
разним врстама контрареволуциона~рних снага као Ш'l'О су чет

ништво, легија, домобранство, зелени кадар, те бројним облицима 

буржоаск,о грађанских струјаља и опредјељеља, не говори клиши

рано са призвуком омаловажаваља друге стране, већ у складу са 

њиховим стварним мјестом и улогом коју им је намијенио окуп.:1rор 

у свој-ој перфидној политици према нашој земљи и љеним народима. 

Укратко, књига има така!3 садржај који задире у раrзне сфере 

дјелатности Одреда и услове у којима се он развијао. Вриједност 

књите је и у томе што она потврђује да народноослободилачка борба 

у посавско-требМ3ском кра~у није ника:Ца престајала, већ је непрес

тано расла, и јачала. Кадровски и материјални потенцијали Посави

не и Требаве дошли су до пуног изражаја управо у вријеме ка,да је 

добар ди.о источне Босне био вeli борбом и окупаторским ра,зарањи
ма увелико истрошен. 

Списак бораца који је дат на кра~у књиге представља својеврс

но свједочанство о бројним мла>Дим људима који су пали на борбеном 

путу овог одреда. 

др Здравко АнтониЋ 

Милорад Муратовиh, ДЕСЕТ КОНГРЕСА ОМЛАДИНЕ БиХ, Сараје

во, Центар друштвених активности РКССОБиХ и »Ослобођеље«, 1982, 
стр. 390+2 

У историји револуционарног радничког и комунистичког покрета 
значајно мјесто припада револуционарном ·омладинском покрету. Са'В

ремена ист-ориографија у БиХ изучавању овог nокрета, неодвојивог од 

револуционарних процеса на југословенском и босанскохерцеговач

ком тлу, није nосветила одговараdућу пажљу, што би се могло об

јаснити и као рефлексија укупног друштвеног односа према ом
ладини. 

Посљедљих година чине се озбиљни напори на уврштаваљу 

-ове проблематике у радне програме неких друштвених наука, па и 

историографије. У склоnу тих промdена у изузетно скромној изда

вачкој продукцији из историје револуционарног омладинског покре

та недавно је објављена публикација »Десет К'Онrреса омладине 

БиХ«, аутора' мр :М:ил·орада Муратовића, који је више пута до сада 
скретао пажњу научне и шире друштвене јавности свој-им радови

ма о омладини. 

Какав и колики је значај (научни, друштвени, друштвено-по

литички или само културни) ове публикације најбоље говори пода

так да је то у укупној библиографији историје омлащинског покрета 

Југославије друга, а у БиХ прва књю:а. 

Монографија »Десет конгреса ... « сасrоји се од исто толико 

поглавља, уз уобичајени додата-к уводног и завршно,г разматрања·. 

Аутор је хронолошком методом по вертикалној и хронолошко-те-
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матском по хоризонтална-ј равни са·куnио и анали-зирао најважни.је 

документе десет конгреса омла:дине БиХ у широком временском 

расnону 1945-1982. године. Поднаслови nоглавља нису nука сти
листика, нити, nак тежња за nублицистичком ексnресивношћу. Иако 

склащношliу и концизношћу одиста мо1-у, у први мах, изазвати та

кав ocjeliaj, они суштински nредстављају сукус сваЈКог конгреса. 

Тако уз Први юонгрес стојiИ - У сЈЮбоди и за· слободу; Друrи -
Са фронта борбе на фронт рада и ствараља; Треhи - Вријеме но

вих друштвених побједа; Четврти - Одлучујуhи искорак у разво

ју; Пети- Вријеме дубаких и.сторијских бразди; итд. Истооременu у 

nоднасловима се одсликавэју карактеристичне црте друштвеног раз

воја·, што говори да је орјентација конгреса саображена рјешавању 

укупних друштвених проблема, па самим тим, и сам() тако, и ом .. 
ладинских. 

Књига nредочава основне конгресне документе: извјештЗЈје. 

