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Проблем темељног начела федералне Босне
и Херцеговине – братства у заједничкој оружаној
борби 1941–1945
АПСТРАКТУМ: У раду аутор настоји да објасни проблем политичко-идеолошког концепта КПЈ која је „братство у заједничкој оружаној борби“ народа Босне и Херцеговине промовисала
као темељно начело на којем је, унутар нове Југославије, почивала федерална Босна и Херцеговина. Такође, анализирајући одлуке
КПЈ да кроз политику братства и јединства изгради „републику помирења“, аутор указује на противријечности дефинисаног
статуса Босне и Херцеговине, с обзиром на објективне политичке
и историјске околности које су га компромитовале.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Братство и јединство, заједничка оружана
борба, федерална Босна и Херцеговина, федеративна Југославија,
ЗАВНОБиХ, АВНОЈ
Исход Другог свјетског рата изњедрио је Комунистичку партију Југославије као политичку снагу која је за наредних скоро 50 година обликовала
статус Босне и Херцеговине у југословенској држави. Иако је током међуратног периода заузимала противријечне ставове о питању државно-територијалне организације Југославије, а самим тим и Босне и Херцеговине,1
КПЈ се на Петој земаљској конференцији, одржаној октобра 1940. у Загребу,
супротставила споразуму „српске и хрватске буржоазије“2 о подјели Босне
и Херцеговине. Југословенски комунисти су тада заузели став да босанскохерцеговачки народи треба да се „сами слободно опредјеле и нађу рјешење
за уређење у тим областима“, истичући аутономију Босне и Херцеговине као
1

2

О томе више: Dušan Lukač, Radnički pokret u Jugoslaviji i nacionalno pitanje 1918–1941,
Beograd 1972; Десанка Пешић, Југословенски комунисти и национално питање (1919–
1935), Београд 1983; Enver Redžić, Jugoslovenski radnički pokret i nacionalno pitanje u
Bosni i Hercegovini (1918–1941), Sarajevo 1983.
Ријеч је о споразуму до којег је дошло 26. августа 1939, између предсједника владе
Краљевине Југославије Драгише Цветковића и лидера Хрватске сељачке странке Влатка Мачека. По том споразуму, босанскохерцеговачки срезови са хрватском већином су
ушли у састав Бановине Хрватске, док је остатак Босне и Херцеговине требало да припадне јединственој српској територијалној јединици. Видјети: Ljubo Boban, Sporazum
Cvetković – Maček, Beograd 1965.
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модел њеног будућег статуса.3 Недјељива Босна и Херцеговина било је опредјељење КПЈ и током ратних година, када је била укључена у састав Независне Државе Хрватске, с тим што је нејасно дефинисано становиште о њеном
аутономном положају еволуирало до статуса федералне јединице.
По угледу на прву социјалистичку револуцију у историји свијета, југословенски комунисти су у Другом свјетском рату и револуцији примјенили
форму „класног и националног ослобођења“ инкорпорирајући јој, у оквиру
народноослободилачке борбе, идеју братства и јединства као кључни образац
потпуне афирмације и равноправности свих народа и народности Југославије.4 У остварењу „оружаног братства“ КПЈ је видила базу око које ће у будућности градити заједнички живот свих народа Босне и Херцеговине. Вођен
овом идејом, Покрајински комитет КПЈ за Босну и Херцеговину је прогласом
објављеним августа 1941. позвао Србе, Хрвате и муслимане да стану на браник своје земље и своје слободе пред најездом њемачког освајача.5 Међутим,
дубоко укоријењени вјерски и национални антагонизми били су доминантна
карактеристика подјељеног босанскохерцеговачког друштва, који су почетком Другог свјетског рата изронили на површину, претварајући се у невиђен
терор и крвопролиће, отежавајући спровођење политике КПЈ.6
Иако је револуционарна димензија била најутицајнија компонента
дјеловања и понашања КПЈ током Другог свјетског рата, она је, без сумње,
била и најјача снага патриотске вокације, антифашистичког опредјељења и
нуклеус устаничке активности, а обнова Југославије једна од њених основних оријентација.7 Одмазда на националној основи за КПЈ је била недопустива, а њеним интернационалистичким начелима страна политика националне
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Branko Petranović, Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918–1984: zbirka dokumenata, Beograd
1984, 323–324.
Mladen Matić, Bratstvo i jedinstvo simbol ravnopravnih naroda i narodnosti Jugoslavije,
Sarajevo 1989, 39.
Arhiv Saveza komunista Bosne i Hercegovine, tom III, knjiga 1, 31.
Ако бисмо заронили чак и у дубине босанскохерцеговачке историје, тешко би се могао
наћи и један велики догађај који сва три народа доживљавају на исти начин. Било то
као догађај заједничког тријумфа и поноса или пак заједничког страдања и патње. Насупрот томе, периоде од османске окупације, преко аустроугарске анексије до стварање
Југославије, бар по један од три народа Босне и Херцеговине памти као своје „златно
доба“, а друга два као период ропства и стагнације. Убрзо након успостављања Независне Државе Хрватске, већ у мају 1941. почели су масовни хрватско-муслимански
злочини над Србима, који су веома брзо попримили облике геноцида. С друге стране,
српска устаничко-осветничка лавина односила је хиљаде, нарочито муслиманских живота. Ненад Кецмановић, Немогућа држава: Босна и Херцеговина, Београд 2007, 7;
Enver Redžić, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu, Sarajevo 1998, 125 и 311.
Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beograd 1992, 196, 202.
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конфронтације.8 У настојањима да спроведу своја политичка опредјељења,
југословенски комунисти су дубоко укоријењене националне и вјерске антагонизме босанскохерцеговачког друштва приписивали туђинским окупационим властима и домаћем „противнародном режиму“,9 увјерени да идеологија
чији су били носиоци има снагу да надјача снажну међуетничку мржњу и
обезбједи услове за заједнички живот босанскохерцеговачких народа у оквирима јединственог, чак и ужег, државно-територијалног оквира, на темељима
новог – социјалистичког поретка.
Један од главних проблема федералне Босне и Херцеговине налазио се
у основном начелу на којем је, вољом КПЈ, настала – братству и заједничкој
борби у устанку њених народа. Иако је од почетка рата била широко примјењивана пропаганда за укључивање у устанак муслиманских и хрватских
маса, и истицано да народноослободилачка борба није само борба српског
народа него подједнако борба за национално ослобођење свих народа Југославије, проблем неједнакости и неравномјерности националног састава партизанских јединица пратио је народноослободилачки покрет и КПЈ до краја
рата,10 што је кредибилитет на том принципу успостављених односа у значајној мјери доводило у питање.
У међуратном периоду комунисти су били бескомпромисни борци против „великосрпске хегемоније“, да би се на почетку Другог свјетског рата
нашли у парадоксалној ситуацији. Као организатор народноослободилачке
борбе, КПЈ је у масама српског сељаштва нашла главну снагу за своју устаничку акцију,11 иако нећемо заборавити учешће хрватских и нарочито муслиманских антифашиста.12
И поред тога што је борба за физичку егзистенцију била главни покретач српских сељачких маса ка НОП-у, а политички програм комуниста нери-
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Исто, 202.
Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, dokumenti
1943–1944, knjiga I, Sarajevo 1968 (dalje: ZAVNOBiH, dokumenti 1943–1944...), 50.
Drago Borovčanin, Izgradnja bosansko-hercegovačke državnosti u uslovima NOP-a, Sarajevo 1979, 90; Enver Redžić, Sto godina muslimanske politike: u tezama i kontrоverzama
istorijske nauke – geneza ideje bosanske, bošnjačke nacije, Sarajevo 2000, 159.
E. Redžić, Sto godina muslimanske politike..., 159.
Треба истаћи примјер из Ливањског среза у којем је почетком 1942. године у 13 села
било 50 чланова КПЈ – већином Хрвата. Већ средином октобра 1941. формирана је Муслиманска чета Романијског НОП одреда са преко 200 муслиманских бораца из села
Шаторовићи, Округло, Тморни До и Осово у Рогатичком срезу. С обзиром на бројност,
ова чета је брзо прерасла у Муслимански батаљон Романијског НОП одреда. Život i
dјelo Đure Pucara Starog: dokumenti i članci (1926–1945), knjiga II, tom 1, Banjaluka 1989,
211; Istočna Bosna u NOB-u 1941–1945: sjećanje učesnika, prva knjiga, Beograd 1971,
297–298.
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јетко несхватљив и тешко разумљив, Срби су од свих босанскохерцеговачких
народа најбрже и најшире прихватили револуционарну политичку идеју КПЈ,
чинећи њену суштинску авангарду.13
Доминантно учешће Срба у устанку представљало је проблем спровођења идеолошко-политичког концепта КПЈ и пријетило колапсом њеног
стратешког пројекта. Политичко-пропагандним радом на терену, у циљу постизања подједнаког учешћа народа Босне и Херцеговине у НОП-у, овај проблем је до краја рата у извјесној мјери ублажен. Тиме је обезбјеђено покриће
за спровођење политичких идеја КПЈ усмјерених у правцу „изјашњавања“
босанскохерцеговачких Срба, Хрвата и муслимана за заједничко живљење у
„збратимљеној“ Босни и Херцеговини, на темељу њихове повезаности „чврстим братством у устанку“.14
***

