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Петар Радовановић, рударсни раднин и истакнути борац за рад
нична права рођен је 12. јула 1882. године у Злоту, 'нод Бора. По
водом стогодишњице његовог рођења Међуопштинсна конферен
ција Савеза комуниста Србије '- Зајечар, поред других пригодних 
манифестација организовала је и научни снуп на тему »Петар 
Радовановић - живот, дело и време.« . 

Снуп је одржан на Борском језеру 23. и 24. новембра 1982. го
дине. 

За скуп коме је присуствовало оно 40 учеснина било је при
премљено 15 саопштења. 

Од пријављених учеснина били су спречени на учествују: Мла
ден Вуномановић, Милица Миленновић и Слободан Босиљчић. Ак
тивно су учествовали у расправи НРСТО Попивода, професор Ду
шан Недељков'ић, Петар Милосављевић, Славољуб Цветковић, Сми
љана Ђуровић, Добросав Бјелетић, Вићентије Ђорђевић, Зоран Па
најотовић, Миливој Татић, Милисав Обрадовић, Стојан Несић, Раде 
Панајотовић и Јанко Симеоновић, сви из Београда, Дара Вучинић 
Варга из Приштине, Ђорђе Стаменновић из Ниша и Страхиња По
повић и Томислав Пај'Ић 'из Бора. 

Пошто је оцењено да у датим саопштењима има значајних по
датана и оцена кан о о делаl'НОСТИ Петра Радовановића тано и о ан
тивности радничког понрета и уопште о приликама у источној Ср
бији и шире, одлучено је да се сва саопштења штампају у овој нњи
зи. 

Танође се из расправе на снупу штампају они делови излагања, 
ноји у односу на дата саопштењ'а дају нова и потпунија објашњења. 
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Др Вићентије Ђорђевић 

ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ - ЖИВОТ И ДЕЛО 

Петар Радовановић спада у ред истакнутих бораца југословен
ског радничког и комунистичког покрета. Рођен је 13. јула 1882. го
дине у селу Злоту код Бора у сиромашној сељачкој породици. "у 
раној младости напушта родитељско огњиште и одлази трбухом 
за крухом на рад у Сењски рудник код Деспотовца. Ту се први пут 
нашао у радничкој средини, дошао у додир с радничким покретом, 
везао се за њега, и до краја мукотрпног и револуционарног живо
та остао му веран.' 

Изузетни тешки услови живота и рада, с једне, и окрутност и 
самовоља послодаваца, с друге стране, учинили су да млади ру

дарски радник Петар Радовановић још на почетку животног раз
воја спозна све недаће сурове експлоатације радничке класе и 
-народа од властодржаца. Ово Ж'ивотно сазнање и властито исну
ство учинили су да се учврсти у уверењу да је прави пут осло
бођења радничке класе од експлоатације у свакодневној и орга
низованој борби. А за такву борбу, поред добре воље, треба·и зна
ња. Зато он с неуморним жаром чита социјалистичку литературу и 
штампу, у првом реду "Радничке новине«. Насније ће бити и један 
од сталних сарадника овог листа. Настојао је да што више продре 
у тајне друштвених кретања и да упозна законе класних сукоба. Већ 
у раној младости долазио је до првих сазнања о социјалистичким 
идејама које свесрдно прихвата, изучава и продубљује. Прва соци
јалистичка сазнања стекао је као шеснаестогодишњи младић чита
јући "Радничке новине« и књиге са социјалистичком садржином и 
од тада је борба за права радничке класе и социјализам постала са
ставни и неодвојиви део његовог живота и рада. Он свуда међу 
рударима протура забрањену соi.J,ијалистичку литературу и постаје 
активиста у борби за радничка права. Нао млади рудар у Сењском 
руднику учествује у два штрајка рудара (јула и новембра 1903. го-

, Др Петар Милосављевић: .Зајечар-Бор., 1968, стр. 11 
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дине): и то нао члан штрајначног одбора, а наредне ·1904. године 
примљен је за члана Српсне социјалдемонратсне странне. Борба 
ноју су повели његови другови рудари Сењсногруднина, прешла је 
онвире овог руднина. Она је прерасла у борбу сноро читаве радни
чне нласе Србије, ноја се са њом солидарисала и пружила помоћ. 

Немирни дух борца за правду и човекову слободу испољава се 
већ у првом сукобу с послодавцима и влашћу. Ови штрајкови, ка
же др Петар Милосављевић, представљали су прв~ организоване 
штрајкове рударсних раднина у СрбијИ". Зато није мала заслуга Пе
тра Радовановића и његових другова што су они успешно онончани. 
Петрова активност није прошла незапажено од стране послодава
ца, те он врло брзо постаје мета њихових прогањања. Позив за од
служење војног рона привремено га је спасао од даљих малтрети
рања послодаваца. Међутим, после одслужења рока за њега није 
више било места у Сењсном рудни'ну, па се прихвата посла у руд
нику на Вршној чук'И. Извесно време проводи и у свом родном селу 
Злоту. 

Некано у то време, после низа успешних анција које су рудари 
спроводили широм Србије, а уз помоћ Главног радничког савеза Ср
бије, који је основан почетком августа 1903. године, формира се 
Савез рударских радника и неколико пододбора. Септембра '1905. 
године у 3ајечару је основан један од четири пододбора тог Са
веза. Овај Пододбор окупљао је, углавном рударе Вршке чуке, а 
један од његових најактивнијих функционера био је Петар Радова
новић. Када су 1906, године расформирани пододбор и 'Савеза ру
дарских радника у Мајданпеку, на Вршној чуки и У Зајечару - да
љу организаторску функцију радника преузео је на себе Петар Ра
довановић'. Уз то, један је од запаженијих социјалистичких агита
тора и пропагатора у источној Србији. Он је 1907. године ry Злоту 
формирао »Пропагандни раднички одбор«, који је имао задатан да 
растура социјалистичку штампу и уноси у најшире слојеве радника 
и сељака идеје научног социјализма. Овај одбрр пр~~астао је, две 
ГОДИlJ-lе касније, у Месну социјалистичку читаоницу, којом је изве'GНО 
време руководио и Петар Радовановић. Око читаонице, одмах по
сле оснивања, окупио се знатан број мештана. На састанку чланова 
читаонице (11. јуна 1909. године) донета је одлука о формирању 
Месне организације Српске социјалдемократске партије. На челу 
партијске организације налазио се најпре Милан Поповић, учитељ, 
а касније Петар Радовановић: Од оснивања партијске организације 
читаоница је радила под њеним окриљем, ширећи и даље међу окол
ним становништвом идеје научног социјализма: 

Не треба посебно подвлачити да је баш формирањем »Пропа
гандног радничког одбора«, социјалистичке читаонице и партијске 

2 Исти, стр. 19; Слободан Босиљчић: .Раднички трибун Петар Радовановић-
.Политика-, Београд, 12. јануар 1980, стр. 25 ' 

" Петар Милосављевић, Н.д., стр. 19 
• Исто 
5 Исто, стр. 28; Историјски архив Зајечар, Милан, А. Поповић: .Историјски 

преглед развоја социјалистичког покрета у Злоту~. Ин. бр. 208-а!1I 

организације У Зл оту , делатност Петра Радовановића дошла до свог 
пуног изражаја. Као секретар Пододбора Савеза рударских радни
ка Петар узима најнепосреднијег учешћа у организовању штрајко
ва рудара Бора, Мајданпена и Вршке чуке. Није било ниједне ПРЕ!О
мајске прославе, ни једног штрајка, забележеног у овом 'раздобљу, 
у коме се није осећало присуство Петра Радовановића. 

Рудари трюке његове савете, рачунају на његову помоћ, обаве
штавају га о развоју догађаја у рудницима. Петар је објент~ван и 
реалан у процени сваке ситуације и акције. Нагли пораст популар
ности међу радницима он прихвата као нешто што га обавезује за 
нова залагања, на стваралачке напоре У смислу изнелажења нових 

путева борбе за радничка права, за социјализам': 

Петар не дела само међу рударима и радницима, његова је ак
тивност шира, свеобухватнија. Она се распростире и међу сељаци- , 
ма. Јер, он увиђа да су сењачке масе преварене, да су препуштене 
саме себи и да их живот сваким даном баца у све већу беду. Зато 
он као делагат свог краја са трибине Седмог конгреса Српсне соци
јалдемонрат,све партије - roворећи о положају рудара из целе исто
чне Србије - наглашава »потребу стварања партијсних и синдикал
них организација које би обухватале рударске раднике и сеоски 
пролетаријат,,7 А на Осмом конгресу Српске социјалдемонратске 
партије 1910. године, када говори о раду Партије на селу, снажно 
и убедљиво узвикује: »Сељачке масе су разочаране, оне су обману
те од буржоаских партија, оне су сурване на најнижи степен експло
атације«. Петар Радовановић захтева да се сеоским масама помог
не, да се Партија у свом раду спусти међу њих, да их организује и 
придобије за себе'. 

Тих дана он развија огромну активност међу својим земљацима 
_ Власима. Његова иступања и могућност да о великој борби рад
ника истину чују на матерњем језику од овог признатог радничког 
борца, снажно је доприносило развијању нласне свести код ста
новника влашве народности. То је јачало базу на којој се разви
јала класна солидарност радних људи овог нраја'. 

Одлучан говорник, добар организатор, бескомпромисан борац, 
Петар Радовановић је !lОбуђивао пажњу новинара и штампе. Слу
жио је младима као пример на који се треба угледати и који треба 
следити. Уживао је симпатије свих тадашњих синдикалних и партиј
ских руководилаца Главног радничког савеза и Српске социјалде
мократске партије. Био је редовно с њима приликом обиласка Тимо
чне крајине. Димитрије Туцовић, Драгиша Лапчевић, Никола Велич
ковић, Таса Милојевић, Триша Кацлеровић и други, тада истакнути 
руководиоци радничког покрета Србије, ценили су његову делат-

, Исто 
7 .Радничке новине-, бр. 60, 23. V 1909. године. Дискусија Петра Радован о

вића на VII конгресу ССДП 
в Др Стојан КеСl1ћ: .Радничке ПОllрет у Бору и околини (до 1941. године), 

Бор 1915, Историјски архив Зајечар, Ин. бр. 208-8/11 
, Др Петар Милосављевић: н. Д., стр. 29 
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ност, уважавали оригиналност његове мисли, борбеност и сналаж
. љ~iBOCT и поврх свега - његову бескрајну оданост покрету. 

Неоспорно је да велика заслуга за развој радничког покрета у 
Тимочкој крајини у социјалдемократском периоду припада Петру 
РадовановићУ. 

у политичкој пракси Петар Радовановић залаже се за најшире 
облике политичког деловања. Он пише чланке у ра.Р,ничкој штампи, 
организује штрајкове и протесте, као и првомајске прославе и збо
рове, учествује у општинt:ким и парламентарним изборима. Током 
изборне агитације 1912. године, Тимочку крајину посетиле су вође 
Српске социјалдемократске партије Димитрије Туцовић и Драгиша 
Лапчевић. Њих је на зборовима у Зајечару, Књажевцу и Бољевцу 
пратио и са њима иступао и Петар Радовановић, који је био канди
дован за скупштинске изборе на листи Српоке социјалдекомратске 
партије у Тимочком округу .заједно са Димитријем Туцовићем, Или
јом fvJилкићем, Марком Лciзићем, Сретеном Марковићем и Мили
савом Милановићем. Петар Радовановић је био заменик Димитрија 
Туцовића на кандидатској листи1D • 

Петар Радовановић је учествовао у балканским ратовима (1912 
-1913) и првом светском рату (1914-1918)", у коме се октобра 
1914. године на фронту у Мачви последњи пут срео и са својим дру
гом и саборцем Димитријем Туцовићем, који је ускоро погинуо у 
колубарској бици. Петар се у поменутим ратовима храбро борио 
и био је увек у првим јуришним редовима. Зато је добио призна
ња!2. И на· бојиштима шири социјалистичке идеје међу војницима, 
води антиратну пропаганду, бори се за у.кидање стајаће војске, као 
и за рушење буржоаског друштва и др." 

Свршетком првог светског рата и стварањем заједничке држа
ве југословенских Народа створени су услови за обнову радничког 
покрета и за стварање јединствене радничке партије. Петар Радо
вановић је био веома активан у обнављању рада месних организа
ција Социјалдемократске партије у Тимочкој крајини~1Бор, Бољевац, 
Зајечар, Вршка чука), које је извршено првих 'месеци 19ј9. године. 
Међу обновљени м је и злотска организација са преко 200 чланова." 

Априла 1919. године у Београду образована је на Конгресу у је
дињења социјалдемократских партија и група - Социјалистичка 
радничка па'ртија Југославије (комуниста). Овом историјском чину 
присуствовао је и Петар Радовановић, као делегат месних органи
зација из Тимочке крајине. Стварање јединствене југословенске 

1D Исти, стр. 29--'30; Слободан Босиљчић: .Раднички покрет у Бору и околи
ци- (до 1941), Бор 1975, стр. 6; Исти, .Политика-, Београд 12. I 19ВО, стр. 25 

" Исти, књ. стр. 62-63; Музеј рударства и металургије, фОНД радничког 
покрета, док. бр. 241; Мемоарска грађа ОК Зајечар док. бр. 1 

. "Исти; Слободаи Босиљчић, .Политика-, Београд, 12. I 1980, стр. 25; исти, 
књ. Раднички покрет ... стр. 63 

" Исто, стр. 45 
" Исто .. Секретар обновљене партијске организације у Злоту била је Љубица 

Поповић, а благајник Перин млађи брат Јован 
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ТИЈ'е радничке класе имало је огроман значај за даљи развој ре-П~· • 
волуционарног радничког и номунистичког покрета у наШОЈ земљи . 

после конгреса активност Петра Радовановића је још шира и 
садржајнија. Велику помоћ пружио је рударима Сењског рудника и 
. Равне реке, посебно у политичком ~ ~f'еолошком уздиз~њу ч.лано-
ва Партије и синдикалне организаЦИЈе. Са ревношћу, КОЈа га је ка
оактерисала још у време ступања у класни ~аднични понрет - ме

ђу рударсним радницима,. и. са врло .раЗ~ИЈеном класном свешћу 
Петар Радовановић посвећУЈе се са ЈОШ Јачом одлучношћу поли
тичком и партијском раду. Својом бескомпромисном усмереношћу 
на стварање самосталног класног радничког и комунистичког покре

та, брзо постаје познат међу радницима новостворене државе Кра
љевине СХС, међу старим и но8'ИМ аюивистима и вођама по~рета 
и Партије. У знак признања за показану активност у раду парТИЈСКИХ 

организација и међу рударским радницим.а бива изабран и. з~ деле-
гата Другог конгреса Комунистичке парТИЈе ЈугослаВИЈе, КОЈИ је одр
жан од 20. до 25. јуна 1920. године у Вуковару. Чим се вратио с Ву
коварског конгреса, на коме је био делегат партијских организа
ција Тимочке крајине, Петар Радовано~ић је у руднику Вршка .чука 
оргаНИЗ0вао раднички збор »на коме је говорио о раду парТИЈСКОГ 
конгреса, истичући уједно потребу да се и на руднику Вршка чука 
формира партиЈска организација. Предлог Радовановића подрж.али 
суи остали говорници, па је уз поклике »Живели подземни хеРОЈИ!" 
"Живела пролетерска револуција!«, донета одлука да се она фор
мира«." 

Борећи се за класне интересе радника, за власт радничке класе 
и за 'ослобоћење од експлоатације рада, није могао а да се тиме не· 
бори и за интересе и напРедак ПаР11ије чији је био 'истакнути члан. 
Отуда је значајна његова улога, као припадника авангарде радничке 
класе и радничког покрета - Комунистичке партије Југославије. 
Он је отворено говорио радницима рударима - шта о~и треба да 
раде и како да се боре да би остваривали своје циљеве, а за то 
је био потребан организован рад у СИНДИ1кату и Партији. 

Петар Радовановић је био рударски радник који је праксу спа
јао с теоријом. Говорио је и писао о .тешком положају радничке 
власе. Он је пером и конкретном аКЦИЈОМ деловао међу рударима 
и сељацима. Зато је код власти био означен као »опасан комуни
ст;ички организатор по рудницима, који· буни мирне раднике про
тив власти и послодаваца и међу њима шири комунистичке идеје«." 
Петра Радовановића су најпре послодавци, а потом и полиција не-· 
престано прогонили и узнемиравали. Био је жртв~ жан~армерИјСКИХ 
прогона и судских процеса и у рудницима у КОЈима Је .радио, и У 

родном Злоту. Као истакнути раднички борац, Петар Радовано~ић је 
био делегат зајечарских и борских комуниста на важним паРТИЈСКИМ 
и сидикалним скуповима где је говорио о 1ешком положају и усло-

15 .Сто година Сењског рудника-, .Рад-, Београд 1953, стр. 212-216 
1. Др Петар Милосављевић: н. Д., стр. 36 
" Др Милица Миленковић: ,Синдикални покрет у Србији 1921·-1929-, .За-

пис«, Београд 1979, стр. 63 I 
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вима рада својих другова рудара, као и о свеукупној борби радника 
и сељака против експлоатације. Он је показао и велику активност 
на пропаганди у изборној агитацији ка општинским изборима - ав
густа, и на изборима за Уставотворну скупштину - новембра 1920. 
године, када је био заменик Михајлу Тодоровићу - носиоцу листе 
КПЈ за Тимочки округ.,а Михајло Т.одоровић је био изабран за посла
ника међу 59 освојених мандата КПЈ у читавој земљи (у Србији 12 
мандата). Тиме је Партија по броју посланика за Кон?титуанту зау
зела треће место међу свим политичким странкама: Очигледно је 
било да су радничка класа исељаштво целе земље, па и Тимочке 
крајине, ношени револуционарним идејама, изневерени обећањима 

. властодржаца у новоствореној краљевини СХС били у тешком ма

. теријалном положају и поклањали своје поверење Комунистичкој 
партији Југославије и њеном програму за социјалну правду и дру
штвени напредак. 

Али убрзо после избора и великих успеха које је Комунистичка 
партија Југославије постигла међу радним масама, владајућабур
жоазија се окомила на њу и свом бруталношћу присилила је да 
пређе у илегалност. 

Монархистичка влада Краљевине СХС, у ноћи између 30. и 31. 
децембра 1920. године, доноси "Об3'нану«, којом забрањује комуни
стичку делатност. Тиме су озакоњена хапшења, Ilрогањања и зло
стављања свих напредних радника, нарочито чланова КПЈ. Петар 
Радовановић је и после "Обзнане« хапшен и прогањан. И поред то
га што је био члан Радничке коморе, њему је »забрањен приступ 
међу рударе. Протеран је из неколико рудника«." Међутим, Петар 
Радовановић је био непоколебљив борац који се упркос свим про
гонима посвећивао раду у масама, међу радницима и сељацима. У 
затвору проводи 134 дана. После тога бива изабран у Радничку ко
мору Зајечара ~ за секретара Савеза рударских раднина.'" Кад су 
основани Независни синдикати Југославије и Независна радничка 
партија Југославије - јануара 1923. године, постаје!-l..~ан месног и 
обласног руководства. у Зајечару и Нишу. 

После "Обзнане« и Закона о заштити државе, партијске орга
низације биле су разбијене, али Партија није уништена. Прва, Дру
га и Трећа земаљ'Ска конференција КПЈ и НезаВИ'сна радничка пар
тија Југославије (чији је рад забрањен 11. јула 1924. године) помо
гле су да се Партија .организује и прилагоди новим условима иле-

1в Слободан Босиљчић, н. к'њ., стр. 47 
" Исто, стр. 70. 
'" Исто, стр. 7З; Милан А. Поповић: н. д. (ИА За. бр. 208а/1I) поред осталог 

у својим -сећањима каже:, »Један {Јд највише прогоњених и малтреl'ираних био је 
друг Петар Радовановић. Тучен је и пребијан по затворима али никад није могао 
бити поколебан, јер је он у истину био неуморни, идејни, дубоко убеђени и бе
скомпромисни социјалистички и комунистички борац. Многи, скоро сви његови 
сарадници су се под ПРИТloIском полиције и жандармерије повукли са борбених 
позиција и пасlolВИЗИРали се. Док, међутим, друг Радовановић је пркосно и смело 
остао скоро сам на борбеној арени, водећи неравну борбу ра режимом мрака 
и тираније до последњег даха,' фИЗИ4КИ сломљен по тамницама и затворима пао 
је најзад у болесничку постељу, с које се никад више није подигао .• 
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i галног рада и борбе. Ови скупови важни су по томе што су садржа

јем свога рада манифестовали процес идејног, политич~ог и op~a
низационог сазревања Партије. у то време Петар Радовановић, иако 
је стално под нонтролом полиције, неуморно ради на прикупљању 
чланова распуште-них организација и на њиховом учлањењу у Не
зависну раДНИ4КУ партију Југославије, која је годину и по дана ле
гално деловала. Као свог истакнутог активисту, Партија га канди
дује и за народног посланика на листи НРПЈ. Плашећи се његовог 
утицаја на масе, јер је у свакој прилици умео да нађе пут до срца 
угњетених радника и сељака - власти су му забраниле да за вре
ме предизборне кампање напушта родни Злот, чиме су га практи
чно онемогућиле да учествује у припремама за изборе . 

