих војних и nолитичких руководилаца. Знатан дио времена nро
водио је и у, тзв. устанич.кој nозадини, гдје је неуморно радио на 
објашњаваљу циљева НОВ-е, оживотворељу идеје братства-једин
ства, ствараљу органа нове револуционарне власти, nотреби ствараља 

и афирмацији Босне и Херцеговине као nосебне федералне јединице 
итд. Дакле, од nочетка па све до краја рата, Чолаковић је остао nри
сутан свједок ратних збиваља о којима nише. 

Али, мада је за nисаље Заnиса значајно што је Чолаковић бо
равио у разним крајевима Југославије и што се налазио на разним 

одговорним дужностима, то иnак није љихово главно обиљежје. Да 
би се заиста ушло у суштину самих Заnиса и сагледала љихова ра
зличита својства, неопходно је да се nосегне у аутобиографију само

га аутора и види ко је заnраво Чолаковиh, како је живео, чиме се 
бавио, шта је nрије тога писао, куда је стремио итд. 

Дио одговора на ова nитаља дао је сам аутор када је, пишући 

о свом дјетињству, забиљежио зашто се оnредијелио за раднички nо

крет: •Није ме, наглашава Чолаковић, тамо nовукло само оnште реnо
луционарно расnоложеље којим је била обузета наша омлад'ина не

nосредно послије завршетка првог свјетског рата. Тражио сам за 

себе лично неко рјешеље за цио живот, нашта га утрошити, чему 

служити да би доиста проживио свој вијек са неким смислом, и да 

би живио rорећи за нешто што би давало животу чар, што би ме 

испуњавало заносом«. Чврстину и досљедност тог оnредјељеља Чола

ковиh је nотврђивао не само животом револуционара, него и nисаном 

ријечи. Заправо, Чолаковић је, као револуционар, увијек сматрао да 

и добра nисана ријеч има, такође, снагу оружја. 

На богатство и разноликост љегове пи<:ане ријечи је, неоспор

но, утицала и љегова неlизмјерна љубав према доброј кљизи. Још је 
у својој 13. години, истиче Чолаковић, открио »велики чудесни свијет 
књигес, а касније, у вријеме nриступаља раДН'ичком nокрету, одмах 

је почео да изучава Марксову економску теорију, али је и тада више 

од економије волио ,. ... nолитичку литературу, лијеnу кљижевност, 
историју и мемоаре«. Још тада, у двадесетој години, nравио је биље

шю: о ономе што би прочитао. »Та мвика да заnисује.Аt, коју ca.At 
тада стекао, остала .AtU је за цио живот, доцније заnисивао ca.At о 
животу у та.Аtкици, о доживљаји..ча у рату, и па оспову тоиt nt,cao 
своје књи~е«. (Подвукао З. А.) 

Да би се разумјела Чолаковићева велика љубав за књиrу и скло

ност писању, nажњу nривлачи јоШ један nравац његовоr личног ан
rажовања ·из тих младићких дана. У свој план рада за зиму 

1919/1920. године, Чолаковић је унио обавезу да изучава марксизам, 
али, како је у то вријеме мало изворних марксистичких дјела бИIЛо 
nреведено на наш језик, одлучио је да y'l}{ њемачки и француски је
ЗЈпс. 

Почетком 1919. године, као ђак четвртог разреда Трговачке 
академије у Сарајеву, nришао је револуционарном радничком покре-
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ту и постао члан тек обновљене Социјалдемокра'I'ске партије Босне 

и Херцеговине, која h.e се већ априла 1919. укључиТ'и у Социјалисти
чку радничку партију Југославије (комуниста) на љеном оснивачком 
конгресу. Другим ријечима, Чолаковићев партијски стаж тече од дана 

настанка КПЈ, односно СКЈ. Већ ·и маргинално познаваље животноr 

пута овога револуционара показује како су и колико чврсто· 1\tеђусоб

:но биле испреплетене биографије тих људи са историјским путем 

Партије, љеним плимама и осекама, успјесwма и поразима и, најзад, 

са њеном улогом авангарде у револуцији и борби за ново социјали

стичкс друштво. То, међутим, није предмет овога излагаља. Оно што 
се овдје може и мора рећи јесте да Библиоzрафија радова Родољуба 

Чолаковића својим садржајем на одређен начин показује условље

ност и чврсту повезаност писане ријечи једног револуционара -
публицисте са борбеним путем његове Партије. 