Није потребно много „загребати“ нанос идеолошке фарбе да би се јасно указао проблем „заједничке оружане борбе“ и „братства“ у устанку народа Босне и Херцеговине, који компромитује на том принципу спроведену
политичку одлуку конституисања федералне Босне и Херцеговине.
Хрватска друштвено-политичка елита са католичким високим клером,
као и доминантан дио босанскохерцеговачких Хрвата дочекали су формирање
Независне Државе Хрватске као остварење сна o независној држави. Вођство
НДХ је сматрало Босну и Херцеговину хрватском земљом, а босанскохерцеговачке Хрвате стубом усташке државе и гарантом успјеха њених ратних
циљева.15 Насупрот томе држање, односно улога и партиципација, Хрвата у
НОП-у био је за КПЈ један од најкрупнијих ратних политичких проблема.16
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Први посљератни статистички преглед националног састава партијске организације
у Босни и Херцеговини даје слику и о заступљености босанскохерцеговачких нација у НОБ-у и револуцији. У децембру 1946. национални састав босанскохерцеговачке
партијске организације изгледао је овако: Срба 69,1%, муслимана 20,3%, Хрвата 8,5%.
Треба имати у виду да тада није било означавања националне посебности муслимана
и да су се чланови КПЈ из те етничке групе претежно изјашњавали као Срби, па је тај
моменат утицао на статистичке показатеље. Ипак, међу члановима Партије у Босни и
Херцеговини Срби су били далеко најбројнији народ. Istorija Saveza komunista Bosne i
Hercegovine, knjiga 2, Sarajevo 1990, 29.
ZAVNOBiH, dokumenti 1943–1944..., 70–73.
E. Redžić, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu...,180; Drago Borovčanin, Izgradnja bosansko-hercegovačke državnosti...,70.
У Информацији о политичкој ситуацији у Босни и Херцеговини, коју је секретар Покрајинског комитета КПЈ за Босну и Херцеговину Ђуро Пуцар Стари 22. марта 1945.
доставио ЦК КПЈ, истакнуто је да босанскохерцеговачки Хрвати „и данас, највећим
дијелом стоје ван покрета“, да се они, нарочито у западној Херцеговини, „активно боре
против покрета“, те да је КПЈ само у „локалном оквиру“ успјела извршити утицај на
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Расположење доминантног дијела босанскохерцеговачких муслимана и
опредјељење КПЈ – братство и заједничка оружана борба свих народа Босне и
Херцеговине, почетком Другог свјетског рата били су на супротним политичким половима. Муслимани су радије ступали у усташке него у партизанске
војне јединице. На то је дјеловала усташка пропаганда да је Босна и Херцеговина „срце хрватске државе“ а муслимани „цвијеће хрватског народа“,17 или
је свакако много значајнији утицај једног броја интелектуалаца и већег дијела
функционера ЈМО, који су заузели лојалан став према усташкој власти.18 На
опредјељење муслиманских маса такође је велики утицај вршило и високо
свештенство. Реис-ул-улема Исламске вјерске заједнице НДХ Фехим Спахо
је маја 1941, обраћајући се вјерницима, јавно подржао усташки поредак. Кличући је поздравио Независну Државу Хрватску и поглавника Павелића, који
је „својом борбом“ и уз помоћ „славом овјенчане њемачке војске“ извојевао
државу коју муслимани сматрају својом и у којој ће се осјећати као своји на
своме.19 Са држањем муслиманских маса у Босни и Херцеговини почетком
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Хрвате. Као разлог томе наведена је „крвна везаност велике већине босанских Хрвата
за непријатеља“. Život i dјelo Đure Pucara Starog: dokumenti…, 904–906.
Enver Redžić, Istorijski pogledi na vjerske i nacionalne odnose u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1993, 77.
Uglješa Danilović, Sjećanja III: Članci i ratni dnevnik, Beograd 1987, 32. Осман и Џафер
Куленовић су у марионетској НДХ заузимали највише државне функције, обојица су
били на положају замјеника предсједника Владе. Поред браће Куленовића, значајан
положај у усташкој држави заузимали су и Адемага Мешић који је био Павелићев доглавник, као и Алија Шуљак – поглавни побочник. Министри у Влади били су: Хилмија Бешлагић, министар промета и јавних радова 1942–1943; Мехмед Алајбеговић,
министар скрби за пострадале крајеве 1943–1944, затим министар вањских послова;
Мехо Мехичић, министар скрби за пострадале крајеве 1944–1945. Предсједник Врховног суда у периоду 1944–1945. био је Асим Угљен, прије тога био је државни вијећник
и државни тајник. Чланови Сабора НДХ из бивше ЈМО били су: Хивзија Гавранкапетановић (други допредсједник Сабора), Исмет – бег Бекташевић, Ферид – бег Церић,
Бећир Ђонлагић, Исмет – бег Гавранкапетановић, велики жупан Велике жупе Врхбосна Нихад Курбеговић, Мухамед Омерчић, Хамдија Шахинпашић, Незир Спахић, Мујага Тафро, Ибрахим Крупић, Фетах Крупић. Од вјерских лица значајни су допуковник
Акиф Ханџић, муфтија усташких бојни; Абдулах Чамо, вршилац дужности муфтије
Хрватских оружаних снага, кога је касније замјенио Мустафа Мехић. Велики број босанскохерцеговачких муслимана био је на командујућим положајима оружаних снага, усташких и домобранских. Šaćir Filandra, Bošnjačka politika u XX. stoljeću, Sarajevo
1998, 159–160.
Реис-ул-улема Фехим Спахо је 11. маја 1941, уз присуство представника сарајевских
мјесних власти и подпредсједника Владе НДХ Османа Куленовића, одржао говор у
„дупке пуној“ сарајевској Гази Хусрефбеговој џамији. Говор који је звучником преношен у такође препуно џамијско двориште и околне сарајевске улице, био је праћен
снажним одобравањем присутне масе. Реис-ул-улема Спахо је истакао да је сматрао
„својом првом дужношћу“ да једном „вјерском свечаношћу обиљежимо ове свијетле
моменте наше повијести.“ Slobodan Nešović, Branko Petranović, AVNOJ i revolucija, Te-
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Другог свјетског рата био је упознат и вођа Трећег рајха. Адолф Хитлер је
у разговору са Антом Павелићем, почетком јуна 1941, изразио мишљење да
„Муслимани источне Босне могу бити поуздан носилац усташкој НДХ и одиграти ’драгоцјену’ улогу у њеној активности на противсрпском правцу.“20
Остало је забиљежено да су поједини муслимани у источној Босни – подручју Романије, долазак окупаторских – њемачких трупа дочекали паролама: „
Ето нама Швабе, ето нама бабе, ето нама Хитлера носи нам лутнера*“.21
Политика братства и заједничке оружане борбе у ширим муслиманским
масама првих мјесеци устанка, односно до краја 1941. године, није наилазила
на плодно тло и није хватала дубљи коријен.22 База утицаја КПЈ међу босанскохерцеговачким муслиманима – која је била ограничена на дио школске и
радничке омладине, радничку класу, односно дио становништва радничких
квартова Сарајева и других већих градова23 – није се значајно проширила ни
током 1942. године. Односи у прошлости, бројчана премоћ Срба у НОП-у,
снажан утицај антикомунистичког клера на традиционално религиозне муслимане, као и држање њихових „политичких људи“ који су и даље већином
били на позицијама супротним КПЈ и НОП-у, разлози су изостанка масовнијег учешћа муслимана у устанку.
Дио муслиманских првака је познатим „муслиманским резолуцијама“
указао на запостављеност и тешко стање муслиманског становништва, осудио и оградио се од усташких злочина и позвао муслимане да се „клону свих
злодјела“. Међутим, доносиоци ових резолуција, сем неколико изузетака, нису изразили отпор усташама и усташкој држави, нити су осудили фашистичку окупацију. Такође је изостао позив муслиманским масама да се прикључе
народноослободилачком покрету.24