После "Обзнане«, полиција посебно мотри на активност и кре
тање Петра Радовановића, председника Савеза рудара. Зато он иле
гално долази у Сењски рудник и Равну Реку где храбри своје дру- ' 
гове да истрају у борби с управама рудника за боље услове живота 
и рада рудара и њихових породица." 

Безрезервно је одан радничкој класи, радничком покрету и Ко
мунистичкој партији Југославије и њеним циљевима. Подједнако се 
борио и против класног непријатеља и против разби јача јединства 
у Партији. Многе партијске организације нису ништа знале о фрак
цијсним борбама у врховима Партије, које су нанеле штете борби 
радничке класе и развитку КПЈ, посебно у Србији. 

Да би се прекинуло ненормално стање и подвојеност у партиј
ским врховима, решено је да се сазове Трећи конгрес КПЈ, који је 
одржан маја 1926. године у Бечу. Конгрес је прошао у знаку »изми
рења« фраНЦИја (на интервенцију Коминтерне) и консолидације ре
дова Партије, у изради правилне стратегије и тактике, форми и ме
тода рада. У ставу делегата на Конгресу, а међу њима и Петра Ра
довановића (који је био делегат Нишке обласне организације КПЈ) 
испољила -су се антифракцијска расположења чланова Партије и 
СКОЈ-а. Изложени су жестокој критици ставови леве и десне фрак
ције у вези С националним, сељачким и синдикалним питањем. 

У оним данима, када су Партију разједале фракцијске борбе, 
Петар Радовановић је био изван њих и осуђивао их. Дубоко је Be~ 
рова.о у -снагу радничке класе, у борбеност рудара и њима је посве
ћивао све своје активности и залагања. На снупштинским избори
ма септембра 1927. године у Тимочкој крајини носилац је изборне 
листе Републиканског савеза радника и сељака када је добио 357 
гласова." 

У непосредној, садржајној и разновроној активности - стално 
у жижи борбе радничке класе - Петар Радовановић се развио у 
личност која је спозналаснагу радничке класе и чврсто је веро.вао 
у могућност њене победе .. Као истакнути активиста Партије и Син
диката, од марта до јула 1928. године борави у СССР-у, где одлази 

" Стогодишњица сењског рудника, стр. 218 
:п Слободан Босиљчић, н. д. стр. 56; »Организовани раДНИКа, бр. 67., Београд 

1927. године 
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илегално. Као члан делегације Независних синдиката Југославије, 
присуствује Четвртом конгресу Профинтерне - Црвене синдикал
не интернационал~. Међу осталим делегатима били су и Филип фи
липовић, др Сима Марковић, Лазар Стефановић, Лазар Дедијер, 
Жика Пецарски, Рудолф Вукнер и други. На овом конгресу - 3. 
априла 1928. године ~. после главног реферата Абрамовича Лозов
ског, Петар Радовановић је имао дуже излагање о _политичко-еко
номским приликама и улози синдиката у борби раДliичке ·класе Ју
гославије у име југословенске делегације. Његово излагање оста-
вило је снажан· утисак на учеснике Конгреса." , 

Као комуниста са великим животним и партијским искуст·вом 
присуствовао је од 9. до 13. априла 1928. године познатом савето
вању КПЈ и Комунистичке интернационале које је одржано у Мо
скви на иницијативу Коминтерне ради решавања кризе у Комуни
стичкој партији Југославије. Радовановић је критиковао фракцио
наштво у КПЈ и рад леве и десне фракције и потписао "Отворено 
писмо« које је потом Извршни комитет Комунистичке интернацио-

. нале упутио на разматрање члановима КПЈ." 
После завршетка рада Четвртог конгреса Профинтерне, Петар 

Радовановић је био на дужем путу у СССР-у, обилазио је совхозе 
и колхозе, присуствовао рударским митинзима у Донбасу где је од 
срца· говорио рударима а ови су га срдачно поздрављали и аплау

дирали. за сваку изражену мисао о борби радничке класе за своја 
права и живот достојан човека.'" 

По повратку 'Из СССР-а, Радовановић учествује у спровођењу 
"Отвореног писма« КИ, којим се осуђује антипартијска делатност 
обеју фракција у КПЈ. Цело то раздобље испуњено је борбом нај
бољих комуниста за Партију новог типа, какву је организационо из
градио Јосип Броз својом одлучном акцијом фебруара 1928. године. 
Као члан Обласног секретаријата -КПЈ нишке области, Радовановић 
се истанао у спровођењу одлуна »Отвореног. писмз« у тимочком 
крају."" Почетномсеnтембра 1928. године, испред борске партијске 
организације, учествује у раду Обласне конференције КПЈ за исто
чну Србију, а половином октобра исте године је делегат и на По
крајинској конференцији .КПЈ за Србију. На овој конференцији ош
тро је осуђено фракцијоко деловање у Партији. У време оштрих 
обрачуна у. КПЈ, он је остао веран основним револуционарним иде
јама, јер је био убеђен у снагу радничке класе и њене авангарде. 
Као познатирадн~tчки борац и револуционар био је изабран и за' 
делегата за Четврти конгрес КПЈ, ноји је одржан почетком новем
бра 1928. године у Дрездену. Конгрес је главну паlНЊУ посветио 
оцени политичке ситуације у Југославији и ликвидацији фракцијсне 
борбе У ПаРl'ији. На њему је он изабран за члана ЦК КПЈ - У нају
же партијско руководство у коме су били: Филип Филиповић;' Ђуро 

,. Слободан .БОСИЉЧ~1ћ; н. Д. стр. 75; f6. ,цК СКЈ - Профинтерна бр. 169. 
Извештај југословенсне делегације на lV конгресу од 2. lV 1928. г. 

". Исти, "Лолитика-, Београд 1980, стр. 21 
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,. Историјски архив Зајечар, МГ-1. Слободан Босиљчић, н. д., стр. 75 
"" Исти, стр. 77-78 

Ђаковић, Јован Малишић Мартиновић, Милан Горкић, Ђуро Салај 
и др.'" 

По повратку у земљу, Петар Радовановић - као члан највишег 
партијског РУlIоводства Југославије - прионуо је с великим енту
зијазмом на спровођење одлука Конгреса и тумачење нове линије. 
Залагао се за успостављање јединства речи и дела у партијским 
организацијама. Међутим, шестојануарска диктатура краља Алек
сандра Карађорђевића 1929. rодине готово му је онемогућила сва
ки рад. Тада се приступа оштрим репресалијама против политичких 
противника режима, нарочито против КПЈ. У то време надзор поли
ције над Петром Радовановићем био је појачан. Хапсили су га и др
жали често у затвору дуже или краће време. У то доба, у време 
опште хајке на комунисте тешко су страдале партијске организа
ције у Србији, па и у тимочком крају где је био онемогућен њихов 
рад. Остали су ca~o појединци с којима је он повремено одржавао 
илегални састанак. Ситуација у покрету је била доста тешка, јер 
поред свих тешкоћа илегалног рада, ново руководство КПЈ, иза
брано на Четвртом конгресу с Јованом Малишићем Мартиновићем 
на челу, није успело да обезбеди јединство, па су уследиле интер
венције Коминтерне и оно је три пута мењано. ПОСJlе треће про
мене у руководству КПЈ (средином 1932. године), дошло је до про
мена и у методу рада у Партији када се она више окреће сидика
тима како би директно деловала међу радницима и на тај начин 
развијала своју комунистичку пропаганду. Комунистичка партија Ју
гославије је тада дала директиву изражену у пароли: »Комунисти, 
ступајте у синдикате!«. Нови курс КПЈ наметнула је животна потре
ба организованог уласка чланова Партије у постојеће реформисти, 
чке синдикате ради још већег јачања позиције авангарде међу рад
ницима. »Да би у Србији био спровођен рад на синдикалном пољу, 
новембра 1932. године ЦК КПЈ је израдио план рада за Србију«, 
а 20. јуна 1933. године упутио је посебно писмо »свим организаци
јама, групама и члановима КПЈ у Србији«. Према овим документи
ма, партијско руководство је планирало да организује ступање рад
ника у УРС-ове синдикате у већим предузећима у Србији. У том 
циљу успостављена је веза и са Петром Радовановићем ради орга
низовања група' »РСО (револуционарних синдикалних организација 
- В. Ђ.)на рудницима у оквиру пододбора Савеза рудара УРС«.'" 

Мада је режим десетковао и организационо ослабио везе КПЈ, 
ипак, није могао да је 'уништи. Партија је после најтежих уДараца 
у првим' годинама диктатуре, почела постепено да оживљава и јача 
у целој земљи, Србији, па и Тимочкој крајини. 

Одлучност, хероизам и истрајност комуниста да наставе бор
бу јачали су морал и будили наду да ће се у 'борби против буржоа
зије окупити сви слојеви демократски оријентисаног становништва 

у оквиру Комунистичке партије Југославије. 

'" Исти, стр. 77 
,. Др Надежда Јовановић: .Синдикални покрет у Србији 1929-1934-, "За

пис-, Београд 1979, стр. 162-176 
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у тешким условима илегалног рада, Петар Радовановић је испО'
љио велику активност на окупљању комуниста и бодрењу да истрају 
у суровој и неравноправној борби са режимом. Међутим, прО'гО'ни, 
хапшења, TetKaK живот по рудницима, нарушили су његО'во здравље 
и исцрпили снагу. Када је већ 1936. године обновљена партијска О'р
ганизација у Злату, он је убрзо напустио рад у руднику Вршка чука 
и живео је у свом роднО'м месту. Окружни комитет КПЈ за Зајечар 
држао га је на »личнО'ј вези« користећи се њeГOB~M познавање~ 
великог броја рудара и сељака за О'бнављање и стварање паРТИЈ
ских организација по рудницима, селима и градовима Тимочке кра
јине. 

Петар РадО'вановић је био у правом смислу комуниста - рево
луционар који је на делу био борац за радничка права - посебно 
његових другова рудара, као и за нови живот своје класе и свога 
народа и краја са којим је увек делио злО' и добро - радост и сре
ћу у сталној борби за боље сутра. Својом личношћу, радом и пона
шањем као револуционар-херој, раднички борац и прегалац на де
лу биО' је светао пример. Радовановић је био пропагатО'р комунизма, 
који је будио класну свест код рударских радника,водио њихову 
класну борбу, организовао синдикалне савезе и партијске органи
зације-ћелије, а поврх свега изграђивао кадрове који су му пома-
гали у тој МУКОl'Рпној борби. ' 

Тежан и напоран рударски живот довели су га до опаке БО'ле
сти, коју је уз помО'ћ свО'јих најближих и другова настојао да савла
да у тешким данима за наше нарО'де и земљу у периоду народно-' 

ослободилачног рата и социјалистичке револуције, нада се водила 
судбоносна и О'горчена борба на живот и смрт, против О'купатора и 
ДО'маћих издајника. Септембра 1944. године дочекао је слО'БО'ду у 
нов.оствореној револуционарној држави - Демократској Федера
тивној Југославији." ' 

П.етар Радовановић је радничком и КОМУНVlСТИЧНQ~ покрету дао 
(умро је фебруара 1947. године у свом родном Злоту) цео свој жи
вот': Због тога је он један од најплеменитијих ликова наше новије 
историје, посебно савременог комунистичког покрета. У свим си
туацијама и преломним моментима непоколебљиво стоји на пази
цијама Комунистичке партије Југославије, улажући у бар бу за ње
не идеале све сваје физичке и умне спасабнасти рукаводиоца -
организатара и предвадника пакрета. Он је у правом смислу биО' 
радник револуционар. Зато и спада у ред најкрупнијих личнасти 
ревалуцианарног радничкаг пакрета и Камунистичке партије ЈугО'
славије у првај половини хх века, чије је снажно ревалуциО'нарна 

дела аставило неизбрисиве трагаве у истарији наше Партије. 

" Милан А. Поповић, наведена сећања, о томе каже: »Тешко бол'естан, изгу
бивши задњих годи-на и очни вид, дочекао је ослобођење од фашистичких заво
јевача, дочекао је највећу радост своју, доживео је социјалну револуцију и пре
врат друштвеног поретка. Остварен је' његов сан. Умро је спокојан, не желећи 
ништа више.. Задње године' свог мукотрпног живота Петар Радовановић је 
провео на својој појати у Злоту уз негу својих најближих. 
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На жалост, из више разлага, име Петра ,РадаванО'вића мала је 
познато широј заједници, пагатову новим генерацијама. 

Ста га је обележавање 100-гадишњице његО'ваг рађења, свакако, 
врла значајан чин ооветљавања његове улоге у историји радничкаг 
и камунистичког пакрета код нас. 
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Др Пет'ар Милосављевић 

ПАУПЕРИЗАЦИЈА СЕЉАШТВА КАО ФАКТОР нАСТАНКА 
РАДНИЧКЕ КЛАСЕ У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ ' 

Као што је познато, са развојем напиталистичне производње и 
преласном од мануфантуре на фабрици завршава се процес форми
рања нласних најамних раднина. Радници се нонцентришу у фабрич
ним халама, губе везу са ситном сеосном производњом; рад за ра
чун власника фабрике, најамни рад, постаје једини извор њиховог 
опстанка и опстанка њихових породица. Урбзани развој индустри
је допринео је повећању најамних раднина, а најамни рад учинио 
доминантним обликом у сфери односа ,рада и напитала. Нема сум
ње, нласичну форму ових процеса срећемо, пре свега, у привред
но развијенијим земљама западне Европе. Али, то не значи да тих 
процеса нема и у другим, па и у нашим, крајевима. Овде, на нашем 
тлу, ,ови процеси нешто касне за сличним процесима у Европи; 
имају и нену своју специфику, али у целини гледано, они су, после
дица истих развојних путева, те нао танви ·доводе-, до истих дру
штвено-историјсн'Их резулата, међу којима 'је 'Стварање радничне 
класе један од најважнијих. ' 

Али, стварање радничке нласе и њено претварање .у најамну 
радну снагу - процес је дуг и тежак; нераздвојно је везан за пр
вобитну акумулацију напитала; он има своју генезу у данима пре
ласна из феудализма у капитализам. 

у земљама западне Европе нласа најамних раднина појављује 
се на историјској сцени већ у другој половини XIV века, а на бази 
класног раслојавања у редовима занатлија и сељана. Нема сумње, 
био је то дуг и постепен развој у који су нао јединствена нит, свео
бухватно и недељиво, били уткани стварање градова, градсне при
вреде и грађансне нласе. Овај развој пратила је насилна енспро
пријација ситних произвођача, пре свега сељана, ноји су се пре
тварали у' пролетере, ЛИЦlених средстава за производњу. Финале 
овог и оваквог развоја видимо у грађансним револуцијама ноје с 
нраја шеснаестог вена, па до свог великог тријумфа 1789. године, 
потресају западну Европу. 
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Нас у овом саопштењу посебно интересује она 'НОМПОl-lеН'fа, 
ноја је у процесу настанна најамног рада и најамни~ раднина, не
посредно везана за сељачке масе, за њихово раСЛОЈавање и про

падање оног њиховог дела, ноји је у епоси првобитне анумулације 
капитала, стицајем друштвеноекономсних односа, био осуђен на 
пауперизацију. Не треба посебно наг.ilашавати да ни пауперизација 
I-Iије јединствена и једноставна појава. Различити су услови ноји су 
до ње доводили, нао'што су различити и облици нроз које се она 
манифеСтовала. Јединствен је само продукт тог процеса, а то је 
појава на историјсној сцени нове друштвене нласе - радничке 
класе., 

у нашој' земљи, у Србији, па и у овом региону, поменути про
цеси се јављају, можемо их пратити, већ у првим деценијама про
шлог вена. И овде, као и у другим крајевима, рад најамних радни
ка,' најамни рад, представљао је битан предуслов, тачније основу 
постојања напиталистичког друштва, само што се историјат његовог 
настајања разлиновао од оног, западњачног. 

Наиме, баш у оно време, када се западна Европа суочава са 
нласном поделом на једној новој друштвено-економској основи, у 
СрбијИ, турсном окупацијом, готово да нестају класне разлине. Уко
лико их и има, то се оне огледају у чињеници да су Турци нао вла
дајућа нација, постали уједно 'И владајућа нласа. Срби су, са изу
зетном потурчењака, претворени у двоструно робље -.национал
но и феудално. И тек са почетком српсне револуције, дизањем пр
вог српског устанка 1804. године, на овим просторима отпочиње 
процес поновне класне диференцијације. Ослободилачка борба срп
ских устанина, цепајући вековни туђински јарам, логиком самих 
догађаја, ломила је и разбијала унутрашње јединство српсног на
рода, његову друштвену једнакост,а оне незнатне и једва уочљиве 

, имовИНСне и друштвене разлике, настале у онвирима кнежинсне 
самоуправе, чинила упадљивијим и све значајнијим. Па ипан, тен 
онда, нада су Турци протерани из Србије и земља прешла у приват
но вла'Сништво и нада слободна привредна иницијатива постаје јед
на од главних полуга у привредном развоју земље, 'класно-имовин
ско раслојавање у Србији добија стварне размере. У условима када 
у Србији готово да нема градова и градсног становништва, процес 
нласног раслојавања првенствено се одиграва на селу. Овде се као 
владајући издваја старешинско-трговачки слој. 3аузевши још у 
доба устанна руководеће војне положаје, старешине су, махом 'Су 
то били виђенији трговци, веома брзо приграбили у своје руке и 
апарат власти, а одатле, са тих чисто политичких позиција преузи
мају и све кључне економсне позиције, да би се, у току стварања 
самосталне српске државе, уздигли до нивоа једне нове владајуће 
друштвене класе. Ова ће класа повести земљу у правцу при,вgтно
напиталистичког развитка, стварајући истовремено услове за своју 
трансформацију у класу капиталиста. Насупрот овој класи и пара
лелно са њ,ом, формираће се и класа најамних радника. Међутим, 
до тог формирања водиће дуг и тежак пут. И тек онда, нада са поја
вом развијене робне производње, и новчане привреде у овим об
ластима преовладају напиталистични производни облици, тен тада 
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ле се, као продавци своје радне снаге, појавити занатски радници, 
калфе и шегрти по паланкама и чобани, слуге, надничари и наполи
,чари по селима. То је био онај слој, који осим своје радне 'снаге, 
често продаване у бесцење, није располагао ничим другим и из 
чијег је рада, владајућа класа извлачила вишак вредности, ствара
јући капиталистичку акумулацију сада већ у класичном буржоаском 
виду. Али, до оваквих се односа није Могло доћи одмах. Њима је 
претходио процес такозване првобитне акумулације капитала. ТО 
је, као што је познато, историјски претходник капитализма и капи~ 
талистичке акумулације, то је, како је Маркс дефинише, »акуму
лација која није резултат капиталистичког начина произ~одње, већ 
'његова полазна тачка«. 

На прелазној етапи из феудализма у капитализам, сви народи 
су, сваки на свој начин и у своје време, прошли кроз процес прво
битне акумулације. Но с обзиром да' је у феудализму земља била 
главно средство производње, свуда је тај процес од ње почињао, 
њеним насилним припајањем крупним поседима. Растављање тог 
основног производног средства од сељака као произвођача чиње
но је на разне начине. Али,' било да је вршено законодавним пу
тем, као у Енглеској (тзв. »ограђивањеcr ), било отвореним отима
њем, по праву јачег, као што се делимично одиграло по ослобође
њу у Србији, оно је увек носило насилни карактер. Разлике од зем
ље до земље јављају се једино кад се постави питање како се то 
насиље спроводи, ко га спроводи и којим се темпом' све то спро-
води. . 

у Србији је такву врсту насиља над сељаштвом извршио ње
гов горњи слој, владајући слој, који се на том месту нашао у току 
дуготрајне борбе за ослобођење од туђинске владавине. У тек осло
бођеној и привредно још мртвој Србији, која је тек израњала из 
феудализма и са једва приметним тенденцијама претварања у гра
ђанску државу, у првој грозници приватне својине и приватне ини
цијативе, ове сељаке са државне управе поне~а је прва капитали
стичка стихија гомилања земље. А како се дуго по. раскиду са Тур
цима није знало сигурно ни шта је чије данас, ни чије ће бити су
тра, јер није било правног поретка ни писаног закона, они су почели 
првобитну акумулацију Qтвореним насиљем с позиција власти. 

