тим,

70.

Тематски

спортски,

су били: »лока·лни,

шаљиви,

просветитељски,

ОМЛ()!ДИ'Нски,

национални, верски,

дечији,

уметни:чки,

музички,

информативни,

приrюдни«.

У дијелу текст.а који слиједи ау•юр r•овори о приликама. у јев
рејским

срединама

листова.

Тако

су

гдје

у

су се

Сарајеву,

јављале

иницијативе

за

на прИЈмјер, излазили:

покретање

Ла

Алборадэ:

(1900--1901),
Жидовска
свwјест
(1919-1924), Јеврејска трибуна
(1921), Нова жидовска свијест (1924-1928}, Јеврејски жимт (1924··- 1!)28), Јеврејски глас (1928-1941) и Џепни календар. На страница
ма

ових

листова,

мјеста вијести
о.бјављиваони

су

из
и:

у овисности

од њихо•ве

земље и иностранства,
најављивани

концепције,
прилози

»састанци

разних

ИЈЗ

налазиле

су

кљижевности,

кружока,

клубо

ва, организација«,

Тек на крају дато је објалпљеље да је »Вредност часописа« ио
збирке Јеврејског историј·ског музеја »процељивана ... према кул
'l'урно-уметничком

rю

доприносу југословенском

документарном материјалу

о

историји

културном

м·озаику

југословенских

и

Јевреја

који се може к·ористити' из одређеног листа«.

Слиједи за~кључак увода на енглеском језику и каталог лw~
тов.а пореда'Них абецедним редом по м;јестима изда.в.аља. Уз називе
листова наведени су неопходни

лажеља,

тренутној

власништву,

подаци. о учесталости и времену

уредниurтву,

штампарији,

величини,

из

тиражу,

похраљености и оријентацији. Према евИЈДенцији направ

љеној у Музеју, јеврејске новине и часошrои штњмпани су у: Беог

раду (15), Карловцу (1), Новоом Бечеју (1), Новом Саду (13), Осијеr<у
(fi), Сара•јеву (7), Скюпју (1), Суботици (7), Вршцу (1), Загребу (17) и
Земуну (1).
Војка Бес.аровиh

Весе.1ниt Ђypeтufi, НАРОДНА ВЛАСТ У БиХ
Народна кљига

1981,

стр.

1941- 1945. БЕОГРАД,

363

Кљига Веселина Ћуретића, >>Народна власт у Босни и Херце
говини 1941-1945« спад,а у ред првих юомплетних студија из ИЈсто
рије НаЈстанка, развоја и рада народне власти у току на.родн оослободилачк·ог рата. Неhемо· погрешити ако кажемо да је ово једна од
најзначајни.јих тема и страница историје НОР-а и револуције у Ју
гославији, јер је народна власт била један од на~јважнијих чинилаца

организоваља

и вођеља осл·ободилачке борбе и главни неИЈМар дру

штвено-полити:чких промена· на тлу Југослав'Ије у '!'оку другог свет
ског

рата.

Није H<li одмет да се подсетимо да је у време истраживаља

и

писаља рукописа ове кљиге, К<Јја је стицајем низа око·лности чекала
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неколик·о го·дина у реду за објављ'Ј1iваље, било мало значајнијих ра

дова из ове тематике и да. је аутор морао да чини пионирски по
духват ИЈстражујући
вања

поједљних

арю11Вске фонд-ове из темеља.

чињеница

и <>светљЗЕаља

У циљу утврђи

значајнијих

догађаја

о

којима је било ма.ло сачуваних архивских извора и података, аутор
је мора<Ј сам да прикупља казиваља преживелих учесника НОР-а.
Др Ћуретић је веома пажљиво и савесно истражио сву сачува
ну архивску грађу у земљи, а исто Та!КО и сву расположиву литера
туру.

Највише података је прикупио у архи!Вим.а у Сарајеву, Беог

раду, Бањој Луци, Мостару, Тузли и Бихаhу. Сву прикупљену гра
'ђу, укључујуhи ту сећања и мемоаре преживелих учесника уп<Јред
но је провераЈВао и критwчки користио. Одређене чиљенице утврђи

вао је и осветљавао кори.стећи се подацm.цЈ. из више различитих из
вора. Резултат ових наrоора је ово значајно дело у К!Оме је

rro

први

пут утврђен и осветљен чи:гав нио података, датума и цифара које
НЗЈМ убедљив.о
мреже

причају

о

настанку раз.витку

народноослободила.чких

одбора

у

и успешном

Б-осни

и

деловаљу

Херцегов:ини

у

rоку НОР-а.
Приликом

израде

дела д>р Ћуретић је Ј<ористию

ментоване тематско-хроrн:олоuше анализе, коју

мери

прате

синтети:?ована

уобличавања и

љуЧ'Иваља која проистичу из
ким

методу

доку

у одrова.рајуhюј

сраз

чврсто поста.uљена·

зак

суnггинских размИЈШљаља о историјс

ТОЮ)ВИМа.