20
21
22

23
24

matska zbirka dokumenata 1941–1945, Beograd 1983, 31–32.
E. Redžić, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu..., 125.
* Бијело брашно
Радомир Живковић, Романијски кликтаји и крици, Српско Сарајево 1997, 88.
Почетком седамдесетих година XX вијека у академском животу Босне и Херцеговине
отворено је питање улоге муслимана у устанку 1941. године. Ову тему је отворио историчар Расим Хурем, који је у докторској дисертацији „Криза народноослободилачког
покрета у Босни и Херцеговини крајем 1941. и почетком 1942. године“ изнио тезу да је
масовније прикључивање муслимана НОП-у изостало због сарадње четника и партизана. Поводом Хуремове тезе, коју у својим дневничким биљешкама назива „произвољном“, Родољуб Чолаковић истиче да муслиманске масе, за разлику од Срба, нису имале
разлога да „устају на оружје против усташа и њихових покровитеља – окупатора“. По
Чолаковићу, Срби да би се одбранили морали су се „лаћати оружја“, а муслимани не, па
је то био главни разлог „њихове пасивности 1941. године“. Здравко Антонић, Родољуб
Чолаковић у светлу свог дневника, Београд 1991, 343.
U. Danilović, Sjećanja..., 33.
Branko Petranović, Momčilo Zečević, Јugoslovenski federalizam ideja i stvarnost, tematskа
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Ставови муслиманских политичара окупљених око, у усташкој држави
високопозиционираног, Џафера Куленовића – који је на скупштини хрватскомуслиманског културног друштва „Народна узданица“, јула 1942. године, између осталог указао на примјер муслиманских младића који са Францетићем
„чисте нашу земљу“25 – утицали су на увршћивање везаности дијела муслиманских маса за усташки покрет и НДХ.
С друге стране, развојем устанка, комунисти су најчешће доста лако
преузимали руководство над српским устаницима. Политички комесари КПЈ
тумачили су политику братства, објашњавајући побуњеној маси суштину и
смисао устанка. Иницирали су и усмјеравали оштрицу борбе против окупатора и његових помагача, спутавали политику националног реваншизма против Хрвата и муслимана – одбацивали политику националне одмазде.26 Као
један од видова борбе за постизање „оружаног братства“, Партија је у српске
крајеве, међу српске устанике, слала хрватске и муслиманске комунисте, команданте или политичке комесаре, да тумаче њену идеју народноослободилачке борбе и националне политике.27 У овој акцији Партије, међутим, испољавали су се проблеми спровођења политике „братства у заједничкој борби“.
Због ратних трагедија српског народа у Босни и Херцеговини, српске борачке
масе су изражавале подозривост и неповјерење у хрватски и муслимански
руководећи и командни кадар,28 што указује на отпор главне снаге устанка
основној идеји КПЈ на којој је изграђивала збратимљену, федералну Босну и
Херцеговину.

25
26
27
28

zbirkа dokumenata, prvi tom 1914–1943, Beograd 1987, 697–713.
E. Redžić, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu..., 158.
Branko Petranović, Momčilo Zečević, Jugoslavijа 1918–1984: zbirka dokumenata, Beograd
1985, 431.
Исто.
Легендарни и међу српским сељацима у источној Босни веома цијењени командант
Романијског партизанског одреда Славиша Вајнер, по националности Хрват, борио се
против окупатора и међу борцима био знан по надимку Чича – није се знало да је Хрват. Партијско вођство је прибјегавало коришћењу српских конспиративних имена или
надимака, а борцима су права имена и национална припадност командног и политичког кадра често били непознати. Неповјерења је било и у Босанској крајини. Усташки
терор над крајишким Србима, масовна убиства, прогон и паљење села, изазивали су
подозривост бораца према муслиманским кадровима у НОП-у. У појединим оцјенама
политичке ситуације, као „најтежа околност“ истицано је то што политички рад на терену носе људи „према којима се може водити харанга“. Јово Илије Крсмановић, Соколац: путевима Романије и историје – монографија, 2005, 20; Život i dјelo Đure Pucara
Starog, dokumenti…, 186–187.

86

Архив, часопис Архива Југославије, 1‒2, 2018

***

Јачање НОП-а довело је почетком новембра 1942. до ослобођења Бихаћа, другог по величини града у Босанској крајини. Најважнији догађај у периоду такозване Бихаћке републике било је оснивање АВНОЈ-а.29 На Првом
засједању овог тијела, Прогласом народима Југославије, документу значајном за питање положаја Босне и Херцеговине у будућој држави, у обраћању
босанскохерцеговачким муслиманима наглашено је да они „већ данас“ знају
„гдје им је мјесто у заједничкој борби са онима који се боре за равноправност,
братство и вјерску сношљивост.“ „Босанци и Херцеговци“, како је истакнуто, само „уједињени и сложни“ могу себи остварити љепшу заједничку будућност. Србима, Хрватима и муслиманима послата је порука неопходности
искрене и братске сарадње да би „Босна и Херцеговина као јединица у нашој
братској заједници, могла напредовати на задовољство свих без разлике на
вјеру и странку“.30 Највећи орган нове, револуционарне власти најавио је нови државно-правни статус Босне и Херцеговине у Југославији, самоувјерено
констатујући да је „у пламену народног устанка, који је захватио све народе и
све земље Југославије, остварено борбено јединство свих родољубивих снага
наших народа.“31
Насупрот прокламованом, стварност је била другачија. Иако је
политичкa активност КПЈ током тромјесечне партизанске власти на новоослобођеној територији насељеној са око 100.000 становника исламске вјере дала одређене резултате и више стотина муслиманских бораца ступило у
партизанске јединице,32 проблем братства и конзистентне заједничке оружане борбе народа Босне и Херцеговине и даље је био изражен. Разлог за овакво
стање КПЈ је тражила у слабом политичком раду, нарочито нижих партијских
организација, међу несрпским масама.33 Разлог се, међутим, налазио у недо29

30
31
32
33

На Првом засједању АВНОЈ-а, одржаном 26. и 27. новембра 1942. у Бихаћу, усвојена су
акта којим су потврђени основни ставови КПЈ о националном питању и устројству нове Југославије. Основни задатак АВНОЈ-а у наредном периоду јесте „даље развијање
јединствености напора свих народа Југославије за извојевање коначног ослобођења за
све њих и за стварање услова за пуну њихову слободу и равноправност у ослобођеној
братској заједници, коју нико неће моћи разорити јер ће се исковати у огњу заједничке
борбе“, истакнуто је у резолуцији о оснивању овог тијела. B. Petranović, M. Zečević,
Jugoslavijа 1918–1984..., 481.
Dokumenta Prvog i Drugog zasedanja AVNOJ-a, http://www.znaci.net/zb/4_2_11_2.pdf
404–405 (pristupljeno 29. 6. 2018).
Исто, 393.
E. Redžić, Sto godina muslimanske politike..., 160.
Обласни комитет КПЈ за Босанску крајину имао је низ замјерки на рачун потчињених партијских организација због недостатака и слабости у раду са муслиманима у
ослобођеним крајевима. Извјештај партијског руководства из Гламоча да је „немогуће
или врло тешко радити међу муслиманима“, те да су они „петоколонашки настројени“
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статку заједничког историјског сјећања које би, на комунистичкој идеолошкој
платформи, потпомогло формирање јединствене политичке свијести о неопходности масовне заједничке борбе. Како је она изостала, на тим основама
произведена босанскохерцеговачка државност чувана је спровођењем махом
присилне, показало се неодрживе, међунационалне интеграције.
***

