
PAVLE MlТROVlC 

Iz k ulturne istorije radnickog pokreta Воsпе 
Hercegovine do 1918. godine 

Ovo nekoliko slika predstavlja pokиsaj da se, donekle, osvetli kиl
tш-na strana perioda radnickog pokreta и Bosni i Hercegovini od pocetka 
naseg veka do prvog svetskog rata koji је prvi риt potresao lancima koji 
sи okivali оvи nasи pokrajinu. Kako se dokиmentacija u ovom radu temelji 
па иspomcпama staгijih drugova, ove се slikc cesto izgledati Ьlede, ali се, 
Ью·, donekle, ispuniti prazninи izшedи danasnjeg i onog rclativno Ьliskog, 
ali stvarno nama tako dalckog vremeпa, kada је Bosna Ьila poslcdnja kolo
nija и Evropi. Pi~ac se, medutim, nada da се bas ova nepotpunost prikaza 
dati podstreka rnladima da ovaj pe1·iod pгikazи temeljitije nego sto је on') 
Ьiо и stanju. 

1. PROLETERSKI KNJI2EVNlCI 

U poёetku гadпicka klasa · na$e repuЬlike nije imala, za dиgo vre
mena, odakle i od koga da uci. U Воsпи i Hercegovinu и velikorn Ьrоји 
do$li su strani radnici prvenstveno radi bolje zarade. Medtl tirn strancima 

' ) Pisac је uve pudalke роеео da prikuplja 1917 (kada је dosao u Saraj~vu), i lo p!"evenst\·~no 
pl"ema pritanju naj~tarijiћ c1arюva pokreta, jer ga је najvi~ illlcrcsirao Jitni momenat: da vidi, prema 
Adlerovш1 rccima, koliko је socijalizam opravio ljude boljimc. Оп, mc<1utim, nikada nije stigao <la 
podatke upotpuni iii ы·<.>di, racti drugog posla kojenш se posvetiu. Ovdje је izosta\ ljcn uvod (idejпa 
i mate1·ijalпa atmosfe1-a ukupiшne Bosne 187S-1918), koji sc nalazi tt pi~ce,·oj knjizi iz 1955. 
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Ьilo је mnogo dobrЉ i klasno svesпiћ drugova, ali vecina је tesko i sporo 
Ltcila srpskoћп,atski jezik; oni koji su bili ozenjeni, nisu ga пikada dobro 
naucili. Tako su nasi prvi 1·adпici morali da se duћovno h1·ane sarno iz dva 
lista: Sarajevski tist i BoSпjak, koji su imali zadatak da sistematski zaglup
ljuju nas svet. Oisto knjizevna stampa - jedina koja је Ьila onda dozvo
ljena Ьila је гadnicima daleka i skupa; sluzbeni knjizevni list Nada Ьiо је 
na tako vestacki visokom nivou da su ga mogli Citati sanю knjizevni snobovi. 
Zo1·a је bila iskljucivo srpska, dok su Bosanska Vila i Behar Ьili masaшa 
ЬIШ, ali ро sluzbeniш uputstviшa - bezboj.ni, ра su tako vecini Ьili, vero
\'atno, najblizi razni »Seгafiпski Perivoji«, koji su zaglupljivali one koje vlast 
nije stigla da zaglupi tcrorom ш skolorn-kasarnorn. 

Ра ipak, uprkos torn vestackorn srednjem veku, pocela је u ovoj 
feudalno-kolonijalnoj sredini da nastaje proleterska knjiga. Usred ovog pro
racunatog idejnog rnraka, росео је da se rada malobrojan, ali relativno шo
deran (шoderan zal1valjuju6i p1·ocen'tu iшlttstrijskog radнistva iz Austrije) 
radnicki pokret, koji nije stvorio samo sindikalne i politicke organizacije 
nego i prva kultuma udruzenja i koji је zaceo jedntt rnalu proletersku knji
zevnost. Istina, Bosna nije dala jednog Tucovica ili Abrasevica, а dva najjaca 
pisca koja cemo navesti, dosla su iz Hп:at::>ke; ali ako usporedirno brojcaнi 
odos bosanskog proletarijata i bttrzoazije, а nadasve njilюvu ekonornsku i 
kulturnu snagu, moraceшo da priznarno da i ova rnala bosanska proleterska 
knjizevnost irna i vrednost i zasluga. 

U ovoj klasicnoj zeшlji narodne pesrne pгirodno је da се prvi pгo
leteri lcoji zavole knjigи, Ьiti ili sakupljaci ili imitatori narodne poezije. U 
Bosni је narodna pesma najdufe od svih nasih pokrajina- osim rnozda Crne 
Gore - bila neka novina, jedina novina Ьliska svim dгustvenim klasama, а 
pristupacna i aпalfabetima. Kada zпamo da је krajern XIX veka kult Vuka 
S1ef. Karadzica Ьiо opsti i da је popularni casopis Bosanska Vila decenijarna 
L.;ve do Coroviceva urednistva) objavljivao iskljucivo narodno Ьlago, Ьiсе nam 
jasno da su prvi nasi skolovani proleteri srnatrali da је sakupljanje пarod
пih реsаша prva knjizevna skola. Tako vidimo da se na bezirneнe pevace 
feudalnih vrешепа и XIX veku nadovezuju profesionalni pesnici-zaпatlije 
(nasi »Meistersiнgeri«), kao cuveпi zlatar Р о r с а ili cipelar L о р а r d i ј а, 
obojica Sarajlije, te Matan Р а v .i с-М i lc е 1 ј е v i с, kovac .iz Varesa iz vre
rnena kada је nasa prva visoka рес (1891) pocela da unistava individualne 
kovace (Kresevljakovic, Zeljezni obrt и Varesu). 

Prvi proleter, sakupljac narodnog Ьlaga, bio је Milan В и g а r i n o
v i с, Sarajlija, koji је zbog siгoшastva иСiо sarno jedan razred gimnazije i 
iщcio stamparski zanat, koji nш је Ьiо kao neki nastavak skole koju је toliko 
voleo. U stampariji, и kojoj је lЋdio, starnpana је Bosanska Vila, а kako 
ти је rnajka Ьila iz gиslarske farnilije, prirodno је da је i on svoje literarne 
potrebe zadovoljavao, upravo kao Ј nas seljak, narodnom pesmorn. Umro је 
1902. godine и dvadesetoj godini, ali је i и tako kratkom zivotи stigao da 
osnuje pгvu radnicku biЬlioteku tt Sarajevu, koja је postala maticom Тipo
grafskog druslva, osnovanog godinu dana nakon njegove smrti. Dve godine 
nakon smrti mostarski tipogгafi izdali su ти prvu zЬirku narodnih pesama 
(Sarajke) koje је, izgleda pokupio najvise ро Sarajevu. Iz te zЬirke vredi 
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navesti pesmtl »Sloboda pod starost«, koja гeljefno prikazиje polozaj zenc 
и feиdalnom drt1stvu i koja nаш kazc kako је Bugю·inovic imao smisla za 
socijalne karaktcristicne momente: 

Procviljela Ьijela kаdина 
Uz koljeno age Hasan-Age; 
»Asan-aga- dragi gospodarи, 
Eto ima osaшпacst godina, 
Kako si me и dvor dobavio, 
Ја Jos ne znaш kakvi sи ti dvori 
Niti prodoh kroz muske odaje 
Niti znadem па konaku vгata, 
А kamoli sokak na earsiji«. 
- Моја ljubo, moja draga duso ... 
Dok ozenim sina najmladega, 
Onda setaj ро konakи mome! 

Da је BиgarinoYic poziveo i razvijao se sa radnickim pokretom, оп 
Ьi nюzda postao bosanski Abrasevic. Njegov savremenik, I v а n М а r u n o
v i с, Sarajlija, cipelar, poziveo је, ali ipak nije postao proleterski pesnik; 
saшlela ga је burzoaska sredina. On је svojc narodne pesme, skиpljane ро 
Bosni i Hercegovini, izdao 1906 uz pomoc Prodana, urednika pravaske 
H1·vatske krune и Zadru. Marиnoviceva zЬirka је slaЬija od Bиgarinoviceve, 
jer sadrzi i prve »degenerisaпc« sevdaliнke (Mila n1ajko иmrеси ti mlada 
- ostace ti eesalj i рошаdа), ali inace potice iz iste, Vиkove tradicije. U 
zЬirci је najbolja реsша о braci Moricima, cuvenim feudalnim siledZijama 
iz Sarajeva, а :М:arunovic ju је zabclezio od pevaca Porce. То је najlepsa 
verzija te popиlarne bosanske narodne pesme (Kresevljakovic: MoriCi) i Ma
runovic nas је time zadиzio kao nekada AlЬerto Fortis sacиvavsi »Hasana
ginicи«. Drиgo Marunovicevo delo Moji ptici, Љ·ske pesme, stampaпe u Mo
starи (verovatпo 1907,) predstavljajи tipiean prodиkt romaпticarskil1 epigona: 
to sи ljubavna prenemaganja i alkoholicarsko-patгiotska fraziranja ро kojima 
ne Ьi niko rekao da је pisac Ьiо proleter. 

В о g о s 1 а v Ј о s t, tipogгaf, ostaje, nap1·otiv, stalno и svojoj klasi 
(Glasovit, Gтafiёka Revija, 1939). Dosavsi шlad iz Hrvatske и nasu srednje
vekovnu-versku sredinи, nije cudo da је najpre zapao pod uticaj klerikalaca 
i Ьiо clan, neko vreme, cak i ideolog, zиte organizacije. Ali, uvidevsi strajk
brehersku ulogu, koja је Ьila nameпjena »hriscanskim« radnicima, Jost se 
vratio klasniш organizacijama i Ьiо, povodom jednog st.гajka, proteran iz 
Bosne. (U tome је strajkи, prema drugи Medicи, ~tadler upotreЬio >>casne 
sestre« kao strajkbrehere). U drami Zrtve iz 1911, koju је, kao sto sam veli, 
»postavio« и Rиsiju da је bosanski cenzoг ne zapleni (P1·oleterova Spomenica), 
opisuje se rudarski stгajk, policijsko nasilje i pokvarenost kapitaliste koji 
siluje gladnи radnicu. Drama је оЬiспо propagandisticko clelo i pokazuje 
proletera koji је literaшi autodiktat; radnje је malo, ali zato ima nщogo de
klamacija о proleterskoj pгavdi i bиrioaskoj nepravdi. Delo је, sigurno, na
stalo pod uticajcm Gorskog, и опо vreme najcitanijeg pisca medu nasim 
I-adnist,rom, ali ima t1·agova i паsе ondasnje simbolisticke mode: tako bura 
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prati tragicni rasplet, kao и Ekvinociju. U иptttaшa za dramaturga, iscrpnim 
kao i kod Vojnovica, iznosi se protest гadnicke klase protiv »drustvene tru
lezi«, а to је Ьilo najvise sto se onda и onakvoj sredini smelo reci vladajl!coj 
klasi. Drama је, шedиtim, bas zato sto је Ьila tendenciozna, imala иspeha 
na proleterskim pozoгnicama и Bosпi i Hrvatskoj; pisac kazc da је Ьila pri
kazana nekih pedesetak риtа. Posle 1918. Jost је napisao jos dve radnickc 
clrame: Rascvetali pupoljci i Sтр i cekic, za koje se zпа da su Ьile pгikazane, 
ali se пе zna da li sи i stampane. Ко ih bl!de oLkrio mogao Ьi da l!potpипi 
kпjizevпi lik ovog pгoletera koji је stvorio prvи radnickи dramи l! Bosвi. 

lsto се tako ЬiLi potrebпo da se иpotptшi slika proletcra - knjizev
пika и pravoш znасепји te гесi N i k о l е V и k о ј е v i с а, iako se do пjego
vih dela jos moze doCi. То је Ьiо savrsen tip klasпo svcsnog i obгazovaпog 
proletera »koji је imao intelegeпcijtt kao шаlо koji тadnik и jиgoslaveпskim 
zemljama«. Glas slobode, 1913, 180, иvodni claпak povodom Vиkojeviceve 
smrti). Roden је 1882. и Bovicu kod Vrgin-Mosta, svrsio је оsпоvгш sl'-olи i 
postao tipograt nakoп sto је promenio нekoliko zanata; ipak izgleda da mu 
је, kao Dositeju, пајvеса skola Ьila pиtovanje, trbuhom za kruhoш, гаzишс 
se. 1903, а onda opet 1906 pojavio se и Bosni i odmaћ Ьiо zapazen ko<.i »Sla
venske Lipe<<, pтvog stalnog sastajali.Sta sarajevskЉ 1-adnika onoga vгemena. 
Za vreme generalnog strajka 1906. jedan је od rukovodilaca, а on је to i pla
tio: policija ga је toliko premlatila cla mu је to ubrzalo ranu smгt. Nakon 
toga је na nekom radпickoш zborи и Travniku Ьiо opet ићарsсn i kao »stra
nac<< proterean iz Воsпе. U Zagrebu је Ьiо jcdan od иrednika Slobodne Rijeci, 
и kojoj se najvBe zalagao za radnicki pokret и Bosni; и Веси је 1908. sa Cis
tlerom, izdao bosanski Majski Spis. Sprovod ти se pretvorio и jedinstvenи 
radnicku manifestaciju sto је Ьila prava senzacija za Zagreb (Tipog1·ajska 
Spomenica). U izvjestaju sa pogreba је гесеnо: >>Dиsa naseg velikog Nikole је 
tako cista i нevina da је nije и stanju okaljati ni jedan рор svojiш bespotreb
пim pevanjeШ<<. Ista Spomenica kaze da је Vиkoje,ric Ьiо, иz Bиksega, пајјаса 
sпaga kоји је izbacio Tipografski savez Hrvatske, а l1 claпku koji 111U је po
svetio Vitomir Korac kaze se da је »иvek vise mиcio tиаи mиkи nego svojи«. 

