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Будимир Миличић 

А YIEW ON SOCIAL ClRCUMSTANCES IN VJLLAGES 
IN ПOSNIA ANO ПERZEGOVJNA 1945-1953 

Summary 
Тћс stratcgy of socialistic alteration ofvillage in llosni<~ and Herzegovina Ьetween 1945- 1953 гclied 

()Jl lllc cl:~ss :~шt itleological concept of solving the agrari:ш and prcasant issue~. ln order to acllicve Mtcl1e а 
goal а ntJmocr о[ concC!JIS were applictl in consecutive succession such as the general concept of cooperative 
Г;tГJнing nюveшent, statc owncd agricultural estatcs, implementation ot"socialistic шethods in rural are.зs алd 
111.: coopcrative systcш between the st!llc owned (socialist) and the private scctors. The agrari<1n reforшs in 
1945 ашl 1953 \\'Cnt оп with the ынnс goal in mind. Лfter thcse reforшs 141.703 hectares of аr~Ые land 
covcrcd Ьу 24.655 cstatcs were cxpropriated as а surplus over allowecl land maximum оп thc tcrritory of 
Bosпia ашt 1 lcrzegovina.ln this way only Ј 5 per ccnt of the рсюr peasants acquired portions of land, \ч1t it 
\Va~ asually not enough to provide them with tl!c more dependaЬic:: living conditions. It is intcresting to notc 
JIJ;tt 98 per cent of 85.422 persons colonized in the regions of Vojvodina were of SerЬian nationality. ·ље 
cl1:шgcs in owncrsl!ip in agriculture meant banning of large private owned estatcs, and the co-existcncc. of 
private, state O\Yncd and cooperative sectors. Jn 1948, 97 percent of the total amount of arable land were tlle 
intlividual, private owncd estates. The govcrning social and economic circumstanccs, burdened witl1 many 
prL,blems accumulatcd throughout the history of thesc parts, led the state to make village as the c.xtraortlinary 
rcюttrcc ur шнional capital accumulatioп for а Jonger period of time. Peasantry reacted in the passive 
rc~istancc against statc imposcd ta.xes :~nd social violation. The only case of the armed reЬellion took place 
111 tlle Cazin, Region оп Мау 6, 1950, but it was ruthlessly crushed down. Wllen the cmphasis was shiftcd оп 
iпdustrialization, the developmcnt of :1griculture v.·as пeglccted despite the fact that in 1948 evcn 71.8 per 
cent uf populatioп livcd оп agriculture. Ncvcrtl!eless, the industrialization, а progress of non 11gricultural 
lmшclн:s uf economy, closcr tics Ьetween urban and rural areas and а strong cultural reav.•akcning opencd 
up пеw perspcctives for the pcasantry. !t managed to overcome its poverty, illitcracy and backwardncss and 
to ~ешt arшics of its рсюr pcдsant sons and daughters into cities and industrial centres seeking employment. 
!'olitcal lifc in tl1c urban areas was extrcmcly lively and intensive although it was not ё!llowed to have .зnу 
nlf<'rпatil't:s to tllc ruling idcolo~'Y· l'olitical ;Jwareness ilnd integration of population were given iпstitutional 
l"г:нJlCivork. 'Љавks to ~uch а situation the leading stratum in tl!e society was abk to rule withoLJt oprюsition 
iн social, ]Юiiticul зnd spiritual aspccts of life. 
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Политички живот се, иако нрограмски без алтернативе, одликовао необичном дина
мичношhу и интензивношhу, обухватајуhи буквално све одрасле граl)анс и школску омладину. 
У ставио и законско санкционисаље националне равноправности, изједначавање грађана у прави
ма, еманципације жене и слободе мисли, говора, збора, удруживања, акције и штамне није сметало 
политичком и државном ауторитету да појединцу и цјелини друштва наметне политичку контrо
лу и стегу и драстично ограничи људска права и слободе. Легално постојање и дјеловаље 
политичке онозиције у нрющину није прихваhено. Изузетак чини 1945-1948. године, када је из 
тактичких разлога дозвољено политичкој онозицији, у лику обновљених грађанских nолитичких 
странака, Социјалистичке партије Југославије и Социјалдемократске странке Југославије, да 
егзистира као музејски експонат без стварне могућности за несметано испољаваље и утицај на 
друштвене токове. Конфронтација капитализма и социјализма, марксистичко учење о диктатури 
пролетаријата и догматска комунистичка идеологија изњедрили су ауторитарни систем владави
не и nолитички монизам. На комунистичкој идеолошкој и програмској платформи дјеловали су 
под руководством КПЈ Народни фронт, Антифашистички фронт жена, Уједиљени савез анти
фашистичке омладине- касније Народна омладина, Јединствени синдикати радника и намјетс
ника и Савез бораца НОР-а. 

Масовне полити'!ке организације социјалистичког усмјерења осниване су у свим селима, 
градовима, индустријским центрима и на радилиштима. Почетком 1948. године само Народни 
фронт у Босни и Херцеговини бројао је преко један милион чланова. Револуционарни нуклеус 
друштва и аnсолутни хегемон власти била је КПЈ. Џиновски комунистички пропагамни механи
зам подигао је на ноге цјелокуnан народ да егзалтирано демонстрира своју оданост социјализму, 
КПЈ и врховном вођи Југославије Јосиnу Брозу Титу. Ритуалне оnште, регионалне и локалrrе 
свечаности, митинзи, манифестације, зборовања, конференције и прославе неnрестано су се 
смјељивале као на бесконачној филмској траци. Повода за то било је на nретек. Социјалну nодлогу 
социјализма чинила је политократија, управља'!ка структура, војска, полиција, чиновнички апа
рат и радничка класа. По догматском класном критеријуму сељаштво је само зато што је било у 
посједу производних добара сврстана у табор nриродних nротивника социјализма. Одабрани 
нринадници сељаштва у nредставrшчким органима власти допиру, по правилу, једва до онштин
ског и рјеђе до срсског и окружног ниnоа. На тим мјестима су се добијале само директиве које је 
требало оживотворити. Лојалност, оданост и ћутање интелигенције обезбјеђиваr1е су нримјеиом 
опробаних средстава јефтине корупције, притисака и реnресије, тако типичних свој стаnа сиро
машни х и недемократских друштаnа. 