Капитулација Италије, септембра 1943. године, значајно је дестабилизовала политички поредак усташке државе у Босни и Херцеговини. Новонастала ситуација на фронту наговјештавала је пораз Њемачке и условила
да хрватска политичка публицистика све израженије тражи резервне, „излазне варијанте“. Истицана је повезаност Хрватске са Европом, њено постојање означавано је као „непроцјењива европска вриједност“, а у развијању
ове теорије изостајало је помињање Њемачке.34 То је утицало на негативну
тенденцију у политичком расположењу босанскохерцеговачких Хрвата, што
се донекле одражавало на њихов однос према НДХ и њеним војним формацијама.35
Слична размишљања била су присутна код муслимана. Порази Њемачке на Источном фронту и у Африци, као и капитулација Италије, отворили
су питање статуса Босне и Херцеговине и муслимана у новој држави. Међу
муслиманима преовладавало је мишљење да побједа Њемачке значи њихову
сигурну будућност, док их побједа Британаца и Руса препушта на „милост и
немилост Срба и Србијанаца“.36 Нарочито је значајно мишљење муслиманских „најистакнутијих људи“ да је најбоље држати се неодређеног става, како
би се могло „приступити и у један и у други табор“.37
С друге стране, Комунистичка партија Југославије је носила свијест
о томе да њена политичка платформа народноослободилачке борбе, а самим
тим и револуције, може бити успјешна само ако у њој учествују сви народи
БиХ. Због тога је она упорно тежила остварењу националне равноправности, односно омасовљењу несрпског елемента у партизанским јединицама.38
Успјеси народноослободилачког покрета на подручју сјевероисточне Босне,
нарочито ослобођење Тузле почетком октобра 1943, судећи по појединим документима партијске провенијенције, представљали су догађај од изузетног

34
35
36
37
38

окарактерисан је као „опортунистички“. Život i dјelo Đure Pucara Starog: dokumenti…,
413.
E. Redžić, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu..., 180.
Исто, 180–181.
Исто, 180.
Исто.
E. Redžić, Sto godina muslimanske politike..., 164.
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значаја за јачање националне једнакости у партизанским јединицама, којим
су створене какве-такве политичке претпоставке за оснивачку сједницу ЗАВНОБиХ-а.39
С обзиром на њихово изразито слабо учешће у партизанским јединицама, комунистима је приступање НОП-у дијела Хрвата тузланске области била
„још значајнија појава“ од приласка муслимана. Прикључење међу Хрватима
угледног Александра Преке40 требало је да подстакне Хрвате Босне и Херцеговине да слиједе примјер сународника из тузланске области.41 Заступљеност
босанскохерцеговачких Хрвата у НОП-у, међутим, остала је јако слаба. Међу
њима је, нарочито у западној Херцеговини, како у рату тако и посљератним
годинама, било изражено становиште да су партизани српска војска, а борба
против такозваног Србо-комунизма – борба за стварање хрватске државе у
коју би била укључена Босна и Херцеговина.42
Тек након што су порази Њемачке, капитулација Италије и пад Тузле
у партизанске руке дали снажан наговјештај ратног исхода, почело је масовније прилажење муслиманског становништва НОП-у.43 Политички рад КПЈ

39

40

41

42
43

Ослобођење Тузле 2. октобра 1943. за југословенске комунисте није био само крупан
војни успјех. Будући да је Тузла у том тренутку била највећи ослобођени град у Европи
под Хитлеровом доминацијом, то је био и „крупан политички догађај“ који је „темељно
измјенио политичку ситуацију у источној Босни у нашу корист.“ О значају успјеха говори извјештај који је 14. октобра 1943. Покрајински комитет КПЈ за Босну и Херцеговину упутио ЦК КПЈ. У овом документу истакнута је потреба да партијско руководство
„још извјесно вријеме“ остане на подручју Тузле, како би се што више искористили војнички успјеси и учврстиле политичке позиције КПЈ. Dokumenti centralnih organa KPJ
NOR i revolucija (1941–1945), knjiga 13, (septembar – oktobar 1943), Beograd 1990, 419.
Александар Прека је у Краљенини Југославији био члан ХСС. На изборима 1935. биран
је за народног посланика из тузланског округа. Са НОП-ом је сарађивао од 1943. године. Био је вијећник и члан Предсједништва ЗАВНОБиХ-а, као и вијећник АВНОЈ-а.
По повратка са засједања АВНОЈ-а у Јајцу, у источној Босни – на Мајевици, заробљен
је и одведен у Загреб гдје је дочекао крај рата. Dokumenti centralnih organa KPJ NOR i
revolucija…, 723.
КПЈ је, како би омасовила прилазак босанскохерцеговачких Хрвата у партизанске јединице, 10. октобра 1943. формирала војну формацију која је у називу имала хрватски национални предзнак. „Прву босанску хрватску бригаду“ сачињавали су Хрвати
из насеља око Тузле, који су након ослобођења града пришли НОВЈ. Проблем братства
у заједничкој оружаној борби био је видљив и у овој политичкој акцији комуниста.
Бројчана надмоћ Срба у НОП-у изазивала је подозривост Хрвата, па је руководство
Покрајинског комитета КПЈ за Босну и Херцеговину сматрало да би било „пожељно“
да у овој јединици буде „што више руководилаца Хрвата“. Али, хронични недостатак
хрватског кадра у НОП-у стварао је ПК КПЈ за Босну и Херцеговину „доста тешкоћа“
у реализацији ове замисли. Dokumenti centralnih organa KPJ NOR i revolucija…, 420,
723.
Husnija Kamberović, Džemal Bijedić – politička biografija, Sarajevo 2017, 95.
У том периоду, тачније 21. септембра 1943. године, у селу Буковица, срез Брчко, фор-
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конципиран тако да увођењем „виђенијих“ муслимана у партизанске јединице придобије муслиманске масе на своју страну, имао је негативне стране.
Довео је до тога да су се током септембра и октобра 1943. унутар народноослободилачког покрета нашли „различити елементи“, војници и чиновници
НДХ, којима је након веома кратког времена проведеног у НОП-у омогућена
функција вијећника конститутивних органа нове државе, а који су својим држањем муслиманске масе удаљавали од НОП-а.
О томе говоре сљедећи примјери. Мухамед Суџука44 је, упркос упозорењу нижих партијских организација да као компромитовани службеник усташке државе не може представљати босанскохерцеговачке муслимане,45 након
само нешто више од мјесец дана проведених у НОП-у изабран за вијећника
ЗАВНОБиХ-а, АВНОЈ-а, те за члана Президијума, односно предсједништва
оба ова висока тијела.46 Током боравка и дјеловања у редовима народноослободилачког покрета, према доступним архивским документима, испољавао
је „непријатељска схватања“ и „повезао се са непријатељским елементом“,
због чега га је Предсједништво ЗАВНОБиХ-а фебруара 1945. искључило из
чланства овог тијела и дало приједлог за искључење из Предсједништва АВНОЈ-а.47
Расим Кршлак48 се као чиновних НДХ нашао у Власеници када су партизанске јединице септембра 1943. ослободиле ову истoчнобосанску варош.
Као службеник усташке државе, Кршлак није позван на одговорност од стра-