Vиkojeviceve Sabrane Pтipovijesti (Zagreb 1911) ruogu sc i daпas ci
Lati sa иzivanjem. »Ма sta se ne pojavi јеdап Napolijon, da sve to prevrne, 
ра da Ьиdе jedan bog да пеЬи а јеdап car na zemlji« - to је poslednji иzdаћ 
sLarca Golinjanina, pre ncgo sto се se zbog bede obesiti. Realistiean је opis 
nasiћ Aшerikanaca povratnika, koji l! svoja sela donose »americkи kиlturи<<, 
alkoholizam i polne bo1esti, jedino sto је паsа пcobrazovana sirotinja rnogla 
da >>nаи6<< и Americi. Slikovito је prikazana paиperizacija nasЉ pasivnih 
krajeva kojima шоzе da pomogne jedino indиstrijalizacija. Ista ostrina pog
leda za socijalna opa:lanja izЬija iz Price ne zaposlenog radnika ili Iz zivota, 
gde se slika паsа »bogata<< Slavonija, ciji seljak, паkоп иkidaпja >>kOl·duna<< 
i raspadanja zadrиga, ne шоzе saшostalno (ia opstaпe пеgо postaje пadnicar. 
Jedinstveпo је prikazan seljak koji skoluje dеси za »gospodи«, а kasnije ta 
gospoda - pisarcici gladni ро veceri - nece da паzоvи оси пi dоЬаг dan. 
Vredi citati Vukojevicevo гuganje idili »SVoje kи6ice - svoje slobodice<<, 
dok и stvarnoш zivotи пadnicar шоrа da ostavlja svoje najmilije bez icega, · 
idиci trbиhom za kruhom, а >>placmjastor<< и isto doba namesta sапю one 
raclnice koje ти se роdаји. Prica Na ulici daje slikи Sarajeva pocetkom ХХ 
veka tt kojem ni najslikovitija narodna nosnja ne moze da sakrije proces 
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paиperizacije i pгetvaгanja dојисегаsпјсg zaпatlije t.L gladпog pгoletera; to 
је џјеdпо prvi knjizevni opis geneгalnog strajka 1906. U prici и Afтici Vиko
jevic slika nekoliko internacionalnih broclolomaca bщzoaskog poгetka kako 
stираји и francиskи »Legiju« da motkom »civilizuju« nesretпe crne, jer tim 
brodolomcima nc prcostaje nista drugo osim te dobrovoljne gradanske smrti: 
ovom i ovakvom drиstvu nisџ potrebni. - Cetiri poslednje novele su mu sla
Ьije, iako u njima ima psiholoskih opazanja tuberkuloznog proletera (Ртiса 
boleS11.<Jg тadnika) ili iskиstva kako zat\•ori postaju Visoke skoJe za kvarenje 
primitivnih, ali inace ne,rinih раuрега. 

Рпа prica iz zЬirke Novele (Pesta, 1913), рщi naslovom Dvojako zas
ticeni kmet, toHko је ziva, da се se шосi jos dugo citati. Ovaj dvostruki kmet, 
i Ьiskupov i grofov, hoce da zeni sina. Grof celjski daje dozvolu za onoliko 
masti koliko је dcbela strazпja strana Barice, znajuci da се kmet doneti i 
vise samo da izbegnc stvarno merenjc devojke. Ali, kod zagrcbackog Ьiskupa 
stvar је drukcija: Ьiskt.tp, istina, nece licno da upucuje Baricu u »bracne. tajne«, 
jer mu је goricki Ьiskиp nedavno poslao na dar divnu Talijaпku, ali zato иpu
cuje mlaclu »Па urcc\ovanjc« kaпonik Pavlu. Ргiса se zavrsava reciшa da se 
sav kmetski осај sastoji u tihoj psovki dvostruko zasticenog оса: »Tat Kris
tus~v! То zпaci jednu kozи clvaput .derati!« - Novela Lutanje opisuje sapat
пilш Rusa, prolctcra s kojiш se nas::ю u zrttvorи i koji ро cele поСi govori: 
»Ја sаш covck, а ljudi nece da postиjt.L coveka u meni«. Kasnije је citao kako 
је taj clrug poginиo u nekom atentatи. Jcdnako је citak kada slika siromasnog 
splitskog ribara koji ne da kce1· siromahu, znajиCi da се iz dve bede nastati 
treca. - Iz zivota ljиdi и Bosni ти је novela Pod pтatnjom, и kojoj opisuje 
s\'oj progon iz Bosne kao »stranca« nepocudna propalim plemiCima koje 
eksportujи da »civilizuju« Bosnи. Prica Uskrs slika alkoholicarskи degenera
ciju naseg negda zdravog sela: i alkoћolizam, koji uЬija verи и nagdasnji 
пaivni »uskrs« naseg detinjstva; шesto toga sиjevcrja, treba da stиpi vera и 
»Novi иskrs«, и »Uskrsnuce« Ijudi, а ne sашо pojedinog ~oveka (иskrs, 79), 
- U Popu Љјi suprotstavlja modernog svecenika starinskom popu koji to
liko slici ljudoZderskom carobnjakи: stari роро је delio, za novac dakako, 
molitve i za pdavicare uz »Ьlagoslovenu vodu« protiv »dcvojackog uroka«, ра 
cak i »posveceno ulje« za bolesne krave! и Sumnjivcu ponovo prikazиje na
~eg Amerikanca koji, ро povratkи t.t domovinи, nc dozvoljava da ga zatvarajн 
bez sиdske presиde, zaboravljajнci da ondasnja паsа stvarnost nije Ьila ni 
istocna Evropa, а kamoli »Amerika«. Bozicnja prica и Jas~ama (Glas Slobode, 
24. XII 1912) plasticno pгikazиje niski standarcl zivota slovackih paupera na 
Tatraшa, mettu koje upada cetvoro nezaposlenih radnika, od kojih је jedan 
sigш-no Vukojevic. U ono vrcme aktиclnu temи balkanskih ratova obradиje 
novela О 1·atu i raju (Cтveni Kalendar), u kojoj pogi.nиle srpske vojnike i иsred 
гаја muci pitanje: zasto su oni иорсе posli и rat i kako li se njilюvi kod kисе 
sada pate bez njih? 

Vukojevica mozemo da ubrojimo i и pripadnike bosaпskog radnic
kog pokreta, jer је za njega toliko dao. Njegov guЬitak, prcma jednoglasnom 
sнdи savremenika (jos је ziv stari drug Ant. Medic koji је s njim radio), Ьiо 
је ra,,an guЬitkи Mice Sokolovica. Trebalo Ьi iznaci sav njegov knjizevni rad, 
rasijan ро pestanskoj C1·venoj Slobodi, zagrcbackoj Slobodnoj RijeCi i ро Cтve
nim Kalendarima i izdati celokupna ili, bar, odabrana dcla ovog naseg »Шalog 
Gorkog«. Vиkojevic treba da ude i и istoriju nase literatиre: ОП to zas!иZиje 
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kao socijalni realista, koji је obogatio nasи knjigu opisom pгoleterskog i 
pallperskog zivota pocetkom veka i koji је bio knjizevnik, иkoliko је taj 
lt1ksuz mogao sebl da dozvoli proleter nase balkaпske srediпe pre pola veka, 
kada se cak јеdап Dalski tuiio da ni medu nasom burzoazijom пеmа ћlеЬа 
za knjizevnika. Slil пш је knjizevaп, tako da ovog radnika-novelistu bez pret
hodnika mozemo da nazo\·emo prviш proleterskim klasikoш medu nama. 
Njegovo miпю i objektivno, а ipak toliko toplo, pricanje deluje kao otkrove
nje posle socijalпo-mora!nih Jostovih dekl~macija, da i ne govorimo о alko
lюlicarskim Maruпovicevim tiradama. 

Mogla Ьi se sastaviti jos zblrka p1·ipovedaka koje obraduju radnicki 
zivot onog vremena iz feljtona bosanske radпickc stampe, koja је cesto do
nosila vise pesama о seJjacima nego о radnicima, i1i boijih clanaka о kmet
skom nego о radnickom pitanju. Tal;:o Ьi se iz podlistaka Glasa Slobode 
mogla odabrati poneka novela Drag. Golиba (U;-e.~e аа, Zlocin), poneki lite
rarni pokttsaj smitrana (S1Lkob, Plemeniti lopov), пеkе crtice Ravaila (sigurno 
pseudonim) kao Model ili Tri gazdaтice, nesto od VJ. Maпdica (Glad) ili Steve 
Curcica (Dvije lude), vec prema knjizevnoj пednosti Ш socijalпo-istorijskom 
kriteriju. Od smitrana Ьi trebalo izdati nekc реsше iz 1919. kada је nasa bur
zoazija razvila apetite za milionima, dok је jos 1912. za Sгpski Crveni krst 
daYala grosevima. Trebalo Ьi da se пesto sactlVa i od Ant. Hangia, kao i od 
>>Konstantina« (sigurno opet pseudoпim, ali niko se od starijih drugoYa пе 

_ шоzе vise da seti ko Ьi to mogao da bude), ili od Jusиfa Vedada (pseudonim?) 
(Beg) iz krajiskog zivota), ili napokon nesto od Rисе. Ро feljtonima se nalazi 
dosta sastava bez potpisa2

) koji, izgleda, da nisи p1·evodi, kao Ciftinska posla 
ili Юnet, dramska slika iz Bosanske krajine od Vaskrsija Obradovica (vero
vatno pseudonim) i jos koja sitnica. Sve SLl t o prveпci ili knjizevni pokusaji 
koji cesto ne znace шnogo ali sa stanovista naseg гadnickog pokreta u onom 
relativno kгatkom razmaku od desetak godina, to predstavlja interesantan 
kulturni napor, jer taj pokret vo<.li и isto doba neprekidnu sindikalnu i po
liticktt borbu za osnovna prava radnika i coveka, stvarajuCi prve radnicke 
organizacije i prvu гadnickн stampu и Bosni. 

П. RADNICKA sTAMPA 

Od 1878. do pocetka ХХ veka Ll Bosni ј е postojala samo sluZЬena 
stampa, zatiщ kolonijalni organ reziшskih stranaca Bosnische Post, koji је 
kasnije izdavao i svoj jugosloYeпski prevod pod паslоУош Bosanska Posta, 
tc Bosnjak, najcitaniji list jer mu је Ьilo namenjeno da Ьнdе politicka skola 
anacionalnog »bosnjakluka«, нрrа\'0 kao sto је i austrijska crno-zuta stapma 
stvarala neki ћabsburski nacioпalizam. Dok је Austriji taj posao zapinjao 
zbog prosvecenosti masa, kod nas је »bosnjaklнk« obuћvatio gotovo Citavи 
bиrzoaziju, u prvom redu пшslimane i katolike, kojiгna је (prema Kalajevoj 
koncepciji) Ьilo namenjeno da stvore neki zastitni kordon izгnedu »austrij
skih Jugoslo,reпa« i slobodniћ drzava (SrЬije i Crne Gore), onako otprilike 
kao sto је оп stvoren oko nove Rusije 1918. Kalaj је, zbog zaostalosti bosan
skih шаsа, Ь'iо toliko uspeo u stvaranju toga »suckorskog<< mentaliteta (kako 

') Anonimвo saг~c.'livanjc 11 socijalistickoi !itampi , Ьilo је онсlа mcra opreznoьti: za ,·reme 
Лustt·ije pok. Steto Jak~ic odbljao је pi,cu i l:isto knjizevnc ё\апkе sa potpisom govoreCi: •Тi si 
clrz::~v i1i ~i\10\'nk•. 
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ga је nas svet zvao), da је mиslimaпи-kmetnи dиgo vremena Ьiо blizi aga 
nego kmet-hгiscanin, ili da је paиpel-izovani шиslimanski ciftica najradnije 
pгilazio (Beze, gde ti је иzе?) hаmаШиkи, toj tako malo йrustYelloj formi 
rada. 

Pocetkom ХХ veka nastaje gradanska, nacio11alisticka s tampa, da
kako и bosanskom smislи, kao pravoslavna, ml\slimanska i katolicka, samo 
sto sc рГ\Iа zove srpskшn, а posijednja hrvatskom, јег је interes burzoazije 
i feudalaca trazio da se vera i narodnost identifikoju. Mostar је poveo kolo 
sa Osvitom, Narodnom i Mttsavat·om, а пakon aneksije Saгajevo је posta!o i 
novi.nskim centгom pokrajinc. I ta је stampa podrZD\'ala s rcdnjevekovne 1шl
turne zidove koji su Вosnu delili ne па tri vere, псgо i na tri pisшa, jer stt 
v!asti - sledeci doslovno princip »D.ivide et iшpera« - nastojale da i tигska 
azbвka bude neko sluzbeno pismo. Kada se zna da је u celoj zemlji tek 10°/о 
stanovni.Stva znalo citati i pisati (1910. Ьilo је u Bosni 88о/о nepismenih, v. 
Gtas SloЬode, 1913ј167), onda је jasno. da је и takvoj sredini bila senzacija 
ako Ьi stadler pokrstio пeku ciganku, ako Ьi kakva pravoslavna иciteljica 
t1sla и katolicku crkvtt (mozda samo da vidi kako ona izgleda), Ш ako Ьi ka
kav maltar Ьiо 11ame~ten »ргеkо kljuca« tj. pr~ko procenta svoje vere. Kako 
је и takvoj atmosferi i skola slabo иspe,rala, c<~k i tl опоm najneposгednijem, 
и pitanjи cistote materinskog jezika, vidi se iz saljive rttbrike novina. Zvono 
је cak posle 1918. donosilo citave »tнгske« go\•ore u kojima su jedine srpsko
llrvatske reci Ьile predlozi, veze i poшocni glagol! То је Ьiо pandaп dalma
tinskom talijaпsl\oш »paгletanjн«, а i jedno i drugo је socijalno-jezicki re
zultat robovanjt~ tttdinu. 