О реду, миру и nолитичком стању на селу бринули су комунистичке и масоnне rюлити<Јке 
организације, сеоски представници у мјееним и онштинским органима власти, нриучени службе
ници земљорадни'!ких задруга, матичних уреда и ноште, сеоски крчмари, nросвјетни радници, 
милиција и конфиденти. Они су били очи, уши и савјсст револуционарне власти. Изградња 
социјалистичке свијести грађана и тотално политичке интегрисање становништва без обзира на 
социјалну, националну и вјерску приnадност и идеолошка и политичка убјеђења су институцио
нализовани. Сnровођени су путем nланске, организоване, системске и интензивне дјелатности 
КПЈ, трансмисоних нолитичких организација и друштвених удружења, културних и нау'!НИХ 
институција, школа, факултета, васпитних и других установа, предузеhа, nојске, радних акција, 
курссnа семинара, читалачких груnа, изложби, нредавања, rюлитичких, културних и спортских 
манифестација, штам!lе, радија, филма, публицистике, кљижевности, музике, сликарства, колек
тиnних излета и љетовања, свечаних академија, војних смотри и културно-забавног живота.Зах
ваљујуhи томе свијест становништва је увелико доrматизована, којим је владајуhи стратум 
друштва социјално, политички и духовно суверено загосподарио. Извјесно је да су на селу форме 
политичког дјеловања биле знатно редуциране и садржајно сиромашни је него у граду збоr' Ниског 
образоnног и културног нивоа и изолоnаности сељаштва од градских центара. 
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ција, изградља социјализма и истакнути је nолитичке и државничкс личности, развијена солидар
ност међу људима, разrаран оnтимизам у будуhност и nодстицано радно такмичење и nреrа
лаштnо. Вјекоuно међусобно неповјерсње, супротности и сукоби и духовна и физичка гетоизација 
по кр11теријуму конфесионалне и националне приnадности nостеnено сnЈЈашњавају и губе с~ш
с:.ю. За сељаштво је тиnично да се сrюрије ослобађало традиционалних обичаја и начина живота. 
1Ье1·ова гдаона духовна храна и начин умјетничког изражавања и лаље остају усмена народна 
юшжсвiюст, предан,а, легеtще, игре, пјесме, примијењева умјетност и вјерски обреди. Ипак, 
11апор11 оласти да народ отрпtе из свијета незнања и nредрасу.~а и задоји га просветитељским 
идејама, >,1асооније школоваље и запошљаоањс сеоског живља у градовима, сtЈажне миграције, 
изградвја комуникација и живље пр11врсдне, nолитичке и културне везе између села и града 
синхронизовано су дјеловали на сос видљивије разбијање духовне и ку.пурне затворености, 
обогаhиnање културног живота 11 nрожимање модерних и традиционалних културних вриједно
сти. При то~1е су градском утицају била јаче изложена сеоска tшсел,а ближа комуникацијама и 
урбаним центрима него пасивни ја. Израз насталих квалитативних nромјена су изградља школа, 
домова куюуре и комуналних објеката, nостепено електрификација и оснивање библиотека, 
читао1шца 11 културних друштава. llајмукотрпније се афирмисала писана ријсч. -Само ријетки 
знатижсљнији сел,;щи су нерсдовно читали штамnу, политичке списе и белстристику. За осталу 
нсписмсну, нсуку и комотну сељачку масу всhу ориједtюст је имао живи гоnор. Отуда не извс
ва~ујс да је бесnлатно уnуhивана штамnа на село често завршавала непрочитана у продаuницама 
земљорадничких задруга, гдје се користила за паковаље робе куnцима. Остварени културни 
наnредак не би се дао замислити без изrрадњс широке мреже културних институција, развијене 
юдавачке дје.патности и замаха масовних медија. Крајем 1952. године у Босни и ХерЈtеговиtЈИ је 
б~шо 1.904народне, ваучне, стручнеи школскебиблиотеке, 10 музеја, 145 биоскопа са6,5 милиона 
г;1сдалаца, 5 nрофесионалних rюзоришта с 307.000 посјетилаца, 1 радио-станица и са~о 27.000 
радио nрстплатника. Исте године шта~пано је 456 књиrа и брошура у близу два милиона nримје
рака, 24 диста у 118.000 примјерака и 37 часоnиса у 126.000 nримјерака. 46 Из политичке опорту
ности одобрена је 1945. године обнова рада предратних националних културно-просвјстних 
лрушт;ша и то код Срба "Просвјета" и код Хрnата "Напредак" и "Се.ъачка слога". Код Муслимана 
је умјесто nредратних друштава "Гајрет" и "Народна узданица", просрпске и про хрватске ори
јентације, осЈюван "Препород''. Посредством ових друштава настојало се да, nоред осталих 
облика дјеловања, о јача утицај КПЈ у народу и неутралише уплив поражсне грађанске ~щеологије 
и nолитике. Накнадно he се показати да националне институције нису Iюгодно средство за 
остnарсњс комунистичке националне rюлитике, ua су у априлу 1949. насилно угушени "Просвје
та··, ''\lре11ород" и "На11редак".47 Насуnрот томе Хрватско културн<>-uросвјстно друштво "Сс
љачка слога" наставило је и даље с радом као тренутно најnогоднији облик посредстnом кога је 
револуционарна власт настојала да политички овлада хрватским сељаштnом, које је, ослоње11о 
на Католичку цркву, Itајдуже истрајавало у отпору новом поретку. Судбину ''Наnретка", "Прспо
рона" и "Просвјете'' нису дијелила ни културно-вросвјетна и културн<>-умјстничка друштва 
нациоitа.Ћtих мањина, за која се реално nретпоставл,ало да he бити у служби легитимне власти. 
Функцију трансмисије КПЈ најпотпуније су остnариоала наднационална културн<>-просuјстна и 
културll<>-умјетничкадруштва, масоuно осЈшоана послије ослобођења. Ilсравномјсран територи

јаЈНIИ размјештај културних институција условљавали су економски и културни фактори, чија је 
најосћа концентрација била у веhим градским и ющустријским центрима. 

46 IЬidem, стр. 148-150. 
47 Ослобођењс, Сарајево, број 772 од 15.1V 1949., стр. 2. Салко Н з з е ч н h , Прсстаuак рада 

''Просвјете·: "Напретка" и "Препорода''. 

174 



IЈудимир Миличнh: Поглед на друштвенс nрилике села ... 
Прилози, Сарајево, X.XV, 27 (1991); 

Завршетак другог свјетског рата Босна и Херцегина је дочекала као неразвијена аграрна 
земља, у којој је тек сваки треhи становник био писмен. Тај однос је био неупоредиво неповољнији 
на селу него у граду. Нова власт је показала одлучност да путем организовања аналфабетских 
течајева искоријени непписменост. На тај начин је за краћи период описмењено више стотина 
хиљада одраслих грађана. Захваљујуhи томе и проширењу мреже основних школа неnисменост 
је до 1953. сведена на 40%. При томе је неписменост жена била већа за скоро три пута него 
мушкараца. 43 У nослијератном периоду школство у Босни и Херцеговини доживљава снажан 
полет. Од 1939. до 1953. повеhао се број основних школа за близу два nута, ученика за више од три 
пута и учитеља и наставника за свега 19%. Стално побољшавање услова за nросвјетно уздизање 
становништва nратило је константно опадање дијела дјеце необухваhене обавезним основним 
школовањем, тако да је 1961. износио 30% понулације животне доби од 7 до 14 година. Развој 
средњег школства текао је усnоренијим темпом, код кога се од 1939. до 1953. године повеhао број 
школа за 45%, ученика за 62% и наставника за 29%. Високо и више школство у Босни и Херцего
вини није имало традиције. Прва и једина свјетовнафакултетска институција основана је тек 1940. 
Зато ова врста образовно-васпитних установа свој развој и наnредак дугују социјалистичком 
добу, чији се број до 1953. увеhао на 11 са 3.957 студената и 467 nрофесора и nредавача. 44 
У коријењена схватања о подређености мјеста и улоге жене у породици и друштву представљала 
су велику сметњу равноправном третману женске и мушкедјеце у питању образовања. Ипак, и на 
том пољу видљив је напредак. Док је 1939. у основним школама број ученица у односу на ученике 
био мањи за готово четири пута, дотле је 1953. та разлика сведена на свега 34,5%. Много неповољ
није стање у томе погледу владало је на вишим ступњеви~а образовања, гдје је бројчани однос 
био 1:3 у корист ученика и студената. 45 Наглашена дефицитарност у просвјетно-псдаrошком 
кадру и афирмисаним научним ствараоцима компензирана је путем система скраћеноr школова
ња, ангажовања учитеља и наставнима са завршеном nедаrошком школом за предаваче у вишим 

разредима основних и средљим стручним школама, постављаљем израс.лијих стручњака с педи
rреомучесника у НО&-и и револуцији за професоре и предаваче на факултетима и вишим школама 
и широке примјене хонорарног рада. Оптереhеност учитеља, наставника и професора часовима 
и предметима била је општа појава. Дода ли се томе општи недостатак уџбеника и вастаnних 
помагала и нефункционалност и слаба оnремељеност ш кола и факултета није тешко закључити 
да је школство на свим нивоима патило од имнровизација и екстензивности. 

Културни живот одликовали су богатство садржаја и форми и необичан интензитет. Одви
јао се посредством школа, библиотека, читаоница, народних и радничких универзитета, музеја, 
умјетничких галерија, позоришта, културно-просвјетних и културно-умјетничких друштаnа, 
издавачких предузећа, књижара, спортс~~;их друштава и клубова, масовних политичких ор гаЈ !Иза
ција, uрофесионалних удружења, штампе, радија, покретних изложби, зидних новина, преда
nачких трибина, кружока, курсева и читалачких груnа. Неке од тих институција по први пут у 
историји налазе своју nримјену,до~~; су за село до тада у веhини представљали неnознаницу. Поuут 
о§разованог система и културна дјелатност се налазила у служби просвјећивања, културног 
уздизања и nолитичког одгоја становништва у социјалистичком духу. Преnородилачки дах 
заnљуснуо је и најзабаченија мјеста. Смишљено, организовано и континуирано су ~~;роз пјесму, 
игру, слику, симболе, писану ријеч и живи говор глорифи~~;овани НОБ и социјалистичка револу-

43 Материјални и друштвени развој Социјалисти'lже Републиже Босне и Херцеговине 19-17-
1980, Сарајево, 1982. стр. 22; Материјални и друштвени развој СР Босне и Херцеговине 
1947-1972, стр. 71. 