Базирана, углавном, на земљи, првобитна акумулација се раз
вијала кроз· обиље метода и форми (присвајање покретне и непо
кретне турске имовине,старешински кулук, монополизам у извоз~ 

ној трrовини, изнуђивање мита, неправедни порески систем, слу
жење државним новцем, наметање зеленашког кредита итд.). Та
ква акумулација трајала је до седамдесетих година, уствари, све 
донде док је преовлађивала натурална, затворена привреда. За то 
време њени су се методи мењали, губили су од првобитне грубос
ти и суровости, постајали су рафиниранији. Али то ипак није могло 
да прикрије њихов прави, насилни карактер. 

Даља одлика наше првобитне акумулације био је њен темпо, 
који је, због специфичног историјског развоја земље, био врло спор. 
Овде се 'Не може детаљније улазити у узроке те спорости, у сву 
њихову сложеност и дијалектичку повезаност. Па ипак, ·.а то није 
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спорно, основни узроци. таквог стања били су спољно-објективне 
.природе. Међу тим узроцима најважнији су, свакако, оскудне сао
браћајне везе, слаба насељеност земље у целини, наслеђена нема
штина и беда, зависност од Турака у спољним односима и низ дру
гих. Али, од тога је била .неодвојива и духовно-културна инертност 
народа, његово споро напуштање старих обичаја и навика, општи 
примитиВИЗаМ у раду и животу. ' 

Земља Нућне. радиности и ручних заната, Србија, а са њом и 
њени источни рејони, дуго није уво~ила .CTPI:IHY, индустријску робу, 
нити имала своју градску привреду·, и грађанску класу. У њеним су 
се варошима, чак и пола века после ос:Лобођења, уздизали стогови 
сена и сламе, блејале улицама 'Овце· и гроктале свиње. Шездесетих 
година прошлог века Тимочка .крајина је дав.ала годишње за извоз 
у Аустрију ,ц~e стотине' хиљада ока вуне и сто хиљада комада ов
чијих и козјих кожа, а ситних кожа још и више. Била је то задуго 

. изразито сељачка, заостала земља. О :томе речито говоре и резул-
тати пописа становништва. Тако, на пример~ према попису из 1884. 
године у целој Србији просечно је било 87,59 процената сеоског 
становништва. Истовремено, у црноречком округу таквог ста нов
ништва је било 91,36 процената, а у ,књажевачком 94,33. И управо 
зато, због тог недостатка материјалних и друштвених основа за ши
ри продор капитализма, било је нужнq дуже нагомилавати капитал, 
да би се могао као такав сусрести с радном снагом на слободном 
капиталистичком тржишту. Све до тог историјског сусрета, дон оп
шти развитак није омогућио да се експлоатација радних маса мо
же вршити на тржишту, путем индиректне, економске принуде, ко
ја је нормални метод у капитализму, све дотле су старешине врши

ле акумулацију непосредно, путем власти и положаја', отворено или 
прикривено, свеједно. 

Напиталистички ОДНОСИ,.настали у Срџији са закашњењем, иза
звали су велике економске И.друштвене промене. Ове промене 
нарочито су захватиле онај део сељаштва, који је највише био из
лоiнен експропријаторском дејству бројних метода првобитне аку
мулације капитала и које је у току тог процеса лишавано сопстве
них средстава за .производњу и прехварано у продавца сопстве~е 

радне снаге. Сви ови многобројни облици првобитне акумулаЦИЈе 
имали су за последицу имовинско раслојавање на селу и множење 
сиромашних сељака, примораних на- узгредан или потпун најамни 
рад. . 

Јединствен за Србију и у Србији, овај процес се у њеним источ
ним крајевима, ипак, у по нечему разликовао, имао је неке специ
фичности настале током дуготрајног историјског развоја ових кра
јева. О њима се у даљим истраживањима мора водити рачуна, јер 
у општу слику друштвено-економског развоја Србије уносе елемен
те посебног, битног за разумевање друштвено-економских процеса 
који су на овом терену били познати 'још у деветнаестом веку; уно
се елемеliте неопходне за разумевање историје настанка и развоја 
радничке класе тимочког региона. 

Уствари, процес раслојавања сељаштва у Тимочкој крај~1НИ. са 
тенденцијом ка пауперизацији једног дела сеоских домаћинстава, 
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и формирање класног друштва у овом региону, природан је наста
вак процеса првобитне акумулације .цо које у овим крајевима до
лази готово одмах по ослобођењу од Турака, а чему ондашњи ста
решl<tне и, посебно, МилошОбреновић, дају посебан печат. Друго
јачије није ни могло БИТI<t, 'јер се радило о једној општој појави у 
процесу настанка и развоја капитализма; појави која се овде ма
нифестовала 'кроз мноштво облика, који су, поред оног општег и 
заједничко!', имали и нешто специфично. Специфично, ако не по 
садржају, а оно по интеНзитету и начину испољаваЊа. Овом прили
ком задржаћемо c~ само на неким ,.од тих манифестација, на оним, 
које су од посебног значаја са разумевање пауперизације као бит
ног елемента у 'процесу настанка радничке класе на Тимоку. Међу' 
тим манифестацијама или појавама једно од важнијих места при
пада зелен.ашењу; 

3еленаUlењ~, познато као метод првобитне акумулације капи
тала било је у истоуној Србији, као.И у осталим њеним деловима, 
познато већ од првих дана после ослобођења од Турака. Зелена
шење се овде, ни као п,ајава; ни као метод, а ни по својим друштве
но-економсиим последицама, није разликовало од зеленашења у 
другим крајевима. При томе треба истаћи да су се последице зеле
нашења посебно тешко осећале на селу, јер је село одувек оску
девало у новчаним Средствима. Ово је нарочито долазило до изра
жаја у Сf'lтуацији када се сељак' нашао пред задатком обнове свог 
гаЗДИIНства, а када се питање јефтиног пољопривредног кредита ни
је постављало ни у теоријсном облику. И као што истраживања по
казују, под удар зе.riенашког капитала, јер он је једини био тај на 
кога је сељан у том моменту могао -да рачуна, прво су дошли се
љаци у оним крајевима, који су први отпочели прелаз са сточарске 
на аграрну 'привреду.' Истина, уочивши тешке последице зелена
шења и у намери да спрече пауперизацију сељаштва, власти су 
предузимале одређене мере како би спречиле пропадање сеоских 
домаћинстава. Такви су покушаји чињени још од IJремена владавине 
Милоша Обреновића; па и касније. Наиме, још маја месеца 1836. 
године, а одмах затим и 1837, Милош је издао два указа којим је 
настојао да сељаке заштити, од канџи зеленашког капитала, мада 
у томе; како је познато, није имао много уопеха. Јер, док се прво
битно не акумулирају капитали, траје један доста дуг период вла
давине зеленашног' Напитала. Тек кад се тим путем достигне одре
ђен ниво акумулације, капитал улази у трговину, претвара се у тр
говачки капитал. Одавде, али тек пошто превазиђе потребе трго
вине, када, фигуративније речено, постане слободан, капитал се 
премешта у новчане заводе и у индустрију. Последњу фазу ове 
трансформације капитала· представља финансијски капитал. Али, 
време које' посматрамо Кi3рактеристично је као време зеленашког 
капитала у Србији са свим појавама, карактеристинама и последи
цама које је он са собом носио. Шире посматрано, било је то једно 
прелазно доба, време распадања старих, заосталих форми привре
ђивања и преласка на нове, више и ,савременије форме, време у 

коме је новчана привреда из дана у дан добијала све значајније 
место. Али; као што у посматраном периоду ове форме у Србији, па ' 
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и у њеним источним крајевима, још увек нису имале доминантну 
улогу; исто тако ни српски сељак у то Аоба још није био у потпу
ности способан да рационално и без помоћи са стране оргаНИЗУЈе 
и води своје самостално газдинство. А познато је, да су они, који 
су прелазили на ратарску производњу осећали велику потребу за 
новцем, јер су све набавке, по правилу, морали вршити за новац 
који никада нису имали довољно. То их је и упућивало на непре
кидне позајмице, на зеленаше и као што је већ речено, под удар 
зеленашког капитала. А нолико је тежак биь зеленашки притисак 
на задужене и презадужене сељаке, може се судити по висини 

зеленашног интереса. Сматрало се, наиме, да је тај интерес сасвим 
солидан када се кретао између тридесет и четрдесет процената 
годишње. Сношљив је био и када је и;зносио седамдесет процена
та. Међутим, у извесним, не баш ретким случајевима, износио је 
сто, сто педесет, па и две стотине процената. О томе је у једном 
свом чланку, објављеном у "Раднику« још 1871. године, писао и 
Светозар Марковић, указујући да је после једне неродне године, 
која је била погодила најбогатије онруге Србије, интересна стопа 
порасла на сто двадесет процената. Уопште, у просеку, ано се о 
њему може говорити, интерес на зеленашки кредит, током читаве 

друге половине деветнаестог века, 'па и почетком двадесетог, кре
тао се око сто процената годишње. 

Могло би се поставити питање, шта је то, што је узроковало 
овако дивљање зеленаштва. Одговора има више. Први је, свакако, 
онај, који говори о хроничној беспарици сељака, нарочито У перио
ду када се он, како је речено, налазио на прелазу од сточарске ка 

ратарској производњи. И као што је то прихваћено у енономској 
науци, непобитан доказ да је. неки регион прешао на аграрну при

вреду, служио је податак о величини посевне површине под жи

тарицама. 

Према подацима првог пописа у Србији 1867. године таквих 
јеповршина највише било у нрагујевачком, ваљевском, шабачком, 
нњажевачком, београдском, пожаревачком и смедеревском онругу. 
Сви су ови окрузи под житарицама имали по двадесет и више хи

љада дана орања. Крајински округ са својих 11.916 дана орања на
лазио се негде у средини, док се црноречки, са једва 1.480 дана, 
налазио на зачељу ове листе. Био је то доказ, да је у овим краје
вима и даље преовлађивала сточарсtlа производња, која је сеоским 
Домаћинствима о'безбеђивала какву такву економску сигурност и 
самосталност. А познато је да су'сточари ових крајева, као и у ,свим 
осталим, од својих стада добијали како млечне, тако и месне про
изводе, док су потребне житарице набављали продајом вишка сво
јих сточарских производа, па и живе стоке. 

Што се тиче књажевачког оируга, који је на ратарску произ
водњу прешао раније него ли остали окрузи у Србији, У њему је 
између потреба и могућности ст-ановништва постојала, углавном, 
равнотежа, те, становништво овог округа није имало већу потребу 
за зеленашким кредитом, те није ни осећало сву његову тежину 
и разорну моћ. Била је то важна одлика овога краја, која се у крај-

. њој линији рефлентовала на укупан положај сељаштва, па и на про-

23 

.- т--



цес пауперизације као битног фаитора у формирању радничке 
класе. 

. Средином и у другој трећини прошлог века, у тренуцима када 
Је зеленашки кредит достигао кулминациону тачку, држава је осни

вањем ~праве фондова, установе која је имала задатак да пружи 
сељаку Јефтин кредит, покушала да стане на пут зеленашењу. Са 
истим циљем о.снивани су и н~ки друr~ новчани заводи, али ни је

дан од њих НИЈе оправдао СВОЈе ПОСТОЈање. Шта више, сви су они 
допринели даљем задужењу сељаштва; а та задуженост је заиста 

била огромна. Само. у периоду од 1891. до 1895. године, то је пе-. 
риод за који постоје сређени подаци, сеоско становништво је ду
говало: 

Државној благајни 
Управи фондова 
Другим новчаним заводима 
Приватним повериоцима 

2.370.097 динара 
4.322.827 " 

378.070 
8.118.176 

Из ових података се види да је задуженост сељака код приват
них поверилаца била двоструко већа него код свих других новча-. 
ни~ завода и установа узетих заједно. При томе, за нас је важно, 
да Је задуженост тимочког сељака била доста нижа од задужености 
сељака у осталим крајевима Србије и да је представљала нешто 
око шест процената од опште суме сељачких дугова. Био је то не-. 
сумњив доказ, да сељаштво на Тимоку, и поред одређене, релатив
не, задужености, ипак није страдало од зеленашког капитала она
ко, како је то био случај у другим регионима Србије. 

Други моменат, битан са становишта појаве зеленашког кре
дита треба тражити у оној примитивној »привилегијИа србијанског 
сељак.а, којом су му била зајамчена шест дана орања земље; зем
ље КОЈУ му нико и ни под каквим условима није могао одузети. Због 
те »привилегије« сељак није могао наћи зајма ни код трговаца, ни 
код ретких новчаних завода. Практична ненаплаtивQ.СТ сеоских ду
гова спречавала је трговце и банкаре да излазе у сусрет захвтевима 
сео(жог домаћинства за одобравање креДiита. У таквој ситуацији,. 
сељак се морао обраћати зеленашима, а ови су ризик ненаплативо" 
сти својих потраживања на име учињених позајмица, надокнађи
вал'~ колосалним интересним стопам~ .. Стицајем околности о који
ма Је говорено напред, такви случаЈеви су у овом региону били 
права реткост. 

. Да зеленаштво као једна од појава првобитне акумулације ни
Је у овом региону достигло оне размере, какве је имало у осталим 
деловима Србије, сведочи и стање земљорадничког задружног по
крета, као елемента одбране од зеленашког кредита, Истина, овај 
се покрет У' Србији, па и у овим крајевима, јавља нешто касније, 
али то не утиче на основне примесе његове појаве и постојања, 

не мења њeГOB~ превасходно зашт.итне функције. Иначе, у првим 
година~а ПОСТОЈања овог покрета, окрузи тимочког· региона су се 

по БРОЈУ задруга на~азили на зачељу. Тако, на пример, за разлику 
од округа са раЗВИЈеним зеленашењем, односно .развијеним зеле-
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наш ким щ:lедl,1ТОМ, а у којима се број земљорадничких задруга пео 
и.на седамдесет, у нрајинском округу, <На пример, QИЛО је свега пет
наест задруга. Није их више било ни у осталим окрузима региона. 

. Поред других узрока и разлога, што се у овим крајевима ср е
ћемо са тако малим бројем задруга, морВ- се указати и' на чињени
цу, "Да су приватна својина и индивидуална производња овде, већ 
прилично давно, стекли доминантан положај, а томе је опет узрок 
њихово добро економско стање, те да поједина Домаћинства нису 

. уопште БИ./1а у стању да размишљају о било каквим облицима ко
операције, па ЩI о задругарству. 

. Уз све то, иако су .ови рејони већ били отпочели, а неки већ и 
завршили, прелаз са сточарске на ратарску производњу, ипак је 
ова последња још дуги низ година, како по свом физичком обиму, 
тако и по новчаним ефектима, заостајала за првом. Тако је у -перио
ду од 1866. до 1868. године из Србије, само кожа, што овчих, што 
јагњећих, извезено 3.174.300 комада, што је прантично значило го
тово по једну кожу на сваког ондашњег становника. Немамо тач
них 'података колики је био удео овог региона у том извозу, али с 
обзиром на то, да се шездесетих година прошлог века, само у Ира
јини, .сваке године клало до 80.000 грла стоке, претежно за извоз, 
а да је у ТО "Исто време у. Тимочкој крајини укупно пописано 382.021 
брава (гургусовачка нахија ---, 71. 579, сврљишко-бањска - 74.143, 
црноречка - 138.197 и крајинска - 98.102), онда се може схватити 
колики је МОРЭ:О бити удео ових крајева у поменутом извозу, а са
;~им тим и какав је био њихов укупан економски положај. Истина, 
добар део прихода од продаје стоке одлазио је у руке разних тр
говаца и препродаваца, али је делом остајао и у сеоским Домаћин
ствима, . служећи за подмирење различитих потреба њихових чла-
нова. . 

. ". Период првобитне акумулације капитала у Србији карактери-
стичан је још по једној појави. Та појава су јавне продаје. 

у . другој половини прошлог века ова појава је добила широке 
'. размере 'и све више је погађала она земљорадничка домаћинства, 
која 'нису била способна да се прилагоде робно-новчаној привреди. 
Према по.цацима 'Којима за сада рас'полажемо, а они су сређени тек 
за период ПОС!1едње деценије деветнаестог века, види се да број 
јавних продаја за дугове, извршен у селима Србије све до 1896. 
године, непрестано расте. Поменуте. године било је 5.444 случаја 
jaBH~X продаја. У наредном периоду тај се број постепено смањи
вао, .да би се почетком овог века зауставио на цифри од 3.095 слу
чајева. Посматрано по ондашњим окрузима, што је са становишта 
теме коју обрађујемо веома важно, ове продаје указују .на још не
што: на то, да су источни региони Србије, значи и регион Тимочке 

. крајине, забележили Д'алеко мањи број јавних продаја, неголи за
падни и централни региони Срби.iе. 

Према подацима -којима располажемо, крајем прошлог века 
највећи број јавних продаја забележен је у окрузима - пожаре
вачком, крушевачиом, ужичком, рудничком и крагујевачком, а нај
мањи у црноречком, крајинском и тимочком. 
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Нарантеристично је, да је највећи проц~нат jaBH~X продаја, па 
чан и у онрузима Тимочне нрајине, извршен над баштама, њивама, 
ливадама, -чајирима, виноградима 'и ,забраНliIма, над оним објенти
ма, на нојима С'е и Заснивала 'З,ем~орадња. То' је само' доназ,· да је 
нагло продирање новчане привреде масу сељана чин'ило неспоСоб.
ним да одговори својим обавезама, чан и обавезама најМИН,имал
нијим. После и~'вршених продаја сељаци су постајали паупери у пу
ном смислу те речи, а њихо~а деца, отиснута у . варошна насеља 
ради изучавања заната, постаЈала су прави пролетери. , . 

На тежан ПОЛОl!lај сељаштва и његову пауперизацију дубони 
траг су оставиле и постојеће привредне тенденције, ноје су се _вео- _ 
ма споро мењале. Једна од тих :тенденција испољавала се у непре-

_ нидном порасту извоза, 1'IЛИ истовремено и. У непренидном паду 
вредности извезе не робе. Ова је .појава једнано била присутна, на
но у глобалном 'ИЗВО;3У 'из Србије,_ та но и у извозу из Тимоч-не нраји
не. За илустрацију поменуте појаве може, _на пример, -послужити 
следећи случај. Један нилограм извезенеробе из ових рејона, у 
периоду- од 1879. до 1883. године, представљао је' вредност од 0,55 
динара, да би се ,1910. године за тај исти нилограм извезене робе 
добио само 0,21 _ динар. Немасумње да се ованво стање итенано 
негативно одразило на положај сеоских домаћинстава, на слаб
љење њихове енономсне моћи, па у нрајњој линији и на њихово ра
зарање и пропадање. 

Процес ПРQпадања сељаштва,' а упоредо са њим и процес ди
ференцијације и пауперизације одвијао се на Тимону нешто спо
рије него у осталим рејонима Србије, али је тај процес, нарочито 
нрајем прошлог вена, и овде био ите-нано присутан. О томе сведо
чи и _ чињеница да је' на Тимону де-сет процената свих сеосних до
маћинста~аимаЛQ посед до једног хентара.Домаћинстава са посе
дом 1до -2 хентара било је дванафст процената и оних са поседом 
од 2до пет хентара оно тридесет два процента. Ано се овоме 
додају бројност чланова породице ве~ине домаћИНGIава и процес 
даљег уситњавања по~еда, тада постаје очигледно да се знатан 
број сеосних -Домаћинстава ,није могао издржавати обрадом вла
стите земље. О овоме је сведочйлаи једна добро организована 
аннета Главног савеза српсних земљорадничних задруга и' ноја је 
поназала да су зеМ1!>орадници са поседом" испод једног хентара 
земље !РОШI1ЛИ 89% производње 'у' вл~ститом Домаћинству, док су 
ОfЩ са -једним, до пет хентара, а танвих Је овде било' прено 45 %. свих 

, домаћинста,ва, трошила 80-81 %'. Овакво Сјање; чан и нада се не _ 
_ узимају у обзир остали фа.нторИ, јасно поназује даје деловање на

питалистичних за.иона на овом терену, нао уосталом не територији 
читаве oHp.aLЏњe Србије, било прилично ограничено. Стога ,су по.се
довна: струнтура и -слаба концеНЈрација _ земље у pYHa~a- приватних 
поседни~а и без дубље _ анализе разумљиви, мада стоје у противу
речности'са брзим порастом броја панађура, задужености села итд., 
у'нратно, стоје' У сynротност,и са преовладавањем робно-новчане 
привреде, ноја је тих година све више захватала 'и територију Ти: 
мочне нрајине. 
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Али, осиромашење и пролетаризација захватили су села на Ти-
- мону далено више него што се то могло занључити на основу по
менуте поседовне струнтуре и на основу других поназатеља, бит
них за сагледавање друштвено-енономсног стања и уопште социјал

них збивања на подручју овог региона. Из званичних пописа може 
се занључити да је у овом нрају Србије било 30% домаћинстава 
ноја нису имала ни нола, ни пољопривредних оруђа, односно да се 
једна трећина сељачних Домаћинстава на Тимону није могла бавити 
земљорадњом властитим средствима за производњу. Танва дома
ћинства настојала су да се одрже већим норишћењем сопствене 
радне снаге и интензивнијим радом на властитој или туђој земљи 
ноју су узимали у наполицу. Али и поред тога многа Домаћинства 
су делимично или у потпуности енономсни пропадала. 