U nestasici druge duhovnc ћrапс morao se bosanski proletarijat dtt
go hraniti i takvom ~tampoш koja ga је zatucavиla. Strano rt~dnistvo, oso
Ьito radilicka aristok1-acija iz Austrije, gгaficari, пн:ot::tlci i zelezпicaгi, Citali 
Stl austrijsku socijalist icku stampu, ali doшaci radnik nije imao od toga ni 
indirektne koristi, јег је izшedu njcga {osoblto ako је bio zaostao, ра је za 
njega strani jezik znacio mnogo) i slгanog гadnika postojao нeki zid nepo
verenja. Straпi radnici, odreda kvalifikov<~.пi, Ьili su bolje placeni, а uz t 0 su 
па~i radвici cesto, pod uticajem bиrzoaske s tampe, u njiшa videli »kиfera~e« 
koji im otimajtt hJeb. Ipak su 0''i stпшi Пtlinici, osobito nakoп 1900, saшim 
S\'Ojiш priшerom boljeg ziYota c!clovali re\'Olncioпarпo na dошасе radnike, 
а oni, opet, шedu njiшa koji stt koliko-tC'!iko naнcili srpskol1П'R tski pricali 
sи stalпo domaCim гаdпiсiша о at!Strijskom гadnickom роkгсtн, i о organi
zaciji kao о jedinom spasн . U tош sн ргю:сн najvise uradiJi гadnici iz Hrvat
ske i Srbije, iako је nad sviш tiы »stгa •lcima« (S\' ima koji лisu Ьili rodom 
iz Bosne) stalno visio паd glavom mac izgona (ctl\'<..:Лi »bosanski sнр«) zbog 
»buпjenja«. Kolonijalni је rezim priшeпjivao Ш·~tod izgona kao лajsigurniji 
nacin da svakome zapи~i usta i da tl zешlјн onemogнci ulaz svakoj slobodвoj 
reci; tako је, izшedи ostalog, »Sttpiran << Ј c•·otij e Plavsic, јеd;щ od organiza
tora prvih nasih sindikata. 

Od socijalistickill listova koji su poceli otvaгati oci ргvој generaciji 
шodernog bosanskog radnistva treba spomenttti prvenSL\'cno zagrebacku 
Slobodnu Rijeё, beogradske Rad1~icke not•ine i pest:шsku Cт/Jenu Slcbodu, 
orgaн jugosloYenskog radnickog drust\Ћ »Sloboda« tt Pesti. Treba, naime, 
znati da neskoJovani jugoslovcnski proJetarijat пiје cckao Skerlica, nego је 
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daleko pre nase najnaprednije bиrzoazije davao jиgoslovensko imc S\ТOjim 
иdгuzenjima izvan nasih zeшalja (Вес, Gгас, Pesta, Prag, Berlin); ta sи drus
tva cesto bila pravi univerziteti za шпоgе nase sindikalne funkcioneгe. »Slo
bodna Rijec« је za оло doba, а osoЬito za bosanske kolonijalne prilike, pisala 
vrlo slobodno, tako da је njeno rastиranje znacilo agitaciono sredstvo 
prvog reda. Dakako, Cim је pocela da параdа bosanski apsolиtizam, Ьila је 
zabranjivana ili рlвпјеnа na bosanskoj granici, а cesto је za svakim pojedi
nim brojem Ьila priredivana hajka. Kada је vlast, napokon, sasvim zabranila 
вovini ulaz u Bosnu, Rijec је pocela da menja ime и izdanjima za Bosnu; 
tako је ona dolazila u Bosnu kao Вита, Zста, Iskra, Borba, Rad, Bic, Kandzija, 
Kladivo, Nap1·ijed, itd. Slobodna Rijec је imala »Za Bosnи« nekih 25 raznЉ 
nazi,ra, а па zagrebackoj izlozbl 1910. sve su glave lista Ьile izlozene kao 
ilttstracija bosanskih prilika. Konfidenti vlasti и Bosni brzo Ьi otkrili пovi 
naziv novine i vlast Ьi је zabranjivala pod novim nazivom, ali dok Ьi zabra
na Ьila objavljena, vec Ьi ро gdje koji priшerak Ьiо presao granicн. Zbog 
tc vecnc igre slepog misa morala је Ьiti udesena роsеЬпа kolportaza Slobod
ne RijeCi; svaki novi broj dolazio је na drнgн adresи, а rasturanje је ' 'rseno 
na svoj nacin , н tome sн se osoЬito odlikovale шlade drиgarice. Kada slari 
dгнgovi pricajи о kolportazi te prve proletel·ske doista slobodne reci, covek 
n e zna cemu da se vise divi: ili heroizmи nasil1 prvih klasno svesnill raclnika 
koji su se to!iko izlgali da citajи nesto svoje ili Iнkastvu kojim SL1 varali 
policijн pгenoseCi novine iz Вгоdа. Pojedini Ьгој menjao је ро desetak vlas
nika i Ьiо ]е tl cirkulaciji dok ne Ьi dotrajao ili dok ne Ьi stigao prvi sle
deci broj koji Ьi sretno presao granicu. Tek 1908, nakoп napada aиstrijskih 
socijalista u Beckom paгlamentu na vladи zbog Slobodne Rijeci, bosaпske 
vlasti sн dozvolile novini slobodan ulaz. 

Odmah iza Slobodne Rijeci dolaze beogradske Radnicke N ovine, iako 
ј е вjihovom popиlarisanjи, doпekle, smetalo sto sи dolazile iz inozemstva 
(Sl"Ьija је onda Ьila inozemstvo), i sto Stl Ьile stampane cirilicom, jer је sti
cajem polit ickih i socijalnih prШka latinica Ьila postala pismo vecine и Bosni. 
Uza sve to, иticaj beogradske socijalisticke stampe, а kasвije иticaj sindikal
ne i politicke literatиre, postao ј е presиdan и Bosвi, jer је srbljanska klasna 
liвija) osoЬito za vreme Tиcovica, najveceg coveka sto ga је izbacila jиgo
slavenska radnicka klasa (Ьila mnogo strozija nego ћrvatska, Ьиdисi da је 
Srblja Ьila sanюstalna drzava; to nam objasnjava neke pojave и bosanskom 
radnickom pokretи onog vгemena па koje cemo se ponovo vratiti. 

Na trecem mestи treba spomenиti ut icaj pestanske Cтvne Slobode 
(kasпije SloЪode) koja је pisala jos slobodnije od Slobodne Rijeci, jer sи и 
ono doba neke politicke slobode и Madaгskoj Ьile vece nego и Aиstriji ili 
Hrvatskoj . 

Kako је pokret и Bosni, medutim, Ьiо prilicпo ојасао, osetila se po
trcba za domaCim radвickim organom, ра је kongres Glavnog radnickog Sa
veza 1908. zakljиcio da se pokrene vlastiti organ Glas Slobode. Внdисi da 
је okиpatorski reZim slobodnи stampи gиsio katJcijama, moralo је nase rad
пistvo najpre da smogne 3.000 kruna, ogromnu svotн za јеdав pokret siroti
nje. Medиtim, i to је skиpljcno jednim besprimemim elaвom, i list је роёео 
da izlazi tri риtа mese&ю; prvi broj је izasao kao Prvomajski broj 29. aprila 
1909. pod uгednistvom tipografskog radnika Sretana Jaksica. 
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Covek oseti ganuce kada danas lista ро tom prvom masovnom kul
turnom proizvodи radnicke klase nase pokrajine, klase па koju sи onda 
gledali ne samo koloпijalci nego Ј domaca burzoazija kao na пеkе kmetove 
grada. Beli prostor, odmah и drиgom Ьrоји lista, pokazиje kako је kolonijal
na vlast brzo osetila kakav otrov predstavlja ovaj mali list za tako mnogo
brojnи sirotinjи svih klasa ove zemlje. Zapleпili sи onaj toliko hиmanisticki 
casopis Gorkog »Mi smo socijaliste!«, и kome nema gotovo nicega borbenog, 
nicega ~to Ьi izazvalo boga ili vlast. Izlazenje пovina pozdravio је zelezпicar 
Milan- Ivkovic. 

Spavali smo поси, danju ... 
U toj te~koj patnji, mиci, 
U toj tami i пеzпапји 
Klali smo se kao vиci. 

Koliko ја Ьila siroшasna ta klasa, koja је napokon, doblla svoj orgaп, 
vidi se iz dobrovoljпih priloga za list: cmi izпose vecinom 10 ili 20 helera 
(para). Od 1910. list izlazi sedmicno, а od 10. maja te godine dva риtа sed
micno. Kasпije izlazi tri риtа sedmicпo, а 1. avgиsta 1913. postaje dnevnik. 
Zbog rata, koji је toliko razblo pokret, list 6. oktobra 1914. prestaje da izlazi, 
ali је ponovo росео da izlazi 30. јиnа 1917. Napokon је 2. novembra 1918. 
Glas Slobode izasao kao prva necenzиrisana novina Bosne i Hercegovine.') 
Attstrija је Ьila srusena. 

Prema pricanjи F. Rausera, jednog od prvoboraca ovog perioda пa
seg radnickog pokreta, kolonijalпa vlast је onda sa podozreпjem gledala па 
radnika koji је dolazio и kafanи da cita novine, а kada је Glas Stobode росео 
da izlazi, rezimlije пisи mogle da shvate kako radnici mogu da иredиj-u пo
vine; 1913, kada је policija zapecatila Radnicki dom, policajci se nisи mogli 
da nacиde savrsenoj administraciji sindikalnih organizacija. 

Ve6na је clanaka Glasa Slobode nepotpisana: oseca se da pred za
jednickom stvari prestaju licпe amЫcije. Odgovorni urednik (to sи cuveni 
»Sitz-redaktori« onog vremena) ide cesto и zatvor, ali i to se smatra kao пеkа 
pocast. Prvi је »odlezao« Rajko Zemva, zatim Kurtovic, ра drиgi, ali sv·i su 
to shvatili kao neki doprinos svom organи. Globc su, medиtim, tesko teretile 
novLnи, ра је trcbalo mnogo propagande da I'adnici smognu dobrovolj nim 
prilozima da plate sudske globe. 

Moze se slobodno reci da је Glas Slobode Ьiо bolje uredivan neg0 i 
jedna ondasnja burzoaska novina, osim mostarskog Naroda, i njeni sи иrcd
пici, и prvom redн Sreten Jaksic, postali pravi novinari autodidakti. Neko
liko naslova glavnih clanaka pokazиje kako је novina zahvatala proЬleme koje 
је kolonijalna stampa neoЫcno retko zahvatala па pr. Politicko streberstvo, 
Zato narod ne misli? Poskupljenje zivotпih namirnica, ВоrЬа protiv tiranije, 
Za narodna prava, Nasa »Ustavnost«, UЬistvo Ferrera, Skupoca mesa, Progoni 
kmetova, Mir ljudima na zemlji (Bozic 1909). 

3) Pisac se seca kako је, ~etajuCi sa Sret. Jaksicem ро •korzu• (onda pred Hotel •Evropom• ) 
JakSic dovik.nuo Dimovicu (povereniku za nutaгnje poslove prvc Narodne vlade): •Sutra izdajem novinu 
ь~z cenzttre«, dok ј.: Dimovic samo otlmahпuo пtkom •Giedaj posla«!! 
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Sa interesom se mogu Citat·i i neki clanci iz 1910, ma koliko neakt.иel
ni oni bili, jer reljefno iznose pred oci jed.no drиStveno stanje koje mozenю 
danas tesko da predstavilno na pr. Klasna borba i polozaj zene, Muhadzi.ri, 
Zvona zvone, Uskrs (Prije 19 vekova razapese jednog proletera ... )., Sloboda 
stampe, Dolje sa kmetstvom! Mameluci, Borba klasa i agrarno pitanje, Mla
cenje prazne slame ... 

Godina 1911. је »иstavna« godina, ра izvadak iz sadrzaja 1ista iz te 
godine najbolje ilиstruje kako је kolonijalni rezim zamisljao svoje politicke 
slobode и praksi. Iz te godine vredi procitati clanke: Zdravstvиjte prsine 
gole!, Politika iza kиlisa, Kolonijalno pljackanje Bosne, Kиltиr-no podizanje 
mиslimana, Sloboda hljeb је - Hljeb је sloboda, ВоrЬа oko radnikove dиse, 
Opsjenjivanje se sveti, Korupcija, Iz drzavnih roЬijasnica u Zgosci, Trutovi 
protiv radnika, Reakcija miri~e. Sveslavenska bruka и Beogradu, Mi vas se 
ne bojimo, Jedan pгimjer narodnog nezadovoljstva, Prezivjele podvale, Borba 
gladnog naroda protiv sk-upoce, Мilitarizam, Proletarizovanje citavog jednog 
naroda, Politicke slobode kod nas, Samodrzavlje na vrhuncu, Harac Rajo, Za 
narod.no samoupravljanje, Ne mozemo cutati! 