44 Материјални и друштвени развој СР Босне и Херцеговине 19-17-1972, стр. 144. 
45 !Ьidem, стр. 144. 
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69% на ссљаштuо и 9% из мјсшовитих насе.ља. 41 Убрзана деаграризација Босне и Херцегопине 
11зазвала је руrализацију градова, које је nреnлавила ексnанзивна се.љачка стихија у nотрази за 
сигурнијим изворима егзистенције и за еманциnацијом и афирмацијом. Без те свјежс е11ергије 
урбана средина не би била кадра ЈIЗ изведе тако брзо nреструктурираље друштва и nривреде и 
оствари оnшти nрогрес и nолет. Како се село убрзаним темnом расе.љаоало и растереhиnало 
социјалних брига, тако су градови nостајали бремениtији социјалним nроблемима стамбеног, 
здраоственог, школског и осталог комувалног карактера, у ч~1је је рјешавање инвестиран огроман 
кашпап. Правце миграционих токова одредили су социјални и неекономски мотиви. Далеко 
највеhи број миграната с босанскохерцсговачког nодручја селио се у Србију и Хрватску, одакле 
је nотицао и nрстежан дио досељеника у Босни и Херцеговини. У Србију и Хрватску су највише 
мигриrали Срби и Хрвати, као што су међу досе.љеницима у Босни и Херцеговини најбројнији 
били Муслимани из Србије, Хрпатске и Црне Горс.42 Конфесионално и вационално nрестројава
ље снага и њихооа хомогенизација нису остављали мјеста сумњи ла неизбјежно nредстоји 
расчишhавање нсријешених историјских nроблема. Паралелно с тим узимао је све пeher маха 
nрогрссиnав nроцес склаnаља наициона.~но мјешовитих бракова, који је звачио негацију вјерске 
11 етничке nодвојености и суnротстављености народа као nреживјелог насљеђа nрошлости. Из
r.1сдаше да наступа ера етничке интеграције југословенског друштва, с чиме се нису мириле 
конзервативне духовне и сnјетовне снаге. Без обзира на све слабости и недостатке оnшта страте
гија друштвеног и nривредног развоја земље отворила је неслуhене могуhности да армија сиро
машних и раскуhених сељака нађе спас од немаштине, биједе, неnросвијеhености и заосталости 
слиnаљем у rpa!\OBe 11 индустријске центре и заnошљавањем у нсаграрним nривредним дјелатно
стима. Соnијалистичка власт је, гледано шире, створила битне друштвене и економске nретnо
спшке да се се.љаштво извуче из сеоских забити, соција.Јшог безна~а и духовне и политичке 
юолације и закорачи стазама еманциnације и nрогреса. Аграрну nренасе.љеност села временом 1\е 
замијенити оnустјелост огромног броја се.љачких газди н става. Та иtпернационална nојава може 
се вратити од nрвих буржоаских револуција у Евроnи до нашег доба. 

Социјалистичку епоху обиљежава револуционарни nреврат и експанзија npocujeтe, науке 
и културе, којима је, сагласно идеолошким и nолитичким захтјевима и друштвени м потребама 
новог доба, намијењена улога да nроширују човјекове сnознајне хоризонте, подижу тако неопхо
,lан стручни кадар, разгарају стваралачке енергије и изведу еоцијалистички артикулисан култур-
1111 н луховни nрепород народа. С 11равом је сматрано да то представља битан услов оnштег 
напретка. Демократски карактер nросвјетне политике највише се огледа у одвајању школе од 
нrкпс, обезбјеђењу грађ<~нима, без обзира на социјалну, етничку и вјерску nринадност, бесnлатног 
11.1коловања на со им стунњевима и увођеti>У обавезнщ· основног образоваља за nопулацију живопtе 
лоби од 7 до 14 година. Заостала друштвена стварност ttаметалаје нужност да се силом nривуде 
нскоријене нека nрежиnјела схватања и об1tчаји, као у случају законске обавезности осtюоЈЈОГ 
школоnања и забране муслиманским женама да носе фереuу и зар. У неизбјежном судару жилаве 
грзщщије и екеланзивног ду ха модерног доба срушен је бед ем конзервативизма, чији преоетаuи 
д:нtас дјелу ју анахроно. Код станооништва је постеnено сазријевала свијест о значај у образоnања 
и nросnјеhивања за иtщивидуалну и оrшпу афирмацију. Резултат инаугурисане nросвјетвс поли
тике и те спознаје био је да су школовање дјеце и богатство облика и садржаја духовног живота 
nоприми.rrи обиљсжја широког просојетитељског nокрета. 

41 ЛБиХ, Фонд НВIЈХ., к. 16, година 1946, док. бр. 10.153/46. Табеларни преглед по федералним 
[ЈСВубликама одсељених Пољака, извезене стоке и nокретне имовине, те остављене непокрет
не имооинс с 110дручја ФНРЈ од 02.11.1946; Материјални и друштвени развој СР Босuе и 
Херцеговине 19-17-1972, стр. 20,60 и 73. 

42 Материјд11uи lf друштвеии развој СР Босне и Херцеговине 19-17-1972, стр. 20,66 и 73. 
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За само nола деценије, од 1948. до 1953. године, у Босни и Херцеговини се увеhао брgЈ 
индивидуалних nољоnривредних газдинстава за 88.000, не губећи на интензитету ни касније. 
Нова аграрна nолитика, озваничена nочетком шесте деценије, nочивала је на реафирмацији 
значаја оnштег земљорадничког задругарства и социјалистичких nољоnривредних добара за 
друштвени и nривредни наnредак и преnород села. Тада се прелази на тржишнс односе код 
nриватног сектора, уз задржавање извјесне државне регулативе и контроле. Сматрано је да ће то 
nодстицајно дјеловати на nриватну иницијативу, повеhање продуктивности и унапређење пољо
nривреде. Међутим, остало је системски неријешено nитање откуnа аграрних тржишних вишко
ва. Држава је стављајуhи тежиштс на индустр~изацију и водећи конзервативну и назадну 
аграрну nолитику, избјегла да, по узору на САД, обезбјеђењем повољних кредита, намјенским 
субвенцијама и комnензацијама, nаритетом цијена nољоnривредних, индустријских и занатских 
производа и услуга и nутем обавезног откупа тржиwних вишкова стимулише приватну иниција
тиву и активније и смишљеније се ангажује на унаnређењу пољоnривреде. Мјере које су nреду
зимане на том плану имале су парцијалан и nроnагандни карактер. Просnеритетна пољоприореда 
није се дала замислити без просвијећених и стручно солидно образованих nроизвођача. У југо
словенском случају сасвим је изостало план ск о и систематско стручно уздизање сељака. Со е то 
се сплела у чnорни узрок вишедеценијскедубокеаграрне кризе. Израз тога стања био је енормно 
ниске цијене аграрних производа, драстична редукција nроизводње и запуштеност и опустјелост 
огромног броја сељачких газдинстава. Због неповољних услова пласмана тржишних оишкова 
широке размјене nопримила је појава остављања љетине, у nрвом реду поврhа, воћа и траое, да 
пропада на љивама, у воhњацима и ливадама. Између произвођача и градског nотрошача ускочио 
је, пореддржаве, нелегални накуnац, који иједне и друге израбљује. Чак и за југословенске услове 
ниског животног стандарда nољоnривредна занимање је nостало нерентабилно. Усљед тога ће 
моhна матица ријеке сеоских миграната nотеhи у nравцу градова и једним рукавцсм од nочетка 
60-тих година на заnадноевроnско и прекоокеанско тржиштс рада. Под утицајем великих људ
ских губитака у току рата, исељавања Нијемаца и Мађара, реnатријације из Босне и Херцеговине 

14.088 Пољака у Пољску и 202 породице Чеха и Сл овака у Чехословачку и интензивних мигра
uионих крстања темељито се мијењаладемоrрафска и социјална слика Босне и Херцеговине, која 

се у периоду 1945-1981. nреображава из аrрарне у индустријску земљу. У вези с тим нагло се 
смањује удио сеоског у укупном становништву са 71,8 у 1948. на 62% у 1953. и свега 16,7% у 1981. 
години. Званични статистички nодатак да су nочетком 1961. године мигранти чинили 28% цјело
куnне босанскохерuеговачке поnулације не одржава реално стање. Миграциона кретања била су 
кудикамо интензивнија и имала су далеко масовнију базу него што се да закључити на основу 
rорњег nодатка. Радним акцијама изван мјеста сталног боравка било је обухваћено на стотине 
хиљада грађана. Знатан број сељака, не напустајуhи трајно село, радио је као сезонска и стална 
радна снага у неаграрним nривредним дјелатностима, као што су се сеоска дјеца у не малом броју 
школовала у градовима. Осим тога дио грађана се вресељавао у друге републике. Између 1948. и 
1961. године смањен је удио сеоског у укуnном становнишштву за 22%. Такође се неnрестано у 
развијенијеrрадскецентресливаодиоживљаизмањихll>адоваивароши.Занашутематикуособиту 
важност има чињеница да је 1%1. године у Босни и Херцсговни од укуnног броја ми граната отпадало 

39 Информативни лрируvник о Босни и Херцеговини, број 3-4 за јули-август 1951, стр. 87 н 88; 
МатеријRЛни и друштвени развој СР Босне и Херцеговине 1947-1972, стр. 104; Југославија 
1945-1964, Статистичк:и nреглед, стр. 121. 