Периодизација и коМ'Позиција су добро погођени и постављени
према конкретним збивањима у Босни и Херцеговини у току раrга.
У уводном, синтетwчки обрађеном поглављу {стр.
тиh

открива историјске

неминовности

цеrовачке државности и. објашљава

и

претпоставке

9-30),

Ћуре

босанСЈюхер

елементе психолошког и

поли

·гичког О1<вира. ослободилачке б<>рбе у Босни и Херцего!Зини.

У другом делу текста (стр.
на-стајаља

и деловања

31-64)

др Ћуретић обрађује процес

првих устаничких органа

народне власти

у

Босни и Херцегови:ни, који су настали као насушна потреба народ
ног устанка.

Ђуретић .открив-а

љихово формално

шаренило у поје

диним регионима Босне и ЊИ'ХОIВ заједнички и недељив

циљ и за

датаЈк изра.жен у з·аједничкој борби. за осл<Јбођење целе земље
свих окупатора, уз одговара1уће унутрашље пром ене.
У треhем
ниј'1'1

период

делу

Ј{њиге (стр.

развоја

65-132)

од

аутор <Јбрађује најз.нача ј

и изградље народноослободилачких

одбора

у

Босни и Херцеговини у периоду УШiтензивног орга'НизаЦЈЮног и иодеј
ноnоилтичког дозреваља устанка и учвршћивања НОП-а у њој кра
јем

1941.

:и почетком

1942.

године.

Ћуретиh,

и•стовремено,

открива

утицаје директива органа и ру:к!ово·дстава НОП-а о организоваљу и
учвршhив·ању

нове

народне

власти,

посебно

објављених у ужичкој »Борби« у октобру

ких прописа из фебруара

1942.

Кардељевих

1941.

чланака

и Мошиних Фочанс

го·дине. Не запоставља ни улогу

до-.

маћих партиј-ских кадрова у Босни и Херцеювини, истичући специ
фичности rrојединих ужи:х региона кој€ су се манифестовале од ус-
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танка
не

и

нашле

свога rодраза

и

у

организовању

органа

нове

народ

власти.

У четвртом делу

књиге

консолидовање народне

тему НОР-а од јесени
Аутор

у 'ОВО.ј

(стр.

власти

1942.

у

133-210)

др

Ћуретић

обрађује

револуционарно-демократском

сис

до rоснивања ЗАВНОВиХ-а у јесен

глави посебан

акценат

усмерава на обраду

1943.

Септем

барских прописа Врховног штаба НОВ и ПОЈ и на њихов допринос

дограђwвању органа· народне власти у Босни и Херцеговини крајем

1942.

године.

Обрађен је, такођер,

одјек

Првог заседања АВНОЈ-а

у Босни и Херцеговини, затим формирање обласних народн6ослобо
дилачких одбора и ЗАВНОБиХ-а и њих•ов рад до краја

1943.

годи

не. Од посебног знача;ја је ауторов напор да по први пут целовитије
пружи

обраду

ослобођеним и

рада

илегалних rоргана

народне власти

полуослобођеним подручјима,

на

још

не

за :юоје постоји веома

скром'Сlн фонд сачуване архивске грађе.
У петом делу књиге (стр.

211-236)

аутор даје осврт на плод

ну делатност органа народне власти у Босни и Херцеговини између
Првог и Другог заседања' ЗАВНОБиХ-а, п>Осебно указујуhи на З'На
чај све шире и значајније акТ'ИВности НОО-а у области привредног
жив>Ота,

у

култури и

просвети.

У шестом делу (стр.

237-338)

обрађена је делатоост и прераос

тање НОО-а у орг.ЭЈНе државне управе у времену између

Трећег заседања ЗАВНОБиХ-а (април
У

1944 -

април

1945.

Другог и

годи не).

седмом делу (стр.

ЗАВНОБиХ-а крајем

339-343) обрађена је Tpehe заоеедање
аiПрила 1945, којим се завршава ратни перИiод

и почиње ми-рнодобс:юо раздобље рада народне власти у БиХ.
На крају

књиге

аrутор д-аје

синтетички

закључак

у

коме ос

ветља.ва и објашљава основне кара-ктеристике у целокупном разво
ју и деловању органа народне власти

у

Босни

и

Херцеговини

у

rоку НОР-а.

Текст је опремљен детаљним и методол'::шки добро датим на
учним апаратом. На кра~у су даrти подаци о изворима и литератури

и прегледи форми.рања НОО-а. у Босни и Херцеrовини по годинама.
Стил др Ћуретиhа је узоран, језик

чист,

изворан.

Реченице

су, иако почесто дуге, јасне и приступачне за читаоца.

Полазећи од свих истакнутих вредности, с правом можемо кон
статовати да књига др Ћуретића предста·вља значајан допринос

в.етљавању

једне од најзначајни.јих

страница НОР-а и

народа Југославије.
др Душан Лукач
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