I и godini 1912. и kojoj је Ьilo toliko previranja и Hrvatskoj, и godini 
pocetka balkanskih .razova (te su godine Tиcovic i Dimitrov dosli и Sarajevo), 
list donosi nekoliko interesantnih clanaka kao: Propadanje maloobrta, Nase 
vlasti i sloboda sastajanja, Borbom se doЬivajи prava, Lшnpenproletarijat, 
Gospodine Ministre! (clanak pun Kocicevske satire и formi pozdrava kolo
nijalnog roba robovlasnikи koji dolazi da oblde svoje roЬlje), Ukidanje иstava 
и Hrvatskoj, Kmetoderstvo, Apetit za pljackom. Druga aneksija Bosne i Her
cegovine, Bosna је kolonija, Atentati protiv sistema, Radnicki pseиdo-prija
telji, Rat и mirи, Usrecitelj naseg naroda, Astro-Ugarska i rat na Balkanи, 
Zadnji trzaji feиdalizma. Balkanski Savez, Crnac је tizvrsio svojи ulogи! 

Sadrzina lista и 1913. godini је jos interesantnija, jer sи clanci pиni 
zapazanja и vremenи kada је svetski rat vec Ьiо u zraku. Ти се istoricar 
procitati clanke: Sovinisticko lиdovanje, Lihvarstvo и politici, Sta hoce Austri
ja па Jugи? Promjene и svjetskoj privredi, Sveslavenstvo i njegov razvoj, 
Nesnosno stanje, c.i:novniai - Sabor - Narod, Navjestaj lшltиrne borbe, 
Veleizdajnicka politi.ka, Nas parlamentarizam, Politicki kameleoni, Gazde и 
politiai, Kuenovstina u Bosni, Ко :nosi drzavne terete? 

u 1914. godini list је objavio ·nekoliko vanrednih clanaka pre aten
tata na Franjи Ferdinanda, ·iako nedostajи brojevi sudbonosnih dana aten
tata (27. juna do 9. јиlа) kada novine ne izlaze zbog vanrednog stanja koje 
је odmah proglaseno. Iz te godine i danas se шogu citati clanci: Polozaj na 
Slovenskom Jиgu, Revolucionarna Ьijeda, All.юhol i klasna borba, Na Obranи 
od pljacke, Мос Ьirokratije, Sloboda stampe, Spasiteljeva tragedija (Uskrs 
1914), Umorenost od nerada, Pokvarenost stampe, Burzoazija i narodno je
dinstvo, Ucvrscivanje reakcije, Patriotizam i profil, Rat kral]eva pet·roleja, 
Poskиpljivanje stanova, Politika moljakanja, Isti uzroci - iste posljedice, 
Kmetoderstvo i podmicivanje, U Bosni tece med i mlijeko! 

Ne mora covek Ьiti socijalista, ра cak ni napredan, da Ьi иvidio 
zanimljivost ovih tekstova. Dovoljno је ako zazeli da objektivno rekonstrui~e 
ondasnju kolonijalnu ероhи Bosne и vezi sa politickom atmosferom u Evropi 
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koja је dovela do prvog sve·tskog rata, kojemu је sarajevski atentat Ьiо samo 
povod. Nijedna druga domaca novina ne pruza toliku ·istorijsku objektivnost 
i ne tumaci sva ta zblvanja takvom materijalistickom logikom. То se vidi i 
iz oblcnih tekstova, kada se na pr. crta besprincipijelnost burzoaskih vrhova 
koji za oblcan c1novnicki polozaj ostavljaju »vodstvo« naroda; vidi se to 
takode i u clancima kojima se izoЬlicava klerikalizam, osoblto katolicki koji 
је podupiralo sve sto је u •to vreme Ьilo srednjovekov.no u Austriji: poznato 
је koliko је tom klerikalizmu Ьiо dobro dosao atentat u njegovom preventiv
nom ratu prot·iv jugoslovenskog nacionalnog ujedinjenja. Ali, list zigose isto
vremeno i .radnicke mane: politiku »Zutih« koji saraduju sa svojom »nacio
nal.nom« burzoazijom, ili servilnost onih radnickih redova koji misle da se 
nesto moze postiCi moljakanjem. Novina је neoblcno aktivna i u vaspitanju 
masa: stalno se susrecu clanci о socijalnim uzrocima zlocina, о .tome kako је 
prostitucija stvorena iz drustvenog nereda i kako u socijalistickom drustvu 
zena nece morati da prodaje svoje telo da Ьi se najela, о antiklerikalizmu, i 
antialkoh·olizmu, о radnickom sportu (osoЬito о planinarstvu), о potrebl pis
menosti medu radnistvom itd. Stalno se ponavlja rubrika »~ta treba da ci
tamo<<? uz nabrajanje socijaHsticke literature sto је izdaju Zagreb i Beograd 
Podlistak donosi cesto knjizevne tekstove ili prevode clanaka о drustvenim 
ili kulturnim proЬlemima, kao о Janu Husu, о Dordanu Brunu, te о maltн
sianizmu, о Zoresovom »Socijalizmu Ј umetnosti«, ~tampareva »Socijalna 
razmatranja о hrani<< i sl. Povodom otkrica Kranjceviceva spomenika 1913, 
izasla је poznata pesnikova pesma Radnik. 

Ро klasnom stavu iza GШsa Slobode dolazi odmah Bosansko-Herce
govacki 2eljeznicar, organ Saveza zeljeznicara, koji је росео da izlazi 1. maja 
1910, а izlazio је mesecno do pocetka rata 1914. То је Ьiо strucan list, ali i 
borbeni organ jedne klasne organizacije i ne znam da li је kao takav imao 
premca na Balkanu. То treba zahvaliti и prvom redu uл~anicima Hegjiju i 
Panti Krekicu, te velikom broju zeleznicara Nemaca, Madara, Ceha, i P.oljaka 
koji su vec iz Austro-Ugarske doneli razvijenu klasnu svest. Neki clanci ideal
no upotpunjuju sliku feudalno-kolonijalne Bosne, kao: Nacionalizam i rad
nicke organizacije, Bosansko skolstvo (na 540 ucitelja dolazilo је oko 450 po
pova svih vera!) Indiferentizam i egoizam. Tuberkuloza i radnistvo, Sila је 
pravo (пemacki), Borbena sredэtva proletarijata, Gdje је izlaz iz Ыјеdе? Razni 
oblici ropstva, Ко radi а ko uziva? (nemacki), Zasto smo siromasni? Novina 
је savesno vrsila svoju duznost podizanja klasne svesti nasih zeleznicara (zbog 
velikog broja stranaca deo clanka pisan је nemacki) i Ьila cesto cenzurisana 
ili plenjena. Napadajuci radnicke neprijatelje, 2eljeznicar је napadao i mane 
driav111Jh radnika, kao StO је »SluzbogonstVO« i nedrugars.tVO U Visim kategO· 
rijama, а servilnost i »dousivanje« и nizim. I on dnosi clanke о radnickom uz
dizanju, bori se protiv nepismenosti i alkoholizma medu zeleznicarima, pro-
p~girajuCi razne vrste sporta. ' · 

Znacenje ostale radnicke stampe mnogo је manje, jer nijedna druga 
proleterska novina nije imala tako beskompromisan klas.ni stav, niti је irnala 
gotovo celokupno svesno radnistvo za sobom kao ove d ve novine. 

~mitranovo Zvono izlazilo је do atentata vrlo kratko vreme, svega 
sest brojeva, pod lozinkom »Kroz nacionalno oslobodenje do opste covecans
kc slobode«. Koliko је ovaj nacionalisticki radn. list Ьiо Ьlizak malobrojnoj 
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bosanskoj") naprednoj inteligenciji (kauciju od 3.000 kruna polozio је dr 
Risto Jeremic, jedan od retkih socijalnih intelektulaca (vidi se iz Santiceve 
pesme Zvonu kojom је on popratio izlazak novine: 

Tin·ta.n, tin-tan! 
Ustajte drugovi! 
Zove vas Ьijeli dan, 
Zovu vas polja 
1 plugovi! 

Santic је za Zvono preveo i Pesme rоЪа od Ceha, ali su one zbog rata 
izasle tek kao prva edicija obnovljenog Zvona (Satnic Ьi se и grobu okrenuo 
kad Ьi doznao da је Jugoslavija zabranila Pтoleteтu recitaciju О klasje тоје). 
Sama је novina Ьila ispunjena vise kmetskim nego radnickim pi.tanjima (u 
felj tonu је izasla Kociceva apostrofa Kmeti, а citaoca se najteze cloimajн 
stalni пapadi na Glas SloЪode, kao da se radi о klasnom neprijatelju. Noviлa 
је, m edut·im, mnogo slaЬije uredivana nego Glas SloЪode, koji је, takode, tro
sio mnogo prostora na polemiku sa »Zvonasima«, sto nаш danas izgleda tako 
sitnicarski. I·nace је Zvono imalo stalne rubrike н kojima је pozivalo radnist
vo da ne provodi vreme u mehani, nego da cuva zdravlje i da cita.') 

Razvitak је Ьiо slиZЬeni orgaп Saveza bolesnickih Ьlagajni i izlazio 
је 1931. i 1941. (do rata) meseeno pod шednistvom Fr. Markica_ Casopis је 
iшао malo pretplatnika i Savez је na njeшu gиbio, ali gиbitak је bio nado
kn adivan Socijalno-higijenskom propagandom kоји је cosopis provodio me
du radn-istvoш, Sadrzaji Clanaka su veCinom iz oЬlasti radnickog osiguranja: 
о zadacima sreskih bolesnickih Ьlagajni, о osiguranju radnika u nezgodaшa, 
о radnickoj zastiti, о ku6nom radu, о socijalnoj higijeni i higijeni zene-radnice, 
о pomaganju nezopslenih, о smrtnosti radnicke dojencadi itd. Casopis је i 
danas dragocen, јег је donosio izvjestaje sreskih bolesnickih Ьlagajni koji 
cesto predstavljaju neki socijalno-higijenski barometar :nase o.ndasnje rad
nicke klase; dalje, ima statistika razne vrste, te propagande za fizicko i hi
g ijen sko uzidizanje radnistva. 

Napokon treba spomenuti i »ZUttl« stampu, koja је Ьila gotovo neiz
bezna za ondasnje feudalno-srednjovekovno stanje ·u Bosni. Radnicka ОЪтапа 
је izlazila u Mostaru sedmicno 1908, а и Sarajevu kao Hтvatska ОЪтаnа do 
1910. (nije ih Ьilo moguce doЬiti cak 1917, ра ovo iznosim prema pricaвj-u 
starij ih drugova), nije ni nikla iz radnickih redova, nego је trebalo da posluzi 
nekom burzoaskom politikantи и lovu za radnickim glasovima. Drukcije stoji 
stvar sa Radnickim Listom (kasnije Radnicka Sveza - Sarajevo 1910- 1914), 
od kojega је au.tor ovog clanka stigao da doЬije 1917. neko1iko brojeva, ciji 
је jedini sadrzaj borba protiv Шаsа SloЪode i socijalizma, te izrugivanje so
cijalis.tickiш vodaшa: Bebelu, koji је ostavio partiji 30.000 rnaraka, а poro
dici шШоn; Vanderveldu, koji prima od Solvaja vlasnika hemijske fabrike и 
Tиzli (milione za belgijske radnicke ustanove, а taj novac је zguljen sa lec1a 

') ћvi put organizova11oj oko Dana 1905. dг Laza Diшitrije\•ic. Savo Miladiпovic, Kosla Maп
dic, Kosta Majkic. 

' ) Od atentatoгa 1914. је, pored D. Ilica, koji је Ьiо с!ан uгedпi;;tva Zvona, Gavrilo Princip 
Ьiо s impatizer pokreta. Zvono је poslije rata, ~tampalo jed11u njegovu pesrnu, urezanu kliпceш u 
lim enu zdelu za је! о u sarajevskom vojnom zat\•oru: • Trorno se vreшe vuce - I niceg novog nema -
Danas sve kao juce - Sutra se isto sprema. - I rnesto da smo u t·atu - Gde bojne trube јесе -
Evo nas ukazamatu - Na 11ama laпci zvece . .. «. 
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bosanskih radnika, Jtd. Dok se uticaj Obrane (radnioi su је zvali »Obmana«) 
nije gotovo ni osetio•) u nasem radnickom pok7etu ~adnicki. List је ?trg.~o, 
za nekoliko godina, dobar deo bosanskog radшstva IZ klasшh orgaшzaciJa. 
Odmaћ pocetkom stvaranja radnickog pokreta nadblskиp Stadler је pokиsao 
da osnuje krsca.nsko-socijalnu »Organizacijи radnika - Hrvata«, koja se је 
1907. prozvala »Matica radnika Hrvata« i pokrenula svoj organ Radnicki List 
koji је, uglavnom, igrao ulogu agenta provokatora и interesи rezima, kao to
\ike лаsе ondasnje velikohrvatske i velikosrpske organizacije. Novine sи fin
ansirali klerikaki, ali zdravi radnicki instinkt је, napokon, ipak svrsio sa ovim 
4popovskim socijalizmom« kojeg је medu nama nestalo jos pre 1914. Slicnи 
је strajkbrehersku иlogu igrao medи zeleznicarima Bosansko-hercegovacki 
SignaL koji је izlazio 1909-1912; ponovo је pokrenиt 1913-1914. pod nazivom 
2eljeznicarska ОЪтаnа, ali ni jedan, ni drugi nisam mogao da nadem kod sta
rijih zeleznicara jos za vreme Austrije. Casopis su pokrenule Z.eleznicarske 
vlasti kako Ы otrgnиo zeljeznicare od uticaja >>2eleznicara«. Као 2eljezniCar, 
i on је imao nemackih clanaka, verovatno zbog zeleznicarske cinovnicke ari
stokratije, koja ga је, kako izgleda, morala da finansira. 