40 Хенри Б е м ф о р д П а р ЈС с, Историја Сједињеиих Америчких Држава, друго издање, Бео
rрад,1986, стр. 641 и699. 
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С;тезу. Основу су јој чинили уништсње каnиталистичких nосједовних односа. национализација 
нсаграрне nривреде, очување ситних 11 средљих сељачких газдинстава и ситног власништва у 

занатству и краhе вријеме у трговачкој и грађевинској дјелатности, стварање социјалистичког 
nољоnриоредног сектора, развој оnштегземљорадничког задругарства, неусnјела социјализација 
села, инЈiустријализација земље и nланска централизована нетржишна nривреда. Прихватање 
Лељинове теоретске nоставке и совјетске nраксе nрије усвајања ковцnеције нове економске 
nо.111тикс да су робнововчани односи неспојиви с друштвеним биhем социјализма доnринијело 
је усnораваљу развоја nродуктивне и конкурентне nривреде. Суnротно томе, nостављаље nривре
де на nланске основе зауздало је nриnатну nословну стихију и одлучујуhс уnливисало на брже 
унаnређеље производних снага и прсвладаваље заосталости. У nериоду до 1953. године, 11акон 
обнове земље, постављени су темељи снажној индустријализацији, урбанизацији, изградљи со
!111јалистичког друштва ослобођеног наслијсђене архаичности и друштвеног, nривредНО!' и кул
турног уједначавања интегралног југословенскоГ nростора. За то су nостојали необично пооољ-
1111 нриродни услови, с друге стране су као огрнаичавајуhи фактори снажно дјеловали затсчени 
ннзак шшо разнитка nроизводних снага, изтражени недостатак стручних кадрова свих nрофила 

1111адасое подређеност друштва и nривреде nолитици. Не може се сnорити основаност владајуће 
доктрине и праксе да друштвени и nривредни nреображај и nрогрес леже у индустријализацији, 
напретку електроnривреде, изградљи модерних комуникација и ексnанзији образоваља, науке, 
културе и здравства. Таква nолитика је учинила да се заnостави унаnређеље пољоnривреде, од које 
је 1948. године зависила егзистенција више од двије трећине становништва у Југославији и 71,8% 
у Босни и Хсрцсгооини.З8 Одређени наnори на том пољу, какви су извођеље мелиорационих 
rэa.~oua у крашкю1 nољима, снабдијеваље сељака са сортним врстама с ј смена, расном nриnлодном 
стоком 11 nољоnривредним оруђем, увођеље rајења нових биљних култура, noмoh за обнову 
сто•нюг фонда, оснивање nољоnриnредних машинских станица, сточарских фарми, ергсла и 
воhних расад1111ка, обезбјеђеље кредита и nодизаље стручног кадра, ш1 по ширини ни по дубини 
tmcy били такво1' карактера да изазову прсnрат у аграрној nроизводљи. Због тога се аграр задуго 
t tcћc ослободип1 нуnчане врnце застарјслости nривређиваља. 

Са спрооођсње~ друге aгpaptiC реформе 1953. године затворен је круг једне nогреш11с и 
нсуснјсле аграр не nо.1итике. Љене nосљедице ocjehahe се дуго nослије тога. Политички и држав
IНt врх власти, остајући неnовјсрљив према нриватном сектору и зазируhи од моrуhности уздиса
н.а слоја имућних сељака по основу nроширења властитог nосјсда куnовином земље од осиро
_,,ашсних сељака и ствараља у области arpapa класичних облика искоришћаваља туђе радне снаге, 
какви су надничарски, наполичарсщ 11ајамнички и слични односи, nидио је само једну страну 
комn.1екс1юr сељачког nитаља. Тиме је мотивисано спровођеље обадвије nослијератне аграрне 
рефорж. Далеко важније било је како изнаћи оnтимално рјеtпељс за обсзбјеђење социјалне 
сигурности армије сиромашних и раскућених сељака. законско ограничење горље границе 

!1риоатног земљоnосјсда није имало никаквог утицаја на заустављаље nроцеса убрзаног раелоја
в:ньа и nауnсризације села. Мале могуhtюсти неаrрарнс nривреде у nериоду 1945-1951 ла масов
t lијсаnсорбујеслободну сеоску радну снагу осуђивали су ову да остаје на селу и живи у lleмarnти
lllt па и биједи, стрnљиво чскајући nогодну nрилику да се заnосли у социјалистичком сектору, 
ос:юбоди егзистенцијалних брига и осигура потомству извјеснију будуhност. Усљед тога се 
1 11 1Те1шшира ато!.шзација пољопривредних rаздинстава, економски несnособних за унаnређеље 
произuодњс и за обсзбјеђење својим власницима солидни ј их животних услова. 

38 Југослапијil 1945-196-1, Статистички nреглед, стр. 97; Материјални и друштвени разпој СР 
Босне и Хсрllсrонине 1947-1972, Сарајево, 1973, стр. 69. 
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иако у блиједом издаљу, традицију сељачких отnора, немира, буна и устанака у 19. и 20. вијеку. С 
обзиром на изванредан друштвени и економски значај откупа аграрних nроизвода апарат власти 
је настуnао одлучно и строго да обезбиједи извршеље планова производље и откуnа тржишних 
вишкова животних намирница и сировина nољопривреди ог nоријекла за потребе индустрије, који 
су се сливали у централизовани државни фонд. На масовне сељачке жалбе власти су остајале 
неосјетљиве. Само у изузетним случајевима, ло правилу појединцима, смаљиване су обавезе. 

Тако је у nрвих седам мјесеци 1950. у Босни и Херцеговини од лоднесених 12.000 сељачких 
жалби nовољно ријешен врло мали број.35 Против сељака који нису извршавали обавезе nрема 
држави примјељиване су оштре санкције у виду саслушавања, хаnшења уз малтретирања, изри
цања високих новчаних глоба, конфискације nокретне na и неnокретне имовине и осуде на 
тамноваље уз nринудни рад. Због неизвршавања плана обавезног откула за 1947. годину у Босни 
и Херцеговини је nокренут судски nоступак против 913 сељака, од којих су 272 кажњена, свеrа 42 
ослобођена и за 599 постуnак није окончан. При томе их је 110 кажњено новчано, 24 лишена 
слободе са и без nринудног рада, 62 осуђена само на принудни рад и код 76 извршен а конфискација 
имовине.36 Поnустити nритисцима сељаштва значило би, нема сумље, довести у nитаље концеn
цију друштвеног и nривредног развоја, изложити градски живаљ и становништво пасивних 
крајева страдањима усљед несташице животних намирница и изазвати нежељене унутрашње 
поремеhаје и потресе. · 

Увођеље прогресивно г пореза на доходак, ослобађаље од обавезног откуnа власника газ
динстава величине до 1 ха, односно касније до 2 ха, 37 материјално збрињаваље сеоске сиротиље 
и инвалида, осниваље ђачких кухиња, пружање помоhи за отклањање ратних nосљедица и ис хра
ну становника ласивних крајева, мјере за уналређење nољопривреде, сузбијање заразних болести 
и унаnређеље просвјете и културе, као важне комnоненте социјалне nолитике од nосебног значај 
за сељаштво, нису могли лкрикрити економско исцрпливаље села. Материјалне и радне обавезе 
сељака према држави вишеструkо су надмашивале улагања друштва у наnредак сеоске средине. 
То је логоршавало ионако тежак nоложај и животнеприлике сељачког свијета. Било је очигледно 
да се nрекомјерна оnтереhеност села разпим наметима негативно одражава на куповну моh сељака 
и на наnредак пољопр~mреде за чијим се nроизводима стално ocjehao недостатак. Зато је тражев 
ва чин да се сељаштво мотивише за унаnређеље производње и ловећање продуктивности својих 
газдинстава. С тим циљем успостављена је институција везане трговине, која се заснивала на 
уговарању nредаје држави nод nовољнијим условима тржишних вишкова аграрних nроизвода у 
приватном власништву, за што се у замјену добијала ло нижим јединственим цијенама nотребна 
индустријска роба. Контрахираље he средином 50-их година nрерасти у коолеративни систем 
између социјалистичког и nриватног сектора, у чему се видио nут за постепено ненасилно 
nодруштвљавање пољоnривреде и nроцеса nроширене репродукције. Класни економски герил
ски рат између сељашmа и државе nотрајало је више година. Престао је ло укидаљу основних 
државних терета и нахон слома политике принудне соција.11изације села. Но, и nослије тога остали 
су, како hемо видјети, озбиљни узроци за сељачко незадовољство економском и аrрарном поли-
тиком државе. · 

Економску nолитику Југославије одредиле су дате историјске околности, комунистичка 
интерпретација марксистичког учења о друштву и баштина изградње социјализма у Совјетском 

35 АЈ, Фонд ЦК СКЈ, сигн. V-K-VII/13. Информација о откупу бијелих жнтарица у ФНРЈ од 
29.08.1950. 

36 АЈ, Фонд ЦК СКЈ, сигн. V-K-VIU6. Преглед казни у веэи с откуnом жита у 1947. години. 
37 Др Вера К r ж и ш н и к- Б у х и 1'1, Политика КПЈ према вграрном и ссљачком питању на 

noдpy•Ijy Босанске крјаине 1945-1948, стр. 302. 
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момешtт је само убрзао избијаље nобуне. Било је то nред11ечерје корејскоr рата, када се ЧIЈIЈИО 
неюбјежним r:юбални оружани обрачун између кашпалистичког и социјалистичког свијета. 
Крнш•шост ~1~:ђународне ситуације подгријавала је нереалве ваде старих снага и огорчсног 
ссљашmа у могућност насилног друштвеног преврата у Југославији. 

