
др Ибрахим Кемура 

О УЛОЗИ »ГАЈРЕТА« У ДРУШТВЕНОМ ЖИВОТУ МУСЛИМАНА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (1903-1941 )*) 

До осни·вања неколико културно-просвјетних друштава у Босни 

и Херцеговини долази почетком ХХ вијека. Њихова појава била је 

израз потреба нових друштвени•х <:нага - домаће грађанске класе, 

која у условима интензивног разооја капиталистичких (}дн'ОСа, пос

таје све значајнији чинилац у друштвеном и национално-политичко:м 

животу. Борба за ос-mа<рење интереса· грађанске класе подразуми

јевала је ствараље сопствене интелигенције. Ти циљеви могли су се 

постићи и остварити а"Нгажоваљем властитих снага у правцу школо

вања омла.дине и развијањем културно-просвјетних. а·кција у ширим 

слојевим-а народа. Са тим и таквим основним задацима и далеко

сежним плановима приступило се оснивању културно-просвјетних 

друштаова. Наглашена вјерско-национална издиференцираиост ста

нювништва у Босни и Херцеговини дошла је до изра.жај.а и у засеб

ном формираљу и паралелном егзистираљу КУЛТУ'Р'НО-просвјетних 

друштава појединих националних заједница: код Срба »Просвјете«, 

код Хрвата »Напретка«, код Муслимана »Гајрета« {касније и »На

родне узданице«), код Јевреја ••La Benevolencie« и других. 
Специфичност истори.јско-политичког, ек<>нюм.ског, културног и 

религиозно-духовн<>г живота и развоја босанскохерцеговачких Мус

лимана видно се манифестовала и приликом осниваља >>Гајрета«, 

које је било обиљежено недоумицама и дилемама, карактеристичним 

за Муслимане у новим друштвено-полИIГ'Ичким ус.Јl'Овима послије ау

строугарске оr<упације 1878. године. ПозИ'ГИ'Вно изјашњавање у ко~ 

рист оснивањ:а »Гајрета« представљало је трајније опредјељење Мус

лимана у смислу оријентације према усвајању тековина западноев

ропске културе и ци.вилис<щкје, превла·даваља кQнзерватИ:Вних схв-а

тања и перспектив"Нијег оогледаваља будуЋнюсти у којој се имnера,.. 

тивно наметало усвајање савременог школювања омладине, изучавање 

модерних заната и СЛИЧ'НО. Осниваље »Гајрета« представљ·ало је јед

ну од најзначајнијих раскрсница у новијој историји Муслимана, која 

~ Овај ТЕ!Кст представља дио шире студије о д'РУШ'I'ВУ »Га•јрет«. 
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је за њих била у знаку прелаз·а из орИ'јенталноислаМЈСкоr у запа~Ц
ноевропски цивилизацијски круг. 

ОсНИ11ање »Гајрета« - једне од најразвијениј;.ос муслиманских 

културно-просвјетних организација свјстовног карактера у Босни· и 

Херцегови.ни - било је резултат дјеловаља и насrојања муслиманске 
интелигенције, заправ<Ј прве генерације муслиманских интелектуала

ца образова.них у европском духу, к<>ји су били зачетници и носиоци 

свих културних акција с почетка ХХ вијека {нпр. чаоопис »Бехар«, 

друштво у,Гајрет« и друго). "У кругу тих културних радника најистак

нутије мјесто заузима.ли су др Оафветбег Башагић, ЕдХ(?М Мулабдиh, 
Осма.н Нури Хаџиh и други. 

Друштво »Гајрет« је основано 1903. године, поткрај двадесето
годишњег режима Б. Калаја, када су у Босни и Херцеговини настала 
и друга водећа удружења те врсте у оквиру процеса институционали

зирања нациО'Налних rnокретэ.. Дјелујући отада скоро четири децени

је, »Гајрет« је успјешн<> вршио млсију на културно-просвјетном пољу, 

па и шире, чиме је уједно одиграо и истакнуту улогу у ошuтем раз
воју муслиманске заједнице у Босни и Херцего·вини. 

Снаге . на. које се ослањало то друп_rтвю и у којима је налазило 

упориште чинила је интелигенција, ситни и средњи сл·ој муслиманс

ког грађанства. Ове соцwјалне категорије су доминирајуће како у 
»Гајретовим« руководним органm.tа, тако и у његово11r чланству. То 

су, углавЈЮм, оне друщтвене снаге које су биле носиоци културних и 

књижевних преоријентација и које се успјешно уклапају у нове то

кове привредног, друштвеног и културног живота у Босни и Херце

говини. Оваква социјална структура »Гајрета« задржаће се, уз неке 

мање измјене, и у периаду иамеђу два свјетска рата. Главни одбор 

»Гајрета<< сачињавали су И'Нтелектуалци, виши чиновници, тр

говци, посједници, индустријалци, вјерски службеници, тј. предс

тавници тадашњих водеhих слојева муслим.анског становништва 
у Босни и Херцегови.ни. У ~гајретовом« Главном одбору доминирале 

су професије интелектуалних занимања: професори, инжењери, ад

вокати, судије итд. И у социјалној структури »Гајретових« нижих ти

јела, ПОДIОдборима и павјереницима, доминирају утицајне личности из 

редова трrоваца, интелектуалаца, чиновника и других. "Уочљиво је да 

су у »Гајретовим« органима управљаља и то само нижим, са веом·а 

малим процентом били заступљени радници и сељаци, што указује 

ца је у »Гајрету« преовладавао утицај ситне и средње буржоазије, на

посе интелигенције која је, угmвном, потицала из тих социјалних 

сл<>јева. 

"У цјелини посматран<>, »Гајрет« је и по разуђености nрограм-а и 

по ширини утицаја који је вршио у средини гдје је цјеловао превв

зилазио оквире једног стандардног културно-nросвјетЈЮг друштва, Не 

оrраничавајући се С<амо )"СКО на своје чланство, дјеловање овог друшт

ва имало је шири дијапазон, што се израЖ'Э.вало како концептом 

његовог nрограма, тако и по бројности и великој ангажованости 

учесника у њеrовом спровођељу. 

Остварив-ање ширег утица;ја изван оквира своје <>рrанизације 

»Гајрет« је постизао развијањем активности nутем којих су се прr1-
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пагирале и шириле његове иде ј е културног и друштвеног преобра

жаја.. У тој функцији значајну улогу вршил•а је »Гајретова,< изда
вачка дјелатност (лист и календари, ПО'Пуларна библиотека), њего

ва предавања, организовани рад на ширењу писмености (аналфа

бетски течајеви, разне IШООле), читаонице, корепетиторији, те забаве 

и теферичи. Дјелујући са тих позициј·а »Гњјрет« је све више покази

вао претензије да се изрази ~ао културни покрет, како је и од самих 

љегових учесника доживљаван и именован, који је у својим основ

ним смјерницама имао задатак културног и про.свјетног преобража

Ја Муслимана. На 11ој линији »ГајреТ« је поред своје културно-прос

вјетне мисије одиграо и не малу улогу у повезиваљу Муслимана из

ван критерија и оквира вјерске заједнице, а да при томе није дола

зила до изражаја искључивост према српској и хрватској средИ1lи у 

Босни и Херцеговини. Исrо такоQ, у овој концепцији »Гајрета« мно

ги су видјели и путеве ширег повезиваља у смислу раавијаља јуто

слаЋенске идеје и узајамности. Ове тенденције у »Га,јрету« св·ој nуни 

замах добијају у другој фази љеговог дјеловаља, 1918-1941. годи
не, а нарочито у годинама пред други свјетски рат. 

С обзиром на то да је са дјеловањем »Гајрета« био готово пуне 

четири деценије повезан читав културно-политички развој Мусли

мана, то се и разматраЊ'а о љему не могу сводити само на nра.Ћеље 

љегове културне дјелатности, него подра,зумијева и политички, па и 

готово цјелокупни друштвени живот и развој босанскохерцеговачких 
Муслимана. 

Политички анrnжман >>Гајрета« може се пратити кроз читава 

вријеме љеговог постојања. Ти м'Оменти присутни су већ приликом 
његовог оснивања, које је изазвалю отпоре и неразумијеваља како 

од стране в:ођа аутономног покрета, који су му ускратили своју 

подршку из разлога неповјерења према раду интелигенције, тако и 

од стране Земаљске владе, којој у јеку борбе за вјерско-просвјетну 

аутономију није одговарало организовање једног јачег муслиманс

ког друштва, макар и просвјетно-хуманитарног карактера, без обзи

ра на лојалност љегових покрета'Ча и одсуство било какзог национал
ног и полити.чког програма у љеговим актима· о оснива11,у. 

До директног увлачења Друштва у политичке борбе и сукобе 

дошло је 1907. године, када је Егзекутивни одбор МУ'слиманске на
родне организације преузео »Гајрет« под своју контролу. Политиза~ 

ција Друштва се интензивирала од доласка Осм•ана Ћикиhа за сек
ретара »Гајретао: и јачаља у љем·у позиција српски оријентисаних 

муслиманских политичара (демократа). У политичко-страначким су

к.обима Друштво је све више постајало важан чинилац, јер је као 

погодна политичка трансмисија и средство кориштено за дјеловаље 

међу Муслиманима. 