Dalje је Ьila citana radnicka stampa izvan Bosne, ali u mnogo manjem 
opsegu, јег nije imala domaCih vesti. Od nasЉ novina Ьiо је Citan Dorblcev 
Glas maLoga puka iz Splita i Koracevo Pravo naroda iz Sida; drugovi Nemci 
citali su becki Arbeiter-zeitung i osjecki Volksrecht. Madari pe.Sta.nskи Nep
szavu, Cesi praski Pravo Lidu, а Talijani trscaлski Lovoratore. Od casopisa 
је Ьila citana zagrebacka Radnicka Borba, ali nadasve beogradska Borba (od 
1910) naseg velikog Tucoviea, najbolji socijalisticki casopis onog vremena na 
jugoistoku Evrope koji nas је dostojno reprezentovao pred socijalistickom 
Evropom. Prema saopcenjи druga Glasovica, Borba је p1·ed rat 1914. imala и 
Bosni tri stotine p1·etplatnika, иpravo velik broj za onako nejak radnicki po
kret. Od 1912. citaru su ·i Nasi zapiski, socijalisticka .revija iz Gorke, koja је 
doлosila i clanke pisane srpskohrvatskim jezikom. 

Ovo sigurno nije sve sto se moze reci о radnickoj stampi na5e po
kl·ajine onog vremena. Ovaj prikaz nase radnicke stampe do 1914. jos је 
Ьledi od onog о proleterskim knjilevnicima i treba ga popuniti cim budu 
pristиpacne sve puЬlikacije koje verovatno nisи uniste.ne. Као primer pote
skoca и danasnjem dokишentovanju vredi navesti slucaj 2eljeznicara Cije 
koшplete nema cak ni sarajevska muzejska ЬiЬlioteka, iako su и svoje doba 
pok. Truhelka i Рас kupili sve sto је kod nas izlazilo i sto se moglo dobaviti 
(u Sarajevu је ЬНо privatnika koji su posedovali originalne listine bosanskih 
kraljeva iz srednjeg veka!) Stariji sи drugovi, medutim, pricali da је Ьilo 
zeleznicara koji su, posle 1918 (kada је mnogo stranaca napustilo Bosnи), 
odneli sa sobom и Aиstrijи, Madarskи, Cehoslovacku i Poljsku komplete toga 
casopisa. 

II1. PRVA RADNICKA UDRUZENJA 

Kako sшо videli, prvo industrijsko radnistvo pocelo је da nastaje и 
Bosпi krajem ХХ veka, kada su gradenc prve zeleznicke veze i moderne 
zgrade i kada su nastajali moderni zaлati. Zbog toga dolaze prvi kvalifiko-

•) Corovi~ пa,•odi u •Кranjcevieevoj lek6ri• {Gralla Jugosl. akad~mije, Х, 100) Nanak •Da zivi 
pj~snik demokrata• iz Rad11i~kг Obrarzг 1908, br. 15. 
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vani radnici u Bosnu i Hercegovinu, а uz njih se rano javlja domaci, jeftiniji 
podmladak koji је i politicki i ekonomski Ьiо podesniji za eksploatacijи. 
U Aиstriji su, kao i u celom svetи sitna burzoazija, osoЬito zanatlije i mali 
trgovci, Ьili cesto (zbog fabricke konkиrencije) simpatizeri socijalisticke 
partije, ali u Bosni је to Ьilo nemogиce zbog »tиrskih« verskih zidova. Prvi 
radnicki pokret nastao је pod uticajem pravog iпdustrijskog proletarijata 
koji је »uvezen<< iz Austrije. VeCina radnika iz Hrvatske Ьili su polи-cehovske 
zanatlije, onako otprilike kako ih opisиje Janko Jurkovic: cak sindikalne 
''оае, kao Raиser i Fatиr, koji sи odиsevljeno pricali о svojim >>vandrov
kama«, tome cehovskom ostatkи srednjeg veka. DoseЂjeni strani radnici po
celi sи, buduCi da и Bosni nije Ьilo zakonskih mera za zastitи rada, da se и 
tom pogledu brinu samo о seЬi, kao sto sи to пekad гadili и Austriji. Као i 
svиgde, tako sи i kod nas tipografii, kao najobrazovaniji mеаи radnicima, 
stvorili prve takve organizacije. Kresevljakovic је nasao .u Sara.jevskom Hstu. 
kako sи oni vec 1884, povodom Gиtembergova dana, drfali neko predavanje 
о Gиtembergu: to је Ьilo и dulш nemacke tradicije Gиtembergovih »maja
lisa«. Kako se dolaskom Aиstrije stamparije mnoze (prije okupacije posto
jala је u Sarajevu turska drzavna S.tamparija od 1866, а и Mostarи Don Frane 
Milicevica od 1872), vlasti su vec u maju 1903. odobrile pravila »Tipografskog 
bolesnickog i potpornog drustva«' koje је nes1иzbeno postojalo vec desetak 
godina. Istиp pevaca toga Drustva na Gиtembergov dan te godine Ьiо је, 

verovatпo, prva javna radnicka priredba и Bosni, iako sи radnici-stranci 
iшali i pre toga nekoliko takvih priredЬi, ali и svom иzem krugи. Тipografi 
sи imali i svojи diletantskи sekcijи; oni sи vec 1905. postigli kolektiv.ni 
иgovor -i 9-satno .radno vreme uz m1nimalne nadnice. Ipak, tipografi nisu 
postali predvodnici naseg radпickog pokreta zbog nekog polu-gospodskog 
mentaliteta, stvoremog za vreme boravka и str.anoj sredini, gde sи se sv.i 
stranci odreda (naиceni na visi zivotni standard) smatrali necim boljim od 
>>domacih«. Tako sи se tipografi dиgo nazivali meaиsobno »gospodin kolega«, 
sve dok ruje medu njima prevagnиla socijalisticka rklasna svest. Sto је Ьiо 
veci priliv domaceg elementa, i tipografi sи sve vise postajali klasno sve
sniji, tako da sи vec 1907. g. stvorili »КlиЬ tipografa socijalista«, а 1910. 
»Omladinskи tipografskи organizacijи«. Vec pre toga, 1906. nas veliki Vuko
jevic dao је idejи nekog »Naobrazbenog klиba« koji је trebalo da stvori od 
tipografa nekи avangardи naseg radnickog pokreta. Ali, iako tipografi nisи 
mogli da postanu predvodnici bosanskog radnistva, oni sи ти vredeli ikao 
neka skola, исесi indirektno nas proletarijat о koristi sindikalnog organi
zovanja. 

Ni zeleznicarima, drиgoj velikoj grupi kvalifikovanih .radnika, nije 
Ьilo sиdeno da povedи moderni radnicki pokret и Bosni. Zeleznicari, gotovo 
odreda stranci, osnovali sи oko 1898. svoje иdrиzenje pod nazivom »Flи

grad« (nemacki је i medи stranim radnicima и Bosni Ьiо postao neki inter
nacionalni jezik), sa ciljem »za uzajamno pomaganje i drustvenost«. Sto је 
vise pristizalo domaceg podmlatka, postojalo је i ovo drustvo borbenije, iako 
se >>Zeljeznicko drиstvo« (takozvani »Dieneri«) jos 1912, na svojoj skupstini, 
ponosi da nije borbena organizacija. I zeleznicari sи iz Aиstrije doneli tradi
cij.и prvQШajske proslave i majalisa i slavili to vec od 1900, sto је ostavljalo 
utisak na domace radnike, iako se radilo о cisto zabavnim priredbama. Jos 
је »Flиgrad« Ьiо na glasи zbog svojih predavanja na kojima se dosta do-
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maCih zeleznicara obrazovalo, osoЬito otkako sи se predavanja pocela da 
prevode i na srpskohrvatski jezik. »Flugrad«, а kasnije »Savez Zeljeznieara«, 
imao је jos, prema iillformacijama drиga Glihe, najbogatijи drиstvenи Ьi
Ьlioteku и Sarajevи, а radnicka mиzika »Sloboda« n·ikla је iz njegove sredine. 

Ove dve najstarije radnicke organizacije nisи mogle da stvore prvi 
nas borbeni pokret zbog spomenиtog aristokratizma i izolacionizma koji је 
medи njima vladao pod иticajem bиrzoaske sredine njЉovih sunarodnika -
stranaca. Njihov zivotni standard, 'njihove orgaruzacije, njihove priredbe i 
majalisi Ьili sи predmet razgovora i razmisljanja medи domaCim radnkima, 
а njihovi sindikati sи иcili nase proletere prakticnoj koristi radnicke solidar
nost-i, ali prvi nas moderni radnicki pokret stvюrili su gradevinari. Razlog 
је и tome sto је kolonijalll1a vlast mnogo zidala, ispoljavajиci javnim grad
njama kulturtregerstvo, tako da је broj gradevinara Ьiо velik; medи njima 
је, opet, Ьiо ogroman procenat kvalifikovanih stranaca koji sи Ьili privilegi
sani, ali koji sи, ipak, Ьili stalno и kontaktи sa domaci.m gradevinarima. 
Stranci sи Ьili, prema recima druga Raиsera, gotovo trostruko bolje placeni 
nego domaCi radnici, ali oni sи stalno govorili nasim gradevinarima: »Orga
nizиjte se, ра cete i vi hiti bolje placeni а manje cete гaditi«. Nasi gradevi
nari sastave 1904. mоlЬи Zemaljskoj vladi i zatraze da se radno vreme skrati 
na deset casova dnevno. Dakako, odgovor nije nikako stizao, ра zato sara· 
jevski gradevinari, pouceni od stranaca, proglase и mаји 1905. stra~jk, prvi 
strajk koji se рrосио (pre toga Ьilo је tЉih strajkova pojedinih preduzeca). 
Kako је taj сiп и onoj robovski pokornoj sredini delovao gotovo kao bomba 
i imao иcinak јаvпе роЬиnе, kolonijalna vlast је to brzo i shvatila i naterala 
poslodavce da prihvate radnicke zahteve, ра sи tako gradevinari za jedan 
jedini dan postigli deset-casovno radno vreme. Prvi radnicki sastanak и 
аиgиstи iste godine, kada је osnovan Sindikalni savez, bio је uopce prvi 
politi6ki zbor и Bosni, а sam strajk Ьiо је vanredna politicka skola i za bиr
zoazijи, koja se dotle borila gotovo iskljиcivo pokornim molЬama »Visokoj 
Vladi« i »Premilostivom Vladarи«. 

Koliko је ovaj prvi strajk revolиcionisao dиhove, vidi se ро tome 
sto је radnistvo Sarajeva pгoslavilo Prvi maj 1906, iako је proslavljanje bilo 
najstrozije zabranjeno. Odmah sиtradan, 2. maja, izЬija strajk radnica fa
brike dиhana и Sarajevu; strajk se - zbog neverovatne okrиtnosti kolo
nijalne policije koja је рисаlа и demonstrante (radnicima se pridrиzio velik 
broj ostalih radnika) i иblla 3, а ranila 17 radпika - razvio u generalni 
strajk sirom cele Bosne ti Hercegovine. Generalni strajk је trajao od 4-6. 
maja i izazvao је spontane, cesto i !krvave strajkove ро celoj zemlji, uz 
otvorenи podrskи gotovo svih drиstvenih klasa, jer sи strajkovi Ьili isto 
toliko slobodarski koliko i socijalni i jer је diktatura rezima svdma Ьila do
dijala. Sarajevo је и tih nekoliko dana Ьilo potpиno pusto; nijedna radnja 
nije radila, а pogreb tri иbljena radnika pratila је masa od desetak hiljada 
ljиdi, пajveCi broj koji је ikada dotle javno manifestovao и zaroЬljenoj Bo
sni. Generalni strajk predstavlja prvi javni i otvoreni poraz kcoji је koloni
jalni rezim doziveo; to је Ьiо pravi revolиcionami akt koji је preko noCi 
probudio politicke energije svih drustvenih klasa: grad za gradom manife
stovao је, sada vec otvoreno, za gradanske slobode, а protiv policijskog re
zima, i to је bila zbllja prava zora slobode u ovoj velikoj robljasnici. Izvan 
је sиmnje da је strajk Ьiо pod svjezim dojmom rиske revolиcije od 1905. 
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а dиgo vt·emeпa nakon ~trajka bosanski malogradanin ili kшet nije mogao 
da pojmi kako иорсе neko sше da иstane protiv vlasti, protiv svemocnog 
»Svabe« i njegove strasne policije. Bиrzoazija, osoblto srpska, koja је bila 
najnaprednija, prosto је doЬila krila, а buntarstvo skolovane oшladine po
raslo је do otvorenih manifestacija, tako da pravi politicki zivot и Bosni po
cinje generalni.m strajkorn 1906, а . nipOStO nekoш darovanom »UStavnoscи« 
nakon aneksije. Generalni strajk') је pokazao da sи radnicke organizacije 
vec Ьile izrasle u citav politicki pokret koji moze da zatalasa шаsе cak u 
onakvoj politickoj grobnici: tako sи strajkaci и Mostaru') postavljali cesto 
politicke zahteve, slobodu staшpe i sastajanja i aиtonoшiju Bosne i Hercego
vine. Strajk је Ьiо toliko revolucionisao dиlюve da Vit. Korac konstatuje 
(Sret. Jaksic, Snaga 9, 1933) neki upravo neverovatni pad autoriteta vlasti и 
Bosni: kmetovi sи se tada Ьili toliko osmelili da su zahtjevali da im se do
zvoli odriavanje javnih zborova. Koliko su siroke mase videle и generalnom 
strajku njegov bиntovnicki шomenat, vidi se iz mase telegrama koje је pro
vincija иpuCivala »generalu« strajka и Sarajevo trazeCi od generala (!) upиte 
za vodenje borbe! 