44

45

46
47

48

мирана је XVI муслиманска бригада, која је од 17. октобра 1943. носила назив III босанска муслиманска бригада. Прегледом борачког састава ове војне формације види
се да је доминантан број муслиманских бораца у НОБ ступио од септембра 1943. до
априла 1945. Видјети: Borbeni put 16. мuslimanske NOU brigade, Sarajevo 1978.
Мухамед Суџука је између два свјетска рата био члан ЈМО. До приступања НОП-у, у
НДХ је обављао функцију поджупана у Фојници. Dokumenti centralnih organa KPJ NOR
i revolucija…, 725.
Извјештајем од 30. октобра 1943. Окружни комитет КПЈ за Високо и Прозор обавјестио
је Александра Ранковића да чланови партијских организација Високог и Вареша, те
„неки другови из Сарајева“ „упозоравају“ на Мухамеда Суџуку. Они су тврдили да је
Суџука „пуну годину дана“ био ангажован као усташа и да тако компромитован „политички шпекулант“ не може „репрезентовати муслимане“. Dokumenti centralnih organa
KPJ NOR i revolucija…, 604.
Dokumenti centralnih organa KPJ NOR i revolucija…, 725.
Архив музеја Босне и Херцеговине (даље: АМБХ), фонд Обнова и социјалистичка изградња (даље: ОСИ), кут. 4/45, сигн. 53, Предсједништво ЗАВНОБиХ-а – штабу V корпуса НОВ, Сарајево, 22. фебруар 1945.
Расим Кршлак је у Независној Држави Хрватској обављао више функција широм Босне и Херцеговине. Био је у „поглавниковом повјереништву“ у Сарајеву, затим „котарски претстојник“ у Сарајеву, а после и на функцијама усташке државе у Љубињу
и Власеници. АМБХ, ОСИ, кут. 4/45, сигн. 70/45, Одјељење заштите народа Босне и
Херцеговине – Предсједништву ЗАВНОБиХ-а, Сарајево, 2. фебруар 1945.
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не комунистичких власти. Насупрот томе, изабран је у Окружни народноослободилачки одбор, после и за члана ЗАВНОБиХ-а. „Иако је био политичко
управни чиновник НДХ, па према томе и у служби окупатора, он није узет на
одговорност од стране наших власти, јер се је рачунало да ће својим будућим
радом окајати свој гријех према Народно-ослободилачкој борби. За то му је
дана највећа могућност и самим тим што је узет у окружни НОО, а послије
и за члана ЗАВНОБиХ-а“.49 Кршлак се, након што је био учесник и Другог
засједања ЗАВНОБиХ-а,50 вођен опортунистичким прилагођавањем ситуацији, поново приклонио усташама и постао „котарски претстојник“ у Бихаћу.51
„Али он не само да није искористио те погодности за своје поправљање него
је учинио нови тешки злочин што се је намјерно предао окупатору и поново
отишао у његову службу.“52
Приступање Исмета Бекташевић53 народноослободилачком покрету
са становишта националног уједначавања партизанских јединица и „повезивања са муслиманским масама“ комунистима је било од изузетног значаја.54
Бекташевић је, као командант квислиншке Муслиманске легије, НОП-у приступио половином октобра 1943. године. Убрзо затим биран је за вијећника
ЗАВНОБиХ-а, члана његовог Предсједништва, а касније и за члана АВНОЈ-а.
Након што је учествовао у конституисању федералне Босне и Херцеговине и
федеративне Југославије, већ у децембру 1943. поново је „промјенио страну“
и обновио сарадњу са усташама. Као њихов сарадник осуђен је и стријељан
од партизана 1945. године.55
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АМБХ, ОСИ, кут. 4/45, сигн. 70/45, Одјељење заштите народа Босне и Херцеговине –
Предсједништву ЗАВНОБиХ-а, Сарајево, 2. фебруар 1945.
ZAVNOBiH, dokumenti 1943–1944..., 168.
АМБХ, ОСИ, кут. 4/45, сигн. 70/45, Одјељење заштите народа Босне и Херцеговине –
Предсједништву ЗАВНОБиХ-а, Сарајево 2. фебруар 1945.
Исто.
Исмет Бекташевић, у периоду између два рата муслимански првак и велепосједник из
Сребреничког среза. Биран је за народног посланика са листе ЈМО удружене у ЈРЗ. У
НДХ је био члан „усташког сабора“ и командант квислиншке војне формације Муслиманска легија. Dokumenti centralnih organa KPJ NOR i revolucija…, 722.
О значају приступања виђенијих босанскохерцеговачких муслимана НОП-у говори и
податак да је Јосип Броз Тито октобра 1943. о томе извјестио Георги Димитрова. „Ових
дана је на нашу страну прешао истакнути муслимански [политичар] Исмет Бекташевић (…) Надаље, на нашу страну је прешао истакнути муслимански [политичар] и велики жупан жупе ’Плива и Рама’ из Травника [Мухамед] Суџука (...)“. Исмет Бекташевић је у Сребреничком срезу био на челу велике оружане групе муслимана, уживао је
повјерење муслиманских маса овог босанског среза, па је комунистима био потребан
за чвршће повезивање с муслиманима „који још иду са њиме“. Dokumenti centralnih
organa KPJ NOR i revolucija…, 460, 419–420.
Dokumenti centralnih organa KPJ NOR i revolucija…,722–723.
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Ако би се Суџукина политичка ликвидација могла повезати са „подозривошћу комуниста према муслиманима“,56 или обрачуном са неистомишљеником који је на Другом засједању АВНОЈ-а иступао са другачијим схватањем рјешавања националног питања у Југославији,57 случајеви Кршлака и
Бекташевића, такође учесника у конституисању федералне Босне и Херцеговине, аргументују петоколонашко и прелетачко држање појединих муслиманских првака.
Осим што је утицало на продубљивање колебљивости и резервисаности становништва исламске вјероисповијести према НОП-у и КПЈ, била је то
јасна компромитација става да су босанскохерцеговачки муслимани „активно
учествовали у дефинирању националне политике коју је инаугурирао ЗАВНОБиХ“,58 а самим тим и креирању статуса Босне и Херцеговине.
***

Писмо које је ПК КПЈ за Босну и Херцеговину 14. септембра 1943. упутио Обласном комитету КПЈ за Херцеговину открива да je тада, изгледа, још
дефинитивно неутврђен статус Босне и Херцеговине промовисан са дозом
опреза због могуће реакције Срба.59 „Паролу слободне и измирене Босне и
Херцеговине треба одмах популарисати, нарочито међу српским масама“.60
Свјесни злочина над Србима у НДХ, као и историјске свијести српског народа који је још од друге половине XIX вијека Босну и Херцеговину доживљавао као једну од својих најболнијих рана, те њихових тежњи за уједињењем
са матицом,61 комунисти су обазриво приступали спровођењу идеје статуса
Босне и Херцеговине који је предвиђао административну границу на Дрини.
56