Публицистичка активност Родољуба Чолаковића почиље још 

1923. и 1927. године, у »Борби« и »Организовано~! раднику«. Већ 

његов прилог - Сјеhање па Acu..~ta Bex..~tena {објављен у Борби 1926), 
као да је наrовијестио правац Чолаковићевог публицистичког рада, ко
ј~ ће, неiшлико деценија касније, преовладати у љеговом литерарном 

стваралаштву. Појава првих радова Родољуба Чолаковића у тадашњој 
легалној партијској штампи, која је дошла не само као резултат 

остварене организованости утамничених комуниста, веh и љихове 

повезаности са Партијом илегалним каналима, била је за будупег 

публицисту и писца снажан подстицај. Још тада је настојао да. раз

говара са што веhим бројем осуђеника и да се упознаје са Gн'им 

што их је довело у сукоб са законом. Брижљиво је записивао све о 

чему је разговарао, давао своје коментаре и тако припремао :материјал 

за Kyhy оnлака'Н.у. Поред писања, на робији се, заједно с Мошом 

Пијаде, бав'Ио и преводилачким радом. 

По изласку са робије, октобра 1932, Чолаковић се, углавном, 

налазио у Москви, Бечу и Паризу, гдје је обављао разне партијско
-политичке задатке и развијао широку публицистичку и новинарску 

активност. 

Писао је у »Пролетеру«, »Класној борби«, органима Коминтерне 

и другим листовима у Евроn'И и Америци. Када се 1939 вратио у 

земљу, убрзо је ухапшен и, послије вишемјесечноr затвора, ослобо
ђен и конфиниран у родно мјесто. Почетком 1941. појавила се и ње
Г(;Ва прва књиrа - Kyha. оnлакапа. 

Период НОР-а и револуције, како се то може видјети и из 

Би.блиоzрафије, пије пребогат списатељским радом као што би се 

очекивало, с обзиром на склоност према писаљу и на задатке и ду

жности које је Чолаков'Ић обављао у то·ку рата. Али, то свакако не 

карактерише само Чолаковиhеву ратну биографију. У рату се, у цје

лини узевши, мало писало и још маље објављивала а и знатан дио 

онога што је писао нестало је у ратном вихору. Уосталом и дио .:шч

них биљежака Родољуба Чолаковића пропадао је у рату неколико 

пута. Но и поред свих препрека које су искрсавале, Чолаковиh је 

оставио за собом низ ратних чланака, брошура и других п'исаних 
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текстова. Био је иницијатор покретанја Ослобо~ења и низа других 
већих и маљих ЈrИстова. 

Речено показује да· је Чолаковић почео да пише Заnисе, :l946. 
године, као већ искусан револуционар и опробан и надарен публици

СТИ'"IКИ стваралац. Само је огромна животна и стваралачка акуму
лирс.ност коју је носио у себи могла да му буде вјеран савезник у 
писаљу љегових Заnиса. 

Заnиси, без обзира о коме је издаљу ријеч, садрже 54 поглавља. 
Мад:оt свако од љих представља п<><:ебну временску и догаl)ајну цје

лину, она тек заједно чине оно што се зове огледало ратног живота. 
Отвореност и објективност, критичка изнијансираност и оцјена 

дога.ђајn и личности у складу с љиховим стварним удјелом у поје
диним збиваљима, критички однос према себи и својим поступцима, 

смисао за одвајаље б•итног од споредног, а све у циљу да . се што вјер

није и потпуније nрикаже вријеме, односно ратни nериод о којем 
пишЕ:- - основна су карактеристика и квалитет Чолаковићевог кази

ваља у Заnиси..ча. 