Ovde је mesto da sc setiшo jedne od najsiшpaticnijih figuгa ovog 
!1erojskog podviga Mice Sokulovica, nesиdenog bosanskog Tucovica, koji је 
toliko idejпo Ьiо spremio nase radпistvo za taj veliki poduhvat. Sin bosan
skog kmeta i kvalifikovani radnik, koji је vec 1903. stekao sindikalno i par
tijsko obrazovanje и beogradskoj socijalistickoj skoli Rad. Dragovica, Soko
lovic је postao tip moderпog proletera medu nаша i bio kao predodreden 
da postane voda mladog bosanskog proletarijata. On је vodio gotovo sve 
akcije 1905. i 1906. hvatao veze sa organizacijama iz SrЬije i Hrvatske, ali 
ga nije mimoisla sudЬina proletera onog vremena, иmro је u 23-<Јј godini 
:iivota pred sam veliki popdvig. Njegov velicanstveni pogreb, иосi 1. maja 
1906, Ьiо је kao neka predigra geпeralпom strajkи koji је tako neocekivano 
liSpeo ~nasi becki st-udenti onog vremena pricajи da је Micin sprovod Ьiо 
veCi od sprovoda ministra Kalaja u Беси). Nakon strajka, sindikalne su se 
organizacije mogle шirno da razvijajи: prvi kongres Glav.nog radnickog sa
veza odrzan је 1907. а te је godine vlast dozvolila i proslavu Prvog maja. 

Po1iticka kriza koja је nastupila u Evropi 1908. povodom aneksije 
Воsпе i Hercegovine (Austrija ju је provela zbog шladotuгske revoluci je) 
.>precavala је, doпekle, razvoj sindikalnog pokreta, ali zato је иvodenje 

Ustava 1910. olaksalo odrzavanje javпih zborova, politickи aktivnost i izla
senje staшpe. Те је godine osnovana i Socijalisticka paгtija u prisustvи dele
gata .iz Aиstrije i Madarske; proletarijat Hrvatske i Srblje predstavljali su 
Bukseg i Lapcevic. Zajednickom akcijoш politickog i siпdikalnog vodstva 
osnovana је 1907. Inspekcija rada za Bosпu i Hercegoviпa, а 1909 doпesen 

*) Nekoliko aпegdota z"beleieJ1c od savrcmeпikt1 (Dcm. 30 !V !906) kat·akteгisu cisto гc\•olu· 
cionarnu atmosferu koja је vladala za vreme gcneralnog strojk::.: Сiш је ca•·~ija cula za •kгajinu• (tako 
је narod prozvao strajk) tгgovci su pozatvarali radnjc, prvi рщ nakon Hadzi-Lojine Ьuпе, govo
reci: »ZЗL\'OГi ga, da mi је od devet otaca OSUIO!«. - Neki ~inovnik gleda kroz prozor kako jedno 
segree kvari g\'ozdenu ogradu pred »VIadorn« (Zcm::.ljskom \•ladom z::. ВiН). On mu izпutra росе 
pretiti. Segrt podize cekic i zapreti mu recima: • Pst ti• Malo se ti, gospodine, stisaj, је•· mo7.es lako 
izvuCi i dгlalicu i cekic•. - General pred vojskom zapovcda trgo,•cima da otvaгaju radnj u . • Hoccmo 
gospodine• ј otvaraju pred geoeralom. Za vojskom ide jedno segrte i dostojanstveno masuci kazi
prstom zapoveda: •Zatvaraj•! - Hocemo, rnladi gospodine• vele 11·govci i z.~tvaraju ... 

7) Pisac se priseca kako је cela gimnazija pohitala na prozo1·c kada s u rnostarski radnici -
dernonstranti pros li •Stefanialejorn• ј ka ko se pok. Zeraic dere iz svega glasa sa prowra naseg razreda 
•Zivio Strajkc!. · 
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је Zakon о obaveznom osigиranjи radnika и bolesti, cime је gotovo polo
vina radпika Ьila osigиrana, ciako sи zene i deca i dalje ostale ocajno placene 
i eksploatisane (inace је izmedи 1900. i 1910. sindikalnom borbom radnicka 
nadnica povecana za otprilike 50О/о prcma .nadnici pre 1900). IzЬori za sreske 
bolesnicke Ьlagajne te iste godi.ne doneli sи риnи роЬеdи organizovanom 
rad.nistvи, iako sи poslodavci i vlast pomagali »zиtи« orga.nizacijи. Proleta
rijat је isto tako sиdelovao и izborima za prvi Bosanski sabor, iak.o nije 
bilo nade da се osvojiti •ijedan mandat zbog vestacke izborne geometrije ро 
verama i ро srednjevekovпim »kиrijama«. Izborna agi·tacija koriscena је za 
klasno i politicko osvescivanje radnistva, јег sи tada prvi риt Ьile dozvo
ljene masovne skиpstine i propaganda svake vrste. Ne smemo zaboraviti 
ni Petra Kocica, koji sc и Bosanskorn saborи isto опаkо иzalиdno borio 
za radnicka prava kao i za krnetska. Najvise sи skromnи demokratizacijи bo
sanskiћ pгilika pomogli aиstrijski izbori 1907, kada је Socijalisticka partija 
postala najjaca i kad sи Socijalisti poceli da razgolicиjи и Beckom parla
mentи bosanski kolonijalizam. Dиg bosanskog proletarijata aиstrijskom so
cijalizmи nije lako oceniti, јег је to Ьiо klasican primer tnternacionalne 
solidarnosti jedne veLilke partije prema jednom 'llejakom pokretи. · 

Sve to је IЋdeno najpre и zadimljeniш kavanicama, а kasnide (1906) 
и prvom Radnickom domи и Tereziji иlici. U tи је trosnu zgradи dolazio 
cak Masarik da se informise о пasim proЬlemima; tи је, za jednim stolom, 
а cesto и isto doba, drzalo svoje sednice ро nekoLiko sindikata, а da opet 
niko nije nikome smetao, јег је sve Ьilo pгozeto istom idejom (Tipografska 
Spomenica, 54). Potpuno drиstveni zivot mogao se, medиtim, da гazvije tek 
kada је pokretи иspelo da nabavi Radnicki dom 1911. Kada је ukinut Ustav, 
maja 1913 (zbog balkanske krize), vlast је, uz srpska drustva, иkinнla i rad
nicke organizacije, а nakon krize pokusala је da sindikate svede na neka 
lшmana иdruzenja. Тај pokиsaj .nije иspio zaslиg.om socijalista iz Beckog i 
Pestanskog parlamenta, tako da su sindikati Ьili obnovljeni и svom starom 
oЬliku. Tako је Ьilo omoguceno da se па solidnom temelju sindikalnih orga
nizacija stvarajн i razvijajи ostale radnicke ustanove: politicke, prosvet·ne 
i sportske. 

О sindi•kalnim i socijalistickim organizaoijama nije ovde. m~sto da 
se govori; о njima се sigur.no govoгiti pozvaniji'). TI"eba, ipak, nesto reci о 
tome zasto se gotovo u svim udruzenjima susrecu stalno ista lica: zbog malog 
broja sposobnih domacih ljudi koji sи mogli da vode, te zbog tradicionalne 
(tиrske, ра kolonijalne) pasivnosti masa, nastala је u nasem radnickom po
kretu neka Ьirokratizacija, koja је opet radala пeki oportunizam, sve u oce
kivanju novih kadrova koji се zameniti pгvoborce. $to se tice kиlturnih i 
sportskih organizacija, one sн radile ono isto sto sи radila i slicna gгadanska 
иdruzenja sa nacionalistickog stanovist-a; one sи bиdile, pod firmom kul
tиrnog i sportskog rada, klasnu svest vrseci propagandu medи proletarija
tom. Ova stt d.шstva imala i tu zadacи da pokretu priЬlize radnicku omla
dinu, koja је cesto (zbog zabave) prilazila burzoas kim dr.ustvima tako 
mogla da bude izguЬljena za pokret . . 

1 • Ј 

') Кlasicлo delo Rauserovu u arhivi Sindikalnug saveza obraltuje sindikalno-po\iticku istoriju 
busanskog radлi~kog pukreta za vreme Austrijc. 
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Proleterski drиstveni rad росичао је gotovo redovпo Prvog maja, i 
ро manjim podrи~nicama sav se gotovo drиstveni rad svodio na dostojno 
spremanje prvomajS>ke proslave. Kod same proslave treba naglasiti иzornи 
internacionalи svest kojna је vladala na tim priredbama: иz nase predavanje 
islo је .nemacko, madarsko ili cesko za dr-ugove strance, ista је stvar Ьila 
sa pesmama Ш sa pozoriS.nim komadima, dok је medи bиrwazijom cesto 
samo jecLno strano prezime dovodilo do »naoionalnih« иpadica. 

»Proleter«: ta kиlturna dika bosanskog proletarijata, nastиpio је prvi 
риt priИkom osnivanja Sindikalnog saveza 1905. »Marseljezom«? koja је kod 
nas dиgo va~ila kao himna svih potlacenih. Drиstvo је slиzbeno osnovano 
kasnije, а na zabavama је и prvo doba »Flиgrad« davao hor tambиrica; 
samostalni tambиraski zbor stvoren је 1908. pod zborovodama Danicem i 
Katicem. Horovoda pevaca, Kosta Travanj, podigao је »Proleter« na zavidnи 
иmet:n.ickи visinи, na kojoj је on trajno .i ostao. Navescemo kao primer 
da је »Proleter« 1912. javno nast·иpio nekih 17 риtа i da је svaki njegov 
nastиp znaCio dogadaj и radnickom svetи. Мnogo је da:pr.ineo иsреhи i pre1az 
и .novi Dom 1911, jer sи tи postojali иslovi za rad, i ako је dovoljno procitati 
clanak Bogd. Krekica и Proleterovoj Spomenici, ра da se vidi koliko је smo
gao proleterski idealizam и onoj krovinjari и Tereziji uliai. Da navedemo 
jedan primer proleterske pozrtvovanosti, koja је toliiko unapredila »Prole
ter«: na izletи и Zenicи 1908. od.lиceno је da иcesnici риtuји о svom troskи 
i da pevaci ne pri.me veceru, kako Ьi sav prihod pripao rad!llickoj stampi 
(Vitkovic, Od ideje do veli:kog djela. Proleterova Spomenica). 

»Pr.oleter« је pesmom vrsio neposredan иticaj i na inace potpuno 
apaticne nepismene mase, do kojih nije moglo da dopre pisano slovo, а 
i najborbenija rec guЬila se cesto .и nasledenoj duhowюj ·tиposti nase onda
snje toliko srednjevekoV!lle ы·edine. Za ilиstr.acijи prilika .и dobrom delи 

naseg ondasnjeg radnickog pokreta vredi .navesti ovaj · slиcaj koji је pok. 
Raиser cesto pricao: .nakon jednog svog govora, сио је ovakav komentar: 
»Lijepo је govor.io, samo da mi је znati na kojem је jezilщ govorio«, а to је 
verovatno zato, jer је nekoliko риtа иpotreЬio izraze: klasa, organizacija, sin
dikat, proleter, socijalizam, strajk i sl. Moze se mirno reci da sи p ojedine 
»Proleterove« pesme, kao »Zastava nasa nek se vjje« cesto иcinile vise za 
osvescivanje i borbeno raspolozenje masa nego najиspeliji sastanci. »Prole
ter« је bodrio borce pesmom i rnиzikom, dok је pozorisnim komadima si11i0 
kиltиmi ј socijalni vblik nasih n eskolovan.ih radnika, dokazиjиCi na taj nacin 
laznost odasnjeg burwaskog tvrdenja: da sи zabave samo za gradanskи klasи, 
dok је za radnike pijana mehana. Izletli »Proletera« и provincijи revolиaio
nisali sи radnistvo manjih mesta; stariji drиgovi pricajи kako bi jedan »Rad
nicki pozdrav« cesto vise elektrizirao racLnike d dovodio ih и organ~zacijи 
nego mesec dana agitacije. Pojedine pevace-pevacice: Ungera, Kиrtoviea, Кr
stica, Uherkи, Pirnata, Кrajzla, Bradи, Kraguljevica, Pregernika, Vitasa, Vit
kov:ica, Vrcи, Tamlovи (ko се ih sve nabrojati!) pamtili sи cesto bolje nego 
sindikalne ili partijske fиnkcionere, а ne treba ni govoriti kolikim Ьi izma
mile sиze na oci kada Ьi »Proleter« pratio na ve6ni pocinak mrtve proletere 
nadgroЬnicom »Spavaj m-irno drиze mili«. . 