Цазинска nобуна, nодnођстощt Мила11а Божића. демобилисаног потпоручника Југословен
ске армије, ограничи;tа се на подручје срезова Цазин и Велика Кладуша, насељене цретсжно 
муслиманским станоnништвом. Од 723 побуњсника било је 674 Муслимана, 12 Срба, 3 Хрвата, 34 
IICIIOЗIIaтc 1131!1101\aлiiC приnадности и читавих 714 сељака. Зна се да је на подручју цази11ског ср е за 
у nобу1111 узело активног учешhа 41 члан КПЈ, 6 каtщидата КПЈ, 37 одборника народне власти, 41 
одборник Народног фронта, 12 резерnних официра и вреко 20 конфидената.ЗО Значај наведених 
података не треба прсцијешпи нити заttсмар11ТИ, с обзиром на то ла је у мјестима rдје народiюо
слоболи.1ачки 110крет није успио уто ку рата ухватити дубље коријене примјенљиван либералнији 
критеријум од уобичајеног за пријем у КПЈ и избор у органе власти и у руководства друштвено
tюлитичких организација. И у другим дијелоnима Ју1·ослаuијс лржаnне економске и социјалне 
мјере на селу наи,lазиле су на маљи или веhи отtюр и дијела чланова КПЈ и појединаца из 
структуре оласти и руководства масоtЈних полипtчких организација. На подручју среза Цазин 
побун,сниuи су, без борбе, у току nрвог дана заузели једну станицу милиције, разоружали три 
милиционера, опљачкали три задруге и један магацин жита, демолирали једну школу, сnалили 
архиве три мјесна народна одбора и nрекинули телеграфско-телефонске везе Цазина с Dеликом 
I<ладушом. Бихаhом и Тршцом. 

Тек надомак града Цазина наишли су на оружани отпор маљег броја црицадника Службе 
.'tpжaвtte безбједности и народне власти, на што су се без борбе nовукли nрема својим селима. У 
срезу Dелика Кладуша и сусједном среду Слуњ на Кордупу, гдје је истога дана3према ранијем плану, требало да избије побупа, изостала је било каква акција подигнутих сељака. 1 Како се nиди, 
цијела акција је, стварно, имала више обиљежје дс~онстрације незадовољства сељака и скретаља 
nажње јавности и власти на озбиљпе проблеме села, 11сго што је nоказивала љихову nсихолошку 
11 борбену приnрсмљеност и ријешепост да силом оружја остваре постаnљепи nиљ. Због тога се 
11 могло догодити да војска и органи лржаnне безбједности брзо, али сурово, угуше цазинску 
побуву, када је погинуло 9 побуљеника. Преосталих 714 учесника nобуне је ухапшево. Од тога је 
војни суд осудио 17 на смрт стријељањем и 217 на робију у трајаљу од 1 О до 15 и nише година, док 
их је 426 кажњсно п~кршајно на затвор од 3 мјесеца до 2 годипс с обавезним nринудним радом у 
Руднику угља Бреза.32 Од 16 nобуљеника којима је изречена смртна пресуда, касније је за њих 12 
11ајтежоt казна преиначена у робију у трајаљу од 15 година до доживотно. 

Под удар рснрссивних мјера власти дошле су и nородице побуњеника, којих је близу 100 
казни привремено пресељена из Цазинске крајине ва uодручје среза Србац.ЗЗ Превираља међу 
ссљщ11~1а осјетила су се и 11а подручју срезооа Босанска Kpyua, Савски Мост и Босански Нови, 
г;uе је ухапшсно 81 осумњичено лице. Истовремено је у срезу Глина на Банији, независно од 
збиваља у !{азинској крајини и слуњском срсзу, 11ри11ремана побуна српских сељака, којих је 
ухаtщtсно око lOO. Карактсристичнаје оцјена У11раuедржавне безбједности и Јавног тужилаштва 
1 IP Босне и Херцеr·овипе, у вези с цазинском nобуном, да је Цазинска крајипа непоnраnљио крај 
"нрсма коме је и прије требало строго nостуnити·)4 Бунтовна Босанска крајина паставила је, 

зо ЉidCПl. 

31 /Ьidem. 
32 !Ьidem. 

~ 

33 Др Всрц К р ж и ш н и к- Б у к и ћ, Ца.зинска буиа 1950, стр. 424 и 426. 
З4 ЛЈ, Фонд ЦК СКЈ, сигн. V-K-111/9. Извјештај nуковнищ Сафета Филиповића и Д:~Rида 

Jl:~ytueвиtш од 08.06.1950. 
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паразита и изградљи мјесних комуналних објеката, административног укључивања вишка сеоске 
радне снаге у неаграрну привреду и расписивању народних зајмова. 

Обавезе сељака биле су новчаног, натуралног и радног карактера. У новцу је плаhан редован 
порез, порез на nриход од nродаје земље и разне врсте такси, попут таксе за сјечу шуме, ко
ришћеље државних пашњака и uродају стоке. Новчана средства од народа истјеривана су и 
расписиваљем народних зајмова. Од два такпа зајма у 1948. и 1950. години слило се у државну 
благајну Југославије више од девет милијарди динара.25 Више од другог сељаштво је погађао 
терет често претјерано високог обавезног откупа пољоnривредних вишкова изнад законом 
утврђеног минимума неопходног за живот, социјализација села и масовно коришhење бесплатне 
радне снаге и запрежне стоке. 

Звани ч но је тумачено Да обавезни откуп доприноси "о~ничавању капиталистичких еле
мената на селу и економском јачању сиромашни х газдинстава". 26 Порука је била недвосмислена 
да he се сваки отnор сматрати атак ом на социјализам и државу и као такав слама ти свим распо
ложивим средствима. Оnтереhеност материјалним и радним обавезама сељаштво једоживљавало 
као озакољеље неnраведног и бруталног социјалног насиља и ruьачке његове имовине. То је у 
сушштиnи било тачно. Лишепи могућности да се организованим путем легално боре за заштиту 
својих нтереса, сељаци су nрибјеrавали традиционалним средствима отnора да би ублажили 
nосљедице социјалног nритиска. Најчешhи облици стихијског иНдивидуалног сељачкоr отпора 
против државних намета били су агитација против откупа, социјализације села и искоришhаваља 
радне снаге, подношеље надлежним органима власти бројних жалби, иступаље из КПЈ, избјега
вања да се обраде планиране површине ораница и држави преда упрђена количина аграрних 
вишкова, пеубираље љетине, остављаље неовршеног жита, скриваље хране и других nроизвода 
и уништавање вишкова производа. На то су се надовезивали поткупљиваље па и физички напади 
на члан ове комисије за сјепу и откуп, фиктивно дијељеље газди н ства, оштеhиваље и униппаваље 
имовине сељачких радних задруга и масовпо бјежање из радних бригада. 27 

. Само у једном случају незадовољство сељашпа прерасло је у организован отпор. Слабо 
припремљена сељачка побуна у Цазинској крајини2В планула је 06.05.1950, с нереалним планом и 
nроцјеном да he прерасти у општејуrословенски устаnак за извођеље друштвеног nреврата и 
рестаурацију капитализма и монархије па челу с краљем Петром 11 Карађорђевиhем. Није без 
зпачаја да је до оружаног покрета сељака дошло на nодручју које је у минулом рату задуго 
представљало јако упориште контрареволуције. Побуна је резултат међусобно nовезапог дејспа 
заоштрених унутрашљих односа, специфичних мјесних прилика и утицаја спољног момента. 
Нема спора да је подврrаваље села грубом израбљиваљу од стране државе акумулирала пезадо
вољство сељаштва и непосредно га гурну ло у акцију за ру шеље социјалистичког поретка, по чему 
излази из локалних оквира. Побуљеничке вође су с разлогом истицале да "нас сељаке данашља 
власт угуши откупом" и "мобилизацијом радне снаге" и "све нам одузсше".29 Код сељака је 
сазрела свијест да се социјалном насиљу треба супротставити организованом борбом. Спољни 

25 Архив Меморијалног центра Јосипа Броза Тита, Београд, Фонд К:нщел~рија Маршала Југо· 
славије, сиrн. I<МJ-III-1-a/9. Извјештај Савезне комисије з:з упис Народног з::~јма од 
05.08.1948; Југославија 1945-1964, Статистичкн преглед, стр. 279. 

26 Информативни преглед о Босни и Херцеговини, Сарајево, број 3-4. 1952. стр. 312. 
27 АЈ, Фонд ЦК СЮ, сигн. V-K-YII/10. Обавезни откуn жнтарицз у 1949. години. Зшшж:.ња 

органа криминалнстичке службе ФНРЈ од19. 12. 1949. 
28 Тек након предаје текста ч ланка Редакцији часопнса Прилози, аутор је дошао у пос јед књиге 

др Вере К р ж н ш н н к-Бу к н 1\,Ца:шнска буна 1950, Сарајево,1991. Наша nрвобитна оцјена 
о u:IЗинској nобуни остаје неnромнјењена. 