_ Нагли развој новчане привреде упућивао је сељаштво ових нра
јева све више на тржиште, а пошто производњом није могло да под-
мири потребе, нрунило је полано своју главницу. Држава му је ко
ристила само утолино што је остављала нисне непосредне порезе 
настојећи да снине одговорност са себе за оно што је напитализам 
доносио селу. Нрајем прошлог и почетном овог вена поресно опте
рећење тимочног сељана смањено је за оно 9%, па ипан од разре
заног неriосредног пореза са при резом остало је ненаплаћено 21%, 
а у првој деценији двадесетог вена чан оно 34%. 

У целини посматрано,СВИ ови процеси, а било је и других, ства
рали су 'Изузетно сложе-не и противуречиве услове у нојима се за 
рачун пауперизованог тимочног сељана, лагано али сигурно, одви

јао процес настанна и развоја радничне нласе. 

Пролетаријат ноји се стварао осиромашењем сељаштва већим 
делом остајао је на селу и претварао се у релативно сувишно ста
НОВНИШТВQ, а мањим делом одлазио је у градове и печалбу - у Бу
гарску, Румунију или друге делове земље. Број печалбара се стално 
мењао, али је ипан сване године износио ненолино десетина хиља
да људи. Уопште, чињеница је, да је у Тимочној нрајини у другој по
ловини деветнаестог вена било све више расположиве радне снаге 
коју је, углавном, сачињавало извлашћено сељаштво. У својим го
дишњим извештајима о стању пољопривреде, председници општин
сних судова извештавали су редовно Министарство народне при
вреде, да у њиховим општинама има увен довољно радне снаге. И 
заиста, у доба доношења Занона о радњама 1910. године, у Србији 
је било оно сто педесет хиљада пољопривредних најамних раднина. 
Од тог броја на Тимоч-ну нрајину отпадало је нешто оно 7 до 8 про
цената. Али, ни овај број ПОЉОПРИ'l3редних раднина није увен могао 
наћи посла на селу, па се знатан део ових несретнина усмеравао 
у оближње вароши. Међутим, због слабе апсорбционе моћи варош
не привреде на Тимону, коју су нарантерисале ситан трговачни на
питал _ и ПРИМИТ!-1ВНО занатство, нао и постојање малог броја полу
индустријских радионица, сеосни пролетаријат није у варошима 
овог нраја могао наћи извор своје егзистенције. У танвој ситуацији 
једино уточиште за ове пролетеризоване сељачне масе претстав
љали су рудници, ноје је домаћи и страни напитал почео да отвара 
на територији Тимочне нрајине. Бор; Мајданпен и рудници оно За-
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јечара и Књажевца могли су 'да приме неколико стотина радника. 

Део пауперизованих сељака налазио је посла по млиновима, воде
ницама и пиварама. Ипак, све је то било недовољно да би се от-

" клониле последице настале услед појаве на Тимоку релативно су
вишног сеоског становништва. Последица таквог стања, у првом ре
ду одразиле су се на положај радничке класе која се у посматра
ном периоду, овде на Тимоку, мање више, налазила тек у процесу 

формирања. 
Без обзира на малобројност радника који су у овим данима на

лазили запослење у индустрији и рударству на Тимоку, њиховом по
јавом, стварала се, уствари, категорија најамних радника, која ће 
у току свог даљег развитка одиграти итекако значајну улогу у исто
ријском развоју читавог региона, па и читаве земље. Њихов удео 
посебно је значајан за развој рударства, јер је брзи развој рудар
ства од средине XIX века изискивао све већи број неквалификова
них радника за обављање грубих теренских радова, а снажна радна 
снага са села одговарала је овим тешким радовима. Шта више, њих 
је рад у рудницима привлачио и због тога, што су овде наднице 
биле више од оних које су имали на селу као копачи, косачи или 
просто надничари. Не располажемо тачним бројем радника запосле
них у тимочким рудницима, али се ипак са сигурношћу може ука
зати на следеће: ПРВО, била је то, углавном, радна снага придошла 
са села и, друго, њихов се број у појединим предузећима, према 
неким евиденцијама, кретао од најмање десет, колико их је почет
ком века било у рудницима »Ртањ«, »Звездан« И »Иваново« код 
Лубнице, па до огромног броја, наравно за оне прилике, од 1150, 
колико их је запошљавао Борски рудник две три године касније. 

Приличан број ненадашњих сељака наша"о је уточиште У број
ним млиновима и воденицама, које су овде. почеле ницати још од 
1840. године, а нарочито крајем седамдесет-их и почетком осамде
сетих година прошлог столећа. 

Утаквим млиновима, као што су били.млинови.Уроша Милоше
вића, Јована Поповића, браће Лаловић, браће Потић;-Андрије Ген
чића и других, радило је истовремено по десетак, па и више рад
ника, некадашњих пауперизованих сељака. А када. се зна, да је у 
то доба у крајинском округу било девет парних и два турбинска 
млина, а у тимочком округу обрнуто, девет турбинских и два пар
на млина, као и да је било и неких других објеката, непосредно ве
заних за ове, а у којима је, стално или повремено, налазио запос
лење један приличан број радника, истина неквалификованих или 
само делимично квалификованих, онда се може претпоставити ко
лико је ова привредна грана запошљавала бивших сељака, сада већ 
најамних радника. 

Шездесет до осамдесет радника ангажовале су пиваре на Ти
моку, посебно пивара браће Лаловић и пивара Зајечарског инду
стријског удружења. 

Одређен број радника нашао је тих година посла и у поједи
ним централама, таквим какве су биле централе браће Милошевић 
или Зајечарског електричног друштва. Радника-сељака је било и у 
електричним погонима у Књажевцу, Неготину и неким другим ме-
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стима овог региона; свуда где се налазио по неки погон, где се не

што производило. 

Мање више, сва радна снага, запослена у поменутим индустриј
ским и рударским предузећима, као и она која се оријентисала пре
ма занатству, са изузетком висококвалификованих стручњака, по
тицала је из околних села. Последице таквог стања биле су више
струке. Пре свега, село је постало непресушни извор јефтине радне 
снаге за околне индустријске и рударске објекте. Истовремено, оно 
се готово преко ноћи нашло под утицајем свих оних друштвено-п6~ 
литичких и социјално-економских таласања која су настала у окви
рима капиталистичког развоја овог региона, а која су своја исходи
шта имала у већ поменутим привредним објектима - рудницима, 
млиновима, централама, пиварама и другим. И док су на једној 
страни село и сељаци пропадали, на другој страни, то исто село и 
ти пауперизовани сељаци доживљавали су снажну трансформацију 
свести и свог друштвеног положаја. У том погледу присуство места 
у којима је логиком савременијег привредног развоја долазило до 
концентрације радника и њиховом окупљању и класном сазревању, 
значило је веома много за све оне, који су напуштали своја ранија 
пребивалишта и отискивали се у нови живот, а пре свега за оне 
многобројне паулеризоване сељаке. Пауперизовани сељак није, овде 
као у другим, мање развијеним регионима ондашње Србије, бивао 
препуштен сам себи и свим недаћама и јадима једног опустоше
ног и готово бесперспективног живота; живота који је од њега ства
рао или изгубљеног очајнина или лумпенпролетерэ. Напротив, овде 
је сељак, развлашћен и одбачен са земље, успевао како-тако, да 
нађе уточиште у неком од рудника или других предузећа и да се 
сврста у редове једне нове средине, једне нове, борбеније и да
леко свесније класе - радничке класе. Зато и није несхватљиво, 
што овде, на Тимоку, и поред свих недаћа које доносе првобитна 
акумулација и њена нераздвојна сапутница- пауперизација, ми не 
срећемо армију изгубљених, већ прилично добро' организованих 
људи и бројне организације револуционарних радника и сељака; 
који својом непрекидном и упорном борбом бране своје класне ин
тересе, вршећи тим самим и своју историјску мисију у превазила: 
жењу и рушењу једног, на класној експлоатацији заснованог, дру
штвено-економског система. А збивало се све то у. оном периоду, 
када се Србија налазила под влашћу нечувеног система реакције 
који се био свалио на србијанско друштво, а чија се суштина са
стојала у присуству неписменог и продатог чиновништва, халапљи
вих лифераната, политичког мародера, неморалне" поповштине, а 
поврх свега у присуству једног крунисаног зликовца и једне сујет
не метресе. Али, пошто реакција са октроисаним уставом и савит
љивим радикализмом није МОГЈ1а потпуно да задовољи амбиције ми
ропомазаног монарха - последњег из реда Обреновића и његове 
ненасите пратње, то је већ тада прешла у отворену реакцију. Три 
месеца било је довољно да се прикупи све оно што је било најпо
квареније, најсујетније и најненаситије у свим експлоататорским 
групацијама и скупинама Србије и да се образује фаланга, која је 
почетком века, на. мартовским изборима 1903. године створила јед-
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ну полицијску скупштину И узурпирала и оно мало законских права 
народних. Српски народ био је поново претворен. у бесправно роб
ље, стављен ван закона и није му остаЈало ништа друго већ да от
почне борбу на живот и смрти да цео тај политички и еконоr",ски. 
систеМ сруши. У овојБОРf)И малобројна радничка класа Србије, ко-· 
ја је тек закорачила на историјску сцену, а са њом и радничка кла
са Тимока, смело је flорачала у првим борбеним редовима. Заједно 
са њом, са масом тих нових људи, паћеника и великана истовре
мено, корачао је и велики револуционер 11 борац за СОЦИЈализам -
Петар Радовановић, чијем је светлом .лику и посвећен овај наш 
округли сто. 
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Др Младен Вукомановић 

ДЕЛАТНОСТ ПЕТРА РАДОВАНОВИЋА У РАДНИЧКОМ ПОКРЕТУ 
СРБИЈЕ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Од појаве првих српских социјалиста, а посебно оснивања Срп
ске социјалдемократске странке ·и Радничког савеза 1903. године, 
раднички покрет Србије посветио је посебну пажњу оспособљава
њу активиста широм земље, а нарочито у местима где је пролета

ријат био бројнији. У оквиру ове сталне оријентације и ангажовања 
нарочита пажња усмерена је на оспособљавање кадрова из редова 
радника, који су најуспешније агитовали међу класним друговима, 
доприносећи тиме брже м ширењу и јачању ~покрета. Захваљујући 
танвој оријентацији и сталном ангаЖОВfjЊУ водећих социјалдемо
крата на том плану, у периоду 1903-1914, широм земље оспособ
љени су нови кадрови, Iкоји су успешно остваривали сложене за
датке из домена класне борбе пролетаријата. Из ове генерације рад
ничких активиста појединци су, захваљујући самопрегорном раду, 
зналачној и неуморној агитацији на терену, 'успешном теоријском 
уздизању и непоколеБЉИВОј борби, доста брзо превазилазили локал
не и регионалне оквире, афирмишући се као истакнути аКтивисти 
радничког понрета Србије, а потом и Југославије. У ред танвих рад
ничних бораца и револуционара ноји су се увен налазили у првим 
борбеним редовима и до нраја остали верни марнсистичном погле-

. ду на свет и друштво, дајући пуни допринос победи социјализма, 
спада и Петар Радовановић, рударсни·раднин из Злота. 

Унључивање Петра Радовановића у раднични ПQнрет 
и прва фаза његове антивности (1903-1908) 

Постојећи историјски извори пружају веома мало податана о 
с.тупању П. Радовановића у раднични ·покрет и његовој антивности 
до 1908. године. У досадашњој литератури. недвосмислено се кон
статује да је Радовановић учествовао у штрајновима рудара на 
Сењском·руднину августа и новембра 1903 .. године и био члан штрај-
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качког одбора. Мада се за ову тврдњу не наводе извори, очигледно 
се ради о сећањима, датим после 11 светсног рата, пошто у архи
вима и штампи нису пронађени подаци О Радовановићевом учешћу 
у'овој значајној акцији сењсflих рудара. По 'нашем мишљењу; може 
се,са доста сигурности, прихватити податак да је Радовановић у 
то време радио на Сењском руднику и учествовао у ,~аведеним 
штрајковима, пошто су сви радници штрајковали. Међутим, остаје 
отворено питање његовог ангажовања у штрајкачком одбору. Штрај
ком су очигледно руководили најистакнутији активlifpти, којИ су ју
ла 1903. године основали Радничко друштво на овом руднику, у чи
јој се управи није налазио П. Радовановић. Он је у то време још 
био, неискусан и неафирмисан. Рад у Сењском руднику, снажна со
цијаJiистичка пропаганда међу рударима и учешће у наведеним 
штрајковима пресудно су утицали на младог рудара Петра Радо
вановића да ступи у ред класно свесних радника и цео живот по
свети борби пролетаријата Србије за социјалистички преображај 
,земље.' 

у Анктеном листу за делегате IV конгреса Црвене синдикалне 
интернационале (Профинтерне), одрн{аном у Москви од 17. марта 
до 3. априла 1928. године, номе је присуствовао нао један од де
легата југословенских синдиката, Петар Радовановић' је навео да је 
1904. године постао члан 'социјалне демократије Србије, а 1906, 
године члан 'Савеза рударских радника Србије: По нашем мишље
њу, наведени податак о ступању у Српску социјалдемократску стран
ку мора се узети са !извесном резервом, тим -пре што су нетачни 

и поједини други подаци И3 овог анкетног листа, као податак о го
динама старости и години ступања у Комунистичку партију Југосла
вије. iНаиме, 1904. није постојала ни једна организација Српске со
цијалдемократске странке у зајечарском крају. Месна организација 
ове странке у Зајечару основана је тек у лето 1905, а у Злоту маја 
1909. године. Радовановић се такође није директно пријавио Глав
ној партијској управи за ступање у чланство Српске социјалдемо
кратске странке, што се практиковало у слу~ају·~, у одређеном 
месту није постојала партијска организација или П'овереништво. 
Према томе, остаје могућност да се Петар Радовановић, после по
вратка из војске 1904. године, поново запослио у Сењски рудник 
или на неком другом месту, и тамо ступио у Српску социјалдеМОЈ 

-, кратску странку, или је погрешио у давању наведеног податка о 
години када је постао члан ове страние. 

На основу расположиве документације може се доста реално 
преТПОСТ!lВИТИ да се Петар Радовановић нешто више ангажује у рад
ничком покрету од половине 1'905. године, што се поклапа са почет
ком формирања првих синдикалних пододбора и социјалдемократ
ских организација у Зајечару и околини. Наиме, после неуспелог, 
покушаја оснивањарадничког друштва у Зајечару, као општерад-

, Слободан Босиљчић, РадНИ'IКИ покрет у Бору и ОllОnИНИ 190~1941, Бео
град, 1959,_ 9;:-10; Петар Миnосављевић, Петар Радовановип, 3ајечар-Бор, 1968, 
18-19. 

2, Слободан Босиљчић, Петар Радованови1i у Москви 1928. rодине, Развитак, 
4-5, 3ајечар, 1972, 31 и 34. 
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ничке кла'сноборбене организације, октобра-новеМбра 1903. године, 
активност СОЦИЈалиста у ОВОМ крају сводила се, извесно време, 
углавном на пропагаl:lДУ социјалистичних идеја, ширење социјали
стичке штампе и литературе: На тај начин вршене су припреме за 
оснивање _ радничких класно-борбених организација, до чега је до
шло ПОЛОВИНЬм1905. године. Већ 27, марта (9. априла) 1905. године 
у Зајечару је одржана ужа радничка конференција на којој је го
ворено о потреби организовања, после чега се на том плану радило 

- убрзаним темщщ: Ова активност одвијала се под руководством' 
Илије Милкића и Марка Лазића, уз пуно ангажовање централних ор
гана радничког локретаСрбије. Као стари социјалдемократа и ва
трени прщ:талица Васе Лелагића, Марко Лазић се чврсто повезао 
иса рударским радницима из Зајечара и околине, ослањајући се 
нарочито на,Петра Радовановића из Злота и браћу Првуловиће из 
~рлите: Пошто је најпре ступио у преписку са Јанком Петаковићем, 
Једним ,од оснивача и истакнутих активиста Савеза рударских рад
ника Србије, јављајући о стању у Борском руднику, а потом се, уз 
Петаковић~ву ,препоруку, повезао са Марком Лазићем, Петар Ра
довановић Је већ у пролеће 1905. био познат у социјалдемократским 
~руговима као j~дaH ,од млађих поборника социјализма. Захваљу
Јући томе, на предлог Димитрија Туцовића, Радовановић је, према 
сећању .JaHK~ Летаковића позван на Трећи конгрес Радничког саве
за, који је одржан у Крагујевцу 6. и 7. (18. и 19.) јуна 1905. године. 
Радова~овић је Конгресу присуствовао највероватније као гост, по
што заЈечарСКЈ4 -социјали'сти и радници још нису имали своје партиј
ске и СИНДикаЛНе организације, па нису били у могућности да зва
нично пошаљу- своје'делегате. Према Петановићевомсећању, Радо
вановић је Н,а конгресу, међу делегатима, оставио одличан утисак, 
подробl:lије обав~штавајући своје класне другове о положају руда
ра у' источној СрБИјИ" 

. Евентуално учешће !-Ја конгресу, упознавање са најистакнути
ЈИМ личностима радничног покрета: Радованом Драговићем, Драги
шом Лапчевићем, ДИМИТРlllјем Туцовић ем , Тришом Кацлеровићем и 
осталим водећим аКТИвистима из целе земље, нова сазнања о зада" 
цима, ближим и даљим циљевима социјалне демократије утицали 

, су на даљу активност и бескомпромисну борбу младог рудара Петра 
Радовано~ића; С друге стране партијски и сидикални конгреси су 
,подстицаЈНО деловали на даљи развитак радничког покрета, што је 

3 Радни'чке Jlовине (у даљем тексту РН), 12. ЈХ и 24. Х 1903. и 5. 111 1904. 
• РН, 2. JV ~905. 

47_~~aHKO Петаковић, .прве рударске орrанизације у Србије, Београд, 195З, 

• У записнику са 111 партијског и синдикалног конгреса, односно у списку 
делегата неМа ни Једног званичног представнина зајечарских социјалиста и рад
ник~. Истина, у вези дискусије Илије Милкића на конгресу Радничког савеза 
на Једном месту иза његовог имена у загради пише 3ајечар, што може упутити 
на погрешан закљу~ак да је он био представник зајечарских -социјалдемократа. 
Међутим, Милкић Је званично био делегат београдске партијске организације, 
без обзира што је заступао и интересе зајечарских социјалдемократа, с обзиром 
на место рођења. (Јанко Петаковић, Н.Д, 49-51; РН, 18: и 22. VJ 1905' Синди-
нални поliреt у Србији 1903-1919, нњ. 11; Београд, 1958, 177, '180). ' 
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дошло до пуног изражаја у 3ајеч~ру и околини. Делујући под руко
водством Илије Милкића, који се, по задатку руководства покрета, 
привремено преселио у свој родни крај, зајечарски социјалдемо
крати у лето 1905. године испољавају вишеструку активност на пла
ну организовања радника: Најпре' је осно'вано партијско поверени
штво, на челу са Илијом Милкићем и синдикални пододбори, а по
том је 24. јула (6. августа) 1905. одржана оснивачка конференција 
Месне партијске организације. Радећи под руководством Илије Мил
кића и Марка Лазића, организација је брзо ширилq утицај у 3аје
чару и околини, посветивши нарочиту пажњу организовању рудара 

Вршке чуке. Без обзира на недостатан историјских извора,може 
се претпоставити, с обзиром на сМ што смо до сада навели, да се 
и' Петар Радовановић непосредно укључио у ову активност, делу ју
ћи пре свега међу својим друговима рударима на Вршкој чуки. О 
све већем утицају социјалдемократа међу рударима Вршке чуке го
вори податак да су они у знатном броју присуствовали великом 
јавном радничком збору одржаном rj 3ајечару 4. (17) септембра 
1905. године. После збора, на ужој струковној конференцији, осно
ван је зајечарски пододбор Савеза, рударских радника, у који се 
уписало и 14 рудара Вршке чуке. Такав њихов поступак и отворено 
декларисање као присталица револуционарног радничког покрета, 

наишли су на енергичну осуду од стране руководства рудника, које 
је настојало да у зачетку спречи синдикално организовање рудара. 