57

58
59

60
61

Угледни бошњачки историчар академик Енвер Реџић сматра да се НОП није „одликовао принципијелном и стабилном линијом“ према муслиманима, те да „има докумената партијске провенијенције“ у којима њихови творци муслимане „секташки, у маси“,
сврставају у противнике НОП-а. E. Redžić, Sto godina muslimanske politike...,164.
Родољуб Чолаковић истиче да је Мухамед Суџука у вријеме конституисања југословенске федерације и рјешавања статуса Босне и Херцеговине унутар ње, развијао теорију о југословенској нацији којој би „квасац“ била „босанска нација“, а којој би, опет,
„квасац“ били муслимани. Родољуб Чолаковић, Записи из ослободилачког рата, пета
књига, Сарајево 1955, 50.
E. Redžić, Sto godina muslimanske politike..., 166.
У писму ПК КПЈ за Босну и Херцеговину истиче захтјев за „аутономију“ Босне и Херцеговине, која може постојати у различитим нивоима и облицима, а не за статус федералне јединице. „Сматрамо да је потребно изаћи пред најшире масе са нашим ставом
по питању Босне и Херцеговине у будућој равноправној заједници народа слободног
Југа. У оквиру демократских захтјева долази захтјев аутономије Босне и Херцеговине.“
ZAVNOBiH, dokumenti 1943–1944..., 23–24.
Исто, 24.
Mira Radojević, „Bosna i Hercegovina u raspravama o državnоm uređenju Kraljevine (SHS)
Jugoslavijе 1918–1941“, Istorija 20. veka, XII, br. 2, Beograd 1994, 7.
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ЗАВНОБиХ је антиципирао равноправан положај Босне и Херцеговине са осталим југословенским републикама, али су супротни ставови појединих чланова ЦК КПЈ утицали да овакво рјешење није било дефинитивно
прихваћено све до пред само Друго засједање АВНОЈ-а 29. новембра 1943. у
Јајцу, када су уз подршку Јосипа Броза Тита преовладали ставови Покрајинског комитета КПЈ за Босну и Херцеговину.62
На дискутабилност братства у заједничкој оружаној борби, као фактора који је хомогенизовао народе Босне и Херцеговине, упућује дискусија Авда Хуме на научном скупу поводом 30 година од Другог засједања АВНОЈ-а.
Он се том приликом присјетио да чланови Покрајинског комитета КПЈ за
Босну и Херцеговину износећи, уочи Другог засједања АВНОЈ-а, аргументе
у корист федералног статуса Босне и Херцеговине члановима ЦК КПЈ који су
радили на припреми одлука овог тијела, нису спомињали „масовно учешће
народа Босне и Херцеговине у народноослободилачком рату“, што индицира
да ова често изговарана прокламација у току рата није имала реалне основе.63
Ту евидентно идеолошку конструкцију, намјењену политичком наступању ка
масама, било је бесмислено користити као аргумент у расправи са члановима
ЦК КПЈ којима је стварни ниво братства и заједничке оружане борбе народа
Босне и Херцеговине био добро познат.
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Унутар ЦК КПЈ било је значајних противљења федералном статусу Босне и Херцеговине. Оваквом рјешењу противили су се Моша Пијаде, Милован Ђилас и Сретен
Жујовић. Они су, радећи на припреми одлука АВНОЈ-а о устројству нове државе, федеративну Југославију структурисали као државно-правни израз националне равноправности. Федералне јединице биле су означене као стриктно националне категорије. По
овом моделу државног устројства, будући да не постоји босанскохерцеговачка нација,
Босни и Херцеговини није био намјењен статус федералне јединице. Такође су представници националних делегација, који су заступали поједине јужнословенске земље,
у расправама о нацртима одлука које треба донијети на Другом засједању АВНОЈ-а дијелили мишљење Пијаде, Ђиласа и Жујовића. Руководство ПК КПЈ за Босну и Херцеговину супротставило се оваквом ставу, истичући да би Босна и Херцеговина насупрот
статусу аутономне покрајине, који би могао бити „јабука раздора између Срба и Хрвата“, требало да буде федерална јединица, равноправна са осталим републикама. Неслагања је разријешио Јосип Броз Тито који је у разговору са Авдом Хумом и Родољубом
Чолаковићем прихватио аргументе и концепцију ПК КПЈ за Босну и Херцеговину. Задатак садашњих и будућих историчара је да истраже разлоге залагања Јосипа Броза
за федерални статус Босне и Херцеговине, те да покушају утврдити да ли је и зашто
вођство Покрајинског комитета КПЈ за Босну и Херцеговину заиста било заговорник
оваквог рјешења босанскохерцеговачког питања, или ипак само Титов гласноговорник.
Видјети: Родољуб Чолаковић, Записи из ослободилачког рата, књига пета, Сарајево
1955, 49–50; AVNOJ i narodnooslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini (1942–1943),
Beograd 1974, Materijali sa naučnоg skupa održanog u Sarajevu 22. i 23. novembrа 1973.
godine, diskusije: akademik Hamdija Ćemerlić, 706–708, Slobodan Nešović, 712–715, Avdo
Humo, 757–760.
AVNOJ i narodnooslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini..., 759.
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Резолуцијом усвојеном на Првом засједању ЗАВНОБиХ-а одржаном
у Мркоњић Граду 25. и 26. новембра 1943. године, Босна и Херцеговина је
предвиђена као равноправна јединица федералне Југославије која није „ни
српска, ни хрватска, ни муслиманска, него и српска, и хрватска, и муслиманска“.64 Као основ на којем је темељен будући суживот њених народа, у овај
значајан документ босанскохерцеговачке државности ушле су ратне идеје
КПЈ да се „у пламену народно-ослободилачке борбе бришу трагови злосрећне прошлости и ствара неразрушиво братство народа Бо сне и Херцеговине“,
као и да су „народи Босне и Херцеговине, у заједници са другим народима
Југославије, заједничким напорима кроз оружану борбу за слободу и независност извојевали право да уреде своју земљу онако како то највише одговара
вољи и интересима и њих самих и свих народа Југославије“.65 И поред тога
што је Резолуција проглашена због политичке потребе, проблем равноправности „заједничке оружане борбе“ народа Босне и Херцеговине озбиљно је
оптерећивао темељна начела ЗАВНОБиХ-овске Босне и Херцеговине. Стога
је на Првом засједању ЗАВНОБиХ-а, као један од задатака, пред НОП у Босни и Херцеговини постављено увођење нових бораца, нарочито муслимана
и Хрвата,66 а са говорнице су се чула отворена мишљења појединих вијећника
да је њихово активно учешће у народноослободилачкој борби и даље доста
слабо.67
У намјери да измјени ово већ хронично стање, КПЈ је иницирала Проглас муслимана вијећника ЗАВНОБиХ-а којим су, децембра 1943. године, позвали муслимане Босне и Херцеговине да учине „прелом у свом досадашњем
држању и пођу сви до једног у народно-ослободилачку борбу“.68 Иступивши

64
65
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67
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ZAVNOBiH, dokumenti 1943–1944..., 73.
Исто, 72.
Исто, 43.
Родољуб Чолаковић је у свом реферату истакао: „Порази Хитлерови на бојном и политичком пољу, размах народно-ослободилачке борбе и успјеси наше Народно-ослободилачке војске, која је својим ставом према Муслиманима и Хрватима као цјелини
већ одавно уживала њихове симпатије, омогућили су да се у ватри борбе кује борбено
јединство народа Босне и Херцеговине. То је најљепша и за будућност Босне и Херцеговине најзначајнија побједа нашег народно-ослободилачког покрета. Међутим то
прилажење босанских Муслимана и Хрвата на позиције активне борбе против фашистичког окупатора развија се, с обзиром на бурни развитак ситуације у свијету и код
нас, споро.“ Угледни сарајевски правник др Хамдија Ђемерлић je у својој дискусији,
критикујући муслиманске вође које су „отишле у Павелићеву владу“ и настојале да муслимане „масовно увуку у покољ српског народа“, оцјенио улогу муслимана у НОВ-у:
„(...) Муслимани су се пасивно држали према народно-ослободилачкој борби. Изузетак
чине они ријетки појединци који су одмах од почетка ступили у НОВ.“ ZAVNOBiH,
dokumenti 1943–1944..., 41–48.
ZAVNOBiH, dokumenti 1943–1944..., 85–86.
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критички, вијећници су истакли да су муслимани и у „овим судбоносним данима, када се ради о бити или не бити“ у већини остали колебљиви те да се
споро одлучују за приступање НОП-у.69 Међутим, међу потписницима овог
документа били су поменути Суџука и Кршлак, као и Исмет Бекташевић, који
је истог мјесеца када је Проглас објављен „обновио сарадњу са усташама“.70
Стога критика колебљивости муслиманских маса и позив за њихово масовно
приступање НОП-у, с обзиром на држање појединих „виђенијих муслимана“,
вијећника ЗАВНОБиХ-а, нису могли имати очекиван политички ефекат.
Федерална Босна и Херцеговина – конституисана као заједница равноправних народа Срба, Хрвата и муслимана, збратимљених у „заједничкој
оружаној борби“ – од самог настанка је имала противријечан карактер. Она
је била једнако и српска и хрватска и муслиманска, а „заједничка оружана
борба“ – доминантно српска. Босна и Херцеговина је као централна југословенска република, како је на Трећем засједању ЗАВНОБиХ-а истакао Едвард
Кардељ, била својеврсна „ватрена проба“ и „потпорни стуб“ нове Југославије,71 али је, у неку руку, представљала и „лабораторију“ за даља испитивања
одрживости југословенске идеје.
***