Заnиси се одликују и високим ступљем документарности, јер 
их јР. писао аутор који је, како и сам каже [ ... ] готово сваки дан 
заnисивао све оно што му је изгледало важно: формираље и акције 

nартизанских одреда и бриrада, свакодневни живот у љима, полити

чке прилике и догађаје, сусрете с људима« - укратко, све оно што му 

се чинило "кара.ктеристично за бурно и сурово ратно вријеме :<. 

Аутор у предговору Заnиса изричито каже: ·»Прикупљао сам и до

кументе, наше и непријатељске, прогласе, писма, извјештаје, желећи 

да њима поткријепим неке своје тврдље«. 

Поријекло историјске по•длоrе у Заnиси..ча Родољубэ. Чолакови
ћа, прије свега је у љеговом настојаљу - више пута истицаном -
да остане трајан свједок збиваља, догађаја и људи какви су они били 

у моменту појављиваља на ратној позорници. Чолаковиh и сам каже 

да је велики противник<»[ ... ] свега накнадног паметоваља, измишља
ља и nроцјељиваља чиљеница«. 

Чолаковић истиче како се трудио да материју излаже хрони

чарски вјерно. Као хроничар, он не компонује ни људе ни догађаје. 

Он их само одабира и пласира, а међусобно повезује само тамо гдје 

му то материја дозвољава. Кад људе и догађаје даје хроничарски, 

Чолаковиh их биљежи тачно оним редом којим су и наступали. Али, 

ни код хроничарског излагаља се не служи простим набrајањем да

туме., веh само утврђиваљем временског оквира у коме се описивање 

одвија. Њеrови описи су живи, пластични и увјерљиви. Из њих се 

врло лијепо види како је идеја о устанку и револуцији продирала 

до нашег обичног човјека, како је он схватао правду, слободу. брат

ство-јединство, како се оријентисао и дезоријентисао, како је у вој
ној и цивилној организацији и организованости и у односу народне 

власти и Па.ртије према себи видио заштиту својих личних и колек

тивних интереса. 

Чолаковиh знатну пажљу посвеhује и приказу понашања, вје
роваља и дјеловаља хиљада људи који нису б~ли орrанизов.:~ни од

мах, али су постепено, на овај или онај начин, улазили у мрежу ор
ганизација и институција НОП-а. 
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Износеhи податке о Партији, СКОЈ-у, јединицама, фронтови:ма, 
органима нове власти, болницама, радионицама, прехрани, одјеhи, 

а.тЈИ и податке о ратном команданту, митраљесцу, куриру, одборнику, 

мајци, итд. - Чолаховиh нам, у ствари, открива структуру и смисаа 

Н ОП-а. 

Дакле, о многим збиваљима и догађајима, посебно о актерима 
и учесницима тих збиваља - који се па природи ствари морају наhи 

у средишту пажње сваког сериознијег истраживача - Чолаковић је 

аставио податке из прве руке. Особито су драгоцјена његова запа

жаља о геополитичким, друштвено-економским и културно-просвјет

ним особеностима појединих земаља и крајева у којима је ратовао, 

као и прикази читаве плејаде ликова - револуционара с 1tојим: се 
сусретао. 

Укратко ,Заnиси из ослободи.л.а-чко?. рата садрже бројне н разно
врсне податке, који- у конфронтацији са другим врстама извора

користе истраживачу да улази смјелије у обраду НОР-а и револу

ције. За научног радника, друговање са Заnиси.ча има и психолошку 
димензију, јер му помаже да се привидно одвоји од, тзв. дневних до
гађаја и пренесе у свијет љених успомена и сјеhања. 

Због свега што је казано, појава Заnиса представља један од 
оних великих личних подвига који се, у тренуцима заједничких нa

IlOpa и захваљујући срећним историјским околностима, понекад јэви 
истовремено са подвиrо:м народа или друштвене средине којој су на

:мијељени. 

Несумљиво је да ће Чолаковићеви Заnиси остати и за историчаре 

сталан подстицај и извор за нова nperнyha. 
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