Поли'!'И'Чк·а фуНКЦ>1ја »Гајрета« нарочИ"11о је изра.жена у међу

ратном периоду, у коме се преко и путем љега, насупрот дјеловаљу 

и акцији Југословенске муслиманске организације, развијала за

машна политичка дјелатност у правцу придобијања Муслимана и 

љиховог чвршћег везиваља уз режи-м и апарат власти. Полити.чка 

оријентација Друштва к његово кориштеље у наведене сврхе ост-
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13аривэ.ни су преко врхова »Гајретове« уnраве, у којој су биле по
једине личности и груnе тијесно повезане са апаратом власти. У 
овој групи муслиманских политичара познатих по својој српској и 

режимској оријентацији истидао се др Авдо Хасанбеговић, који се 
налазио на челу »Гајрета« скоро 20 година. Он је био главни прота
гониста спровођења политике на плану одвајања Мусли-мана од Ју

лославенске муслиманске организације. Ха:::анбеговиhу се, и;nак, не 

могу оспорити заслуге за развој Друштва. 

У политичком животу Муслимана између два свјетска parra, 
поред ЈугослЭ!Венске муслиманске организ-ације, која је била во-дећа 

муслиманска босанскохерцеговачка грађанска партија, одређеоо 

мјесто nриnадало је, свакако »Гајрету«, који је окупљао знатан дио 

муслиманске босанскохерцеговачке интели.генције, која се политич

ки везала за српске грађанске странке и опредјељивала за српску 

националну оријентацију. Ова политичка подјела и поларизација 

супротстављених политичких струја јасно се сщртава.ла кроз цијели 

овај период. 

У бо-рби за политички утицај међу муслиманским масама 

Друштво »Гајрет« је представљало погодну nлатформу за дјелова

ње на том nлану. Сто·га је разумљив интерес различитих муслиманс

ких политичких струја да у њем'У З:щобију што јачи утицај. Иако 

је дуго било неосnорни nолитички предводни·к и реnрезентант ве

ћине Муслимана, вођство Југославенске муслиманске органи-зације, 

и поред више покушаја ни-је у<:nјело, као у осталим муслиманским 

институцијама, протегнути свој утицај и на »Гајрет«, који је за чит::t

во вријеме остао изван њихювог домашаја. И nоред тога што је у 
редовима »Гајрета« било доста nристалица Југославенске муслиманс

ке организације, као што је бИ'ло и чланов·а »Гајрета« који су nриnа

дали Југославенској муслиманској организацији, вођство Југосла

венске муслиманске организације није могло да утиче на nолитичку 

оријентацију »Гајрета«. 

Поставља се nитање који су то разлози утицали да Југосла

венска муслиманска организација, июсо је акупљала изразиту веt-.и

ну муслиманског становништ.ва, а самим тим и знатан дио »Гајре

товог« чланства. није успјела да освоји ово друштво и стави га под 

своју контролу? 

Прије одговора на ово питање потребно је нагласити да је пи

тање односа »Гајрета« и Југославенске муслиманске организације 

имало изразито nолитичко обиљежје, те да су м·о'I'и·ви конфронтИtра

ња ових, условно речено, групаци.ја, првенствено политичке nриро

де. При rоме треба и·мати у виду да су обје ове груnације и rю свом 

програму и по чланству које су окуnљале биле муслиманске, али и 

да су то биле различите организације са nосебним неnосредним за
дацима и неједнаким rюлитичким опредјељењима. Мада су се де

кларисали као заступници· основних програмских интереса Муслима

на, »Гајрет« и Југославенска муслиманска организација су се рази

лааили, чак и међусобно сукобљавали. Свакак<>, авдје је битно назна

чити да, када се говQри о њихо1юј политичкој конфронтацији, уви-
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јек треба имати у виду само врхове, како »Гајрета«, т:з.ко и Југосла
венске муслиманске органИЈЗације, док се тај сукоб у бази и у ширем 

љиховом чл·анству .атупљивао и губио на интензитету. То је и ра

зумљиво имајући у виду »Гајретов« програм, који је првенствено 
имао културно-просвјетни садоржај и. карактер, те као такав није ни 

могао бити непосредан разлог сукобљаваља са политиком Јуrо<:Ла
венске муслиманске организације. 

С друге стране, овдје се није радило ни о сукобљаваљу на 

класно-националној основи. Напротwв, иста класна припадност вр

Х!ОВа Југославенске МЈ"СЛим·анске организације и »Гајрета« омогу

hавала је често споразумијев·ање и постизаље юомпромиса као стал

них попратних појава ових сукоба. 

Кључни разлози немогуhности вођства Југославенске мусли
манске организације да оствари знатнији утицај на Друштво »Гај
рет« лежали су и у слИЈједеliем: 

Програм с к<>јим је »Гајрет« иступао, а који је у први план 

истицао културни, просвјетни, образовни, економски и друге видове 

• рада међу Муслиманима, каю и резултати тог дјеловања који· нису 
били мали, створили су снажан обрамоени механизам у односу на 

претензије Југославенске муслиманске организације. У томе је ите

како важну улогу имао материјЭЈЛни положај и потенциј•али »Гајре
та«: он је за оно вријеме школовао знатан дио омладине, а развијао 
је и читав низ других зна;ч-ајних активности. 

Други моменат юоји је имао битну улогу у односима Југосла

венске муслиманске организације и »Гајрета« лежао је у пол-итич

ком положају Друштва које је имало пуну подршку режима, а од 

1923. године и заштитни знак краљевске куће Кара.lјорђевиhа, јер 
му је пресrолона•сљедник Пет-ар био протектор. Несумљиво, тим по

кровитељством указивало се и на то да се ово друштво ставља у заш

титу Дв-ора, а самим титм: и у службу званичне политике. Из тих раз
лога у вођству Југосла;венске муслиманске организације, и када је 

била на власти, превлада·вала је опортунистичка ли.нијз у односу на 

»Гајрет«, јер су били свјесни да га у таквим околностима не могу 

освојити, па то послије 1923. године више и не покушавају. Зб<>г 

тога., а и настој·ањ·а да неутралише п<>литичко дјело;вање »Гајрета« 

међу Муслиманима, вођство Југославенске му~манске организаци.r

је је основала друго културно-просвјетно друштво - »Народну уз
даницу«. Кроз паралелно егзистирање ова два муслиманска друшт

ва са разли.читим политичко-националним опредјељењима, интен

зивира'О се процес политичке и националне диференцијације Мусли

мана, који је нарочито био И'З·ражен у врховима ових друштава. Ме

ђутим, у бази, у локалним тијелима и чланству та политичко-на-· 
ционална струјања ни.су имала јачег одјека, нити су МЈогла у11розити 

дОiМ·ИНацију основних културно-просвј-етних ци.љева и функциој·а 

ових друштава. Прева,лентнтост културно-просвјетне мисије ових 

друurтава, насупрот тенденцијама да се она ко·рwсте у правцу на

циона,лно-политичк·ог подвајаља Муслимана, изражавЭЈНа је кроз 

захтјеве прогресивнијих снага за обједињавањем њих·о.вог рада и 
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стаnањем у јединствеЈ~О друштво, у циљу окуnљаља свих снага 

спремних З'а рјешавање акутних nроблема Муслима1На.1) 
Претензије личности у Јrодећим круговИЈМа »Гајрета« нису се 

ограничавале само на задюбијање примата у сфери културног живо

та, него су ишле и даље, тежећи да се искажу и као политички реп

резента.нти Муслиман·а. Те тенденције нарочито су изражене у го

динама шестојануарске диктатуре, када врхови »Гајрета«, уз све

срдну подршку режиму иступају и као фактор подршке званичној 

политици. ИзузимајуЬ.и тај краткотрајни период, носиюци ових тен

денциј·а у •»Гајрету« нису успијевали да остваре јачи политички ути

цај у муслиманским масама, које су и половином 30-их година у 

својој већини пристајале уз Ју.гославенску муслиманску организацију. 

Покушаји срnских владајућих кругова да nреко »Гајрета({, као 
муслим·анскоr друштва, наци.онално-rrолитички дјелују на албанс

ко, турско, црногорско и македонско становништво исламске вјере, 

нису дали очекива.них резултата. С обзиром на националне пароле 

с којима је »Гајрет« наступао, та настојања имала су управо суnро
тан ефекат. 

Национална мисија и улога »Гајрета« међу Муслиманимщ юоја 
је била званично проклаМ'Ована, а још више изражена у настојањи
ма једног дијела његовоr просрпски и прорежимски оријентисааiог 

оођства, nредстављала је, у крајњој. линији, саставни дwо nолитич

ких nланова и тежњи српске буржюазије ~мјерених на »национа

лизовање« М~лимана у српск;ом смислу. 