Diletantska sekcija »Proletera« osnovana је 1908. iako је prema F. 
Raиseru, p.mra predstava davana vec 1907), а vec 1909. nastupa ona 11 риtа 
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sa kornadirna: Opasan posjet, Nekadasnja policija, OЬican covek, Kcerka таdа, 
Mir ili okovi, ВотЬа, Osveta Ciganin, Majska proslava i dr. Godine 1911. sek
cija nastupa 15 puta, а 1912. cak 18 puta pod rediteljirna Bogd. Nikolicern, 
Bartorn, Dragoljevicern, kasnije Markovicem, Vitkovicern, Palavestrorn i dr. 
Repertoar sadrzi, izrnedu ostalog: Кiт-Јапји, Sarana, Skolskog nadzornika, 
Strajk (od Zapoljske), Ко је lopov? (Sinkler), Seosku lolu, Djevojacku kletvu, 
Graпicare, Nusiceva Sopenhauera, Rkaca (Pecije Petrovica) Рипiси od Ekre
ma, uz stalni rusk;i repertoar Gorkog, Cehova i Tolstoja. Nernacki radnici 
su imali svoj posebni nernacki socijalisticki repertoar donesen iz Austrije. 
Na predstavama se navode cesto samo naslovi bez pisca, kao: Trazi zeta 
plemica (Tuzla 1911), Svileп тиЬас, Svezan za grudu zemlje, Lijek p1·otiv pu
nice, Casa саја, U civilu, Vojпicki Ьjegunac, Kartas itd. Ni provincija ne zao
staje u prikazivanju pozorisnih kornada. Tuzla daje za v.rerne jedne prvo
rnajske proslave odjednorn cetiri aktovke; Brcko ima vec 1900. svoj tarnbи
raski zbor i diletante; mali Drvar ima diletantsku grupu, а Banjalиka izvodi 
cak Silerove Razbojпike. Pisac se seca kako је rnostarski Radnick,i kиlturni 
klub (koji је vec 1910. Ьnао diletantskи sekciju i tarnbиraski zbor) davao 
1913. >>Kostanи« tako иspesno da sи па predstavи dosli Aleksa Santic i Sve
toza,y Corovic. 

Rad.nicko pozorШe vodilo је borbu na drиkCijoj 1iniji nego sto је to 
radio >>Proleter«. Dok је »Proleterova« pesrna delovala rnornentano, stvarala 
uzbudenja i nagonila cesto sиze na oci, proletersko pozoriste 1е drugacije 
delovalo: drarna socijalnog sadrZaja ucila је proletera da rnisli ш da loroz 
osecaJ razrnislja, tako da је иticaj pozor.iSn.og kornada Ьiо rnnogo trajniji. 
Ко је, rnakar jednom, bl.o na takvoj pozoгisnoj priredЬi, koja је redovпo 
otva.rana drugom radnickorn rnarseljezom »Zdravo da ste hrabri borci«, po
sle koje је dolazio komad .и kojem sи igrali poznati drugovi: Stevo Obilic, 
sa zenorn, Krajzl, Baltic, Glasovic, Kиr.ica, Marjanovic, LjuЬica Sertic, Sи
zana Nemet, Dragica Crnkovic (ko се tih sve upamtiti!), taj је mogao da 
oceni koliko nas radnicki pokret ima da zahvali diletantirna i »Proleteru«. 
PevaCi i glиmoi nisu samo v.rbovali nove borce za pokret nego se na rad
nickoj pozornioi sticalo i ime i slava: drugarice Miterrnajer Ш Tamel stariji 
drugovi z.naju samo ро njihovЬn devojack·im prezimenirna. 

Radnioko pozoriste nije samo stvor.Нo prvu nasи pozorisnu pиblikи 
(onda jos nije Ьilo drzavnog pozor~sta и Sarajevu) nego је pornoglo da ne
koliko dHetanata izraste u dobre glurnce, kako :је to opazio Вог. Jevtic, ka
snij!i. reditelj Nar. pozorista povodorn krit-ike Tucoviceva 'IIrulog doтw, Cehov
ljeva JuЬileja i Na dnu zivota od Gorkog. Predrag Markovic (Milanov) odlazi 
sa nase radndcke pozornice и Zagrebacko pozoriSte, а Sarajevo је iz >>Pro
leterove« diletantske sekcije dobllo Lakiea, MЗ1I1o}lovica, :Zivojevica i DaCicku. 
Lav Mirkovic (FI'idrnan) clan Zagrebacke opere, росео је svoju karijeru u 
»Proleterи«, dok је clanica sarajevske opere Antonija Кristen bila nekad 
vredan clan »Proleterova« pozomsta (sve ро obavestima starog druga Jove 
Palavestre). Jevtic и Deset godina sarajevskog pozori§ta kafe za паSе .rad
nicloo pozoriste: »Ono је иcinilo mnogo da se и radnistvu Sarajeva i Bosne 
razvije smisao za pozoi'IiSnu иmetnost i da se na taj ·naбin privede pozoristu 
i onaj cetwti stalez, ciji kulturni .interesi, inace, ne leze иvek na istoj cinJji 
s kultиrnirn interesima gradanstva«. 
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Mиzicko . drиstvo >>Sloboda« osnovano је 1912, veoinom od. zelezni
eara i sacinjavalo је najglasnijи prethodnicи sviћ proleterskih manifestacija, 
tako da zas!иzиje da se neko njime pozabav.i. Prvi javni nastиp »Slobode« 
bio је t1 oktobrн 1913. 

Jedno od najstarijih sportskih нdrиzenja bilo је »Prijatelj p1·irode«, 
koje sи osnovali drиgovi iz Austrije (vecinom Nemci i cesi) oko 1905. ро? 
nazivom · »Natиrfreunde«. I kada se Drustvo »naoionalizovalo<<, ostalo је u 
vezi sa centralom и Беси (kоји је oko 1895. osnovao Renner, kasniji pred
sjednik Austrijske RepuЬlike) koja је Ьila na glaStl zbog sirenja pla.ninar
siva medu aиstrijskim pгoletarijatom. Sarajevskih radnickih planinara, pre
ma drиgu Jи:Z.nicu, Ьilo је preko 200 koji su dolaZJili na izlete и daleke i teske 
predele, kao na Рrепј. Oni sи istrazivali spilje (Krivajicke, Banja Stijena) i 

. ponor.nice (Cavljak, Vjetrenica) i slali о tome clan.ke u becki organ >>Natиr
freunde''· Interesantno је da Stl nasi radnicki tиristi negova1i planinarstvo 
kod паs pre bиrzoazije, koja је iшala toliko vise i vremena i sredstava za 
to. Clanovi Drиstva prvi su medu nasim radnistvom poveli propagaпdu za 
vegetarijanstvo; oni su izbegavali kafane ,ј time prakticno siri1i trezveпost, 

а medu omladinom agitovali su i protiv pusenja. 

Radnicki sportski klub »Hajduk« osnovali su, ргеmа pricaпju Mike 
Knezevka, segrti zeleznicke radionice ,ј saгajevske Љ·mе Bнtaconi kao »No
gometni klub radnicke omladine« 1912. Као primer sportskog idealizma tЉ 
mladica jedan od osnivaca (Petrm·ic) navodi da sи clanovi od svoje jedne 
segrtske zarade sami nabavljali oipele za igгн. Clanci Bogoljuba Curica i 
пeprezaljenog Vladete BilЬije и Hajdukovoj Spomenici pokazuju koliko su ti 
omladinci иspevali da svoje drugove otmи atmosferi Ьirtije. · 

Nekakav »Gimnasticki klub« spominje Glas Slobode vec 1911, ali niko 
О(\ starijih drugova ne zna da о tome sta kaze (osim da је osnovan 1910), 
ра · је verovatno da su taj klиb osnovali drugovi stranci. Prema pricanjи 
drиga Raиsera, postojala је, oko 1907. i neka rvacka sekcija, ali ni о njoj 
nema spomena и ondasnjoj rad.nickoj stampi. Radnicki Ьiciklisticki klиb 
os~ov~n је 1910._ а Ьiciklisti su imali vidпog ucesca и javпim n~anifcstacijama. 

Neko »Radnicko antialkoholno drustvo« spominje Glas Slobode 1911, 
iako је vec 1909. postojao klub mladih radnika aпt.ialkoholicara »Budиc

nost« u Mostaru. То је znak kako nijedan lekar опоg vremena nije imao 
interesa da radnicima ukaze na znacenje toga pitanja, jer је alkoholizam u 
oпda~njoj sгedini Ьiо gotovo endemican: napiti se sиbotom Ш nedeljom, 
kada se primi plata, Ьiо је onda гadniku gotovo jedini nacin da zaborav.i svoj 
polozaj, tacno prema Adlerovim гесiша: »Radnik koji ne misli pije; гadnik 
koji pije ne mislk Odatle је ostao i оЬiсај »Blauшontaga« cega se sесаји 
stariji drиgovi, iako Ьi nemacki .naziv govorio о tome da паm је, mo:lda 
»~\'аЬо« dолео taj oblcaj. Zameci naseg radnickog pokreta nastajali su re
dovno ро kafanama u kojima је trebalo piti, tako da su sa radnickim sastan
cima Ьile skopcane navike pica i dиhana, sto је иpгopastilo mnoge proletere, 
koji su se, prema nadnicama, i onako шogli slabo da llrane. Pokret је imao 
stalnu antialkoholnu rиbriku ро novinama; postojao је prevod Adlerova 
govora »Alkoholizam i sindikalne organizacije«, kao i Langeovih clanaka 
»Alkoholizam i radnicki pokгet« i »Apstinencija kao orиzje u klasnoj borbi« 
(Glas Slobode, 1910, 59), а spominje se i brosura dr М. Popoviea »Klonite se 
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plCa«. Ј os pre toga sirili sи trezvenost и Bosni nasi trezvenjacki pioniri dr 
Jeremic, clr Vиkovic i Milos Dигаn, а od 1913. citan је i stamparev Novi Zivot, 
organ hrv. trezvenjaka. Spominjи se i trezvenjacka predavanja: tи је pred
njacio Tгiftшovic-Uco, kojli. је svojim primerom sigurno spasio za pokret 
nшogog mladog proletera kojega bi alkohol, inace, иpropastio. · 

Spomenиcemo, иkratko, i »Zиte« organizacije koje sи nastale prema 
poznatim direktivama Раре Lava XIII: katolicka је crkva i kod nas povela 
hriscansko-socijalnи agitacijи medи radnistvom, а Ьila је pomagana od vla
sti, јег је Lиegerova partija Ьila jedna od najjacih и aиstrijskom parlamentи. 
Mostarska >>zиta« organizacija >>Radnika Hrvata<< nije za pokret znacila go
tovo nista, ali је zato Stadlerova >>Matica radnika Hrvata<< predstavljala za. 
bosanski radnicki pokret velikи smetnjи i иzrokovala trosenje energije koje 
sи se rnogle da иpotrebe na drugoj strani. Povampirenje tih nacionalistickih 
organizacija posle 1918. prelazi okvk ovog napisa, ali i ono potvrdиje ogra-· 
nicenost jedne ne balkanske nego cincarske bиrzoazije, nesposobne da shvati 
modernи clrzavtt. 

1 ovaj је prikaz nasih prvЉ radnickih organizacij.a nepotpиn i obra
dиjc иglavnom Sarajevo, а sastavljen је ve6inom ргеmа рriсапји starijih 
drugova. Sto se tice dokиmentacije, dosta је ako sc kaze da је gotovo ne
nюgиce naCi tako va.Zan izvor za radnicki sport kao sto је Hajdukova Spome
nica; za vreme fasizma шnogo је toga otislo и vatrи. Provincija је, verovatno, 
и tome Ьila bolje srece, ра се se sigиrno naCi mlacliћ drиgova koji се ova 
sccanja ispraviti i popиniti. 

IV. PROLETERSKA LEKТIRA I OBRAZOV ANJE 

Iz radnicke stampe mogиce је, donekle, videti koliki је Ьiо stepen 
орсе klasne obrazovanosti. nasih radnika pocetkorn veka, dakako sarno sa 
nekim procentom verovatnosti, јег se ni od najinformisanijih staгih drи
gova nije rnoglo doznati koliko је koja knjiga ili ideja prodrla и mase, s koli
kim је razиrnevanjem Ьila prihvacena sindika1na, socijalisticka, socijalna ili 
cisto zabavna knjizevnost kоји nalazimo pobrojanи рос\ ·Stalnom rиbrikom 
»Sta treba radnik da cita« и raclnic~oj stampi onog vrernena. 

Ima jedan znak ро kошс vidirno da је ЬiЬlioteka sarajevskog Rad
nickog dоша dobro ·radHa: to sн stalni pozivi ЬiЬliotekara da se knjige ne 
drze ргеdиgо. Pocetkom 1910. sakupljajи se dobrovoljni prilozi za osnivaпje 
radнicke ЬiЬlioteke и Mostarи, а 1911. priredиje se н TrebLnju zabava и 
korist osnivanja radnicke citaonice. BiЬlioteka sarajevskih zeljeznicara iшala 
је bogatи marksistickи literatиrи, ali na nernackoш, tako da ји је шoglo 
koristiti rnalo domacih radnika. 