29 АЈ. Фонд ЦК СЮ, синг. V-K-III/9. Извјештај nуковника Сафетз Филипоnићз н Давида 
Лаушеnић:з од 08 .. 06.1950. о неnријатељској акцији у Босанској крај н нн, Кордуну н Ба ни ји. 
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условима када је истовремено требало улагати силне напоре да се отклоне многоструке ратне 
посљедице и поставе темељи привредном и друштвеном развоју. Само 1945-1946. у сврхе соци
јалне заштите у Босни и Х ерцегоnини утрошено је преко 638 милиона динара. 23 Нормализовање 
политичког и привредног живота на селу било би скопчано с много веhим тешкоћама да су 
изостали дјелоnање КПЈ и масовних политичких организација и држаnна помоћ у животним 
намирницама, грађевинском материјалу, сто ци, сјемену и пољопривредном ор уђу и алат у. У току 
Ј 945. nољопривреда Босне и Херцеговине добила је од државе помоћи 76.550 комада крупне и 
ситне стоке, 237.515 комада пољопривредног оруђа, 16.000 тона сјемена, 600 тона средстава за 
заштиту биља, 10.000 тона концентроване сточне хране и 350.000 комада разних врста серума и 
ваксина. 24 За успјешно савлађиваље социјалних и привредних тешкоћа и nредупређељс већег 
страда~ьа наrюда због опште немаштине значајно је доnринијела доста обимна помоћ међународ
rн1х хуманитарних организација UNRRA, CAR и других у храни, одјеhи, обући, текстилу, 
мсдикаментима, санитетском материјалу и техничкој опреми. 

Сређиваље општи х прилика, уређсњс особито актуелног питаља ис хране ста~ювниш111а и 
стоарања предуслова за бржи привредни и друш111ени напредак изискивали су силна финансијска 
и \fЭТеријална средства. Уска материјална и техничка база друштва и оскудица капитала нацио
rшшоr и страног поријекла упућивали су на изналажење изванредног извора државне акумула
нијс. Несумљиви економски и људски nотенцијали села и комунистички анимозитет према 
приватном власниш111у над средствима за производљу као експоненту капитализма, како је сма
трано, објективно су учинили да држава потражи рјешење у оптерећиваљу сељаштва бременом 
високих намста и обавеза. У постојсhим условима то је био најсигурнији и ~rајуноснији извор 
пжраfЈнс акумулације. Индустријализација у интернационалним размјерама одвијала се на рачун 
пољопривреде, у чему се налази коријен супротности и сукоба интереса села и града. Пратили су 
је, по правилу, економско пропадаље сељака до готово nотпуног нестајаља ситног и средњег 
сељачког газдинстnа као у Енглеској и стnаран,с велепосједа способних за примјену савремене 
технике и технологије у производљи. По томе Југославија није изузетак, у којој је изведена индустриј
ска револуција тек у социјалистичком раздобљу са свим својим предностима и недостацима. 

Особенн су и специфичнијугословснски облици и методе економског исцрпљивања села 
у корист неаграрне nривреде и друштвене надrрадњс. Тек на nишем нивоу индустријског и 
,г\руштвсног разноја долази до ревитализације аграра на модерним техничким и тсхrrолошким 
основама, условљене повеhаним потребама нараслог градског становпиштва за храном, инду
стрије за сировинама аграрног nоријекла и извоза пољопривредних производа ради побољшаља 
rrлаше билансе земље. Наметнуто прекомјерно одливањс националног дохотка села у град спро
nођено је путем обавезног откупа строr'О утврђених тржишних оишкова пољопривредних про из
nода по нсстимулативним цијенама у корист државе, везане трговине, маказа цијена аграрних. 
нrr.1устријских 11 заr·tатских производа rra штету аграра, државног нормирања и контроле услова, 
врсте и количинс узrајаља биљних култура, стоке и перади, масовног коришће1ьа бесплатне 
сеоске радне снаге у индустрији, рударству, експлоатацији шумског богатства, пошумљаваљу 
rолети, мелиорационим радовима, јавним грађсвинским радовима, изградњи на сипа на rијекама 
у равничарским крајевима, извођењу пољоrtриnредних радова, акцијама уништавања биљних 

-; 

23 ЛБиХ, СИГЈЈ. МСС, к. 4, година 1945, док. бр. 11139/45. Извјештај Министарства социјалне 
политике Народне владе БиХ од 03.01.1946. Министарству социјалне политике ФНРЈ-Бсо
град; АБиХ, сигн. МСС, к, 8, година 1946, док. бр. 6899/46. Извјештај Министарства социјалне 
политике НРБиХ од 15.04.1946. Министарству финансија ФНРЈ-Београд. 

2.Ј Ипформаmппи приручник о Босни и Херцегови11и, Сарајево, бр. З- 4 за јули-:шгуст 1951, 
стр. 87 н 88. 
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nрилика за добијаље тако nотребног nарчета модне земље. Приближно исто толики дио сиро
машни х сељака остао је nотnуно nасиван, не rajehи ни најмаље илузију у могуhност да у наслову 
на државу nрошири своје rаздинство. Када је завршсно nровођеље аграр не рефор~1с и ко.1ониза
ције изостало је било какво јавно реаговаље незадовољене масе сељаштва. Није сачуван никакав 
nисмени траг из периода 1945-1953. године да су се сељаци, изузев због државних намета, жалили 
на небригу држаnе за системско рјсшсље проблема љихове трајне егзистенцијалне угрожености 
и тражили одлучнију државну интервенцију у том правцу. 

Социјална nолитика револуционарног nоретка обликоuана је у духу стратегије оnштег 
друштвеног развитка и nотреба да се nревладају вагомилани социјални nроблеми у земљи. Главно 
обиљежје давали су јој наnори да се олакшају животне nрилике материјално угроженог дијела 
народ11, ублаже имовинске неједнакости и онемогући шnскутщија и нелега.тю богаhење. Сљед
ствсtю томе држава је nредратне земљорадничке дугове од близу 236 милиона динара у Босни 11 
Херцеговини свела на симболичну суму, обавезујуhи једино имуhније сељаке који нису били 
учесници НО Б-е и револуције на враhаље само једне десетине дуга и nреузела бригу око социјал
ног обезбјеђења сиромашног и у рату nострадалог станов~tиuпва, 151.916 ратне сирочади и 
129.524 остале социјално незбринутедјеце.17 Прворазредан nолитички и економски значај имало 
је ангажоваље власти, КПЈ и масовних nолитичких организација на репатријацији и збрињаваљу 
неколико стотина хиљада душа насилно nодигнутих и отјераних са својих родних огњишта у 
току рата и расијаних no Југославији и Евроnи, чије су куhе и друге зграде nоnаљене и оштећене, 
nокретна имовина оnљачкана и имања запуштена.l8 

Разореност и оnустошеност ионако заостале земље, оnште сиромаштво, пријетсhа аоет 
r·лади, nоремсhеност економских токова с иностранством, комунистичко nоимаље улоге државс 

у социјализ~tу и nотребе очувања социјалног мира неодложно су налагали nримјену метода и 
средстава у складу с изванредношћу ситуације. Колико је стање било драматично показује јсдюr 
извјеruтај од 13.07.1945, у коме се констатује да је у Босни и Херцеговини, усљед ратних пу
стошеља, необрађености nространих nовршина ораница и суше, веhина народа економски 
''исцрпљена до крајљих граница'', да у источно ј Босни људи често сами вуку плуг nри ораљу и ла 
су на nшрсм nодручју Kynpeca, Прозора и Сарајева регистровани случајеви умирања од глади.19 

Излаз из настале ситуације тражен је у стављаљу цјелине nроизводље, nромета, снабдије
ваrьа и расnодјелс nод nуну државну контролу и руковођење, максимираљу цијена и строгој 
рационализацији nотрошље. Обаосзно снабдијеваље градског становништва, радништва и најси
ромашнијеr· дијела ссљаштва животним намирницама и осталим и производима nочивало је на 
привциnу "тко даје више заједници, томе и заједница више даје".20 У прве три nоратне године 
оскудним и нередовним обавезним снабдијеваљем храном и иtщустријском робом no јсдинстве
trим цијенама и nутем дознака обухваћено је "готово цјелокупно становништво Босне 11 Хсрнсr(l
оине"21, да би до 1951. било редуциране на једну треhину. 22 Социјално обезбјеђење oгpo~tll l' ! 
дијела егзистенцијално угроженог народа представљало је изванредно велики терет за држао у у 

17 Стзтистнчки rодишњак ФНРЈ 1954, Београд, 1954, стр. 355. 
18 АБиХ, снrн. МСС, к. 1, година 1945, док. бр. 882145. Радиоrрамскн извјештзј Министарства 

социјалне политике Народне владе БиХ од 18. V! 1945. Министарству социјалне политике 
ДФЈ-Београд; АБнХ, сиrн. МСС, к. 1, година 1945, док. бр. 1093/45. Извјештај Министарства 
социјалве политике Народне владе БиХ од 12.08. 1945. Министарству социјалне nолитике 
ДФЈ-Беогрзд. 

19 ЛЈ, Ф011Д ЦК СКЈ, сигн. V-K-:XX!/1. Иэвјештај ПК КПЈ за GнХ од 13.07.1945. ЦК КПЈ-Беоrр:щ. 