После Првог засједања ЗАВНОБиХ-а и Другог засједања АВНОЈ-а,
кроз партијски лист Ослобођење интензивирана је пропагандна активност у
циљу промовисања тековина које су КПЈ и поменута револуционарна тијела
нове државе произвела. Промовисани су федерална Босна и Херцеговина,
заједничка борба и братство њених народа, као и даља борба за укључење
муслимана и Хрвата у НОП.72 Политика омасовљавања и уравнотежавања
„заједничке оружане борбе“ народа Босне и Херцеговине, међутим, на терену је и даље имала значајне проблеме. Хрватске масе су наспрам политичке
линије КПЈ и даље биле на супротним позицијама док су муслимани, слије69
70
71
72

Исто, 86.
Dokumenti centralnih organa KPJ NOR i revolucija…, 722–723.
Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, dokumenti 1945,
knjiga II, Sarajevo 1968, 396–398.
У чланку Авде Хуме „Нови задаци пред НО одборима“, од децембра 1943, федерална
Босна и Херцеговина је представљена као плод „крваве и напорне дугогодишње борбе“ свих њених народа. Вијековни сан најбољих синова српског, хрватског и муслиманског народа био је да у братској љубави и слободи, без ичијег туторства, пљачке и
насиља изграђују своју земљу за „себе и своје потомство“. Хумо је нарочито истакао
улогу и задатак народноослободилачких одбора који треба да убрзају прилазак муслимана и Хрвата НОП-у, као и да неразумјевање важности тог „горућег питања“ може довести до тога да „дијелови колебљивих и неодлучних муслиманских и хрватских маса
постану упориште реакционарних и издајничких клика“. „Ослобођење“, 15. децембар
1943, 8.
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дећи поједине своје „виђеније људе“, неријетко мијењали страну у зависности од ситуације.
Било је примјера групних дезертирања мобилисаних у партизанске редове. Половином децембра 1943. група херцеговачких муслимана из Жупе, мобилисана у Мостарски батаљон, дезертирала је „приликом задњих борби“.73
Један од извјештајa из половине 1944. године говори да је мобилизација међу становништвом исламске вјере у Прозорском срезу „дала добре резултате“, али да „још није у потпуности изведена“, те да свака тежа војничка
ситуација „изазива колебање код ових маса услед страха од окупатора.“74
Још горе је било међу Хрватима Прозорског среза. Поред маса које су
се држале пасивно, или се налазиле у „непријатељској војсци“, није било ни
„угледних Хрвата“ вољних да прихвате „политички ангажман“ на страни
НОП-а.75
Склоност „прелетачкој“ активности муслимана очитава се и у извјештајима из средњебосанског – Бугојанског среза. Било је оцјена њиховог
„потпуно спекулантског“ држања. „Када наше снаге контролишу овај терен
показују се као наши пријатељи. Када дођу усташе онда сарађују са њима. На
мобилизацију је био врло слаб одзив (...)“.76 У Бугојну су хрватске масе у „још
већој мјери биле непријатељски расположене од оних у прозорском срезу“, а
на њих су велики утицај имале усташе.77 Нарочито је значајна оцјена „држања“ члана АВНОЈ-а и ЗАВНОБиХ-а из Бугојна, [Јуре] Микулића: „Остао је
уз нас, али не показује велику активност“. 78
***

На Другом засједању ЗАВНОБиХ-а, одржаном од 30. јуна до 2. јула
1944. у Санском Мосту, потврђена је државност Босне и Херцеговине у оквирима Демократске Федеративне Југославије.79 Иако народи Босне и Херцеговине о томе нису „консултовани“, односно њихова воља референдумски,
појединачно провјерена, демагошки је закључено да је Босна и Херцеговина
на темељу права на „самоопредјељење и вољом својих народа“ постала федерална јединица, равноправна са осталим републикама Југославије.80
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Архив Босне и Херцеговине (даље: АБХ), фонд Угљеша Даниловић (даље: УД), препис
бр. 1, 8, Састанак штабске ћелије Мостарског батаљона, 15. децембар 1943.
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На овом засједању су, такође, изречена поједина схватања карактера успостављене босанскохерцеговачке државности. Ђуро Пуцар Стари је у свом
реферату „Значај одлука Другог засједања АВНОЈ-а за даљи развој НОП-а
у Босни и Херцеговини“, на основу ратних заслуга и масовности учешћа у
борби, истакао водећу улогу српског народа, како у развоју братства и јединства, тако и у изградњи босанскохерцеговачке државности, чега би, по њему, требали да буду свјесни и босанскохерцеговачки муслимани и Хрвати.81
„Српски народ у Босни и Херцеговини још и данас сноси највеће терете рата
и предњачи у борби против окупатора. И за ове три године борбе он је васпитао и издигао своју демократску свијест тако да је он био и позван да пружи
братску руку као и оружану заштиту Mуслиманима и Хрватима. Он је то учинио и данас је српски народ, не само носилац братства и јединства, него он
предњачи и у изградњи босанско-херцеговачке државности. Те улоге српског
народа требају да буду свјесне и муслиманске и хрватске масе и да се заједно
са њим окупе на дјелу изградње јединственог и општенародног покрета.“82
Пуцар је такође нагласио: „Стицајем историјских и политичких околности,
српски народ који је био највише угрожен, нашао је у себи толико животне
снаге да поведе борбу против непријатеља. Предвођен демократским снагама, он је развио демократски дух у својој борби, зато је и могао да унесе идеју
братства међу народе Босне и Херцеговине. Њему припада та част и слава
што је идеју братства унио међу Муслимане и међу Хрвате.“83
Ставови Ђуре Пуцара који су ушли у документе ове значајне сједнице,
супротни начелима КПЈ о равноправности народа Босне и Херцеговине, у
историографији бивше државе били су скрајнути и слабо цитирани. КПЈ је,
за рачун међусобне интеграције народа централне југословенске републике,
ликвидирала сваки покушај који би могао компромитовати идеју братства и
јединства, а после и социјалистичког самоуправног заједништва.
***

Насупрот обнародованог, народи Босне и Херцеговине нису истовјетно
прихватили конституисање федералне Босне и Херцеговине.
Хрватске масе су највећим дијелом стајале ван утицаја КПЈ, не прихватајући њену политику, па тиме ни збратимљену, федералну Босну и Херцеговину.84 Они су радије остајали вјерни хрватским националним покретима,
81
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Руководство Покрајинског комитета КПЈ за Босну и Херцеговину је пред сам крај рата,
у извјештају из марта 1945, признало неуспјех покрета међу босанскохерцеговачким
Хрватима. Констатовано је да Хрвати „највећим дијелом“ стоје ван покрета, те да је
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којима је стварање хрватске државе, у коју би била укључена Босна и Херцеговина, био дио стратешког политичког плана.85
Муслимани су тешко прихватали присутне хипотеке да су у току рата
спекулисали са различитим опредјељењима, али су у већини и с разлогом
могли бити задовољни федералним статусом Босне и Херцеговине.86 Он је
надмашио ниво аутономије за коју су се у монархистичкој Југославији залагали њихови политички представници.87 На супротним позицијама остао је
дио симпатизера проусташке, хрватски национално оријентисане, муслиманске емиграције, која је захтјевала успоставу Република Хрватске са „Босном,
Херцеговином и Санџаком“, а у циљу њеног стварање намјеравала је основати тајну војну организацију.88
Новоуспостављени односи у Југославији стварали су код босанскохерцеговачких Срба подвојена осјећања. Свијест о ратним заслугама изазивала
је појаву „солунаштва“, односно истицања доминантне улоге српског народа
у НОП-у, што је у неким случајевима прерастало у манифестације нетрпељивости.89 С друге стране, иако су унутар југословенског државног оквира би-
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КПЈ само у „локалном оквиру“ на њих „извршила утицај“. Као разлог неприхватања
политике нове власти истакнуто је да Хрвати нису „стекли повјерење“ да ће у новој
држави остварити свој равноправан положај. Život i dјelo Đure Pucara Starog, dokumenti…, 906.
Угледни српски историчар, академик Василије Крестић, елаборирајући историју хрватских претензија на Босну и Херцеговину, наводи извор по којем је чак и један од
кључних људи Јосипа Броза, Иван Стево Крајачић, у вријеме пуне Титове снаге имао
план о стварању суверене хрватске државе са Босном и Херцеговином у њеном саставу.
Василије Ђ. Крестић, Великохрватске претензије на Војводину и Босну и Херцеговину,
Београд 2017, 95.
E. Redžić, Sto godina muslimanske politike..., 166.
Драженко Ђуровић, „Сарајевска штампа о стварању Бановине Хрватске и преуређењу
Краљевине Југославије 1939–1941“, Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, Београд
2017, 77–78.
Проусташки оријентисани, хрватски национално опредјељени муслимани Босне и
Херцеговине и Санџака, у Меморандуму објављеном новембра 1950. у Чикагу су „јавно захтјевали“ да се успостави „Република Хрватска с Босном, Херцеговином и Санџаком, у народностним и повјестним границама свих саставних диелова Републике (...)“.
Такође, Хрвати муслимани су Меморандумом Свеисламском конгресу, који је фебруара
1951. одржан у Карачију, истакли да Југославију сматрају „србокомунистичком“ и да
им због лоше позиције „не преостаје друго, него заједно са другим Хрватима створити
тајну војничку организацију, с главним циљем: борбом за слободу Хрвата муслимана и
за слободу циеле Државе Хрватске“. Džafer Kulenović, Sabrana djela 1945–1956, Buenos
Aјres 1978, 133–148.
Карактеристичан је примјер из Сребреничког среза у којем је, због тешких ратних страдања, нарочито била изражена мржња Срба према муслиманима. У љето 1945. године,
на заједничком весељу, Србин је одбио да прихвати муслимана у народно коло, рекавши му да се „губи“ из српског кола, „кола слободе“, за коју муслимани „нису ништа
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ли повезани са матицом, Срби су са неповјерењем гледали на успостављање
„административне“ границе на Дрини. Подозрење је додатно подгријавало
трагично ратно искуство, па је уочљива намјера водећих југословенских комуниста да их умире и увјере у „сигурну будућност“ унутар федералне Босне
и Херцеговине и нове Југославије.90
***