Пошто је управа рудника, у циљу гушења радничког покрета, отпу
СТИЈЩ 6 синдикално организованих рудара, осталих 8 организованих 
рудара солидарно су 20. октобра (2. новембра) 1905. године отка
зали посао и напустили Вршку чуку. С обзиром на дотадашњу и ка
снију активност може се претпоставити да се Петар Радовановић 
налазио у наведеној групи синдикално организованих рудара Вршке 
чуке. Тиме су ударени чврсти корени социјалдемократском утицају 
међу рударима Вршке чуке, који су, упркос ОШТРI1Х мера управе 
рудника и органа власти, већ нареД!-lИХ година испољили висок сте
пен привржености социјалистичким идејама и класној борбипроле
таријата. Томе је, поред објективних услова, ангажовања водећих 
Qоцијалдемократа и зајечарских активиста, по свему судећи, знатно 
допринео и Петар Радовановић својом сталном агитацијом, упућива- ' 
њем рудара на реалне правце борбе за побољшање њиховог поло
жаја и придобијањем нових присталица социјалне демократије. Ра
довановић је у том правцу деловао са осталим рударским активи
стима, међу којима су се истицали браћа Првуловић и други: 

После видних успеха постигнутих на пољу организовања рад
ника зајечарског краја током друге половине 1905. године, наредне 
1906. године дошло је до застоја и стагнације, проузрокованих због 
оштрих мера послодаваца 11 органа власти и субјективних слабости 
самих радника." Временом пропадају синдикални пододбори, иао и 
Месна организација Српске социјалдемократске странке у 3ајеча-

7 РН, зо. VII', з. и 13. VIII, 10. 'IX, 2. и 5. )(,1 1905. 
" Тако је' половином августа 1906. 'полиција забранила одржавање збора ру

дара Вршке чуке, на који су дошли и делегати из Зајечара.,(РН, 29. VШ 1906.). " 
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ру ... 3ахваљујући упорном раду појединих активиста, септембра 
1906. основано је повереништво Савеза рударских радника у 3аје
чару. Почетком децембра 1906. место месне организације Српске 
социјалдемонратске странке, »која се услед нерада растурилаа, 
успостављено је партијско повереништво са повереником Марком 
Лазићем,' Даљим ангажовањем најистакнутијих зајечарск'Их активи
ста повереништво је у пролеће 1907. прерасло у месну партијску 
организацију, која је убрзо испољила Вl1шеструку активност.'О 

Из података унетих у наведеном Анкетном листу делегата IV, 
конгреса Црвене синдикалне интернационале видимо да је Петар" 
Радовановић тек 1906: године ступио,у Савез рударских радника 
Србије, чије се повереништво налазило у 3ајечару. По нашем миш
љењу, на основу доступних извора, може се реално претпоставити 

да је Радовановић постао члан рударског синдиката 1905, а не 1906. 
године. 

Поред наведених почетних резултата, до пуне активности на 
обнови радничких организација у зајечарском крају и њиховог зна
чајног ангажовања на пољу класне борбе пролетаријата дошло је 
у другој половини 1907. године. Ова активност вођена је уз помоћ 
Илије Милкића 11 Драгише Лапчевића, као представника централ
них органа покрета, затим M~pKa Лазића и рударских активиста, 
међу којима се по свему судећи налазио и Петар Радовановић. По
сле боравка у Мајданпеку, Бору и 3ајечару, Илија Милкић, изасла
ник Савеза рударских радника и секретар Главног радничког саве
за, почетком (половином) јула 1907, краће време задржао се и на 
Вршкој чуки, где је, упркос оштрим мерама управника рудника, ус
поставио одређене контакте са рударима." Тежак положај и орга
низована социјалистичка агитација довели су августа 1907. до ја
чег покрета рудара Вршке чуке, који је кулминирао кроз велике 
штрајкове вођене септембра 1907. и јануара 1908. године. Поред 
знатне помоћи и подршке са стране, од централних органа радни
чког покрета' Србије и зајечарских социјалдемократа, овим снаж
ним штрајкачким покретом рудара Вршне чуке руководили су нај
истакнутији рударски активисти, међу којима се налазио и Петар 
Радовановић. 3ахваљујући њиховој сталној аrитацији рудари су већ 
половином (крајем) августа 1907. изразили спремност да ступе у 
синдикат, убеђени »да без јаке радничке организације« не могу по
правити свој положај. У том циљу 26. августа (8. септембра) 1907. 
у селу Грљан одржан је збор преко 150 рудара Вршке чуке, на ко
ме су говорили Марко Лазић, димничар и Душан Млзденовић, ти
пограф из 3ајечара. После збора у зајечарски пододбор Савеза ру
дарских радника уписало се око 80 рудара. Овај успех, постигнут 
упркос настојању управника рудника да спречи одржавање збора, 
подстакао је рударе да истрају у борби за поБОЉШ,:ч-ье свога роло-

• РН. 5.IX И 13. XII H~06; АС, СДП, 65а, Седница од 1'7. 1 1907. 
10 У Билансу Српске социјалдемократске странке за период април 1906 -

,мај 1907. наводи се приход од зајечаРGке партијске организације у износу од 
9,05 динара. (РН, 10. VI 1907.), " 

" РН, 3. и 17. VII 1907. 



жаја и енергичније супротстављање управи рудника. То је био увод 
у жестоку борбу између рудара и послодаваца, која је започела 
избијањем штрајка на Вршкој чуки 1. (14) септембра 1907. У циљу 
даљег организовања и руковођења штрајком на руднику је најпре 
основано повереништво Савеза рударских радника, које је наред
них дана, у пуном јеку борбе прерасло у пододбор. Управу подод
бора сачињавали су: Јован Батаковић, Радул Симоновић, Влајко 
Стефановић, Јован Константиновић, Калин Првуловић, Јован Прву
ловић, Првул Прв},ловић, Јован Стојановић, Јон Прву'ловић и Јон Би-

. бовић. Вођен од стране управе пододбора, уз пуно ангажовање 
Марка Лазића, једнодушну подршку и материјалну пЬмоћ пролета
ријата целе.Србије, штрајк 200 рудара Вршке чуке одвијао се вео
ма .успешно и са реалним изгледима на победу. Због тога је посло
давац затра~киодиректно ангажовање полиције и војске, па је и 
ова радничка акција силом угушена, после 12 дана жестоке борбе. 
Поред низа насиља над штрајначима, полиција је 12. (25) септембра 
1907. ухапсила Марка Лазића и целу управу пододбора Савеза ру
дарских радника, видећи у њима организаторе и коловође покрета 
рудара. Разним махинацијама полиција их је незаконито три дана 
задржала у притвору, па тек онда предала суду, где су ослобођени 
оптужбе." 

Упркос насилног гушења штрајка и репресивних мера над ру
дарима, што је довело и до привременог укидања пододбора Савеза 
рударских радника, покрет рудара Вршке чуке настављен је наред
них месеци несмањеним темпом. Штрајк од септембра 1907. упући
вао је све рударске активисте, међу којима се налазио и Петар Ра
Довановић, да наставе борбу још смелије и организованије. Мада 
немамо податана о конкретном ангажовању Петра Радовановића то
ком овог штрајка, његово истакнуто место у вођењу даље борбе 
указује на видну улогу коју је одиграо у процесу организовања и 
борбе рудара Вршке чуке августа-септембра 1907. године .. 

До нове радничке акције на Вршкој чуки, у којој се Петар Ра
довановић налазио у првим борбеним редовима, д-ошло је 5. (18) 
јануара 1908. године, када су рудари ступили у штрајк у знак про-

. теста што је послодавац моментално отпустио 25 њихових другова, 
што је 60 казнио одбијањем једне наднице, и што није прихватио 
захтев да се на посао поново приме чланови штрајкачког одбора; 
формираног за време штрајка септембра 1907. године. И овом штрај
ку руководство радничког покрета Србије и сви организовани рад
ници пружили су пуну подршку и материјалну помоћ. Одмах по до
ласку Драгише Лапчевића и Илије Милкића на Вршку чуку, као иза-

12 РН, 25. VIIl, 4, 6. и 22. IХ 1907; АС, Министарство унутрашњих дела, П.ф., 
50, 158, 1909; Младен Вукомановић, WтрајllОВИ рудара Вршне чуне 1907. и 1908. 
rодиие, Историјсни rласнин, 4, Београд, 1968, 56-62. У телеграму начелства из 
Зајечара од 1З. IХ 1907. између осталог се каже: .Луна Павићевић је још овде. 
Синоћ је држао збор у кафани ради образовања синдиката.. У Билансу Саве
за рударских радника за 1907. годину наводи се и приход од пододбора Вршка 
чука у. износу од 167,60 динара. На основу наведеног може се закључити да.је 
пододбор, с обзиром на краткоћу трајања, био доста бројан (Синдикални покрет 
у Србији ••• ,) књ. 4, Београд, 1!164, 446. 
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l 
сланика Главног радничког савеза, који су све до 30. јануара (12. 
фебруара) 1908. пружали помоћ штрајкачима, 8. (21. јануара) 1908. 
одржан је збор штрајкача на коме је, између осталог; обновљен По
додбор Савеза рударских радника. У управу пододбора, која је 
овлашћена да руководи штрајком, изабрани су: председнин Франц 
Аиш, секретар Петар Радовановић, благајник Петар Балаш и други. 
Том приликом у пододбор се уписало око 150 рудара. Формулисани 
су раднички захтеви који су поднети управи рудника као услов за 
прекид штрајка.13 И ова добро организована рударска акција, која 

. је имала све реалне услове на потпуни успех, угушена је од стра
не полиције и војске. Управи Пододбора Савеза рударских радни
ка, чији је секретар и даље био Петар Радовановић, остало је са
мо да 31. јануара (13. фебруара) 1908. године састави биланс по
моћи штрајку рудара Вршке чуке, који је претходног дана коначно 
био угушен." 

Овом приликом истичемо да наведени подаци о избору Петра 
Радовановића за секретара Пододбора Савеза рударских радника 
на Вршкој чуки И деловању Пододбора током јануара 1908. године 
спадају у ред првих у потпуности документованих доказа о почет
ној делатности овог револуционара. Чињеница да се Радовановић 
јануара 1908. године појављује као секретар Пододбора Савеза 
рударских радника и један од главних руководилаца штрајка руда
ра овог рудника упућује на закључак о његовој дотадашњој успеш
ној синдикалној и социјалдемократској активности. 

Штрајкови рудара Вршке чуке од септембра 1907. и јануара 
1908; године били су камен темељац даљем организовању и борби 
рудара овог рудника, који су махом живели у околним селима. То 
је била изузетна револуционарна школа за рударске активисте, па 
и за Петра Радовановића и богато револуционарно искуство које 
је недвосмислено упућивало на непоколебљиво· опредељење да се 
побољшање положаја радника и радикална промена постојећих дру
штвено-економских односа могу остварити само кроз организовану 

класну борбу пролетаријата. С друге стране велики штрајкови ру
дара Бора, Мајданпека, Вршке чуке и на другим рудницима утицаЛI1 
су на органе Rласти да енергичнијим мерама заштите итересе по
слодаваца. У том ци;ьу 22. јануара (4. фебруара) 1908. донет је Слу
жбени ред на рудницима Србије; нојим је у. суштини рударима за
брањена синдикално-штрајкачка активност." То је битно утицало на 
даље правце борбе Петра Радовановића и осталих рударских акти
виста. У наредном периоду, поред ангажовања на синдикалном ор
ганизовању рудара, приоритет је дат њиховом политичком органи
ЗCiвању, што је довело до снажног социјалдемократског покрета у 
рударском селу .Злот, који је деловао под руководством Петра Ра
довановића, рудара, и Милана Поповића, учитеља, и уз пуну подр
шку и помоћ централних OpI:"6Ha радничког покрета Србије и водећих 
активиста из 3ајечэра. 

.13 РН, 12. и 17. 1 1908. 
" РН. 26. 11 1908. 
1.' АС. МУД, П.ф. 12,98, 1911. 
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После' гушења штрајкова рудара Вршке чуке, Бора и Мајдан
пека и доношења Службеног реда на рудницима Србије долази до 
привремене кризе радничког покрета у ~ајечарском крају. Између 
осталог, престаје са радом Пододбор Савеза рударских радника на 
Вршкој чуКи. Међутим, и у таквим, доста тешким условима, соци
јалдемократскиактивисти настављају делатност међу рударима и 
осталим становништвом, постижући временом све веће успехе . .у 

. том погледу посебно је карактеристична делатност злотских акти-
. виста: Аце Миладиновића, Петра Радовановића, Пауна Николића, 
Јована Николића и других, који су, захваљујући сталној агитацији, 
вођеној уз пуну подршку и помоћ активиста из Зајечара, успешно 
ширили социјалистичке идеје међу бројним пролетерима овог села. 
Све јачи социјалдемократсни утицај у Злоту видно је манифе
стован кроз велике штрајкове на руднику Вршка чука, а нарочито 
за време општинсних избора одржаних 18. новембра (1. децембра) 
1907, када се, rio препоруци социјалдемократа, огромна већина би: .. 
рача »уздржала од гласања, тако да су фузионаши, у селу које има 
преко 1.600 гласача, добили општинску управу са свега 70 и неко
лико гласова«. Према оцени "Радничких новина« »овај величанстве
ни пример свести и солидарности могао би збиља послужити за 
углед чак и пролетаријату великих вароши« .'. 

Настављајући дотадашњу делатност најистакнутији злотски со
цијалдемократи, у пролеће 1908. године усмерили су активност на 
своје даље организовање и још енергичнију борбу против буржоа
зије. У том циљу, после непосредне агитације међу рударима и 
осталим становништвом, заказали су збор за 13. (26) април 1908. 
године, коме је требало да присуствује и делегат из Бољевца, где 
је успешно деловало партијско повереништво. Пре почетка збора 
неколико социјалдемократских активиста и радника, који су први 
дошли на зборно место, истакли су црвену заставу. Председник оп
штине, која се налазила у рукама радикала, незадовољан послед

њим општинским изборима, енергично је интервенисао. Пошто се 
радило о јавном збору који претходно није био прйјащьен властима, . 
председник општине са чиновницима и пандурима међу првима j~ 
дојурио на зборно место и почео да цепа црвену заставу. У томе,. 
га је спречио Аца Миладиновић, пекар. Председник је потом ухап
сио Ацу МилаДИНОЩi)ћа, Јована Николића и Пауна Николића, који су. 
кажњени са по 10 дана затвора. Пошто је у затвору ТY'"!I:)H, а потом 
осуђен на прогонство, Миладиновић је побегао у. Београд, где се .' 
у циљу његове заштите ангажовало руководство радничког покрета 

Србије. О догађају у Злоту и насиљу власти над радницима Петар 
Радовановић, један од организатора наведеног збора, д'етзљно је 
обавестио Главни раднички савез. Његова два опширна писма про
читана су и на седници Управе Српске социјалдемократске' стран
-не, одржаној 30. априла (13. маја) 1908. године, на мојој је донето 
више одлука'у циљу јавне осуде органа власти и заштите злотских 
радника. Поред писања "Радничких новина« и низа мера предузе
тих ради помоћи А. Миладиновићу, соцИј~лдемократски посланик' 

16 РН; 1. V и 17. VII 1908. 
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Триша Нацлеровић поднео је интерпелацију министру унутрашњих 
дела 14. (27) јула 1908. године, захтевајући кажњавање криваца. 
Нацлеровић је такође 1. (14) августа 1908, на седници Народне скуп
штине, изразио незадовољство на одговор министра унутрашњих де

ла, који је тражио нове доказе о кривици полиције, захтевајући да 
министар утврди чињенично стање. Наведено насиље општинске и . 
полицијске власти над злотским рударима није могло угушити и' за
уставити снажан процес њиховог социјалдемократског организова
ња. Према оцени Петра Радовановића, изнетој годину дана касније 
у писму Главној партијској управи, са догађајем од 13. (26) априла 
1908. злотски социјалдемократи ништа нису изгубили. »Шта више, 
наставља Радовановић, онај вандалски напад општинске власти и 
полиције на наш збор учинио је то да су се баш главни чиниоци то
га насиља ужасно компромитовали код овдашњег грађанства, док 
међутим, ми смо тим догађајима стекли лепу репутацију, како код. 
наших другова, тако и код наших противника и све је веће интере-
соваЊе за нашу ствар«." . 

Вођа злотсиих социјалдемоирата (1909-1914) 

После укључивања у раднички покрет и брзог афирмисања то
ком прве фазе активности, Петар Радовановић већ 1909. године 
израста у водећег активисту злотских социјалдемократа, знатно 
доприносећи њиховом веома успешном деловању на свим правци
ма класне борбе пролетаријата. Захваљујући томе, Радовановић 
временом ступа у ред истакнутих радничких активиста не само ти

мочке крајине већ и целе Србије. 

За даљу афирмацију Петра Радовановића у редовима српских 
социјалдемократа од посебног значаја било је његово ангажовање 
око оснивања Социјалистичке читаонице у Злоту, која је убрзо пре
расла у Месну организацију Српске социјалдемократске. странке. 
Наиме, после гушења штрајкова рудара Вршке чуке и насилног ра
стурања наведеног радничког збора у Злоту, водећи активисти: Пе
тар РаДОl;lановић, Милан Поповић, Паун Јонић, Павле Н. БаЛqШ и 
други, оснивају »пропагандни одбор чији је задатак био да растура 
штампу, летке да усмено обавештава и уноси у најшире слојеве paд~ 
ника и сељака спасоносне идеје научног социјализма«. Потом су 

. активисти из пропагандног одбора образовали »мање агитационе 
групе - кружоке, чији је задатак био да на мањим скуповима заин
тересованих читају социјалистичке тезе јасно и на популаран начин 
изражене у брошурама агитационе библиотеке, да дискутују о то
ме, уједно да све то преносе и у шире слојеве народа«.'· Захваљу-

17 АС, СДП, 65а; РН, 26. IV, 1. V, 15. и 17. VII 1908; Милан А. Поповић, ИСТО
. ријски преrлед развоја социјanистичкоr покрета у Злоту, Развитак, 6, Зајечар, 

1961, .52; Миленко Топanовић, Делатност Српске социјanдемократске партије у 
'Парламенту. Токови револуције, VII, Београд 1971, 211; Страхиња Поповић, Раз
вој и деловање социјanИСТllчкоr покрета и Комунистичке партије Јуrоcnавије у 
селу Злоту пре и непосредно после npBor cBeTcHor рата, Зборник радова Музеја 
рудар ства и метanурrије у Бору, нњ. 1, Бор, 1980, 158, 159. 

,. Милан А. Поповић, ~I.Д, 52. 
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јући таквој активности пропагандног одбора, успешно су ширене 
социјалистичке идеје· међу злотским пролетерима, што је битно 
утицало на њихово даље организовање и борбу. 

После пропаганде социјалистичких идеја Петар Радовановић са 
друговима приступа оснивању злотске социјалистичке читаонице, 
као прве јединствене организације социјалистички оријентисаног 
злотског пролетаријата. Читаоница је дефинитивно основана на рад
НИLlНој конференцији одржаној 29. марта (11. априла.) 1909. године. 
Том приликом у читаоницу су се уписала 32 члана. Изабрана је упра
ва у следећем саставу: председник Петар Радовановић, секретар
-благајник Милан А. Поповић, чланови: Паун Николић и Петар Драгу. 

Обавештавајући Главну партијску управу о овом значајном успе
ху злотских социјалдемократа, Петар Радовановић, у писму од 5. 
(18) априла 1909. године између осталог, пише: »Вама је познато из 
раније да се у овоме месту нешто ради на ширењу социјалистичких 
идеја. Над се год н·ађемо на окупу нас неколико рудара, ми живо 
агитујемо за нашу ствар, а тиме наноси мо смртни страх нашој ов
дашњој сеоској ћифтарији. Они врло добро знају за смерове наше, 
ради којих се ми морамо упети из све снаге, е да би побркали ра
чун наших противника ... Ми смо учинили све што је до нас ста
јало, и ево основали смо прву социјалистичку читаоницу у Црној 
Реци~ Наравно, ми се на овоме нећемо уставити, али до вас је сада 
да нам помогнете." Молба Радовановића за бесплатно слање »Рад
ничких новина«, појединих других листова и социјалистичке лите
ратуре са задовољством је прихваћена на седници Главне партијске 
управе, одржаној 13. (26) априла 1.909. године. Поред тога, одушев
љен овим успехом злотских рудара, Димитрије Туцовић објављује у 
»Радничким новинама« познати чланак »Социјализам продире«, у 
коме цитира наведено Радовановићево писмо, високо оцењује осни
вање злотске Социјалистичке читаонице и изражава уверење да ће 
социјалдемократи из овог села учинити све »да И у Злоту И У це
лој источној СрбијИ социјализам продире и марщира ослобођењу 
радноr народа! Ирозагитацију - организацији, кроз-организацију 
- борби, кроз борбу - победи«. Ове речи вође српског пј:юлетари
јата биле су за Петра Радовановића и његове другове несумњив 
подстицај. за још већа прегнућа што је убрзо уродило плодом." 