У национално-полИ"11И'Чкој и реж•имској акцији и оријентацији 

коју су застуnали и проводили »Гајретови« врхови, била су у не ма

лој мјери присутна и схватања да је у такв•ом њиховюм ставу садр

жан и један од начи.на юојим се стварају повољни услови за савре

мен и колико-толико повољан развој Муслимана. Свакако, један 

број муслиманске интелигенције, која се приклонила Беогр·аду, оп

редјељујући се за српску нацИ'Оиалну оријентацију у у•словима на

ционалне неравноправности w угњетавања какви су били у времену 
између два рата, гледао је могућност за нормалну егзистенцију Мус
лимана. Могло би се рећи да је срnско национа..лно и политичке оп

редјељивање руковюдеhих »Гајретових« ра.,цника добрим дијелом 

имало претежоо конјукту1рну поли'11ИЧку садржину. С изузетком дје

ловања у »Гајрету« мюьег броја личности које су биле присташе Де

мократске странке (браhа Куртовиhи, Х. Ребац, Х. Ку>Кић и други), 
та политичка оријентација углавном је била у смислу идеН'11Ифика
ци1е са српском Радикалном странком, односно касније 30-их годи

на, Југославенском нацwонашrом страЈНКом. То је, на nримјер уочио и 

Станислав Винавер, којiИ је wзнoceh.w своје импресије са »Гајретове« 

забаве у Сарајеву,2) писао да се у муслиманским масама нациОIНал
но опредјељење за српство поистовеfi,ује са nрИIПадношhу Радикал

ној странци. И то је, према Винаверу, један од разлога да је усва

јање српске нацwоналне мисли оrраничено на узак круг, те да нема 

присталица у широким муслиманским слојевима. 
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Српском <>предјељењу »Гајрета« и његово-ј национЭЫiно-nоли

тИЧКОј мисији придав·ан је велики значај и дубо-к смисао и изван 
муслиманске средине. То nоказују реа.rовања и ставови неких срnс

ких кругова на »Гајретову« мисију »национализовања« Муслимана. 
Разликујуhи једну »здраву националну оријентацију« од полити

кантског служења режиму, коментатор новосадског листа »Народ«,3) 
nоводом турнеје »Гајретове« омладине у Вој-водини 192'6. rоди;не, nод
влачио је да nрогра,м »Гајрета« на буђењу националне свијести М)"::

лимана, онако како га је проводила. тадашња »Гајретова« управа, 

мора бити ревидиран. Јер, уколико се »националиэовање« Мусли

мана настави таквим начином и под претпоставком да »Гајретова« 
акциrја У'РОди пло-дом »онда наша бра.ћа· муслимани неhе бити ни 

добри Јуr<>елавени тј. ни културни ни наnреДlНи Срби ни културни 

ни напредни Хрвати, већ добри Срнаовци«.4) 

А када је уочи рата дошЈЮ до извјесне политичке nреоријен

тације, у склО'Пу које и изјашњавање »Гајрета·« за аутономију Бос

не и Херцеговине 1939. го-дИ!Не, иа<ко· се радило о изразито nолитич

ком питању, Друштво је тада· наишло на доста неразумијевања и 

сумњи у љегову нациюналну оријентацију. У екстре11mим национа

листичким круrовима код Срба ТЮ{ав »Гајрет.ов« став био је дово

љан разлог да се и »Гајрету« и В()Деhим његовим лично-стима, позна

тим по свом дотадашњем раду у npai!цy срnског »национализовања<{ 

Муслимана, оспори национално обиљежје.5) Идентификација нацио

налног са политичЈ{ИМ опредјељењем несумњиво је представљала оо

биљну препреку да се у муслимшским м-аосама nрихватИ српска н~ . 
ционална ор иј ентациј а. 

Свој неуспјех у придобивању муслиманских маЈса за српску 

националну и·деју »Гајретово« рукаводство nравдало је идентифи

кацијом nравославља са српством у условима традиционалног нас

љеђа уске nовезаности вјере и нације у б.осанскохерцеrо-вачкој сре

дини. »Гајретов.и« nрваци и идеолози (Куртовиh, Ребац, Бркић) ис

правно су уочавали и стављали примједбе о штетности мјешања вје

ре и нщије као једном ·Од •основних уз.рока неуспјеха својих напо

ра на »национализ.овању« Муслимана у српском сммслу. Из једне 

изјаве Хусеина Бркића6) јасно се види да управ'О прожетост нацио

налног религиозном ноrом онемогуhава сваки национални рад у 

моусли'М'ански:м сЈЮјевима, који се ()Двија под српским односно хр

ватским именом. Многи »Гајретови« радници сматрали су да he се 
слабљељем и елиминисањем религиозне компоненте у националном 
садржају та•да створити павољни предуслови бржеr процеса тзв. 

национализювања МУ'слимана у српском или хрватском смислу. Ме

ђутим, резултати историјск-ог развоја показали су заблуде таквих 
схватања, потврђујући да је управо религија својевремено одигра-

r•) Народ, III/1S26, 13, 17. ·LV 1926, З. 
1) Исто. 

~i Шукрија Куртов'Иih, Поводо.41. ;едке штетке nол.е.м:u:х:е. »Гај
рет«, ХХI/1Э40, Ы, 218-220. 

6) Ново вре.41.е, Ы.:II193J., Ы, 21. III 1931, 1-2. 
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ла улогу једног од к·онститути.вних елемената и во:Цодјелнице у 
формираљу нација, првенствено на подручју Босне и Херцеговине. 

Ти историјски процеси били су изм~ђу два свјетска рата већ толико 
поодмакли да се љихови резултати нису могли ревидирати, изузи

мајући насљеђена шематска схватаља која су надаље изједначавала, 

заправо бркала националну и вјерску припадност. 

Међутим, и муслимански идеоЛ'Ози који су приговарали мјеша

љу вјере и н~ције западали су у сличне противурјечности. Била је 

врло присутна појава којаЈ је псщједнак•о вриједила за пропагаторе 

како српске тако и хрватске националне мисли међу Му<елиманима, 
да су они за платформу свога дјеловаља узимали окупљаље на мус

лиманској rюдлози, премда су му давали српски односно хрватски 

национални оквир. »Гајретова« платформа - српског муслиманског 

друштва - према којој ознака »српско« има национално обиљежје, 

а атрибут »муслиманско« вјерско обиљежје - нај-рјечитији је прим

јер за ов·о мијешаrње. ОправдаН'Ост посебног организоваља Мусли

мана - а појам муслиман увијек су узимали у вјерском смислу -
»Гајретови« активисти покушавали су објаснити специфичним ус

ловима и положајем Муслимана (културним, политичким, економс

ким и др.), као и конзервативизмоОМ широких муслиманских слоје

ва. Наглашавање српске одно.сно хрватске опредјељености Муслима

на било је готово увиј·ек праћено уступцима у правцу њиховог ор

ганизоваља на муслиманској бази. Изговор је био да се морало во

дити рачуна о јаким осјећајима муслиманске посебности код м~са. 
С обзиром на изразито на.глашене осјећаЈје посебности, концесије ове 

врсте ·- објашњавало се - биле су најпогоднији начин да се при
добију мусЈiим.анске масе, па и један дио њихових интелектуалаца 

за ШI!Upy сарадњу на српској (анаЈюrnо и хрватск<Јј) националној 
основи. 

И заиста, може се рећи да је »Гајрет« , односно њеrово уже 

руководсnю под приТ!И'Ском, с једне стране развоја rюлитичких при

лика послије 1936. године и утицајем и раrсiiОложељем муслиrманс
ких маса с друге стране, увидјело да своје даље успјешно дјелова

ње може остварити једино под услов<Јм ако учини сщређене конце
сије у одно-су на своју ранију идеол•оrију и став.:>ве. Тај еволуциони 

став »Гајрета« своју кулминацију достигаQ је 1939/40. године, када 
су »Гајретове« руководеће структуре комплетно подржале идеју ау

тономије Босне и Херцеговине. У својQј познатој декларацији доне
сеној на Пленарној сједници Главног одбора »Гајрета« 26. и 27. но

вембра 1939. године, говорило се о три посебна субјективитета, о 

Србима, Хрватима и Муслиманима, као равноправним чиниоцима у 

рјешавању питања Босне и Херцеrовяне.7) 

Непуну годину дана ка~није, на завршетку »Гајреrове« конфе

ренције о задругарству, у новембру 1940. године, један од »Гајрето

вих« идеолога, проф. Хусеин Бркић, у ·објашњавању става МуслИ'

ма.на rrpeмa националном изјашњ·авању, изјавио је: >>Има их КQји 

7) Историјсх:н архив Сарајево (ИАС), ЗаrrИС~НИ~К Пле.нарне сједюще 
r.1а.вног одбора »Гај.р€'Та« 26. и 27. новембра 1939. rодине. 
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нас nозивају: »хајте у Срnство, хајте у Хрватство«, као да ми нис