Конституисање федералне Босне и Херцеговине и ниво суверенитета
који је из тог статуса произлазио нису представљали „обнову државности“
засновану на из колективног сјећања давно ишчезлим средњовјековним традицијама, или такозваном „босанском духу“, како се у неким научно-политичким круговима често тумачи. Иако је потребно додатно истражити мотиве
који су утицали да међу југословенским комунистима преовлада опредјељење за њен федерални статус, чињеница да су хетерогеност и распоређеност
становништва Босне и Херцеговине радикално отежавали спровођење принципа самоопредјељења народа91 ипак указује да је КПЈ кроз братство и једин-
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дали“. АБХ, фонд Покрајински комитет КПЈ за Босну и Херцеговину, кут. 84/45, сигн.
302, Окружни комитет Тузла – Покрајинском комитету КПЈ за Босну и Херцеговину,
август 1945.
На оснивачком конгресу КП Србије, маја 1945. године, Јосип Броз се осврнуо на ставове српске емиграције о „комадању српског државног простора“. Он је том приликом
одбацио ставове српских грађанских снага, уз напомену да покрет на чијем је челу
„не мисли да унутар Југославије ствара државе које ће ратовати међусобно.“ Тито је
о питању конституисања федералне Босне и Херцеговине истакао: „Ако је Босна и
Херцеговина равноправна, ако има своју федералну јединицу, онда ми нисмо поцјепали Србију, него смо направили срећне Србе у Босни, исто тако Хрвате и Муслимане.
Ради се само о административној подјели. Ја нећу да у Југославији буду границе која
ће раздвајати, већ сам стотину пута рекао да хоћу да границе буду оне које ће спајати
наше народе (...).“ У брошури О лажном и правом српству, објављеној 1945. године,
Родољуб Чолаковић увјерава босанскохерцеговачко српство да „иако живи у неколико
федералних јединица наше велике отаџбине, српски народ никада није био јединственији“. У поглављу „Срби и федерација“ истиче да „нама Србима ван Србије нико и не
мисли да оспорава право одржавања најтјешњих веза с нашом браћом у Србији, које
ће ићи за тим да омогуће најпунији и најбржи развитак српског народа.“ Чолаковић
увјерава да српски народ у равноправној заједници братских народа „постаје господар
своје судбине“ и има могућност да развије све своје материјалне и духовне снаге. Такође, српски народ „тек сада“ може спокојно да гледа у будућност јер је својом борбом
стекао „љубав и повјерење осталих братских народа Југославије“. Оснивачки конгрес
КП Србије (8–12. мај 1945), Београд 1972, 213; Родољуб Чолаковић, О лажном и правом српству, Сарајево 1945, 42–43.
Национална хетерогеност и измјешаност Босне и Херцеговине била је изражена до те
мјере да су ријетки региони у којима нису била заступљена ако не сва три, онда бар
два њена народа. Оно што је босанскохерцеговачки национални комплекс чинило још
сложенијим била је чињеница да је према Хрватској бројно заступљенији био српски
и муслимански живаљ, а према Србији муслимански. Muhemad Hadžijahić, Od tradicije
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ство, упркос реалним проблемима које је ова идеја имала, покушала да изађе
на „шире просторе“ социјалистичког интернационализма. Зато се национализму и шовинизму сва три народа „супротстављала“ статусом „збратимљене“,
федералне Босне и Херцеговине у оквирима нове Југославије, засноване на
„равноправности свих њених народа“. Био је то још један покушај „прекорачења граница“ у општем, цивилизацијском развоју јужнословенских народа,
овај пут у новом, социјалистичком државно-правном и идеолошком оквиру.
Мада је бројност српских сељачких маса у партизанским јединицама
осигуравала српским комунистима доминантну политичку улогу, они усљед
националне индиферентности, или дубоко увјерени у постојаност и чврстину успостављених односа у федеративној Југославији, нису схватали значај
равнотеже између националних интереса и интернационалистичких схватања. Проблем националне интеграције сматрали су споредним, чак и штетним са становишта комунистичке концепције револуције.92 Током седамдесетих и осамдесетих година XX вијека, у условима измјењених политичких
и демографских односа, исправном се показала мисао да је „форма сестра
близнакиња слободе“. Уставне промјене и „федерирања федерације“, те попис становништва 1971. године који је показао да први пут у историји југословенске државе муслиманско становништво у Босни и Херцеговини има
релативну већину, довели су до све отворенијих тежњи дијела муслиманске
интелектуалне, па и политичке елите за матичном муслиманском републиком.93 Родољуб Чолаковић, један од креатора федералне Босне и Херцеговине, „исповједајући се свом дневнику“, оштрим ријечима је описивао процесе
који су водили ка дисолуцији југословенске федерације, оптужујући „другове
Муслимане“ за прагматично ћутање па и саучесништво. „Већ нам упљувци
усташко-легионарско-хоџински спремају глогов колац. А предају на нашим
факултетима друштвених наука и спремају се да прогласе муслиманску републику БиХ. (...) А наши другови Муслимани ћуте, иако то виде: опортунизам
или саучесништво (...).“ 94
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do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana), Zagreb 1990, 86.
Бранко Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд
1993, 89.
Родољуб Чолаковић је у дневничким забиљешкама са краја марта 1972. описао сусрет
са Бранком Микулићем, тадашњим предсједником ЦК СК Босне и Херцеговине. Микулић му је саопштио „занимљиву ствар“ да по посљедњем попису становништва у
Босни и Херцеговини има „39% Муслимана а 37% Срба“, те да босанскохерцеговачко
руководство не смије да објави резултате пописа „јер ће скочити муслимански реакционари да траже своју матичну републику“, коју имају све југословенске нације сем
Муслимана. З. Антонић, Родољуб Чолаковић..., 305.
З. Антонић, Родољуб Чолаковић..., 500.
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Захваљујући новонасталим политичко-правним и демографским односима, као и нивоу суверенитета које је баштинила одлукама ЗАВНОБиХ-а
и АВНОЈ-а, Босна и Херцеговина је почетком деведесетих година прошлог
вијека, вољом муслимана и Хрвата, а противно жељи Срба, кренула путем
независности. Тако се српски народ у Босни и Херцеговини након 74 године поново нашао изван, унутар југословенског државног оквира, уједињеног
српства.