Sto se tice izdavacke delatnosti, Bosna је dala rnalo. Zadruga »Na
prijed<<, ciji su glavni deonicari bili zeleznicari, finansirala је uglavnoш 

Zeljeznicaтa i rasparcavala socijalistickи stampи, knjige i kalendare koje је 
doЬivala od radnickih knjizaгa iz Zagreba i Beograda. Od knjiga koje је 
»Zadrиga<< izdala do 1914. poznata је piscи samo brosura Frёhlicha >>Alkohol
no pitanje i radn.icka klasa« 1913. и prevodи Radovana Jovanovica, cije su 
pesme katkada izlazile н Glasu Slobode. Ocl edicija Glasa Slobode poznat је 
prevod »Prakticnih zahteva socijalne demokracije« od Schёnlaicha, te mozda 
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koja brosиra Ш letak па kojima nema ni mesta ni godina stampanja. Da se 
rnislilo pojacati ,jzdavacki rad, vidi se iz predloga Save Kapora (da se osnиje 
partijska starnparija) na kongresи bosanske soc.-dern. partije 1912. ~mi.tra
nova је k:njizara izdala и to v.гeme, koliko se to moze da vidi ро oglasima, 
Rиcin skec »Mostarska liska«. Rисо (Dејап Pavic) Ьiо је hиmorista Zvona 
i znao је da oponasa onaj turski zargon nase .nekadasnje »carsije<<, kao sto је, 
na drugoj stran·i, Sarajlija ZemЬilj (Skaric) znao da savreseno iznese »kиha
riбki nemacki jezik« koji је onda Ьiо neki znak »kиltиrtregerstva« nasih 
ciftinskih vrhova. 

Тај tako malen broj domacih izdanja dokaz је da sи beogradska i 
zagrebacka izdanja podmkivala potrebe naseg trl.ista. Treba imati na umи 
da је broj pismenih radnika bio vrlo ogranicen; da sи mnogi r-adnici videli 
u pok•retu samo njegovи sindik>alnи stranи, dok sи se dгugi (mladi) zado
voljavali dr-ustveno-zabavnim delom pokreta, а knjige (oэim mostarske »Male 
ЬiЬlioteke«) Ьile эи skиpe za ondasnje naooice. Prema F. Raиserи, sindikalni 
pokret u Ba.njalиci nakalemljen је па Cisto z,abavno udruzenje, koj e је tamo 
pocetkom veka osnovao drиg Zrelec. Ovo је klasican pi1imer kolika је blla 
potreba za sastajanjem i izmenjivanjem misli и doba kada rezim nije doz
voljavao nikakvih sastanaka osim zabavпih. Koliko su sami policajci osecali 
potrebu za zabavom, vidi se iz toga sto ј е Kosta Horman и svojoj kuCi OtГga
nlzovao »~larafijи«, tи mesaviriu nemacke >>Vereinsmeierei« i ceremмijala 
nekog komedijaskog framasonstva. Alim dok »dom acim« a1ije Ьilo dozvolje
no nikakvo udruZivanje, sarajevski је »Mannersiingerverein« organizovao 
turnejи ро Bosni (Milakovic, 25 godiSnjica Н. Р. D. »Trebevic«); dok sи Nemci 
slobodno i javno pevali pangermanskи »Wacht ат Rhein«, dotle se za »Boze 
pravde« i1i za »Lijepи nasи« islo и zatvor. 

Za nepisme.ne i starije radnike postojao је, prema tome, samo jedan 
nacin koliko-toliko opcenitog i kl·asnog obrazovanja, а to su Ьila predavanja. 
Ти t·reba odat·i svako priznanje staroj gardi bosanskog radnickog pokreta: 
ono .ctvadesetak ljudi, kojii su па svoj im ledima nos-i.li sav sindikalni ,i po
liticki pokret i koji sи radili iz socijalnog patriot·izma, kako Ьi se izdigla jed
na drustvena klasa koja ј е ponekad Ьila bednija od kmeta - Ьilo је stalno 
angazovano и predavanjima koja se oglasuju и radnickoj starnpi. Ро naslo
vima predavanja, moze se pretpostaviti da је radnik, koji Љ је poseCivao, 
mogao da stelшe sindikalno i politicko obtГazovanje koje nш је omogиcavalo 
da na drustvo gleda . drukcijiш pogledom nego sto је gledala sluzbeno obra
zovana inteligencija. Stariji drиgьvi pricaju kako sи, -nakon tih predavanja, 
prosto progledaИ ka o da su dotle Ьili idejпo slepi, dodavajuci kako је njihov 
svesni proleterski zivot росео tek -otkako su im ta predavooja otvorila dusev
ne oci. Slusajuci to, oovjek mora da se zamisli: koliko Ьi nase drustvo, cak 
i cisto burzoasko, Ьilo doЬilo da је, mesto feиdalnih trutova (koji nisи hteli 
da исе •пiti sa drzav.nim stipendijama), skolovali ljude ka-o Sokolovica ili 
Vukojevica (prema seeanju druga Rausera, Sokolovic nije uopste imao zim
skog kaputa). Меdи predavacima nalazi se :nekoliko lekara koji sи predavali 
о higijeni rada, о seksualnom pitanju i о tиber.Iюlozi. Malo је vesti о analfa
betskim tecajevima; teeaji koji је oglase.n 1910. и Glasu Slobode ne odriava 
se u Radnlckom domu .nego u sarajevskoj srpskoj skoli, а tome se t:reba 
cuditi tim vise sto је pokret u Trifunovicu imao strиcnjaka za .takav posao. 
Treba navesti i tecajeve za radnicku omladinu, koje је pokret 1912. orga-
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nizovao kao »Savez mladih radnika« koji је segrte otimao od иticaja иlice 
i privikavao .na zivot buduceg kиlturnog proletera. Mladi sи se radnici znali 
propis.no oduz~ti brizi pok~e~: nikvo kao o.n.i nije znao .. da pro~e~e ~j~ot 
kafana koje шsu driale radшcku stampu Ill lokala kOJl su drzaћ »StraJk
brehersko« pecivo; oni su jednom organizovali bojkoto sapuna »Siht«, kada 
to preduzece nije htelo da prin:a o~g~nizovane r~dnike. »Flиgra~«, а ka~~ije 
Savez zeljezni~ra« odrfavao Је, Ziml, za omladrnu plesne tecaJeve koJI su 

~ili takocier kao neka vrsta kurseva lepog ponasanja. 

Pokret је imao mnogo mиke sa vlastima zbog oddavanja socijali
sticke skole, jer vlasti nisu dozvoljavale nikakvo skolovanje, osirn sluzbe
nog, koje se svodilo na usadivanje straha od boga i na pokoravanje »zako
nitim« vlastima. Vlada је nekoliko риtа zabranjivala rad socijalisticke skole, 
jer ona »nema svrhe pou~vanja, nego poticanja na klasnи borbu« (2eljezni
ca1' 1913, 2) $kola је oblc.no radila zimi, Ьila је zamШjena ро beogradskom 
L!ZOrи, а predavali sи drиgovi koji sи, inace, vodili pokret. Evo n. pr. skol
skog rasporeda za 1911. godinи: Tumacenje nacelnog dela Erfurtskog pro
grama (G!umac, Markic), Pr~ticni zahtevi socij~}'ne de~o~ratije (Њri.~afo~ 
vic), Politiaka borba proletaпjata (Sreten Jaks1c). Iz sшd1kalne tеопје 1 

prakse (Raиser). 

Malo је tragova da је postojala propaganda za konzumne zadruge 
koje su u drugim radnickim pok,retima odigrale tako vaznu иlоgи. Glas Slo
bode 1912. »Objavljuje veliki clanak »Konzumne zadruge i radnicki pokret«, 
ali se ne spominje da li postoji neka akcija и tom smislu. Vec 1910. oglasuju 
se esperantski te~jevi, а 1914. postojao је takav tecaj u Savezu zeljezni
cara; izgleda da su zeljezni~rJ, ро profesiji, oseeali vecu potrebu od drugih 
za takvim jezikom. Nema vesti о nekim ant~klerikalnim ili antimilitaristic
kim krиZocima, iako је radnicka stampa stalno vodila borbu sa klerikaliz
mom i militarizmom. Iz oglasa se, medutim, vidi da su radnici prirnali i 
citali Trsterjakovu Slobodnu. Misao iz Zagreba, nas prvi antiklerikalni list. 

Sto se tice stvamog uticaja stampane reci na radnicke mase, tu t·reba 
da se povгatimo u опо doba kada је, prema sluZЬenoj statistici tek svaki 
deseti eovek u Bosni znao da cita, racumajuCi tu i strance Јшјi su gotovo 
svi Ьili skolovani. Sta је mogao da cita prvi nas zaostali radnik, ako је mи
kom i naucio citati? u prvom redu novine, i to burzoasku stampu иz koju 
ga је vezala иskost horizonta, vera i pismo, а tek mrnogo ~asnije 11.-adnicku 
stampu; jer kasnije се on posegnuti za sindika1nom i socijalistickom knji
gom, ali i tu toreba, prema izjavama starih drugova, deliti citaoce. Mlacii i 
zaostaliji radnici citali sи kratke i lagane stvari; drиgarice su najcesce Citale 
lepu knjizevnost socija1nog sadrzaja, dok sи samo klasno najsvesniji citali 
teorijska dela socijalizma. Oni koji sи znali Santica, Kocica i Kranjcevica 
(ko ih onda и Bosni nije znao?) prihvatili su Radnicke Pesme i deklamacije 
(beogradsko izdanje), pesme Abrasevica i Ade Negri (njene pesme, и beograd
skom prevodu, Ьile su smatrane socijalistickom poezijom), te Ne.s.to.rovica. 
Тој, da је tako nazovemo masovnijoj citalackoj puЬlici, Ьili su najЬlizi 
C1'veni kaZendari zatim Majski Spisi, ра socijalni romani i novele kao Tolsto
jevo Uskrsnu.ce, Sinklerova Mocvara, Dajca Sesмest godina и SiЬiru., Vиkoje
viceve novele, Gorkog Mati i Covek, An. Fransa Na kapiji Ъudu.Cпosti, Morisa 
Vesti niatku.da, ра pripovetke Andrejeva, Zole, Amicisa iii Nordaua (citira.J? 
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11apreskok, prema slucajnim oglasima radnicke stampe onog vremena). ~to 
se tice borbene Literature, taj је radnicki sloj uglavnom citao laksa i kraca poli
ticka dela kao npr. Pelagiceva (osobi-to Unakrst oko zemlje), Socijalisticki kate
ltizis (beogradski i Koracev), Bebelova Zena i socijalizam, Tajne spanjolske in
kvizicije (knjiga koja је antiklerikalizam napravila endemicnim u nasem rad
nickom pokretu), Bojkot, Brate петој izdati!, Prokleta privatna svojina 
(Tolstuj), Dolazi glad i nevolja (Bukseg), Ispoved Раре Aleksandтa Borgije, 
О socijalizmи (Bebel), Govor isиsovskog generala, Pravo па lenost (Lafarg), 
Slonoda stampe, (Robespjer), О socijalistickom moralи, Ко иnistиje obltelj? 
i sl. (opet citirano na preskok iz onovremene radnicke stampe). 

Najmanju grupu sacinjavali su radnici koji su pokretu prilazili sa 
stanovista лaucnog marksizma. Oni su citali klasicna dela socijalizma onog 
vremena: Marksov Najamni rad i kapital, Marksa i Engelsa Komиnisticki 
manifest, Engelsov Polozaj radnicke klase и Engleskoj, ра dela Kauckog (Te
meljna nacela socijalne demokratije, Proletarijat i klasna ЪоrЬа, Etika i mate
rijalisticko shvatanje istorije), Kaucki-Panekuk-Luksemburgova Partija i sin
dikati, Lasala О sиstini иstava, Lafarga О religiji kapitala, Bebela Politicke 
stranke i sindikati, Vajana Besposlica, Guesde Kapitalizam i sccijalisticko 
drиstvo, Plehannva Osnovni proЫemi maтksizma i Glavna dиznost socijal1~e 
clemokratije), Ged-Zoresov Internacionalizam i patтiotizam, Liebk-necht О po-
1'ezima, itd., opet prema oglasima radnicke starnpe Beograda i Zag-reba, ali 
nadasve Sarajeva, od 1907-1914. Torne treba dodati domacu socijalisticku 
literaturu Sv. Mar.kovica, Tucovica, Novakovica, Lapcevica, Buksega, Koraca 
i ost., zatim neka dela koja su onda mnogo znacila, kao Skola i njeni vaspita
nici и danasnjem drиstvи od NadeZde Veljkoviceve (Beograd 1911), ili Bolsche 
Naиka о тazvijanjи и XIX stoljecи (Zagreb). S.rnitranova је knjilara raspar
cavala najvise onu V['stu ondasnje proleterske knjizev.nosti koja је njenoj 
grupi blla idejno najЬliza: Hercena, Kropotki,na (Omladini), Bakunjina, Step
njaka (Podzemna Rusija), Rarnusa, а nadasve Gorkog. 

Socijalno politicko obrazovanje koje је bosanski proletarijat mogao 
da stekne na temelju lektire, kako srno је naveli, ogleda se u zivotu naseg 
radnickog pokreta onog vremena. Dok su stariji radnici, stranci (koji su 
gotovo svi Ьili socijalisticki izgradeni), te dornaCi proletarijat koji se је ko
liko-toliko sam skolovao, Ьili na marksistickoj liniji, dotle је drugi deo 
radnika (mladih) kojemu је Ьila ЬШа ernocionalno-socijaJ.na Iiteratura, do
spio pod uticaj politickog vrenja .kakvo је rnalo kada postojalo na Slaven
skom Jugu kao u onim burnim danima od aneksije do prvog svetskog rata 
(1908-1914), kada se austrijski Balkan nalazio otprШke u stanju caristicke 
Rusije posle 1905. Takvo doba nije Ьilo podesno za miran razvoj koji Ьi Ьiо 
potreban jednorn Jlejakom pokretu, kao sto је Ьiо ovaj •nas. 
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