мо веh у нацији. Али ми не можемо да· схватимо такве »nозиве« на

рочито од оних који кажу »Нема Срnства без nравославља, нема 

Хрватства без католицизма«. Ми такво интерnретираље нацwонализ

ма не можем•о да nримимо, ми »Гајретовци« nоготово, а вјерујемо да 

га не МЈОже nримити ни цио H&ill елеменат. Ми ~оrћс~:о да у хэ.рмю

нији са осталом браћо::.f, дјелујемю у нацији културн·::Ј, nро-::вјетно и 

nривредно организовани, да муслимански елеменат и љеr·ово нацио

нално освјежеље изгра:диiмю на темељима наших националних осо

бина и одлика. Ми смо свјесни, да имам'О св•ој диван језик, св•оју 

кра"::ну nоезију, која је бисер наше На!Родне поез'Ије, да имамо тра
дицију, са којом можемо бити поносни. Ми, на основу тога, у смис

лу »Гајретове« идеоЈЮrије, хоћемо да изградимо и пробудимо наше 
нацwонално осјећаље, да се културно, просвјетно и nривредно ор

Га!НИзујемо и да такви сарађујемо у нацији. Ми х•оћемо да изгра

димо nраво национално схватање, без икакве nримјесе, јер смо 

свјесни да такв'О потnуно право и национално схватање значи неш

то и за нацију и за нас. Радећи у том прглщу. као ситни радници, 

као чланови »Гајрета·«, као остварwоци »Гајретове« идеологије, ми 

вјерујемо да смо на добром nуту и да ћеМ'О усnјети.о:В) 

Концеnт к<>ји је изложИQ Бркић, иаi{О није сасвњ".1 прецизно 

дефинисан, nредстављаю је у сваком случају нови прилаз »гајре
товаца« у гледаљу на муслиманске актуелне проблеме, па и нацио

нално nитаље. Из контекста ове Бркиhеве И'Зјаве може се разумјети 

да он указује управо на nосебне нащЖ>налне ознаке Му>слимана у 

оквиру јед1Не шире К'онцеnције националног јединства. У том свјет

лу посм·атрано, све <>чигледније се сагледава изра·стаље »Гајрета« у 

наци<>на.лну институцију Муслимана•. Свој·ИМ програмом рада међу 

Муслиманима, који је био вишеструк и разноврстан, »Гајрет« је 

афирмисао муслимански етничко-духовни идентитет близак IliИро

ким муслиманским масама. Само на таквим концеnцијама »Гајрет« 

је могао да обезбједи ширу подршку и постиже резултате, што је 

несумљиво ДQПриносило њеrовој поnуларности у широким мусли
манским круговима. Значај тюга не умаљује ни чиљеница да је 

»Га.ј·ре1'«, у почетку дискретно, а касније имао све наглашенију срnс

ку националну оријентацију, а од 1929. године у свом називу и 

срnску националну ознаку. Међутим, да је то српсt{О национално 

обиљежје »Гајрета« било наметнуто и имало претежно формални ка

рактер види се из чиљенице да је ово друштво и п<> програ.му свога 

дјеловања као и по члаЈНству на које се рачунало било и остало из

разито муслиманско. Иако је »Гајрет«, нарочито између два свјетс

ка рата дјеловао у правцу интегрисаља. Муслимана у срnск'Ом смис

лу, резултати њеrовог укупног дјеловања нису испунили nредвиђе

на очекиваља. Наnрот.ив, они nоказују да је »Гајрет« својом цјело
куnном актИ!Вношћу доnриносЈЮ учврш!,.ењу муслиманске . посебности 

~} »Гајретова« шира 'ICO'Н.фepeuцttja, одрж81На 16. и 17. нове."!:бра 1940. 
у Са·рајРву. Говар потпред-сјеДЈН!ика "Тајрет<Ј,« директора г. Х)"С6И'На Ка•дИihа, 
'>Гuјрет«, XXIi1940, 14, 315~16. 
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и афирмацији на·родног менталитета босанскохерцеrовачких Мусли
мана каю посебне скупине у Босни и Херцеговини. Tw резултати nот
врђују да је »Гајрет« био израз те nосебности Муслимана и да је 
доnриносио развоју њиховог индивидуалитета . 

• •• 
У многоструко] активности »Гајрета« nриоритет је неосnорно 

nриnадао исnуњавању задаrrака у nporpaмfY модерног школовања 

Муслимана на свим стеnенима образовних институција, укључујући 

и универзитете. Резултаrr такве оријентације Друштва садржан је у 
чињеници да је већина муслимаtНске интелигенције до 1941. године 
била или стипендира~на од »Га.јрета«, или је на неки други начин 

била везана с њим. Те задатке на стварању муслиманске интелиген

ције »Гајрет« је остваривао nутем школовања средњошколске и уни

верзитетске омладwне, давањем стипендија, потnора и зајмова. 

У првој фази свога дјеловања, до 1914. rо·дине, оријентација 
»Гајрета« била је усМЈјерена на n011tа·гање школовања омладине на 

вишим и средњим школама, што је Д()nриносило да се убрза процес 
формирања муслиманске интелигенције евроnскюr nрофила. У овом 

периоду Друштво је nотпуно или дјеломично омогуtiило школовање 

545 ђака и то: 30 на факултетима, 223 на гим>назијам.а, 87 на реал
кама, 80 на трговачким ш.колама, 53 на другим стручним школама 
и 52 на занатима.9) 

Просвјетно-школска политика Друштва у nериоду између два 

свјетска рата бища је усмјерена nрвенствено на школовање сред

њошколске ()младине. Таква оријентација nроистицала је, прије све

га, из потреба за стварањем uгго веhег броја кадрова са средњо

шкмским образовањем, а реализација тих задатака била је оства

ривана путем соnствених интерната. Друштво је укуnно имало осам 

средњошколских интерната, мушкwх и женских, а неки од њих били 

су заједнички са друштвом »Просвјета«. У њима је »Гајрет« шко

ловао просјечно 300-450 ученика rодишње.1n). У з·астуnљености 

»Гајретових« nитомаца no врстама школа које су nохађали, nрво 

мјесТIО прИ'Падало је гимназиdама, а затим слиједе средње стручне 

ШХ'Оле: трговачка, техничка, геодетска и друге. У школској nолити

ци Друштва nрисутне су биле тежње у форсирању оних стручних 

школа, као што су учитељска, средња техничка, геодетска и друге, 

које су биле дефицитарне муслиманским ученицима,· а :юоје су, с 
друге стране, О•Могућавале њиховwм завршеним ђацима сигурнију 

егзистенцију. Друштво је наро.чИ'DО nреферирала учитељску школу, 

имајући у виду улогу и знача1 учИII'еља у nодизању оnштеобраоов

:нюг нивоа. 

D) Штиnен,дије од zодин,е 1903-1913. Cno.Ateн,uцa двадесетnетоzодищњи
це »ГаЈРе·rа« 1903-1928. Изд.ао Главни одбор »Г·аорета:« у Сара.јеву. 'Уредио 
Хамза Хумю. СаЈраЈјево 1928, Табела П, стр. З-11. 

10) Подаци на основу заiГ!иСНИЈка и иэвјешта1а годишњих оку.ш11m~на 
»Гајрета-", обј.аrвљених у лИIСТУ »Гафрет« у nериодУ 1919-1941. rОДIИ'Не. ·• 
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Иако је Друштво »Гајрет« и по свом програму и по циљевима 

бил-о заинтересовано првенствено за стварање савремене свјетовне 

интелигенције, оQ.НО је, ипак, пома.гало и школоваље теолошког кад

ра, стипендирањем ученика на медресама. и шеријатској гимназији, 

а од 1928. године и студената на теолОilШОМ факултету у Каиру. Ан
гажсвање Друштва на пома.гање теолоllШог правца бил·а је мотиви

сано неопходним потребаЈМ.а за стварањем савременог вјерског кад

ра, шrо је у крајњој линији олакшавало и »Гајретову« мисију кул

турног и просвјетног рада у ширим СЈЮјевима. 

Највеhи број ученика које је Друштво школовало потицао је 

из сиромаШ'Них град-скиrх средина, док су дјеuа са села била м:н-ье 
заступљена. 

IIIколовање универзитетске омладине yrлaBHQ';\1 је вршено пре

Јrо Београдског Гајрета »Осман Ћикиh«, који је допуњавао програм 

и дј~ловање боса.нскохерцеrоваЈЧког »Гајрета«, с којим је чинио јед
ну органсitу цјелину. Од школске 1926/27. године, у Београду су, ос· 
нивањем женског интерната, створени, услови за Iпколовање Мус

лиманки на Универзитету. До 1940. га-ди.не, путеrл београдског Гај

рета »Осмаз Ћикиh« студиј је завршил·о преко 300 студената.11) 
Према томе, формирање МЈУСЛИМанске интелигенције у доба 

Аустро-Угарске и у периоду између два рата неодвој•иво је везано 

за дјеловање >>Гајрета«, чијом заслугом је школовано преко 6000 
особа на средњим, стручним и вис-оким UП{•Олама., пrro је представ

љало 2/3 муслиманске интелигенције у Босни и Херцеговини, а дје
лИМ'Ично и у другим југословенским земљама и областима. 