20 Ипформативни лриру•тик о Босни и Херцеговини, Сарајево, број 3-4, 1952, стр. 308. 
21 Историја Савсэа комуниста. Босне и Херuегоьиие, књиrа 2, стр. 21. 
22 Ииформативни лриручник о Босни и Херцеговиии, Сарајево, број 3-4, 1952, стр. 308. 
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расположиве земље. Под далеко повољнијим економским условима вршено је вассљаваље у 
Dојnодини, гдјс је из Босне и Херцеговине коло11изирало 13.171 nородица са85.422душа. Уистину, 
то је била колонизација Срба, с обзиром на то да су они ЧИtiИЛИ читавих 98% свих колониста. Тиме 
је знатно бројчано ослабљена српска национална заједница у Босни и Херцеговини, али је зато 
ојачана у Војводини, према Мађарима. Настојаља власти да и код Муслимана и Хрвата побуде 
1111терес за колонизацију у Војводину остала су без жељеног одјска.14 

У оба случаја вјерски и вационапни моменат одн и о је превагу над социјалним интересом. 
Срнски стнички елеменат, као удар11а снага IIOБ-e и револуције, видио је у колонизацији исто
ријску шансу да трајно ријсши егзистенцијалне бриге. Аграрном реформом и колонизацијом из 
1945-1948. годн11е је једва 15% сиромашних сељачких породица у Босни и Херцеговини добило 
одређену nеличнну обрадиве земље, с тим што је у Војводину коло11изиран, по основу учешћа у 
IЮБ и реоолунији, и извјестан број средње имуhних, па и имуhних сељака. С обзиром 11а то да су 
у босанскохерцеговачким границама мјеснИ сиромашни сељаци добили nросјечно по породици 
1,89% ха земље, то објективно није мијењало њихов социјални статус и nоложај. Лграрном 
реформом из 1953. по други пут c~taљetl је максимум nриватног земљишног nосједа на 10 ха 
обрадиве земље, уз неизбјежне изузетке. Њсно nровођсњс није мотивисано циљем да се ублаже 
неповољне животне nрилике макар дијела сиромашне сељачке масс. Експроnријацијом вишка 
обрадивс земље у Босnи и Херцеговини од 31.200 ха, уз новчану накнаду, обухваћено је 6.176 
посједа. Од тога је nодијељен о 16.500 ха државним nољоnривредним добрима, сељачким радним 
задругама и оnштим земљорадничким задругама.15 Аrрарним реформама из 1945. и 1953. у Босни 
11 Херцеговини су укинути круnни nриватни земљишни посјед, nроширено царство ситпих и 
сре;tњих ссљачких газдинстава с неизбјежном тенденцијом даљег уситњавања, nостављени теме
љи развоју социјалистичких друшmепих односа на селу, извршепе круnне промјене социјалног 
састава сеоског стаtювништва и радикално смањено, али не и искоријењево, искоришhавање туђе 
радне снаге. Дубоке промјене у друштвено-економској структури резултирале су косгзи
стенцијом у пољоnривреди приватног, држаоног и задружног сектора. Највише услова за 
напредак имао је од странедржаве nрсфирирани социјалистички сектор. Бројчано и nространо 
nредоминантна уситњсна индивидуална газдинства, на која је 1948. године отпадало IIYIIИX 97% 
укупно обрадиос површине у Босни и Херцсговиви,16 била су економски и технички неспо
собна за ширу примјену модерне технике и технологије у nроизводљи. Таква аграрна 
посједовна структура је, наnротив, nогодовала замисли државс да у погодној ситуаuији 
изврши nодрунпољавање цјелокуnнс пољоnривреде. 

Социјалистичка власт nије ријешила аграрно питање као цснтра.пни nроблем nрепасељс
IЈОГ села. За то нису постојани објективни услови. Иако је аграрна реформа из 1945. била радикал
на, нису обезбијеђене тако огромне површине обрадиве земље да би се задовољиле основне 
егзистенцијалне потребе масе сиромашноr· сељачког свијета. Иlf!аз се налазио у индустријализа
цији, напретку цјелине неаграрне nривреде и nланеком и континуираном раду на унапређењу 
nољопривредне nроизводње. Код сиромашног се.љаштва није била сазрела свијест о обавези 
државе да на било који начин ријеши аграрно и сељачко nитање. Не треба нас у том погледу 
завести 11одатак да су надлежне власти биле nросто затрпа не десетинама хиљада сељачких мо.пби 
за додјелу зе~1ље и колонизацију. То је рађено по инерцији не би ли се искористила указана 

14 Историја Сав езв хомуниста Босне и Херцеговине, хњига 2, Сарајево, 1990, стр. 21; Никола Л. 
Г а h е ш а, Исељавањс из Босне и Херцеговине у Војводину 1945-1948. Mlirp:щJije "Босна и 
ХерцегоВЈiНЗ, Сарајево, 1990, стр. 403. 

15 Југославија 1945-1964. Статистичкli преглед, Београд, стр. 109. 
16 АЈ, Фонд Савет за пољопривреду" шумарство ФНРЈ, СЈiГН. 4-252-1470. Савет за nољопривре

ду и шумарство ФНРЈ, ГодЈiШЊЈi И3&ештај за 1950, свеска 1, Ратарство, Строго поверљliво. 
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1953. исnуњен је безуспјешним трагањима и лутањима у изналажењу ваљаног обрасца за соција
листички преображај села. У почетку је сматрано да се Ј(ЈЪУЧ налази у развоју општег земљорад
ничког задругарства. Међутим, почетком 1949, под утицајем раскола у међународном комуви
стичком покрету и социјалистичкој заједници изазваног сукобом Југославије са Совјетским 
Савезом и осталим социјалистичким земљама, закратко се усваја орије1П3ција укидања приватног 
власнишrnа у arvapy. Када је убрзо; 1953, напуштен систем сељачких радних задруга, nоново се 
реафирмише значај оПIIПег земљорадничког задруrарсmа и социјалистичких nољоnривредних газ
динстава као главних чинилаца, уз културу и просвјету, оnштег прогреса и социјализације села. 

У сnостављањем социјалистичког поретка сте!(ЈIИ су се неоnходни друштвени услови за 
спровођеље аграрне реформе без плаhања новчане накнаде бившим земљовласницима, која је 
почивала на на челу да земља приnада онима који је обрађују. Циљ реформе из 1945. био је да се, у 
складу оnштсг преустројства друштва, из основа промијене аграрни посједовни односи, учини 
крај Ј(Јiасичним облицима израбљиваља у области arpapa, формира социјалистички пољоnривред
ни сектор као клица и фактор изrрадње социјалистичких друштвених односа на селу и, што је 
особито важно, створи бројчаnо јак и компактан словенски етнички простор nрема Мађарској и 
Румуnији. Критеријум за додјелу земље и колонизацију састојао се од процјене политичке подоб
ности и социјалне потребе аграрних субјеката. Предност су имали учесници НОБ-е и жртве 
фашистичког терора. Ни сами учесници НО&-е и револуције нису били равноправни. Народни 
хероји, њихове породице и официри Југословенске армије добијали су земљишни посједдо 30% 
веhи пеrо остали аграрни иптересенти.9 На ову nојаву раније није oбpahana пажња. Правно и 
стварно то је значило озваничење nроцеса раслојаваља револуционарне структуре и рађаља 
привилегованог слоја по основу ратпе заслуге и cpehe. У свој ен им законом о грани чен је nос јед 
земљорадника на 20 до 45 ха, неземљорадника па З до 5 ха и вјерских устапова на 1 О ха и у 
изузетним случајевима ваЗО ха. Под удар аrрарне реформе дошао је вишак посједа изнад законом 
утврђеног максимума или у цјелини nос јед земљорадника, пеземљорадника, свјетовпих правпих 
лица и вјерских организација, установа и објеката.lО Дубоке промјене аграрпих својинских 
односа наишле су на жестоко супротстављаље цркве, Исламске вјерске заједнице и легалне 
грађанске опозиције, као и на незадовољство крупних земљоnосједника и осталих објеката аграр
не реформе.ll 

У Боспи и Херцеговини је укупно експроприсапо 18.479 посједа, од чега је у ЗемљиЈПни 
фонд аграрне реформе и колопизације yrnлo свега 110.502,9 ха обрадио е и необрадиве земље.12 То 
је била каn воде у мору сеоских па у пера од 11ајмање 855.000 душа. У свему је подијељено 25.106,8 
ха обрадивеземље на 11.662 мјесна arvapнa иnтересента и 1.620 унутрашњих колониста. Држаn
ним nољопривредним добрима, земљорадnичким задругама, сељачким радnим задругама, nреду
зеhима и установама дато је 55.412,7 ха обрадиве и необрадиве земље, док је 29.993,4 ха земљи шта 
остало неоnредијељено.13 Како се види, из Земљишноr фонда агvарне реформе и колонизације 
за Босну и Херцеговину нодијељено је, углавном сиромашним сељацима, само 23% од укупне 

9 Аграрни nрописи у Босни н Херцеговини, Сарајево, 1946, стр. 16. 
10 Љidem, стр. 13; А БиХ, Фонд Влад:1 НРБиХ (сигн. ВЛБХ), к. 16, година 1946, док. б. 10.153/1946. 

Табеларни преглед ло федералним реnубликама одсељених Пољака, извежене стоке и по
кретне имовине, те остављене неnокретне имовине са nодручја ФНРЈ од 02.11.1946. 