. Злотска социјалистичка ·читаоница, према правилима, имала је 
следећи циљ: »а. Интелектуално снажење и социјалистичко просве
ћивање њених чланова; б. Буђење и развијање класне свести код 
радничке класе, васпитавајући је за борбу ради поправке њеног по
ложаја у садашњици и њеног коначног ОСЛОбођења у будућности, 
уништењем капиталистичког а завођењем социјалистичког дру
штва". Свој циљ чищоница је остваривала набављањем и расту
рањем социјалистичке штампе и литературе, приређивањем преда
вања са дискусијом и организовањем културно-забавног живота са 
социјалистичким садржајем.'" 

" АС, СДП, 65а; РН, 11. IV и 23. V 1909; Димитрије Туцовић, Сабрана деяа, 
КЊ. Х, Београд, 1981, 91-95. 

'" АС, СДП, 71. 
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После добијања прве пошиљке социјалистичке штампе и лите-
. ратуре одстране Главне партијс.к.е управе, која је позвала остале 
реДCiкције и. радничке организације да на сличан начин помогну 
другове у Злоту, Петар Радовановић и остали активисти приступају 
практичном оживотворењу наведеl'!ИХ задатака злотске социјали
стичке читаонице. Њиховомнеуморном раду и све већим резул
татима битно је ,il,ЬПРИНЕ!ЛО ·даље држање Главне партијске управе 
Српске социјалдемократске странке, која је не само поздравила 
оснивање читаонице »као· диван успех,,·, већ је тражила да иста 
пошаље свога делегата на VIl партијски конгрес, као и извештај о 
своме раду. Одушевљенанаведеном подршком управа читаонице 
крајем априла (почетком маја) 1909. године послала је тражени из
вештај и изабрала Петра Радовановића за делегата на Нонгресу. За
хваљујући томе у извештају Управе Српске социјалдемократске 
странке за временски период од 15. (28) априла 1908. до 17. (30) 
маја 1909. године ·доносе се и одређени подаци о злотској соција-
листичкој читаоници, коЈа је· имала 57 чланова и растурала по 2 при
мерка »Радничких новина"., Број чланова читаонице био је знатан, 
поготову када се упореди са·· стањем месних организација Српске 
социјалдемократске странке у источној Србији. У исто време месна 
организација у Зајечару имала је свега 7 чланова, у Неготину 14, а 
у Нњажевцу 18.21 . . 

Читаоница се посебно аliгажовала око обезбеђивања материјал
них средстава за одлазак Петра Радовановића на VIl партијски· кон
грес, који је одржан у БеограДу од 17-19. маја (30-31. маја и1. 
јуна) 1909. године. Између осталог, у том циљу, секретар читаонице· 
Милан А. Поповић упутио је 3. (16) маја 1909. циркуларно писмо 
»Друговима рударским радницима у Злоту«, у коме их обавештава 
о оснивању читаонице, њеном значају и задацима и позива на при
купљање· добровољ.ногприnога за· слање делегата на партијски кон
грес. Паралелно с тим вођена је и акција око прерастања читаонице 
у месну партијску организацију. У том ЦИЉу,на конференцији чла
нова читаонице одржаi-lој 10. (23Ј маја 1909, сазватој ради договора 
о даљем раду и давању. инструкција делегату за VIl партијски кон
грес, већи број чланова захтевао је што хитније оснивање месне 
партијске орган!,!зације. међУ·31 чланом читаонице који су истакли 
овај захтев налазили су се и чланови Управе на челу са Петром Ра
Довановићем .. Том приликом изабрана је Ј)приврем~на месна партиј
ска управа«, са председником Ацом Миладиновићем, пекаром, ко
ја је имала задатак· да спроведе све припреме око д·ефинитивног 
оснивања организације и претходно добијање сагласности од стра
не Главне партијске управе за такав поступак. На седници од 12. 
(25) M~ja 1909. привремена месна партијска управа »имала је пу
номоћЈе своме изабраном делеГ!'lтуза VII партијски конгрес, другу 
Петру Радовановићу, рудару из Злота, овлашћујући га да у име чла
нова ове читаонице и будуће партијске управе поведе на Нонгресу 
реч о стању овдашњег радништва, о приликама у овом месту као и 

6 свима потребама за будући рад око партијског и синдикалног ор-

21 АС, СДП; 56; РН, 7. V 1909. 
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ганизовања овдашњег радништва«. Поред тога, злотсна социјали
стичка читаоница и привремена месна партијсна управа упутиле су 
14. (27) маја 1909. акт Управи Српсне социјалдемократсне странне 
тражећ", да се на VII партијсном нонгресу поново осуди Службени 
ред на руднltIцима Србије и прено социјалдемонратсног посланика 
званично-захтева његово унидање. У састављању овог анта очиглед
но је учествовао и Петар Радовановић, с обзиром на његов водећи 
утицај међу злотсним социјалдемонраТима.22 

На Vllпартијсном нонгресу Петар Радовановић је у потпуности 
испунио оченивања злотсних социјалдемократа. Пред представни
цима пролетаријата целе Србије, језгровито, аргументовано и убед
љиво говорио је о најважнијим питањима ноја су животно' интересо
вала· раднине и остало сиромашно становништво источне Србије. 
То се види из сачуваног извода из његовог говора, ноји, због инте
ресантности, у целини доносимо: »Петар Радовановић излаже поло
жај рударснихраднина из Злота и ОНОЛИl-!е, готово из целе источне 
Србије, говори о агитацији и организацији рудара и сеосног проле
таријата и ооснивању партијсне организације међу тим елементом, 
јер је она једина у стању прибрати их и обавестити, да би се, после, 
груписали у један-снажан Савез рударсних раднина. Благодари Пар
тијсној управи што је другове у Злоту помогла новинама и нњига
ма«." Радовановићев говор и лични нонтанти са вођама радничког 
понрета Србије, на челу са Д. Туцовићем, свака но су утицали на 
Главну партијсну управу да одобри дефинитивно оснивање партиј
сне организације и у селу Злоту, што до тада није била пранса. 
Успешно деловање ове организације, чему је посебно заслужан 
П. Радовановић, поред осталог, доприносило је постепеној оријен
тацији Српсне 'социјалдемонратсне парт.ије и на агитацију на селу, 
што се може занључити и на основу наведеног чланна. Д. Туцовића 
"Социјализам·· продире«. 

. Одмах после повратна Петра Радовановића из Београда спро
ведене су преостале припреме з.а оснив~ње- М,есне орrанизације 

Српсне СОЦИЈалдемократске -паРТИЈе У Злоту. На Оснивачном збору 
одж~ном 24. маЈа (6. јуна) 1909. године, на позив управе злотсн~ 
СОЦИјалистичне читаонице и привремене месне партијсне управе, 

поред исцрпног. -извештаја П. Радовановића о раду VII партијсног 
нонгреса,. и других послова, донета 'је одлуна о оqнивању партијсне 
организације и изабрана њена стална- управа, са' председнином 
Ацом Миладиновићем. На истом збору и управа злотске социјали
стичке читаонице »известила је своје чланове <1 раду на унапређе
њу читаоницек и придобијању што већег броја чланова. Том прили
нам је. нагласила да је одзив сеосног пролетаријата био примеран, 
па се у читаоницу уписало 99 чл~нова.24 

22 АС, СДП, 56-60. Средства у износу од 12 динара на име путних тршкова 
за. одлазак Петра I'адовановића HaVII партијски конгрес позајмила је злотска со
ЦИЈалистичка читаоница, уз обавезу привремене месне партијскее управе да их 
BpaT~ после прикупљања добровољних прилога. (АС, СДП, 62-63). 

РН, 23. V 1909. 
24 АС, СДП, 64; РН,11. V11909. 
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4ињеница да Петар Радовановић није изабран у управу ново
формиране ЗЛОl'сне .парпtјсне организације у литератури се објаш
њава тиме што је он наводно »У то време радио у онолним рудни
цима и није био стално у Злоту«. Пошто за .ову тврдњу нису наве
дени потребни донази, мишљења смо да су разлози сасвим друге 
природе, на што, у знатној мери упућује постојећа донументација. 
Наиме, после оснивања месне партијсне организације наставила је 
рад и злотсна социјалистична читаоница, чији је председнин и да
ље био Петар Радовановић. На тај начин, најистаннутији злотсни 
социјалдемонрати Петар Радовановић и Аца Миладиновић налазили 
су се на челу две постојеће радничне организације у Злоту, што је 
за то време било најповољније решење.25 С тим у вези, танође је, 
у недостатну извора, тешно објаснити избор нове управе месне 
партијсне организације у Злоту јула 1909. године, са председником 
Петром Радовановићем, у ноју нису ушли Аца Миладиновић, Ми
лан А. Поповић и нени други чланови дотадашње управе. Можда 
разлоге треба тражити у чињеници да је управа организације, а по
себно А. Миладиновић и М. Поповић јуна 1909. дошла под удар ло
налних органа власти." 

Месна партијсна организација у Злоту основана је у време ин
тензивне антивности најистаннутијих социјалдемонрата Србије, но
ји су деловали под руноводством Димитрија Туцовића, на оживља
вању радничног покрета у целој земљи, после дубоне нризе у ко
јој се налазио 1907. и 1908. године, и његовом даљем убрзаном раз
витну. Петар Радовановић и остали злотсни антивисти дали су ви
дан допринос оживотворењу ове оријентације централних органа 
радничног покрета. Захваљујући повољнијим објентивним условима, 
успону понрета у целој земљи, дотадашњим видним резултатима и 
њиховом несебичном ангажовању, рударсно село Злот израсло је 
у снажно социјалдемонратсно упориште, постајући пример за углед 
и радницима у развијеним град'Овима, однооно индустријсним цен
трима. Баш ови ноннретни успеси, изразити смисао за непосредну 

агитацију међу нласним друговима, чврста идејна оријентација, по
знавање суштине марнсизма и непонолебљива сванодневна актив
ност, недвосмислеl-\О говоре'О историјсном доприносу Петра Радо
вановића и њему сличних радничних антивиста општој борби за по
беду социјализма 'на нашем тлу. Њихове не мале фуннције у рад
ничном покрету симболичне су у односу на нрупне резултате по
Сl1игнуте нроз сванодневну непосредну активност и велини утицај 
међу радницима, сиромашним земљорадницима, занатлијама, инте
lIентуалцима и осталим присталицама социјалне демонратије. Они 
су, уз помоћ водећих антивиста, теоретичара и централних органа 

радничког понрета, ударили чврсте норене социјалистичном покре
ту у бројним већим и мањим местима широм Србије, ноји су, одо
левајући свим налетима реанције, односно буржоазије, представ
љали чврсту базу за даљи развитак радничног понрета и победу на
ше социјалистичне револуције. У том нонтинуитету револуционарне 

25 АС, СДП, 70; С. Поповић, Н.д, 162. 
" РН, 23. VI и 28. VII 1909. 
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борбе пролетаријата Србије, односно Југославије, Петар Радован о
вић, као раднички трибун и непосредни активиста на терену, .заузи
ма запажено место. 

Без обзира на тренутну функцију у покрету Радовановић се 
стално налазио у редовима најистакнутијих агитатора. Његова на
стојања посебно су усмерена на синдикално организовање доста 

. бројних рударских радника, чврсто уверен да социјална демократи
ја међу њима може створити снажно упориште, упркос оштрих ме
ра послодаваца и органа власти. На том плану Радовановић се још 
интензивније ангажовао од јуна 1909. године. Тако је већ 20. јуна 
(2. јула) 1909. одржан збор злотскихрудара, на коме је Паун Ни-. 
колић говорио »0 народној кооперативи и животним намирницама«, 
а Петар Радовановић »0 организацији свију радника уопште«. После 
збора, на коме је вршен и упис нових чланова у Савез рударских 
радника, приређена је игранка.27 

После избора за председника злотске социјалдемократске ор
ганизације, Петар Радовановић улаже максималне напоре у циљу 
остваривања њених бројних задатака и· поновном синдикалном ор
ганизовању радника овог краја. Захваљујући I-Pеговом залагању пар
тијска организација постаје центар радничког покрета у овом ме
сту, усмеравајући и координирајући активност осталих радничких 
организација, организујући све акције општекласног карактера. 

После оснивања злотска социјалдемократска организација по
себну пажњу посветила је· свом организационом јачању, сталној 
агитацији и пропаганди социјалистичких идеја, односно поновном. 
синдикалном организовању рудара. У том циљу у јесен 1909. године 
вођено је више акција, које су видно допринеле даљем ширењу ути
цаја злотских социјалдемократа. Да би злотска социјалистичка чи
таоница и партијска организација »добиле што чвршћу основу и ја
чи полет за даљи рад« Петар Радовановић и другови обратили су 
се Главној партијској управи са молбом да у Злот пошаљу Драгишу 
Лапчевића као свог изасланика. Високо ценећи .Дотад,ашње успехе 
злотских социјалдемократа, настојећи да им пружи максималну по
дршку и помоћ, Главна партијска управа послала је у Злот Драгишу 
Лапчевића и Милана Маринковића, где су допутовали 23. октобра 
(5. невембра) 1909; године. Поводом њиховог доласка управа злот
ске партијске организације заказала је раднички збор за 25. окто
бар (7. новембар) 1909. године. Позивајући раднике и остале гра
ђане да што масовније дођу на збор, управа злотске партијске ор
ганизације, у плакату објављеном 20. октобра (2. новембра) 1909, 
између осталог, истиче: »Дођите сви на овај збор и поведите со
бом ваше очеве, ваше синове, ваше другове, рођаке, пријатеље, 
познанике! Дођите на збор у што гушћим редовима, јер ево вам 
се дала прилика да чујете громку социјалистичку реч вашег друга, 

вашег искреног пријатеља. Дођите и слушајте говор бив[шег] со
цијалистичког посланика и представника српске сиротиње у Народ-

. 27 Музеј рударства и метanургије у Бору; С. Босиљчић, Раднични nOHpeT у 
Бору ••• , 29. 
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нај скупш'тини, да саслушате говор истинског поборника за прщщ 
народа и узорито.· пролетерског борца. дођите и чућете Драгишу 
Лапчевића. Радници, не пропустите ову прилику, немоЈте изостати 
већ сви дођите на овај збор, јер ће те чути и друга Милана Марин
ковића бив[шег] социјалистичког посланика«.'" 

Добра агитација, вођена под руководством Петра Радованови
ћа, и долазак представника Главне партијске управе, tlОбудили су 
велико интересовање међу злоћанима и становницима околних ру
дарсних села, који су масовно дошли на раднички збор. Том прили
ком, као и наредног дана, поред општег збора одржани су ужи стру
ковни зборови и конференције, а 26. октобра (8. новембра) 1909. 
године увече злотска социјалистичка омладина приредила је забаву 
са игранком, са изразито социјалистичким садржајем, којој су при
суствовали Д. Лапчевић и М. Маринковић. О изванредном успеху 
ове значајне акције злотских социјалдемократа, стању и перспекти
ви даљег убрзаног развитка њихове организације, Драгиша Лапче
вић, у серији непотписаних чланака »Кроз рударска села«, објав
љених у »Радничким новинама«, између осталог пише: .. Ономад су 
у Злату одржани зборови, који су одлично били посећени од рудар
ских радника из места и околине. Они су учинили дубоког утиска 
на слушаоце и имали су за последице једно снажно кретање маса. 
Већ одмах се број партијских члановаповећао за 20%, а у изгледу 
је да се у најкраћем. времену знатно отиде напред. И у погледу син
дикалног организовања предузете су све мере. Другови су врло оду
шевљени за рад, а разборити, присебни и проницљиви они су у ста
њу учврстити организације и прибрати све снаге за једну планску 
акцију. То се примећује и на први поглед, чим човек обрати пажњу 
на њихово мушко држање,. паметно суђење, одмерено и солидно 
агитовање, на њихово старање да се ода5еру и у организацији при
купе бољи и солиднији елементи, на њихов труд да се на раднике 
просветно утиче распростирањем Рад[ничких] новина и социјали
стичких· књига итд. Колино су ти другови марљиви показао је чак и 
концерт, којега су. они тако лепо конпоновали и тако прецизно из
вели, да се никаква замерка не би могла учинити чак да је тај кон
церт у самом Београду извођен. Почевши с поздравном речју о 
освајању политичне власти, па до самога краја, све су тачке лепо 
изведене. Али, чим се свршио концертни део, па се омладина оста
ви да отпочне играње, човек се сусретне с радницима са разних 
рудника и чујестр~шне и језиве ствари.,,'" 

. Наведене акције, а посебно видно повећање чланства Месне 
социјалдемократске организације и одлука конфереНЦИје злотских 
рудара, одржане 26. октобра (8. новембра) 1909, о оснивању пове
реништва Савеза рударских радника, са повереником Пауном Ни
колићем; говоре о повећаНОј активности злотсних социјалдемокра
та и њиховог вође Петра Радовановића. Паралелно с тим они су 
знатну пажњу посветили пропаганди ~оцијалистичких идеја, а по-

2в С. Босиљчић, Раднични понрет у Бору ••• , 29-30; С. Поповић, Н.д, 162. 
., АС, СДП,75; РН, ·Т. ХI 1909. 
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себно растурању социјалистичке штампе и литературе. Већ до 6. 
(19) децембра 1909. у Злоту је било 7 претплатника "Радничких но
вина", међу којима се налазио и Петар Радовановић. Из статистич
ких података од 31. децембра 1909. (13.јануара 1910.) видимо да 
је месна социјалдемократска организација у Злоту имала 95 чла
нова, од којих су њих 73 имали право гласа. Десет чланова орга
низације и још два неорганизована радника били су претплатници 
"Радничких новина«. У Злоту је деловало повереништво Савеза ру
дарских радника. Поред тога у Злоту и околини, захваљујући ан
гажовању месне партијске организације, до краја 1909. године 7 
присталица социјалне демократије, међу којима се налазио и Пе
тар Радовановић, претплатили су се за социјалистички часопис 
"Борбу«, који је почео излазити од 1. (14) јануара 1910. године.
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Као што видимо, злотски социјалдемократи, захваљујући не
што повољнијим објективним условима, а пре свега сталном анга
жовању најистакнутијих активиста .. на челу са Петром Радованови
ћем, током 1909. године постигли су изванредне резултате, створив
ши у овом месту снажно социјалистичко упориште, на које се со
цијална демократија Србије чврсто ослањала током даље активно
сти и вођења све оштрије класне борбе пролетаријата. 

Успон покрета злотских рудара настављен је несмањеним тем
пом током 1910. године. То се манифестовало кроз даље органи
зационо јачање, организовање више успешних акција општеклас
ног карактера, распростирање социјалистичке штампе и литературе, 
слање делегата на VIII конгрес Српске социјалдемократске партије 
итд .. Преко злотске социјалистичке читаонице, која је набављала нај
новију социјалистичку литературу и штампу, успешно су оствари
вани задаци на социјалистичком просвећивању и идеолошком уз
дизању ЧЈЈ8нства. У периоду од маја 1909. до маја 1910. године ме-. 
сна партијска организација остварила је приход у износу од 261,60 
динара, а расход од 215,10 динара. Одржала је 19 конференција, 
7 зборова и 3 предавања.З1 Таква динамична, добро. организована и 
зналачки усмерена активност неминовно је довела до још већих 
практичних резултата и даљег јачања организације. То се нарочито 
манифестовало кроз веома брзо повећање броја чланова. Само за 
годину дана од маја 1909. до маја 1910. године њихов број се пове
ћао са 57 на 117 ~ Тако се Злот по броју чланова Партије налазио 
одмах иза Бе·ограда и Ниша. Ради илустрације наводимо да је За
јечар у исто време имао 7 чланова Партије, Књажевац 24, а Него
тин 25. Такав муњевити успон младе злотске социјалдемократске 
организације побудио је живо интересовање руководства раднич
ког покрета Србије, постао је пример за углед осталим партијским 
организацијама широм земље и један од путоказа за нешто веће 
ангажовање Партије на селу. Изванредни успеси које су за кратко 
време постигли Петар Радовановић и другови у једном неразвије
ном месту, сиромашним рударима и земљорадницима, недвосми-
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за АС, СДП, 77, 83, 87 и 88; РН, 27. 11 1910. 
з1 АС, СДП, 88. 