Иако у мањем обиму, Друштв'О »Гајрет« по-клањало је ощре

ђену пњжњу и привредном П<>'дизању Муслимана, што се очитовал-о 

кроз интензивно помагање стварања ка•дрова М<>'дерних занатлија. 

Ове тенденције биле су присутне и то•ком прве фазе дјелGвања 

Друштва, до 1914. године, али је тек у перио:цу између два рата овај 
праЈВац »Гајретовог« рада добио nунији замах. У реализацији зз·да

така на подизању занатлијске-г подмлатка Друштво је основала 

Шеrртски дОIМ у Сарајеву (једно краhе вријеме и женски), а са и-с

тим циљем остварена је и плодна сарадња са српским прив-редним 

друштвОIМ »Привредник« из Београда·, а пред сам почетак рата и 

муслиманским занатлијским друштвом »Хуријет« из Сарајева. Пу
тем ових институција Друштво је форсирањем изучав·ања савреме

них и перспективних заната доприносило бржем укључива.њу Мус

лимана у модерне облике заЈНатске и шире привредне дјелатности. 

Овај про·грам »Гајретовоr« рада био је · дапуњен организова

њем и оснивањем установа привре,zrно-социјалног ка-рактера (»Гај

ретова« hилимарска школа, Зад·руга Кола српских сестара и »Гај
рета«, Радионица за изучавање и израду ручних рЗЈДова у Треби
њу, Женска стручно-занатлијска школа у Стоцу и друге), које су 
дале значајан допринос стручном зана'l·ском оспособљавању и за
П<>'Шљавању, прије свега, муслиманске женске радне снаге. 

11) Зanu.c}~uк XIV редовне zодишње скуnштtще друштва Беоzрадски. 
Гијрет »Ос.кањ Ђикиt..- , одржане 26. јаонуЭtРа 1941. Сеnа·рат, Бео11рад 1941, 
стр. 4-5. 
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Наведени напари и резултати »Гајрета« су утолико значаlјнији 

када се има у виду знатно з-ао~тајаље муслиманске омлади.не у шко

ловању и узме у обзир чиљеница да ј€ знатан број лица без квали

фикације свих узраста био аграрном реформом nосли·је nрвог свјет

ског рата лишен дотадашљих извора средстава за егзwстенцију. 

У >>Гајретовом« nрограму, кроз читава вријеме љег·овог дјело

вања, један -од важних nраваца чинио је тзв. nокрет за еманциnа

цију Муслиманке и борба за. љен излазак на nозорницу друштве

них и културних зб·ивања' као активног субјекта. 

Питаље еманциnације муслиманске жене и измјене љеног дру

штв~ног и сацијалног статуса наметало се само по себи као посље

дица измјељених друштвеН'О-nолитичких и економских однQса, ко

јима су и Муслимани били захваhени nослије аустроугарске окутr::~

ције 1878. године. Ново вријеме имnеративно је захтијевало измје

ну д<>тадашљег друштвеног статуса жене, која је, стегнута ОI{Ови

ма за~тарјелих схватаља и превазиђених вјерских обичаја, била и.с

кључена из јавног живота. Такав љен третман негативно се одра

жавао и на е~ономски nоложај МусЈТИмана, јер је искључивањем 

жена као знЭRајног економског потенција·ла скоро nола муслиманс

ке популације било елиминисана од привређиваља. 

КонзерватИIВна схватања и одговарајуhи третман жена nредс

тављала су основну заnреку, к.эдrо модерном ШЈ{оловању муслиманс

ке женске дјеце, тако и активном укључивању Му·сЈrиманке у сав

ремени живот. И nоред великих отnора савременијем третману Мус

лиманки, nрогресивна схватања о потреби: њеног школовања и уоnш

те еманципације, стицала су све више nристаЈrица особито међу про

гресивН'Ом интелигенцијом. у,виђајући сву важност овог проблема 

Друштво r,Гајрет« прво ј-е nочело подстицати школоваље муслиманс

ке женске дјеце давањем стипендија и отваЈраљем женских интерна

та у Сарајеву и Мостару. Након оснивања Београпск.ог >>Гајрета« 
»Осман Ћикић« у 1923. год., поред муШ1шг, љегова управа .оТворила је 
касније и женски интернат и тиме доnринаС'ила високошколском 

обраЗQвању муслиманске женске омладине. Иаюо »Гајретов« nро·г

рам о еманципацији Муслиманки није увијек, због јаи;ог религиоз
ног утицаја и конзервативних схватаља, наилазио на оцобравање и 

подршку ширих llfУ·слиманских слојева, а чесrо је био и сметља ње
rовој mи:рој популаризацији, Друштво је, Ј11Пак, кроз читава врије

ме, истрајно и упорно, са више или маље успјеха, дјеловало у nра·в

цу разби:јања тра•диционалистичких схватаља о положају МуслИ
манке и измјени љеног статуса. Ширеље напреднијих идеја и 

придобијаље за њих ширег круга, не само· свог чланства, Друштво 

је остваривало кроз осниваље женских одбора, држање аЈНалфабетс

ких течајева, забава, путем популарних предаваља, кроз своју Из

давачку дјелатност у листу и календарима >>Гајрет<< и на друге н.з

чине. Није без значаја да је Друштв.а у овv.м на1Пори:ма биЈЮ rюдр

жавано и ад једног дијела слободоумније улеме (вјерске интелиген

ције). У овој борби за са~:tременији третман Муслиманки значајну 

у лоrу имао ј е и Конгрес Муслимана интелектуалаца, који се у ре

ЖИ•ји Друштва >>Гајрет« одржавао пов'Одом nрославе љегове 25-ro.-
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дишњице у Сарајеву 1928. rодине. На Конгресу је за.узето становиш

те да покриваље жене није вјерска норма и да Муслим<Жки није заб

рањено школовање, привређивање и учешhе у културном и уопште 

у јавном друштвеном животу. Иако су усвојена становишта· зна'Чила 

п-обједу прогресивне мисли, она су из разлога историјских и са•вре

мених друштвено-економских, социјаvъних и вјерских прилика и од

носа, својим највеhим дијелом остала на нивоу декларација·. Тек је 

побједа социјалистичке револуције донијела и коначно рјешење 

муслимансхог женског питања. 

Ова >>Гајрето·ва« акци-ја. за еманципацију М~лиманке, која се 

протезала и изван Босне и Херцеrовине, окупила је о~о Друштва 

веhину м~лимаЈНске напреДIНе интелигенције, којој је учешhе у овом 

дијелу »Гајретовоr« програма пружал•о могућност дј·еловања у прав

цу задовољаваља својих про.гресивних схватања и опредјељења. 

С друге стране, исте могуhности окупљања антюrонзерваrгивних 

снага око »Гајрета« пружао је и социјално-економски садржај ње

rовог програма. Измјену неповољног социјалног стања и превазиm:а~ 

жења класних cyпpo'I'НOC'mf унутар муслиманске заједнице ВО'деhи 

»Гајрет.ови<< радници нису заrоварали провођењем радикалних со
цијално-политичких рефорМIИ, што је и разумљив•о има.јуhи у виду 
њихову класну припадност, односно опредјељеН<Х:т која је одређи

вала и њихову активност у том правцу. Рјешење тих проблема они 

су сматра.ли да могу постиhи акцијом социјалне со·лидарности., раз

вијањеr;.с различитих форми защружног организовања и дјеловања. 
Резулта·," п:rх настојаља »Гајрета« огледао се у оснивању и егзисти
рању ни\~-'!. устаЈНова привредно-социјалног караi{тера и орrаrнизаци

ја задружног типа. Ове установе, и поред свог палиј-ативног карак
тера, доприносиле су ублажавању и отупљивању оштрице социјал
не биједе. 

• •• 

Као и друга та·дашња водеhа културно-просвјетна друштва у 

Босни и Херцеговини, и >>Гајрет<< је развио разноврсну и сраз:мјер

но богату издавачку дјелатн'Ост у којој се очи'I'овала· социјална при

рода, програмска оријентација и културна потенциј-а >>Гајрета<< у 

појединим фазама његовог развоја и јавнот иступања. У културном 

и просвјетном образоваљу Муслимана истакнуту улогу имала. су 

>>Гэ"јретова<< издања, прије свега, његов часопис, а затим календа.ри 

и друга лект'ира. Посебно зrнача.јну улогу на том плану одиrра10 је 

часопи;с >>Гајрет«, који је 'IlOKOtМ св•оје прве серије излажења 1907-
-1914. године знатно доприносио и форМ!Ирању муслиманске чита
лачке публике. У овом периоду чаоопис су уређивали Едхем Му

лабдиh, Мустајбег Халилбашиh, Осма•н Ћикиh, др Мурат Сарић и 

Авдо Сумбул. Уз задржавање муслиманског обиљежја као 10е;новне 

одреднице, часопис »Га,јрет« се својом про·грам·ском оријентацијом 

наслањања на влэ"стите традициDiНалне духовне вриједности и уз 

нwглашено· опредјељење усвајања позитивних тековина западне кул

туре и цивилизације сврста·вао у ред истакнутих књижевних листова 

rога доба. 
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Ова програмска оријентација наставила се и доминwрала је и 

током друге серије излажеља часописа »Гајрет« 1921-1941. го

дине, мада је тада присутна и тенденција да се у љему врШи пiЮ

паганда на плану полиЂИчког и нацИQналног опредјељеља Муслш.та.