реферате, резоЈiуције, закључке, стжуте, акционе програме и ши

раке изводе из дискусија. Представљање конгресних докумената 

nрати одrоварајући аналитичко-синтетички коментар аутора, а на 

крају сваког nоглавља. на•воде се састави органа, односно ру.ковод

става у омла;Ц'Инској организацији у протекле четири деценије. Те

жиште је, очито, на изворности и самоnредстављању грађе, јер је 

критичко-вредносна анализа nроведена тек до из:вјесног стуnња. 

Велику тешк·оћу з·а wутора представљало је са·купљање потребне 

грађе. Пошто су основу nубликације чинила броширана издања кQн

гресних докумената, изузев докумената Другог и Петог конгреса, 

а·утор је морао да одстуnи од тог принципа и да цјеловиту реконс

трукцију изврши уобичајеним методама, nри чему му је nресудан 

и-звор била штамnа. Због тога је повеhана историографска вријед

ност монографије, с обзиром на чињеницу да се Itонгресни матери

јали са Другог и Петог не налазе ни у једЖЈј архивској институцији 
у Јуrосла'Ви:ји.1) 

Завршни акценти наслов је за.себног nоглавља које се најчеш

ће назива nоговором или закључком, одиста су акценти не само у 

формалном него и садржајном смислу. У историографској литера

тури о омладини за период ооцијаvrистичке изградње ово је nрви 

синтетички текст. Аутор је, вјероватно из методолошких разлога 

»сакрио« овај дио и »неадекватно« насловио. Изузетно је значајно 

што је аутор на двадесетак страница дао интердисциnлинарни син

тетички сиже перио•да од четири деценије, чиме је отворио питање 

неминовности мултидисциплинарног nро:о.rишљања историографсх()г 

текста о омладини. Према томе, овај дио nредставља на.учни nомак 

у историографији о омладинском nокрету. У овом згуснутом текс

ту, на nримјер, само једном реченицом дата је карактеристика1 де

сет конгреса омладине Босне и Херцеговине а да нису издвојени из 

контекста друштвене реалности. »Први конгрес уопштава искуство 

1) Босанскохерцегоnачки архиви и архиви ССОЈ-а, ЦКСКЈ н Јуrо
с.-тавије у Бео1•раду не садрже документе Другог и Петог конгреса НОВиХ, 
изузев дијела реферата и дискусије. 
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једногодишљег дјеловаља народноослободилачких савеза омла.дин~ 
и троrодишњег дјеловаља Уједиљеног савеза антифашистичке ом

ладине БиХ; конгреси од Другог до Шестог баве се анализом ис

кус•rава и утврђиваљем зада1Гака Народне омладине; Седми конг

рес разрађује садржаје и форму дјеловања Саовеза омладине, док 

се Осми, Девети и Десети конгреси баве разрадом улоге Савеза со

циј алистичке омладине у систему социј алистичког самоуправљаља 
све интензивнијих процеса удруживања рада и средстава и јачања 
делегатског система« (стр. 390). 

Композиција монографије је, изгледа, онемюгуliила шире пре
зентирање грађе Првог конгреса УСАОБиХ-а (шести - десети мај 
1945), чија специфичност и зна•чај то заслужују. Занимљивост овог 
конгреса је, између осталог, и у томе што је одржа-н на периоди.за
цијском раозмеђу другог свјетског рата и врем·ена које се обично на

зива послијератним. 

Карактер публикације претпоставља, између осталог и одго

вор шта су конгреси омладине представљали у систему омладинс

ког организоваља и развоја друштва у цјелини. У поглављу »За

вршни акценти« аутор само отва'Ра питање потребе теорИЈј·ског про

мишљаља конгреса, као чворишта у развоју организовања. То је на

рочито потребно с обзиром на то да сабрана историјска искуствз 

указују и на потребу даљег одржавања конгреса, односно перспек

тиве будућих саоивэња најшири~ омладинских договора. Монографиј.1 

садржајем недвосмислено указује на изузетан значај конгреса омла

дине за ра:звој орrанизаци~е младих и, што је битније, за развој дру
штвено-екО'Номских одiЮ-са у цјелини-. Примјера ради, дневни ред 

К'ОНгреса третира основна питања друштвено-економских ·односа, а у 

дискусији тежиште је на· потреби рјешаваља друштвениос пИII'ања, па 

самим тим и омладинских. 