слено су упућивали на закључак да су и у Србији У знатној мери 
сазрели услови за успешно деловање социјалдемократа на селу. 
Злотски, као и неки други слични примери свакако су, између оста
лог, допринели промени става Српске социјалдемократске партије 
према селу и њеног већег ангажовања на том плану од јуна 1910. 
године." 

Снага злотских социјалдемократа дошла је до пуног изражаја 
кроз организовање прве, изузетно успеле, прославе Првог маја у 
овом месту, одржане 18. априла (1. маја) 1910. године. Извођење 
ове акције схваћено је крајње озбиљно од стране управе месне 
партијске организације и осталих активиста. Због тога су благовре
мено предузете све мере у циљу њеног потпуног успеха. Између 
осталог, управа месне партијске организације о свему је обавести
ла Главну партијску управу, замоливши да им Социјалистичка књи
жара из Београда, на кредит, за првомајску прославу пошаље: »1. 
По 1 О комада игала и брошева социјалистичких од свију врста; 2. 
50 комада свих социјалистичких карата; и 3. 25 комада MajcKor 
списа за« 1910. годину." Излазећи у сусрет злотским активистима, 
Димитрије Туцовић, секретар Српске социјалдемократске партије, 
поред наведеног послао им је и примерак циркуларног писма по
свећеног предстојећој првомајској прослави, односно суштинским 
питањима која том приликом треба посебно истаћи. У том духу 
управа месне партијске организације у Злоту 14. (27) априла 1910, 
путем плаката објавила је свој првомајски проглас, упућен Злоћа
нима и становницима околних села. У прогласу се, после указива

ња на крајње циљеве социјалне демократије, истиче: 

»Тога дана свесни злотски пролетаријат први пут ће у овом 
Me~TY свечано прославити социјалистички празник рада - Први 
маЈ· Први пут ће се тада овде чути кроз улице и извити са гаравих 
усана овд[ашњих] рудара и из храпавихгрла земљорадникових гро- _ 
~огласни узвик: Доле са буржоаским друштвом! Доле са капита
лизмом! Доле са експлоататорским установама! Живео радни на
род! Живела међународна социјална демократија! Живео социјали
зам! Да живи опште право rласа! Да живи први мај!!!· 

Месна партијска орrанизација одржаће тога дана протестни 
јаван збор на овдашњој пијаци и у кафани Ст. Савића овдашњег. 
Другови: радници. Грађани. У име свих експлоатисаних и обесправ
љених, у име твораца богатства за друге, у име носиоца новог соци
јалистичког доба слободе и заједничког благостања, изађите. сви 
на Мајску прославу и демонстрирајте за· побољшање очајног рад· 
ничког положаја у данашњем друштву; дођите сви на збор на ко·· 
ме имате право протестовати против свих насиља и неправде које 

вам се чине у садашњици. 

. Ступајте у борбу за право борбе; само се борбом долази до 
својих права. На мајску демонстрацију! на збор. Ви гарави рудари, 

32 РН, 2. VI 1910. 
ЗЗ АС, СДП, 88. 

- -------_._----
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ви наљави ратари - пробудите се; напред У борбу. 'Осло.бођење 
радног народа дело је радног народа'п." 

3лотсни рудари, земљорадници и остале Присталиц~ социјал
l1e демонратије масовно су се одазвали позиву партијсне орrаf-LИ
зације. Поворна од око 200 одушевљених манифестаната, на челу 
са водећим социјалдемонратима и црвеном заставом, у пратњи му-. 
зине, демонстративно је продефиловала сеосним улицама, нличући 
социјализму и захтевајући радиналне промене у дрУJ.Uтвено~еноном-. 
сним односима. При повратну колона манифестаната зауставила се 
на пијаци, где је председнин партијсне· организације, Петар Радо
вановић, објавио почетан збора. На ~!50P су у. међувремену д.ошли 
и други становници, а посебно омладина, па св број присутних по
већао на прено зоо. На збору је. Петар Радовановић »У подужем и 
лепом говору упознао слушаоце са захтевима социјалне демонра
тије нао једине партије ноја. се бори против угњетача и енсплоата
тора радничне нласе; затим је снренуо пажњу на лоналне прилине, 
уназујући на мизеран положај толиног броја бес~ућнина, чија су уто
чишта онолни рудници, и у. тој њиховој социјалној беди, ноја је по
следица данашњег щmраведног друштва, пружа им братсну руну, 
позивајући их поД·онриље социјалистичне заставе и у борбу са да
нашњим напитаJiистичним стројем друштва, а за будуће друштво: 
слободе, среће, једнаности«. Затим је Милан Поповић 'говорио о 
значају прославе празнина .рада Првог маја. Оба говорнина често 
су пренидани бурним поздравима. !По свршетну збора, ноји је TP~
јао читав сат, »настало је весеље и игранна све до мрана«. Увече Је 
социјалдемонратсна организација приредила забаву са игранном.

З5 

Очигледно задовољни изузетно. успелом првомајсном просла
вом и снажно м подршном маса, ноја је том прилином 'дошла до пу- . 
ног изражаја, водећи' злотсни социјалдемонрати, на челу са Петром 
Радовановићем, настављају антивност са пуно оптимизма и реалним 
изгледима за још успешније деловање и нове победе на пољу 
нласне борбе. Тоном маја и .јун·а 1910. годин.е,. поре~.сванодневних 
задатана, њихова пажња посеБН9. је YCM~peHa на унључивање у ~п
шту борбу радничне нласе Србије за Доношење што савремеНИЈег 
и повољНИјег Занона о радњама,' припреме и одржавање УIII .нон
греса Српсне социјалдемонратсне паРтиlе, анализу његовог рада, 

. .' 

" АС, СДП, 95 И 96 .. О организов~њу прославе обавештен а . је И надnежна 
полицијска вла!?т у Бољевцу.. ". - .. 

з5 АС, СДП, 96 И 97; РН, 27. JV И 13. V 1910. О CB~ већемутицају П~тра P~
довановића међу 'рударима и његовој.сталНОј агитаЦИЈИ ГЩIОРИ И податак да Је 
за време рада 'на Вршкој чуки сакупио од тамошњих рудара 35. динара добро
вољног прИЈ10га за заставу месне социјалдемократске организаЦИје·у Злоту. Тим 
поводом ьРадничке новине- објавиле су ~ваничну изјаву управе ове организа
ције од 25. априла .(8. маја) 1910. .. у којој се, између осталог каже: -Другу Ра: 
ДО&ановићу на заузимљивости' и свим друговима приложницима на тој ДИВНОј 
другарској паЖЊИ,упр~ва -.:опло заХiЩЉУје исти.чући их, за пример и осталим 
ДPYГOB~Ma радницима, Je~ су многи од ЊИЈ~; .мада немаЈУ никакве непосредне 
везе са овом организаЦИЈОМ; притекпи ИСТС;>Ј у помоћ неко са1 .неко са 2 .Ar,1-
нара, i:весни тога: да их за ову ипак везУЈУ Једнаке њихове жеље и осећајИ-. 
(РН, 6. V 1910). . 

48 

утврђивање нових задата на произашлих из нонгресних одлуна и су
мирање сопственог једногодишњег рада. Сходно танвом опредеље
њу. управа злотсне социјалдемонратсне организације упутила је сле
дећи телеграм веш.щом радничном збору одржаном у Београду 2. 
(15) маја 191'0. лодине у онвиру дугогодишње борбе радничног по
нрета Србије за доношење одговарајућег Занона о радњама: 

»Другови. Пројент занона о радњама својим реанционарним од
редбама о осигурању највише погађа нас рударе. Ми несмемо до
пустити да биронратија управља радничним осигурањем. Ми хоће
мо да држава преузме целонупно осигурање раднина с тим да је 
меродавно учешће раднина у управи. Поведите најодлучнију бор
бу за што пуније занонсно осигурање раднина. Ми смо с вама. Жи
вело заш'rИТНО раднично законодавство. У име стотине рудара Упра
ва Партијсне организације Злот.«" 

У онвиру припрема за VIII партијски конгрес управа злотске 
социјалдемократске организације најпре је i1змирила све преостале 
финансијске' обавезе према Главној партијсној управи. и послала 
тражене податне о протеклом једногодишњем раду. Да би се обез
бедило сnање делегата у пуном броју, Главној партијсној управи 
уплаћена је и преостала квота од чланарине, која је за целу годину 
износила 125,85 динара. Одржавајући нешто интензивније нонтанте 
И са злотсним социјалдемократима, у оквиру припрема за VIII кон
грес, задовољан њиховим радом, Димитрије Туцовић, секретар Срп
сне социјалдемократске партије, у писму Милану А. Поповићу, се
кретару з.ilОтсне организације, од 17. (З О) маја 1910. године, изме
ђу осталог, пише: »Ваш рад је врло паметан и истрајан. Ја бих се 
радовао ако бисте могли доћи на конгрес.« У одговору на ово пи
CMq, М. Поповић 2З. маја (5. јуна) 1910. обавештава Д. Туцовића да 
због спречености не може допутовати у 'Београд, а потом додаје: 
»шаљемо вам опет на нонгрес друга Петра, а с њим још тројицу 
из овог нраја. Даћете им што потпунија обавештења о свима ства
рима за ноје би' вас питали«." Наиме, на конференцији одржаној 22. 
маја (4. јуна) 1910. злотски социјалдемонратиизабрали су .следеће 
делегате за HOl-!грес: ПетраРадовановића и Павла Илића, рударе 
из Злота, Петра Ђорђевића, рудара из Подгорца, и Јована Пауно
вића, фарбароког радника из Валокоња. Пошто су Павле Илић и 
Петар Ђорђевић одустали, на место њих изабрани су: Павле Цвет
iювић и Благоје Степiшовић."" 

.' Поред слања доста бројне делегације,злотски социјалдемокра
ти послали су Нонгресу следећи поздравни телеграм: "Честитамо 
рад VIII нонгреса .и шаљемо друговима борцима револуционарно 
поздравље.« На Нонгресу су злотски делегати изванредно примље
ни~ Петар Радовановић је изабран у Верифинациони одбор. Њeгo~ 
ву пажњу посебно је привукла расправа вођена поводом реферата 
»Аграрно пи:rање и социјална демонратија«. Нажалост, сачуван је 

'" РН, 6. V 1910. 
'" АС, СДП, 101. 
.. АС, СДП, 88; РН, 29. V 1910. 
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само извод из РадовановиЋевевеома заnажене диснусије () овом 
питању, па га због интересантности у целини доносимо: 

»Apyr ПетарРадовановић.Последње је време да социјална де" 
монратија развија своју анцију на селу, нарочито тамо где се раз

.. вија индустрија. Сељачне масе су разочаране, оне су обмануте од 
буржоасних партија; оне су сурване на најнижи степен енсплоата

ције«." 
Радовановићева веома садржајна диснусија, заснована на не

посредном иснуству на терену, и изванредни успеси злотсне соци
јалдемонратснеорганизације спадају у оне чиниоце ноји су допри
нели дефинитивној одлуци VIII конгреса о раду Партије на селу.'!" 

Осми нонгрес Српске социјалдемонратске партије дао је сна
жан импулс даљем убрзаном развитну радничног покрета Србије и 
још интензивнијем раду СОЦ\l1јалдемонратских активиста широм зем
ље. То је, без сумње, подстицајно деловало на Петра Радовановића 
и његове злотске ДРУГОВе, ноји, после Конгреса, живо агитују ме
ђу рударима и земљорадницима у свом нрају, улажући нрајње на
поре за упознавање маса са' суштинсним циљевима социјалне демо
нратије и ПРИДQбијање нових присталица. У том циљу успешно се 
раСтурала социјалистична, штампа и литература, а посебно теориј" 
ски часопис Борба, чији је претплатнин био и Петар Радовановић. 
На остваривању 'ових задатака и даље је видну улогу имала злот
ска социјалистична читаоница,ноја је редовно набављала »Радни
чке новине«, »Борбу« и најновију Gоцијалистичку литературу." 

На годишњој скупштини злотсне социјалдемократсне органи
зације одржаној 29. јуна (12. јула) 1910. године, Петар Радовановић 
и остали делегати реферисали су о свом раду на VIII партијсном 
нонгресу и ближе упознали чланове организације са радом и одлу
кама нонгреса. Поред тога изабрана је нова партијска управа усле
дећем саставу: председнин Петар Радовановић, сенретар Милан А. 
Поповић, благајник Павле п. Балаш и др .... 

Упркос' свим дотадашњ'Им резултатима и ~апаженој антивнОСТИ 
непосредно после VIII партијсног Н,онгреса,.од друге-половине 1910. 
године у злотсној социјалдемократсној организацији ·постепено до
лази до стагнације И' кризе, која временом доводи до њеног нонач
ног расформирања. Тако .из извештајаГлавне партијсне управе IX 
конгресу Српскесоцијалдемонратске партије, за период од 20. ма
ја (2. јуна) 1910. до 1. (14) маја' 1911, видимо да злотсна организа
ција није послала податне о свом I?аду, нити је измирила финансиј
сне обавезе према централном органу партије. Истина, организа-

39 АС, СДП, 102; РН, 10. и 24. VI 1910. 
.. Интересантно је напоменути да постоји континуитет у ставу водећих соци

јалдемократа источне Србије према селу и уопште ситним сопственицима. Још 
је Нњажевачко радничко друштво, преко свога председника, Сретена Марковића, 
упутило 11 конгресу Радничког савеза, одржаном 28. и 29. марта (10. и 11. априла) 
1904. године предлог резолуције, у којој се између осталог, тражи »да се у рад
ничке организације могу уписивати и ситни сопственици мајстори и земљорад
ници, сељаци, ко год је за идејом радничком •. · Предлог је, због краткоће вре-
мена, накнадно СКИIIУТ са дневног 'реда конгреса. (РН, 17. 111 1904). ' 

•• АС, СДП, 88, 129. 
А2 АС, СДП, 88; РН, 20. V111910. 
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ција је и у то време испољавала извесну активност. Октобра-новем
бра 1910. ангажовала се око оснивања Пододбора Савеза рударских 
радника у Злоту. Марта-априла 1911. године сакупила је 58 потпи
са на петицију за опште право гласа. Послала је поздравни теле
грам централној првомајској прослави у Београду." 

Немамо поузданих податана о разлозима стагнације и нризе 
злотске социјалдемократске организације и то у време општег по
лета радничког покрета Србије, видних резултата постигнутих на 
синдикалном организовању рудара источне СрБИје и несмањене 
активности Петра Радовановића. Разлог можда треба тражити у пре
васходном ангажовању п. Радовановића и осталих антивиста на 
оснивању и јачању пододбора Савеза рударсних радника у Злоту, 
на Вршкој чуки и осталим рудницима. Томе су посебну пажњу при
давали и централни органи радничког покрета Србије, настојећи да 
се у овом нрају формира снажан покрет рударских радника. У том 
погледу интересантно је писмо које је Управа Савеза рударских 
радника 23. септембра (6. октобра) 1910. упутила управи' злотсне 
социјалдемократске организације, у коме тражи њено ангажовање 
за прерастање тамошњег повереништва Савеза рударских раднина 
у пододбор. Организација се очигледно ангажовала на том плану, 
јер је већ новембра 1910. основан Пододбор Савеза рударских рад
нина у Злоту." На оснивању овог Пододбора највероватније се ан
гажовао и Петар Радовановић, као председник злотске социјалдемо
нратске организације. Он је очигледно одиграо одлучујућу улогу и 
око обнављања Пододбора Савеза рударсних раднина на Вршној 
чуки, крајем фебруара - почетном марта 1911. године. Мада није 
изабран у Управу Пододбора о његовој активности на ов,ом руд
нику може се закључити и на основу податка Да је марта 1911. са
нупио 1 ОО потписа на петицију за опште право гласа међу рударима 
Вршке чуке. То је био важан допринос једној општој и дугорочнијој 
акцији радничког покрета Србије:" 

Пошто злотска социјалдемократска организација није на вре
ме испунила финансијске обавезе према Главној партијској управи 
изгубила је право слања делегата на IX нонгрес Српске социјалде
мократске партије, одржан у Београду од 29-31'. маја (11-13. јуна) 
1911. године. Највероватније, због тога је Петар Радовановић при
суствовао нонгресу као делегат социјалдемонратсне организације 
из села Прлите, која је била повезана са месном партијсном орга
низацијом у Зајечару. У дискусији на IV седници Конгреса, поводом 
Извештаја Главне партијске управе, Радовановић је поново указао 
на потребу већег рада на селу, »нарочито у оним нрајевима где 
има рударских радника« ,залажући се за »социјалдемократски рад 

... АС, СДП, 107; РН, 4. XI 1910; 12. 111, 21. и 22. IV 1911; Д. Туцовић, Сабра
на дела, књ. V, Београд, 1980,68-74. 

... АС, СДП, 107. У Билансу Савеза рударских радника за период октобар-де
цембар 1910. наводи се и приход од злотског пододбора у износу од 7,10 ди
нара. (РН, 12; 111 1910). 

" РН. 19. 111 1911. 
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свуда« и' успешније. ширење социјалистичке штампе, а нарочито 
»Радничких новина«." 

Поновно учешће на највишем скупу српских социјалдемокра
та, непосредни контакти' са најистакнутијим вођама радничког по
крета: Д. Туцовићем; Д. ЛаПLlевићем и Д. Поповићем, нова сазна
ња о даљим правцима активности и све већим успесима класне бор
бе -пролетаријата, подсти~ајно су деловали на ватреног ~ непокО-

·лебљивог поборника СОЦИЈализма Петра Радовановиnа да ЈОШ одлу
чније и умешније настави рад на агитацији, организацији и борби 
својих класних другова. Један од првих његових напора. после кон
греса био је усмерен на ОЖ(i\вљавању рада месне паРТИЈске органи
зације у Злоту. На такав закључак упућује податак да је ова ор
ганизација крајем јуна - почетком јула 1911. године послала Глав
ној партијској управи 29,70 динара. Обавештавајући злотску соци
јалдемократску организацију о пријему новца, други секретар Срп
ске социјалдемократске партије, Б. Брачинац, у писму од 13. (26) 
јула 1911. године, између осталог истиче: »Злот· је место које има 

. услове за нашу Партију повољнијих него ли ма која варошица, на
рочито када се има у виду околина која је пуна са рударским пре
дузећима. Потребно је да се организација у Злоту безусловно осна
жи, јер она има услова не само за живот него и за извесне успе
хеа.'07 Истина, током 1911. године организација је испољила одре
ђену активност. Имала је 10 чланова, а сви су имали право гласа, 
од њих су тројица били синдикално организовани, а осморица пи
смени. Одржала је 8 седница, 2 збора са 200 посетилаца и 3 КОН
ференције са 84 посетиоца. Продала је социјалистичких књига у 
вредности од 25,10 динара, растурала је по 5 примерака »Радни
чких новина« и 1 ОО примерака социјалдемократског календара. Као 
'што видимо: дошло је до наглог смањења броја чланова, што је не
миновно довело до опадања активности организације. Из распо

ложиве документације може се, са приближном тачности, закљу
чити да је организација деловала до краја 1911 : године. На танав 
закључак упућује и писмо окружног социјалистичког секретаријата 
из Зајечара од 18. новембра (1. децембра) 1911. године, којим се 
месна социјалдемократска организација у Злоту извештава о садр

жају акта Главне партијске управе и Главног радничког савеза, по
водом писања грађанске штампе о покрету борских рудара. С тим 
у вези у писму се,. између осталог, каже: »Зато се умољавате да 
нас о свим новостима које се дешавају на руднику у Бору и окол
ним местима са којима стоји ваша организација у вези извештавате, 
а по потреби позивате«." Упркос наведеним напорима и настоја
њу да се обезбеди непосредна помоћ зајечарских активиста, з~от
ска социјалдемократска организација престала је са радом наЈве

роватније током прве половине 1912. године. 