на као Срба. Иако је излазио у различитим друштвено-политичким 

приликама и условима, просвјетна сврха овог часописа и садржај 

љеговОЈ' програма изражавали су заједничке културно-просвјетне 

тенденције Муслимана. Тај културно-кљижевни и духовни конти

нуитет у часопису »Га.јрет« огледао се I<роз усвајаље ра•да претход

них генерација и сарадље љwхових представн;ша у послијератном 

»Гајрету«. "Уредништво је окупљало на сарадљу писце старије и 

млађе генерације, као и оне који су имали склоности, како према 

српској, тако и према хрватској културно-књижевној орИјентацији. 

Тиме се изражавала тежња за интеграцијом и свођељем у једну 

матицу и оних I<љижевних то·кова који су се одвијали изва!Н и мимо 

>..Гајрета«, чиме се :жељела манифестирати јеДИЈНственост културно

-кљижевних токова Муслимана, без обзира на посrојећу политич

ко-наоционалну усмјереност и оодвајаље. Друштвени разлози овој 

nојави кљижевно-културног и nросвјетноr заједништва које је из

ражавано у чаосстису »Гајрет« лежали су у: 

-истој идејно-културној оријентациЈи према Западу и усва

јаљу његових позитивних тековина и еманципацији од Исrока, уз 
истицаље славенског поријекла и. властИтог идентитета; 

- истој народној бази, широким му-слиманским масама као 
чланству, читалачкој nублици и културном к·онзументу једног еле

мента који има одређен грађански интерес, а то је: савремено шко-

ловаље, изучавање модерних заiНата, трговине и сл.; . 

- да је то чланство било, опћенито узевши, у тешк<Јм матери
јалном nоложају и nотребно социјалне помоhи, те је било највећи:м: 
дијелом индиферентна на националне и политичке диференцијације. 

Поред то-га, чаосоnис »Гајрет« је - у границама тадашљих схва

тања и опредјељења његових уредника и сарадника - стално зас

тупао и њеrов<!lо зближавање и прожимаље свих националних кул
турних то:кюва и стваралаштва у Босни и Херцеговини и на ширем 
југословенском пла-ну. 

"Уочљиво је да је ток<Јм дугогодишњеr излажеља часопис »Гај
рет« више пута мијењао своју физиономију и профил, у расп-ону 

од књижевног часописа до сухопарнш гла<:ни:ка и извјештача ис

тоименог друштва, завиосно О'Д ПО'Треба Друштва, финансијске ситуа

ције као и личности које су га уређивале (Шукрија Куртовиh, А. 
Хифзи Бјелевац, Хамид Ку.кић, Хамза Хумо). 

Часоnис ·>Гајрет« одиграо је знача~ну улогу у окупљаљу и 

подстицаљу књижевних амбиција муслиманских писаца, а љегов 

каракаер о0дређивао је какО' са;цржај и проблематик>а коју је обра

ђивао нам.ијељена првенствено Муслиманима, тако и већина сарад

ника Муслимана у ЊеМЈУ. Таква уређивачка поли'I'ика доприносила је 

подизаљу свијести о својим књижевницима и посебном књижевном 

стваралаштву, uгro је дошло до изражаја у захтјевИiМа изнесеним 
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у.очи . pЗII'a за увођење у на.ставни програм муслиманских писаца, 
равноправНQ са српским и хрватски:м.12) 

Издања >>Гајрета« (часоnис и календари) углавном су одража

вали ниво и степен доститнут на плану научнQг, књwжевног и ~ 

јетничког стваралаrптва Муслимана Босне и Херцеговине и доказ 

њихових креативних способности. Она су у знатној мјери допринQ

си.ла да се Муслимани, њихQва пр.ошлост, религија, традиција и кул

тура презентирају широј јавности. Са таквам юонцепцијом, уред

ништва часописа и кwлендара окупљала су на сарадњу знатан бро.ј 

муслиманских интелектуалаца, од којих су се каtсније многи афир

мисали као познати културни, јавни и научни радници, између ос

талх и др Фазлија АликалфиЋ, др Мехмед Беrовиh, др Ибро Бркиh, 

др Хамщија Ћемерлиh, Хамид Диздар, Недим Филиповиh, Хамза 
Хума, др Мустафа Камариh, др Хамдија Капиџиh, Хасан Кихић , 

Ћамил Сијарић, др Алија Силајџић, др Мидхат Illa~миh и други. 

Имајући у виду значај и улогу религије у ЖИВQТУ Муслимана, 

с једне стране, и претензије »Гајрета« да сооје дјеЈIIОвање и утицај 

пренесе на све сфере живота Муслимана., с друге стране, Друштво је 

имало и свој юонцепт у одно.су на вјерски живот, а прије света у 

пита~њу вакуфа.1~) Своја схватања о неопходности и потреби савре
меног преображаја Муслимана Друштво је настојала да протегне и 

на вјерски живот припадника ислам•ске заједнице, што је претпос

тављало, прије свега, савремену интерпретацију исламског учења, 

њеrово ослобађање од примјеса које су предста!Вљале кочницу сав

ременом разв·оју Муслимана, а у ствари нису имале упоришта ни у 

изворном исламу. 

На тој линији многи »Гајретови« радници развијали су живу 

э.ктивност, првенствено у својим издањма, у којма је зна'iајн.о мј-ес

то припад·ало чланцима· и расправама са подручја исламистике. Слич

на активност спровођена је и путем >>Гајрет.ових« nопуларних пре

давања. Основна карактеристика ОВ•ОГ ангажмана била је садржана 

у савременом тумчењу ислам·а. Ова »Гајретова« концепција, иако је 

из·а,зивала ·отпоре конзервативних кругова, И..'IНЈtЛа је подршку јед

ног дијела уrледниос вјерских првака - улеме, који су се активно 

ангаж•овали у реализацији »Гајретовог« програма. Учешhе вјерских 

службеника, разног профила, у раду Друштва било је евидентно од 

његовог оснивања, а може се прЗII'ити током цијелог његовог рада. 

У томе нису изостајали ни најистакнутији представници Исламске 

(вјерске) заједнице, од којих су мнюги заузимали и важне функције 
у рук.оводећим органима• »Гајрета«. Њихов.о присуство и дјеловање 

у »Гајрету<< умногом је доприносиmо nопула.ризацији Друштва и ње

rовој афирмацији у ШИЈРИМ муслиманским слојевима. 

1 ~) А х м е д М у л а х а л ил о в и ћ, Књ1tжевкици .м.усАи.маки у ка
ит.м средњ1t.м. школ.а.1tа. »Гаd;рет«, XXII/1941, 2, 43-44. 

13) Защуж5иiна iКQija служИ! ,исла:tо.юк:И!М вје.рским, :културно-проавје'11Н·:11М 
и хуманим циљеБ'ИМ18.. У соојој ооно.в~юј функцији ~Представљао је, паред 

вјерске и кул'I'урню-просвјеmну И!НСТИТуцију, а распо·Ла!Гао је веЈDИКТ.ЈD\1 \Ш
терија.wим средс::твим·а. 
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Веома значајну, не само материјалну него и моралну nодршку 

>•Гајретовом« раду nружао је реис-ул-улема ЏемалудинЧаушевиh, ко
ји је, nоред низа изјава о nотреби nомагања »Гајрета« чак и ј едним зва

ничним акт:>м nреnоручио муслиманима да се обавезна вјерска да

вања, нарочито зекјат (годишњи вјерски порез у виси.ни 2,510/1> цје
локупне имовине) могу давати Друштву »Гајрет«.14) Доктринарну оn

равданост ове одредбе Чаушевић је засновао на чињеници да Друшт

во »Гајрет« потnомагањем школовања омла•ди.не чини велику услугу 

исламској заједници и тако исnуњава све услове предвиђене шери

јатским проП'И!Сима. 