Иако по врем-ену траdања омладински конгреси представљају 
само један тренутак, rro свом значају су гранични моменти у који
ма се кондензује и ослобађа·, односно долази до изражај-а четuоро
годишња друштвена и друшт.вено-политичка дјелатност. На конг

ресима се, како и статут организације налаже »као највишем фо
руму« подносе рачуни о раду »организација и органа« и у »демо

кратској расправи« формулишу смјернице за наредни међуконrрес

ни период, односно, за периюд од најчешће четири године. Конгреси 

омладине су и метод формалног (статутарног) и суштинско·г ))вели

ког спремаља« у организацији. Конгреси омладине, иако о•грнути у 

најсвечаније рухо са пуно сјаја, свјетлости и живих боја, нису па

нора-ма нити, па•к, пуко омладинска инвентарисаље »пређеног пута·«. 

Ова кљига то и наглашава. Конгреси омладине су у ИС'!\О вријеме 

мјесто стшања и ис:юод:и:шта нових идеја, артикулације стремљеља 

младих, а111и и позорности старијих. На- широком плану, конгреси по 

пра·вилу опредјељују ПЈОлитичку акцију у наредном периоД<у, раз

рјешују и постављају органе и радна тијела. И на крају, конгреси 

омладине, односно конгресни документи представљају проораоред

ну историјску грађу за изучавање историјског искус'11Ва (диј'алек

тичко јединство прошлости са будуhношћу) и за историографско 
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nредстављање развоја омладинске организације. Ова монографија 
riаучном сигурношћу и утемељеношћу то даје и с правом се може 

назвати свједо·ком времена у којима су :юонгреси одржа:вани. 

Озбиљност, научна утемељеност и домети публикације постав

љају питање адекватне заступљености научног апарата, односно 

научне консеквентности у примјени и експлицwrарности методо

лошких принципа. Аутор је одступио од примј"ене дијела научно

-техничке апаратуре, односно од кориштења напомена и упућивања 

на шире изворе или, nак, документацију. Мр Муратовић је, несум

љиво, од тога свјесн-о одступио. Очито је да се руковюдио друштве

ним циљем и задатком који је дао м<Јнографији, а они су: широка и 

свестрана намјена и »уnотреба« књиге. Текст одише научним оцје

нама и језиком, а•ли и прилаrођеношhу ширем читатељс'I'ву, с нас

тюјањем да се донекле попуни вишегодишња празнина и потреба за 

оваквом врстом публикације. Hayt<a, односно историографија мање. 

нуби« због тога, поготово ако re зна да ова монографија представ
ља публикацију којих нема пуно овакве врсте. С друге стране, ова 

форма је прихватљива ширем кругу читалаца, па и као политички 

приручник за О'ЈI.fладинске а•ктивисте, руководиоце и ом.ла~ину 

уопште. 

И површном анализом садржаја, а са. библиографским пред
знаљем дате маrгерије, видљиво је да се аутор у највећо.ј мјери ос

лањао на nубликоване брошуре ко.нгреса·, нормално, изузев Другог 

и Петог. Иако су ове публикације службене збирке конrресних до

кумената оне не презентирају цјеловитост датог конrреса. Тако, на 
примјер, у брошури с Првог конгреса УСАОБиХ-а нису уврштена 

три основна 1шнгресна реферата: »За-једничком борбом ств.орили смо 

нову домов-ину« који је поднио Мићо Ракић; »Омладина у изград
њи своје државе« - подносилац Деса· Коштан и »0 новим задацима 
омладинског покрета«, юоји је поднио Стојан Бјелајац. · · 

За предстојеhи рад на изради историје револуционарног ом

ладинскоr ПОI<рета у Југославији и Босни и Херцегоои-ни ова публи

кација заузима важно мјесто· на библиографској љествици. Значај.

но је и то шrо }е својим садржај.ем указала на неопходн-ост и мо

гућност интердисциплинарноr изучаЋања савремене историје, а исто 

тако на претходно синтетичко изучавање социјалних процеса, пок

рета, nа·ртија, личности, итд. 

Лазо Ковачић 
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