11 Повијест Савеза комуниста Југославије, стр. 340. 
12 Никола Л. Га hew а, Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945-1948, Нови Сад, 

1984, стр. 252; Др Вера К р ж и ш н и к- Б у к и h, Полиmка КПЈ према аграр н ом и сељачком 
питању па подручју Босанске крајине 1945-1948. Увод у проблемаrnку аграра и ссљаштва у 
раном социјализму, Бањалука, 1988, стр. 219. 

13 Никола Л. Г:1 hew а, н.д., стр. 253. 
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Стратегија друштвеног и nривредног преображаја села nочивала је на класном и идео
лошком приступу урсђења веома сложеног аграрног и сељачког питања. Ти nронеси су се 

о;юија.ли у условима бременитим читав11м комплексом пошпичких, економских и социјалних 
проблема. Као средишно поприште ратних окршаја и оnерација у Југославији, Босна и Хсрцего
оинајс nретрпјела огромне људске губитке од 541.717 до 700.000 дywal и раза~ња и пустошења 
материјалних и културних добара у висини од nреко 62 милијарде динара2. Многа села су 
nрепюрсна у згаришта и полупуста станишта са запуштеним и опустошеним газдинствима3. У 
односу на nредратно стаље, сточни фоiЩјс смањен за 43,5% код говеда и 62,5% код оваuа, број 
воh1шх стабала за три милиона, винограда за 2.702 ха и пољопривредних справа, алата и остале 
опреме за nреко три милиона хомада4. То је увелико погоршавало ионако тежак положај највећег 
дијела сеоскоr· живља, осудивши га за дужи период да живи и ради по укоријсњеним нормама, 
обичајима и навика:'l!а. О томе увјерљиво свједочи nодатак да су сеоске куhе у већини биле 
некомформне, без потребних хигијенских уређаја и са земљаним nодом, оmореним опьиштем и 
једном просторијом.Израз лоruег социјалног и културног стаља села био је да све до 1950. нс 
познаје снабщ1јсвање водом из водовода. Ту важну потребу задовољавало !е из хигијенски не
заштићених извора, бунара, ријека, потока, језера, цистерни, па и локава. Жиоотне прилике 
сељака, у том погледу, ниуколико се нису nромијениле у односу на 19. вијек. Посљедице тога биле 
су чссте појаве епидемије трбушног тифуса, паратифуса, дизентерије и кожних болести. б На ком 
се економском и нивилизацијском ниооу налазила Босна и Херцегооина 1950. године рјечито 
гооори податак да се једва 15% њеног становништоа снабдијевало водом из водоводне мреже 
према 60% до 75% у САД Великој Британији, Француској, Њемачкој, Шuајц11рској и Холандији 
прије другог снјетскоr рата.? Економски моменат условио је да се у пољоnривреди дуго задржи 
застарјели начин привређиваља. Почетком 1946, двије трећине газдинства је још увијек земљу 
обрађива..'lо помоhу рала. Сијачица је била оелика ријетхост, тако да је на једну долазило 2.500 
газдинстаuа. Примјена агротсхничких мјера тада је била готово непозната.8 

Структурним промјенама друштвених односа на селу мотивисани су провођење аrрарне 
реформе 1945. и 1953. године, осниоање држаоних пољопривредних добара, изградња разr·ра11атс 
.\!реже општих земљорадничких задруга, социјализација села по совјетском обрасцу, с ембрио
налним эачеци~1а 1945. године, укидање тржишних односа за које је сматрано да су неспојиви са 
соцнјалистичким системом и укључивање приватног сектора у nланску нентрализооану привреду 

под државном контролом и руковођељем. Приватна својина над средствима за nроизuодњу при
nрсмено је толерисана, која је у изuјесној nерспективи имала бити затрта. Цијели период 1945-

Лрхиu Босне и Херцеговине (АIЈиХ), Фонд Министарство социјаЛЈюг стараља НР БиХ (cиrtt. 
МСС). к. 1, година 1945, док. бр. 1093/45. Извјештај Министарства социјалне nолитике НРБнХ 
од 12. 07. 1945. Миннстарстnу социјалне nолитике ДФЈ-Беоrрад. 

2 Архив Југославије (ЛЈ), Београд, Фонд Реnарациона комисија Владе ФНРЈ, снгtt. 54-6-23. 
Извјсштај Земаљске уnраве народних добара за Босну и Херцеговину од 07.06. 1945. Пред
сједннштву Народне DJiaдe за Босну и Херцеговину 

З Л Ј. Фонд ЦК СКЈ, сигн. Xl-1/15. Аtшлиза стања nривреде Босне и Херцеt·овине нз !946. год1111е. 
4 ЛЈ. сигн. 54-6-23. Извјештај Земаљске уnраве народних добара за Босну и Херцеговину од 

07.06.1945. ПредсједништвуНародне владе за Босну и Херцеговину; ЛЈ. ФондМинист:~рстnо 
за федералне јединице Dладе ДФЈ, сигн. 22-1-1. Извјещтај Зем:uьске комисије за ратну штету 
Босне и Херцеговине од 27.09.1945. Министарству за Босну и Херцегоnину-Бсоrрзд. 

5 АБиХ. Фонд Саnјет за народно здравље и социјалну nолитику НРБиХ (СЗС), к. 140, го,1иш1 
1950, док. 66. Извјештај Одјељења за комуналну :хигијену (Централног хигиЈенског завода у 
Сарајеву) о њеrовим задацима, од 08.11.1945. 

6 Љidem. 

7 lbldem. 
8 ЛЈ. Фонд ЦК СЮ, сигн.ХI-1/15. Лналнзастања nривреде Босне н Херцеговине из 1946. године. 
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УДК 333(091)(497.15) "1945/1953" 

БУДИМИР МИЈIИЧИЋ 

ПОГЛЕД НА ДРУШТВЕНЕ ПРИЛИКЕ СЕЛА У БОСНИ И 
ХЕРЦЕГОВИНИ 1945-1953. ГОДИНЕ 

Период 1945- 1953. године, мада је временски трајао неn ун у деценију, набијен је, као ниједан 
раније, силним, судбоносним, противурјечним и з1·уснутим унутрашљим и сnољним појавама, 
догађајима, збив<ньима и процесима неслуhене револуционарне жестине и интензитета и далеко
сежног домета, који су засјекли у живо ткиво сеоске средине. Пратиле су их дубоке друштвене и 
економске промјене, поремеhаји и потреси, политичке, административне и репресивне стеге 
власти, револуционарни занос, индивидуалне и колективне психолошке трауме и прикривени и 

отворени отпори који су сламани примјеном разноврсних, па и сурових средстава. То не изне
нађује, када се зна на којим основама и у каквом националном и међународном амбијенту су 
извођени корјенити друштвени заокрети и промјене и кроз какве је све буре и мијене пролазила 
Југославија. У вртлогу матице револуционарних токова нашла се патријархално, непросвијећено 
и традиционалним нормама мишљења, nонашаља и живота заробљена, бременом сиромаштва 
притиснуто и усљед ратних страхота пострадало, опустошено и увелико у згаришта претворен о 

село. Као такво оно he уживати у мирнодопским благодетима колико их је могло nружити 
сиромашна друштво, задуго бити златни мајдан државне акумулације и посредно мање-више 
искусити посљедице нестабилних и копфликтних међународних односа. Што је 1953. година 
узета као горња времепска грапица за то постоје убједљиви разлози. С том годином се, наиме, 
завршава прва фаза социјалистичког преображаја села, како ra је замишљала, дефинисала и 
спроводила комунистичка авангарда, евидентно слаби социјално насиље и економско исцрпљи
вање села укидаљем обавезног откупа пољопривредних производа, везаних цијена, оrраничења 
права слободног располагаља иметка м, ограничеља слободе кретаља грађана из једног мјеста у 
друго и административног укључиваља вишка сеоске радне снаге у неаграрне привредне дјелат
пости, сужавањем базе коришћења бесплатне радне снаге као извора државне акумулације, на
пуштањем концеnције социјализације села и увођељем тржишних односа код приватног сектора. 
Истовремено се напушта догматска схватање да сиромашни сељаци самим својим социјалним 
положајем представљају политички пајпрогресивнију снагу сеоске средине и главни ослонац 
државе за радикалап друштвени и економски nреображај села на социјалистичким основама . 
Евидентно је да се од тада извјесно либерализује друштвени живот. Изузетно динамичан разnој 
Југославије, па сходно томе и Босне и Херцеговине, пун изненадних обрта, обликован ј е под 
утицајем савремених балканских, европских и свјетских историјских збиваља. Друкчије није 
могло ни бити, зна ли се да се тај развој одвијао у сјенци изразито заоштрепих међународних 
односа, хладноратовске блоковске подјеле свијета на идеолошкој основи, трке велесила у нукле
арном наоружању, распламсаваља антиколонијалпе ослободилачке борбе народа Азије, Африке 
и ЈужнеАмерике, револуционарних преврата, расnростираља социјалистичког поретка на више 
земаља европског, азијског, афричкоr, па и америчког континента, радикалне измјене nланетарне 
политичке карте, рађаља прогресивног покрета несiЈрстаности и из.пожености Југослаnије при
тисцима Запада и Истока. 
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