Од посебног су значаја ностојања и захтјеви »гајретов:ща·« у 

погледу савремене реорганизације вакуфа, са циљем да се његови 

економски nотенцијали искористе за савремене потребе исламске 
заједнице и у интересу ширих слојева муслиманских маса у Босни и 

Херцеговини. У томе су били сnречавани од стране конзервативних 

кру~:~ова улеме и политичара Југославенске муслиманске организа

ције, који су држали главне позиције у вакуфским органима управ

љања. Тек након nроведене реформе Исламске вјерске заједнице 

1930. године, »Гајретови« ращници, једно краће вријеме успјели су да 
задобију к<>нтролу над вакуфом. Тада су у њеrове органе ушле нај

истакнутије личности »Гајрета« (др Авдо Хасанбеговић, Хамид Ку

кић, инг. Суљага Салихаrић, др Ибрахим Хаџиомеровић и други) . 

• •• 
Мада се »Гајрет« по својој политичкој, заправо прорсжимској 

усмјерености, коју су заговарали и сnроводили њеrови врхови нала

зи<> на страни суnротној од дјеловања прогресивних снага и револу
ционарног покрета тога доба, уnра1Во у редовима Друштва. а прије 

свега, међу средњошколском и студентском омладином формирао се 

и развијао један дио муслиманског nодмлатка комунистичке оријен

тације. Ове појаве и процеси стајали су у уској вези са консолида
цИЈјом и nорастом утицщја• К'Омунистичке партије Југославије која 

се, као једина организована снага у земљи одлучно суnротставила 

режиму диктатуре и потом постигла значајне ycnjexe у организова

њу револуционарног и антифашистичкоr покрета народних м.ак:а. 

Сређивање и учвршћење редова К'Омунистичке партије под оовим 

руководством на челу са Јосиnом Брозом много је допринијело да 

та партија знатно прошири своју базу и утицај захваљујуЋи уnра.во 

политици широког окуnљања маса кроз б<>рбу за одбрану нез·авис

ности земље, за националну слободу, самоопредј.ељење и равноправ

ност, за дем.ократске реформе рјешавања горућих економских и с-о-
цијалних nроблема. · 

Оријентацијом на полулегалне и легалне облике активности 

Комунистичка партија Југославије стварала је упоришта и ширила 

свој утицај на све области друштвеног и политичкоr живота. Ове 

нове методе рада К.омунистичке партије на југословенском плану 
одразиле су се и у »Гајретовој<< юрrанизацији, у којој комунисти 

t4J Зе'Кјат за »Гајрет«. »Гајрет«, IX/1922, 4-5, 54. 
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остварују знатан утицај у његовом прогресивно оријентисаном члан
ству, поглаЈВито међу омладином. То се очитовало јачањем позиција 

комуниста и напредне интелИЈгенције у више мјесних одбора »Гај

рета« (Мостар, Пљевље, Пурачиh.) и читаоница (Моста·р, Корај и 

друге). С друге стране, »Гајреrова« организација била је погодна 

средина коју су иста•кнути комунисти кори<етили у придобијању ње

rовог чланства за линију ствараља и дјеловања Народног фро·нта, 

као општег револуцИЈОнарно-демократског поi<рета народа, који је у 

другој половини 30-их година К.омуњистичка партија Југославије 

иницирала и изграђивала на антифашистичком расположењу маса у 

борби против тадашњ~г ре:тима и реакци;онарних снага. у међуна-

родним размјерама. . 
Процес реорганизације СКОЈ-а., започет 1937. године, значио је 

стварање језгра и основе широког и јединственог наmредног омла

дwнско·г покрета. Пораст утицаја СКОЈ -а одрази о се и у редовима 

средњошк<>лске и студентске омладине која се под окриљем »Гај

рета« школовала у његОIВИМ интернатима у Сарајеву, Мостару, Ба
ња·луци, Београду, Бихаh.у и другим мјестима. У »Гајретовим« као и 

у интернатима сличних друштЗЈВа јачао је утицај К•омунистичке пар

тије и она је у њима ства.рала чврста уп<>ришта из којих се вршило 

ширење демократских и комунистичких идеја. Прис)"Ство у »Гајре

товим« интернатим·а· скојеваца, појединих чланова и симпатизера 

Комунистичке партwје доприносило је да прогресивна• и напредна 
схватања брже продиру међу остале питомце и дјелују на њихово 

идејно-политичко изграђивање и марксистичку оријентацију. Из дуге 

лwсте напредних омладинаца и комуниста који су се школовали пос

редством »Гајрета« споменуh.емо само неке: Фазлија. Алика~Т~фић, 

Аган БостанџиФi, Хасан Бркиh., Махмут Бушатлија, Зиј'О Диздаре

виh., Авдо Хум•о, Осман Карабеrовиh, Рикард Кузмиh., Ремзија Ома

новиh., Хамдија ПоздерЗ!Ц и многи друi1И. 

У »Гајретовим« интернатима формирана су језгра која су са

чињавали напредни омладинци, скојевци и симпатизери Комунис

тичке партије, из којих су се касније развили ак'11Иви те револуцио

нарне партије и СКОЈ-а, под чијим уплитвом и оријентација омла

дине добива супротан смјер од оног који су ј.ој наrмијенили званич

ни кругови и присталице вла:дајуh.ег режима. Позиције и утицај гра

ђанскх кругова на интернатску омладину све је више слабио, а из 

»Гајрета« и његовиrх интерната стално се реrрутовао нови напредни 

нараштај који је настојао да унесе нови дух у Друштво. 

У напредном омладинском покрету истакнуто мјесто у оквиру 

босанскохерцег.овачке омладине и шире заузимала је студентска ом

ла:Цина комунистичке оријентације која се под окриљем »Гајрета« 

школовала на универзwrетима у Београ.ду и Загребу. На линији Ко

мунистичке партије Југославије студентска омлади.на је испољава

ла висок степен политичке свијести и спремност да се свим силам:t 

супротстави, кюю реакционарно] унутрашњ'Ој, тако и профзшистич

кој спољној политици режима. У политичкој активности студентске 

омладине посебан знача.ј одиграла су отворена писма босанскохер

цеrовачке омладине, која су фактички представљала легалну форму 
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дјеловања Комунисти"Чке nартије и њеног обраhања широким сло

јевима свих народа Восне и Херцеговине. У тим јавним саоnштењи

ма су изношени ставови и оцјене Комунисти•rке nартије Југославије 

најважнијих савремених унутрашњих и сnољноnолити.чких зби:ва

ња. У том nогледу, од nосебног је знаЈЧаја Tpehe ·отворено nwcмo бо
санскохерцеговачке омладине »Против рата! За слободу, деr~ократи

ју и равноnравност народа! За аутономију Босне и Херцегови:не«15 {1. 
децембра 1939. rодине) у које-м су сасвим одређено изнесени ставови 
Комунистичке партwје Југосла&ије о ситуацији у свијету и стању у 
Кра~Љевини Јуrославији, наnосе о народној аутономији Босне и Хер

цеговине, слози и равноnравности сва три народа који живе у њој 

- Срба, Хрвата и Муслимана. Концеnција укупне, наnосе нацио

налне nолитике Комунистичке nартиЈе Југославије nостала је врло 

nоnуларна; nрвенствено зат.о што је изражаiВала стварне nотребе и 
хтијења широких сЈЮјева свих наро:п;а у земљи. 

У свим студентским акцијама, нарочито студената из Босне и 
Херцеговине, уочљива је бројна застуnљеност студентске омладине 

I{Oja се школовала у БеогращскQМ Гајрету »Осман Ћикиh«. На кому

нистичку оnредјељеност знаrгног дијела студентске омладине овог 

дюма и њену yonhe nрогресивну оријентацију сна:нrnо је дјеловаQ је
дан број комуниста у овом дому, међу којима нарочито: Џемал Бије
диh., Махмут Бушатлија, Зијо Диздаревиh, Рагиб Џиндо, Авдо Ху

мо и многи други. 

Напредни омлЭЈдински nо.крет одигра() је значајну улогу у борби 

за демократизац-ију земље и окуnљање широь.'"ИХ народних слојева 

око револуционарног радничког nокрета, односно Комунистичке nар

тије Југославије. Комунистичка студентска омладина у оквиру ре

волуционарног студентског покрета својом активношh.у доnриносила 
је не само стварању и јачању све ширег револуциона.рног ом.ладинс

ког nокрета, него и даљем снажењу демократског и револуциQнар

ног nокрета у Југославији уопште. Дјеловање КЈомунистичке nартије 

и СКОЈ-а у редовима средњошколске и студентске »Гајретове« ом

ладине, као и у ширем његовом чланству, битно су доприносили љи

ховом ооредјељењу за демокраrгски nрогресивни покрет, а та ори

јентација је добила своје nуно значеље и nотврду у вријеме окуnа

ције земље, када се знатан дио }}Гајретовог« чланства., студената и 

ученика из његових интерната укључио у народноослободилачки 

nокрет и борио у редовима На'Родноослободилачке вюјске Југосла.ви
је. То nотврђује и uодата1с да 13 народних хероја Југославије nотиче 
из редова бивших »Гајретови.х« nитомаца или стиnендиста: Хасан 

Бркић, Рифат Бурђевиh, Махмут Бушатлија, Рагиб Џиндо, Ахмет 

Фета.хаги.ћ, Хусеин Хоџиh., Авдо Хумо, Исмет Капетановиh, Осман 
Карабеговић, Мустафа Латифић, Есад Миџи·h., Сафет Мујиh. и Ог
њен Прица.16) 

1·') Архив ЈутослаmИЈје, Фсщц 66, фак:ц. 75; објавље~Fю у ЗбQI>НИI!СУ 
»Грађа о дje.JUlntocтu КПЈ у Б1tХ 1921-1941«; »Весе.ли.н Маслеша«, Са
рајево 1D77, стр. 464---473. 

18) Народки хероји Јуzославије. Институт за са!Вре:r.rену истор~ју, 
>·Млщцост«, Веоr.рщц 1975, КЊ/ИП'а I, II. 
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Треба кон<:та'!'Овати да је саМIО неюолико појединаца из »Гај
рет.ових« руководеhих структура (Мустафа Мулалиh, Фехим: Муса

кадиh, др Исмет Поповац, Мухамед Прељуобовиh и Мустафа Пашић), 

који су се и иначе још прије рата ек<:понирали као екстремни српс

ки национаљисти, учествовало у току рата у четничко0м п-окрету 

Драже Михаило·виhа. Has <:трмш усташа није се ангааковала ниједна 
уrледнија личЈ:ЮСт из водеhих круrова и активиста »Гајрета«. 

СудбО'Носна 1941. юди:на, која је представљала прелоМIН.И мо

менат у историји свих југо·словенскюс наро•да, била· је пресудна и за 

Друштво "гај-рет«, јер је тада квислиншка усташка власт у оквиру 

својих првих МЈјера насиља 1941. године забранила њеrову дје

латност.17) 

Одм·ах иза ослобођеља. земље обновљен је рад Друштва »Гај
рет«. На основу закључка Велике зем•аљске конференци.је Мусли

моа:нэ., а у духу тековина и интенција народноослободилачке борбе и 

рев.олуције, д-ошло је 1945. године до- оснивања н-овог Културно-прос
вјетног друштва »Препород«, у које се укључују и друштва »Гај

рет« и >>Народна узданища«.18) 
Постојеhа културно-просвјетна друштва »Просвјета« , »На.пре

ДЭIК« и »Препород« су се постепено гасила и к.оначно 1949. године 

своју имовину и обавезе пренијела на Савез културн-о-просвјетних 

друштава Бо·сне и Херцеговине, будуhи да је старање о школювању 

омладияе преузела читава друштвена заједница, а културно-пр-ос

вјетна дјелатност на ширим и богаrгИ'јим заједничким основама nос

тала масовна и превазишла пређашње односе и форме у тој области. 

То је nредстављал-о и фактички крњј ових предратних друштава, чије 

пој·единачне и заједничке те.ковине - ствара:не деценијама - пред
статљају вриједно насљеђе и допринос културној историји народа 

Босне и Херцеговине. 

Осим тога, ова друштва и самим соојим програмом и практич

ним рад<Јм на терену дала су значајан допринос развијању и пропа

гирању идеја братства међу народим:·ЗI Босне и Херцеговине и, ис

товремеm, сузбијању утицајЗЈ нема.лобројних снага које су у прош

лости биле носиоци националног и вјерског подвЭЈјања и нетрпељи

вости. Сродност и коМЈплементарност програма и задатака културно

-просвјетних друштава носила је у себи од самог почетка и прет

поставке њихово·г узајњмног допуњавања и сарадње, чи..>&е су се изг

рађивали мос'.!lо·ви повезивања и зближавања. 
Анализа цјелокупне ИС"!'орије Друштпа »Гајрет« пружа осноrв:v 

за констатацију да оно и поред свих покушаја маюmули.сања њиме 

у полити,чке сврхе, никада није било носилац искључивости и затва

раља, него, на.п!;>QТт:~, увијек се залагала за повезиваље и сара~дњу, 

узЗiјамност и зближавање. Tanrna функција »Гајрета«, као у·осталом 

и других еМЈИНентних културно-просвјетних друштава у Бо.сни и Хер-

17) ИАС, Фо!нд »Гајорета«, Kymja 63, бр. 446 •Од 14. маја 1.941. 
1!) Осковако је Myc.att..~ta1tcкo ку.атурко друштво »Преnорзд«. »Сщ::>а

јевски днеБ.НИЈК«, 1/1945, 65, 14. IX 1945, З.; Х у с е и н Б р к и h, :ollpe!liJIPOд~. 
Алманах друштва Муt:лима~На :оПреnорощ« у СараЈеву. СЗЈР<l!јево 1946, стр. 
19-23. 
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цеrовини, евидентна је од саЈМог њих·ов:ог оснивања, а изражавала се 

и кроз његовање разних форми заједничког рада. 

У томе је, поред културне, неоспорно садржана незаобилазна 

констр~тхтивна шира улога, мисија и традиција водећих културно

-просвјетних друштава у Босни и Херцеговини. 

SUMMARY 

ON ТНЕ OF ТНЕ »GAJRET.- SOCIETY IN ТНЕ SOCIAL LIFE OF ТНЕ 
MOSLEMS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (1903-1941) 

The »Gajret« Society - one of the most developed Moslem cul
tuгal and educational organisations of а secular nature - was founded 
in 1903, at the end of the twenty years long regime of В. Kalay, at the 
time when the other leading societies of the kind were also estaЬlished 
in Bosnia and Herzegovina in the process which aimed to make natio
nal movements institutional. Haviпg Ьееп active for almost four deca
des from the time of its fouпdatioп, the ••Gajret« uпdertook successfully 
its mission in culture апd education, апd even more, which enaЬled it 
to play ап emiпeпt role iп the general development of the Moslem com
munity in Bosпia and Herzegovina. 

Seen as а whole, the ••Gajret« surpassed the size of а usual cul
tural апd educational society in the milieu in which it promoted its 
activities Ьу the variety of its programme and the broad scope of iп
flueпce it exerted. It did not limit itself only on its о\vп membership. 
It had а broader raпge which was expressed not only Ьу the concept 
of its programme, but also Ьу the large пumber of its ~embers, апd 
the commitment of all the participants iп its realization. 

The >>Gajret« succeeded Ln exemiпg its iпflueпce outside its organi
sation Ьу developing various activities through \Vhich its ideas of the 
cultural and social change were promoted апd expaпded. The »Gajret's« 
puЬlishing activity played the important role for that purpose (news
papers, calendars, popular editioпs), theп its lectures, ап organized work 
on а spreading of literacy (literacy courses, various schools), гeading 
rooms, drilliпg lessons, and parties and picnics. Ву workiпg from these 
positions the .. Gajret« showed more and more of its iln~entioпs to ex
press itself as the cultural movement whose task was, iп its basic prin
ciples, to influence the cultural апd social chaпge of the Moslems. 

With regard to the aforemeпtioned, апу serious coпsiderations оп 
the ••Gajret« cannot Ье narrowed on а simple follow-up of its cultuгa~ 
activity, but they also imply the political, апd also the overall social 
life of the Moslems from Bosпia апd Herzegovina. 

However, among mапу activities that the »Gajret« performed, 
the most поtаЬlе results were reached оп the level of formation the Mos
lem iпtelligentsia of а European profile during the Austria-Hungariaп 
rule, апd in the period betweeп the World Wars. It deserved credit for 
sendiпg into secoпdary, vocatioпal and higher level schools more than 
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6000 persons, which mea,dt 2/3 of the Moslem intelligentsia in Bosnia a,nd 
Herzegovina and Sandzak. The »Gajret« fulfilled its task of creating the 
Moslem intelligentsia Ьу sending the young people to secondary schools 
and universities, giving them scholarships, supports and loans, as well 
as Ьу lodging them in its boarding schools. 

On the other hand, with its programme of \Vork among the Mos
lems, which proved to Ье manifold and diverse, the >>Gajret« promoted 
such an ethnic and spiritual ident.ity of the Moslems which was close 
to the broad Moslem masses. The >>Gajret« could provide the broader 
support and accomplish some outstanding results only on these con
cepts. lts impor·tance cannot Ье diminished Ьу the fact that the »Gaj
ret« had, at the beginning а discreet, and later on more pronunced Ser
Ьian national orientation, and that from 1929 on it also had the Ser
Ьian national sign in its title. But, it was clear that this SerЬian natio
nal character of the >>Gajret« was an imposed thing, and that it was 
applied for formal reasons, because this Society remained exclusively 
Moslem according to its programme and its membership. 

The analysis of the overall history of the ••Gajret« provides enough 
evidence for the statement that, even with all the attempts that aimed 
to manipulate this Society for the political purposes, it h ad never been 
in favour of an exclusive position and closed circle policy, but, on the 
contrar·y, it always pleaded for connections and а collaboration, for а 
reciprocity and rapprochement. Such а function of the »Gajret", as well 
as of the other eminent cultural and educational societies in Bosnia and 
Herzegovina, was evident from their very foundations, and it was ex
pressed through the upkeeping of various forms of the joint work. 
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