, .. РН, 9. VI 1911. 
11 АС, СДП, 135. ћ 
.. Музеј металургије и рударства у Бору; С. Поповић, н. д, 167; Д. Туцови , 

Сабрана дела, књ. VII, Београд, 19ВО, 340, таб. 2, 6. и В. 
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Поред' настојања да оживи рад злотске социјалдемократске 
организације и очигледне акти~ности међу пр.литским социјалде
мократима, Петар Радовановић је све успеШНИје деловао на орга
низовању рудара Вршке чуке и околних рудника. Он се' у ствари. 
ангажовао на остваривању задатака које је злотским социјалдемо-

· кратима поставио Главни раднички Савез Србије. Ови задаци јасно 
су формулисани у писму Драгише Лапчевића, секретара Главног 
радничког савеза, упућеном 8. (21) јула 1911. Милану А. Поповићу, 

· секретару злотске социјалдемократске организације, у коме се, из
међу осталог каже: »Број рударских предузећа и рударских рад
ника је нарастао, а наша рударска организација има врло незнатан 
БРQј чланова. Међутим, за наше класне борбе је изванредно важно 
имати. што пуније организовање рударских радника. Како сте Ви у 
крају. у коме се највише у овоме погледу може учинити, то Вас мо
лимо· да се живо и одмах заузмете да се безусловно и на сваки 
начин обнови тамошњи пододбор Савеза рударских радника, да се 
оснује на' Бору и у другим рудницима. Молимо Вас да нас свакога 
месеца извештавате како напредује организовање рудара«." Делу
јући у том правцу П. Радовановић је, на тромесечној скупшт.ини, 
одржаној 19. јуна (2: јула) 1911, изабран за благајника пододбора 
Савеза рударских радника на Вршкој чуки. На скупштини су чла
нови лододбора изјавили: »да ће убудуће свом снагом настати на 
организовању свих радника, нао и да се сви писмени претплате на 

Радничке новине«.SO . 

Захваљујући ангажовању Пе~ра Радовановића, Марна Лазића и 
осталих социјалдемонратсних антивиста створени су повољни ус
лови за.преселење централе Савеза рударсних раднина из Београ" 
да у 3ајечар. До селидбе је дошло маја 1912. године због одласна 
дотадаLiIЊИХ чланова управе Савеза рударсних раднина из Београда 
и бројности рударсних раднина у источној Србији. У почетну је при-

· времена управа Савеза поверена тадашњем секретару Онружног 
социјалистичног сенретаријата у Зајечару Милисаву Милановићу 
и . Марку Лазићу, председнину зајечарсног Синдиналног већа. По
том је изабрана стална управа из редова рударсних раднина из За
јечара и околине, са сенретаром М.; Милановићем, у нојој се, мо-
жда налазио и Петар Радовановић. . 

Поред наведеног, првих девет месеци 1912. године, до почетна 
балнансних ратова, Петар Радовановићсе посебно ангажовао и 
'истанао тоном агитације пред снупштинсне изборе одржане .1. (14) 
аhрила1912. године, оно организовања прославе прв.ог маја и у 
онвиру напора предузетих у циљу обнове злотсне СОЦИјалдемократ
снеорганизације. 

'Одлука Српсне социјалдемонратсне партије да на скупштин" 
сним изборима 1. (14) априла 1912. истанне наНЈ?идате у 6 онруга, 

, међу нојима се налазио и тимочни, одушевљено је поздрављена од 

.. АС, СДП, 133. 
so РН, 1. VII 1911. I 
51 Синдикални' покрет у Србији ... ' Београд, 195В, 464; РН, 3. VII и 16. Х 

1911, д. Туцовић. Преписка. Титово Ужице, 1974. 2В2. 
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»огромне масе рударских радника и пролетера у овом крају«. О то
ме сведоче бројни написи објављени у »Радничким новинама« из 
којих доносимо следећи веома карактеристични цитат: "Глас д~ је 
~аша Партија одлучила ових избора истаћи у тимочком округу сво
ЈУ листу, одјекнуо је с краја на крај ове рударске области, овесе
лио и обрадовао хиљаде ових мученика, који пате под економским 
и политичним притиском«." Овом одлуком, ос једне стране, коначно 
је прихваћен вишегодишњи предлог социјалдемократа источне Ср
бије, међу којима се налазио и П. Радовановић, да Партија смелије 
приступи раду на селу. С друге стране, то је било најбоље призна
ње Марку Лазићу, Петру Радовановићу, Сретену Марковићу, Мили
ca~y Милановићу и осталим социјалдемократским активистима, пар
ТИЈСКИМ и синдикалним организацијама тимочког округа, на њихо
вом дотадашњем раду, а посебно на успешном организовању и бор
би рударских радника. Због тога су тимочки социјалдемократски 
активисти и сви чланови Партије и синдиката,· Подржани и потпо
могнути од Главне партијске управе, са пуно заноса и енергије, не 
жалећи труда и самопрегорног рада, ступили у предизборну агита
цију, настојећи, не само, да постигну што повољније изборне ре
зултате, већ и да ову активност максимално искористе у агитацио
не и пропагандне сврхе, у циљу придобијања нових присталица, ја
чања утицаја међу масама, њихове мобилизације и постепеног од
вајања од буржоаских партија. 

Организована, веома интензивна и добро вођена, предизборна 
борба у овом крају почела је 16. (29) фебруара 1912, када је у За
јечару одржана окружна конференција, која је била, »обилно посе
ћена« од стране присталица социјалне демократије из свих краје
ва .тимочког округа. О масовном доласку рудара на ову конферен
ЦИЈУ и њиховом расположењу "Радничке новине«, су између оста
лог, писале: »Чим је изасланик Партијске управе. стигао, сви дру
гови из околних рудника и рударских места су пожурили да се од

мах, после неколико минута с њиме нађу. Стари познаници из штрај
кова радосно су једни другима хитали, готови на j~дaH неуморан 
рад, на једну неуздржану делатност и_на једну поносну изборну бор
бу«.53 .После говора и· дискусије прихваћен је операциони план, »тј. 
план Једне силне, неодољиве, снажне и пуне агитације, која треба 
да запљусне све крајеве и да захвати најшире масе«. Потом је иза
бран Извршни агитациони одбор за спровођење изборне агитације, 
на челу са: Милисаiзом Милановићем, Марком Лазићем и Петром 
Радовановићем. Конференција је, на крају, утврдила кандидатску 
ли.сту за округ тИмоЧКи. Носилац листе био је Димитрије-Туцовић, 
а Један од посланичких кандидата и Петар Радовановић. Од 8 кан
дидата истакнутих на овој листи једино је Петар Радовановић био 
радник, остали су били професионални активисти У радничком по" 
Ј{рету, занатлије и интелектуалци. То несумњиво говори о великом 
утицају П. Радова'Новића међу станов'Ништвом ове регије и његовој 
пуној афирмацији у редовима социјалдемократских активиста. Било 
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је то велик'о признање тридесетогодишњем злотском рудару и под
стрек за даљи револуционарни рад. Признање је потом дошло и из . 
округа моравског, где је, на конференцији одржаној 17. фебруара 
(1. марта) 1912. године, усвојена социјалдемократска кандидатска 
листа за овај округ, на којој се налазио и Петар Радовановић." 

Одмах после избора Извршни агитациони одбор приступио је 
интензивном раду у циљу успостављања чврстих веза са свим оп

штинама у тимочком округу, дефинитивне потврде кандидатске ли
сте и.организовања предизборних социјалдемократских зборова. Су
мираЈући. резултате десетодневне активности, на седници одржа
НОЈ у ЗаЈечару 26. фебруара (10. марта) 1912. године, којој су, из
међу осталих, присуствовали Петар Радовановић и 4 рудара са Вр
шке чуке, одбор је констатовао да су задобијени представници и 
заменици Српске социјалдемократске партије у 88 општи на или гла
сачких места, од укупно 94, а у две општине пронађени су повере
ници за одржавање реда. У свим наведеним општинама наимено
вани су изборни одбори са по 2--4 лица. Пошто су завршене и све 
формалности око потврде кандидатске листе приступило се стал
ном агитационом раду у свим селима и градовима у округу." 

Током марта 1912. одржани су бројни предизборни социјалде
мократски зборови на којима су говорили истакнути активисти овог 
краја и представници Главне партијсне управе Димитрије Туцовић, 
Драгиша Лапчевић и Илија Милкић. Петар Радовановић се макси
Ma~HO анга~овао.и на том плану. Са својим друговима обилазио је 
наЈудаљеНИЈе краЈеве онруга и неуморно агитовао. Његови ваТреНИ 
говори, засновани на реалном сагледавању односа у друштву, свим 

облицима енсплоатације радног народа, и путоназима за његово 
потпуно ослобођење, пленили су пажњу слушалаца, доприносећи 
даљем ширењу утицаја социјалне демонратије и јачању њених ре
дова. Због тога ћемо овом приликом, нешто више пажње посветити 
већим зборовима на којима је говорио П. Радовановић. 

Већ 4. (17) марта 1912. године месна партијска организација 
из Зајечара оджала ]е јавни збор у селу Велини Извор, номе је при
суствовало оно 800 присталица социјалне демонратије и .осталих 
грађана, међу нојима и оно 1 ОО жена. На збору су говорили Марно 
Лазић, Милисав Милановић и Петар Радовановић." 

. Доласном· Димитрија Туцовића, као носиоца кандидатсне листе, 
социјалдемократска предизборна антивност у онругу тимочком од
вијала се још интензивније и организованије. Поред бројних непо
средних разговора, ужих састанака и обилажења низа м е'ста , Д. 
Туцовић је у времену од 6. (19) до 18. (31) марта 1912. године го
ворио на 6 велиних зборова, одржаних у: Неготину, Зајечару, Вр-

... РН, 21. и.23, 11, 5. 111 1912. У. Зајечару је 16 (29) фебруара 1912. увече одр
жан збор СОЦИЈалдемократа из ЗаЈечара и целог округа, коме је, очигледно, при
суствовао и П. Радовановић. На збору се »манифестовала радост и задовољство
са ступањем социјалдемократа у окружне изборе и истаннутом кандидатсном ли
стом за онруг тимочки . 

.. РН, 2. и 5. 111 1912. 
" РН, 10. 111 1912. 
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шкој чуки, Нњажевцу и Бољевцу. Један од његових пратилаца то
ком агитације у округу тимочком био је Петар Радовановић. То је 
била ~юва прилика истакнутог злотског рудара да се још ближе 
упозна и спријатељи са водећим српским марксистом, прошири сво
ја знања из домена теорије и тактике социјалне демократије. С 
друге стране, Д. Туцовић је боравак у источној Србији, агитацију 
у округу тимочком, дружење с П. Радовановићем, М. Лазићем, М. 
Милановићем и осталим активистима искористио за ближе упоз
навање стања на терену, даље ширење социјаЛИС1ИЧКИХ идеја и 
пружање непосредне помоћи радничким организацијама. . 

После збора у Зајечару одржаног 11. (24) марта 1912. године, 
Туцовић је у пратњи М. Лазића, М. Милановића и П. Радовановића 
обишао околна села Метовницу, Слатину, Брестовац, Бор, Оштрељ, 
Нривељ, Рготину и Трнавац. ујпркос сметњама органа власти и по
слодаваца они су том приликом одржали неколико агитационих збо
рова, успоставили контакте са појединцима и основали партијско 
повереништво у Слатини." На овом агитационом путу Туцовић се 
са друговима најдуже задржао на Вршкој чуки, где су, после оби
ласка рудника, 12. (25) марта 1912. присуствовали предизборном 
социјалдемократском збору. На збору је била присутна цела днев
на смена и многи радници ноћне смене. Рудари су пажљиво саGЛУ~ 
шали и одушевљено поздравили говоре П. Радовановића, М. Мила~ 
новића и Д. Туцовића." 

. Настављајући успешну предизборну агитацију, Д. Туцовић и П. 
Радовановић поново су се нашли на великом предизборном·соци
јалдемократском збору у Бољевцу, одржаном 15. (28) марта 1·912. 
године. Пред преко 600 присталица социјалне демократије, после 
Драгише Лапчевића и Димитрија Туцовића, говорио је Петар Радо
вановић »пола српски, а пола влашки, позивајући упропашћене и 
експлоатисане масе да гласају за своју заштитницусоцијалну де
мократију. За време његова говора су се чули узвици: аша! аша! 
(тако је! тако је!)«." Одушевљен овим збором, задовољан резултати
ма дотадашње предизборне агитације у тимочком округу, Д. Туцо
вић 16. (28) марта 1912. године у Бољевцу пише познати члана к 
»Глас из народа«, у коме, између осталог истиче да се у масама 
народним не осећа »друга реч осим идејl;l, захтева и критике соци
јалне демократије«."Том убрзаном продору социјалистичких идеја 
и јачању утицаја социјалне демократије међу рударима и осталим 
радним масама тимочког округа, битно су допринели Петар Радо-
вановић, Марко Лазић и остали активисти овог краја. . 

" Током завршне фазе предизборне агитације, тимочки социјал
демократи, уз помоћ активиста са стране, настојали су да се њи
хова реч стално чује у свим крајевима округа, посветивши посебну 
пажњу местима у којима су се очекивали повољнији изборни ре
зултати. Сходно томе, Петар Радовановић усмерава активност пр-
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венствено на рударе Вршке чуке и онолна рударсна села. Поред 
сванодневне непосредне агитације и придобијања појединаца, Ра
довановић се и даље ангажује око одржавања већих социјалдемо
нратсних зборова, ноји су остављали снажан утисак у јавности, ·вид
но доприносећи даљем ш·ирењу утицаја радничког покрета. На ·ос
нову распореда усвојеног од стране Извршног агитационог одбора, 
месна социјалдемонратска организација из Зајечара одржала је 18. 
(31) марта 1912. године зборове у селима Вратарници и Грљану. Дон 
се Марно Лазић ангажовао око зборова у ВратаРНИЦ~r Петар Ра
довановић је са друговима уложио све напоре за успешно органи
зовање збора у Грљану. Њихов труд је уродио плодом. На збор је 
дошло око ·400 ·становнина Грљана и Прлите, ноји су у знатном бро-

.. ју радили на Вршкој чуки. После отварања збора, Петар Радовано
вић »тумачио· је програм социјалне демократије, говорио о пропа
дању ситног газдинства и захтевима социјалне демонратије,нон-, 
центрацији напитала,утицају рудника на села ИТД«. Његов говор 
пажљиво је саслушан "и често прекидан узвицима: »Живеласоци
јална демократија!« На крају је говорио Марно Лазић, који јеу 
међувремену дошао са збора у вратарници. После завршетка збо
ра »другови одушевљени запевали су Марсељезу«, а потом зајед-
но. прошли кроз село." . 

Још успешнији и импозантнији збор оржан је у Злоту 25. мар
та (7. априла) 1912. године. Захваљујући добрим припремама, које 
.су се, очигледно, одвијале под руководством Петра Радовановића, 
збору је присуствовало преко 500 присталица социјалне демонра
тије, међу којима је било »много рударских радника и бораца из 
штрајкова на Вршкој чуки И У Бору«. Накав су значај социјалдемо
крати придавали .овом збору .говори и податак да су на њему гово
рили истакнути антивисти: Анта Урошевић, Милисав Милановић, 
Илија Милнић, "Марно Лазић и Пе'Мр РадОвановић. У извештајуса 
збора, објављеном у »Радничним новинама«, између осталог, се 
нонстатује: »Интересантно је било посматрати над је уз~о реч друг 
Радовановић, особито над је почео на влашком језину да им објаш
њава гледиште Партије, ноје су остали другови говорници изложи
л.и ... Над је друг Петар завршио једни су узвикивали 'живели', а 
други 'сотрајасна' (што значи опет живели).«" 

После наведене. добро организоване агитације социјалдемонра
ти су на парламентарним изборима 1. (14) априла 1912. добили у 
тимочком онругу 2.743 гласа. Гласало је укупно 23.355 гласача, а 
количнин је био 3.898 гласова. По срезовимасоцијалдемонрати су 

. у овом округу добили џледећи број гласова: у зајечарском 304, ти
мочном 389; :бољевачном 445 и заглавсном 1.605. Нао што· видимо 
социјалдемократи су највише гласова добили у срезузаглавском, 
који је у то време представљао »центар пауперизованих сељака«. 

Без обзира што нису добили ни један посланични мандат, тимочни . 
социјалдемонрати су на свом првом покушају у онружним избори-

.1. РН, 28. 111 1912 . 
.2 РН. 31. 111 1912. 
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ма постигли солидан резултат. Успех је био тим већи што је током 
предизборне агитације видно проширен утицај социјалдемократа 
међу радним масама у градовима и на селу. У основи задовољна 
свим што су тимочки социјалдемократи предузели и постигли то
ком ових избора Српска социјалдемократска партија решила је да 
и на наред'Ним изборима истакне своју листу у овом округу. То је би
ло највеће признање тимочким социјалдемократима за њ:ихов дота
дашњи рад и значајан подстицај за даљу активност. Међутим, саМ 
Петар Радовановић много је више очеки.вао од ових ",Избора. То се 
јасно види из писма Станоја Миљковића упућеног из Слатине апри
ла 1912. Димитрију Туцовићу, у коме се, између осталог каже: "Да
нас добих време и прилику да вам се јавим и да вас упитам за за
довољство изборног резултата. Драги друже. Ја сам са истим до
ста задовољан, али друг Пера доста је гњеван, јер он је доста по
лагао на оно Драгишино 'да терамо Влашче у скупштину'."t.3 

Изборна борба социјалне демократије Србије 1912. године вид~ 
но је допринела јачању њеног утицаја широм земље, што се јасно 
манифестовало и у зајечарском крају. Тај нови подстицај за даљу 
активност и повећану спремност пролетаријата и осталих радних 
маса за организовање и бескомпромисну борбу зналачки су иско
ристили Петар Радовановић, Марко Лазић и остали социјалдемо
кратски активисти" тимочког округа у циљу остваривања ближих и 
даљих задатака социјалне демократије. То је дошло до пуног из
ражај('! кроз организовање прославе Првог маја 1912. године, јача
ње постојећих и оснивање нових радничких организација, ширење 
социјалистичке штампе и литературе итд. 

Петар Радовановић и остали социјалдемократски оријентисани 
рудари Вршке чуке свечано су прославили празник рада Први мај 
1912. године заједно са својим друговима из Зајечара, села Велики 
Извор и околних места, Сходно томе, у првомајској поворци која 
је продефИЛQвала зајечарским улицама учествовао је 161 поборник 
социјализма, а на завршетку прославе њихов број се повећао на 
близу 200. Главни говорници на' прослави били су Петар Радовано
вић и Марко Лазић. Они су том приликом говорили "о.положају рад
ничке класе, значају мајске демонстрације и милитаризму, дота
кавши се свих захтева социјалне демократије: општег права гласа, 
осмочасовног радног дана, заштитног радничког законодавства 
итд«." . . , 

Поред наведеног, у времену до балканских ратова Петар Paдo~ 
вановић се нарочито ангажовао око обнављања, јачања и. активно
сти Месне партијске организације у Злоту. Његови напори преду
зети у том правцу коначно су уродили плодом 22. јула (4. августа) 
1912. године, када је на радничкој конференцији обновљеНii злот-

. 6Э.АС, здп, 168; РН, 2. и ~. IV 1912. У Злоту је Ср'!сна социјалдемонратсна 
паРТИЈа добила 8З гласа, чиме Је очигледно, Петар Радовановић посебно био не
задовољан. (РН, 24. I 1914) 

" РН, 28. IV 1912. Са првомајсне прославе у 3ајечаРУ'упућена су 2-'riоздрав
на телеграма централној прослави у Београду. Међу потписницима· јеДНОЈ: 'од 
ових телеграма налази се и П. Радовановић. (РН, 20. и 21. IV 1912). 
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ска социјалдемократска организација. У у;праву организације иза
брани су: председник Петар Радовановић, рударски радник, секре
тар Павле Милојевић, абаџијски радник, благајник Павле Балаш, 
рударски радник и др. Обавештавајући Д. Лапчевића о овом значај
ном успеху и своме раду Петар Радовановић у писму од 23. јула 
(5. августа)) 1912. године пише: »Односно рада у покрету имам вам 
одговорити ово: да сам ја имао до сада као и сад најтешњу везу 
са свима руд[арским] радницима на свима рудницима у Србији. По
највише потражили су ме другови у округу моравском по оним 
руд[ницима] ради давања упуства за рад у организацији. Савез 
[рударских радника] је једном то решио и мене послао на сва та 
места, ја [сам] обавештења дао као и повереништва и пододбори. 
Ја радим како на синдикалном пољу тако и на политичком. Баш са
да је обновљена организација у Злоту.«" Из наведен'их података 
може се закључити да је п. Радовановић био и истакнути активиста 
и Савеза рударских радника, чија се централа у то време налазила' 
у Зајечару. 

Делујући под руководством Петра Радовановића злотска соци
јалдемократска организација током 1912. године постигла је солид
не резултате на свим правцима активности. У односу на 1911. годи
ну број њених чланова повећао се са 10 на 21, од чега су њих 15 
били најамни радници, а остали занатлије, земљорадници и 1 чи
новник. Од укупног броја чланова осморица су били синдикално ор
ганизовани, а осамнаесторица су имали право гласа. Организација 
је одржала 4 збора са 3.900 учесника, 2 седнице, 5 конфереНЦИја 
са 250 посетилаца и 1 забаву са 60 посетилаца. Продавала је по 70 
примерака "Радничких новина«, социјалистичких књига у вредно
сти од 60 динара и 50 примерака радничког календара. Организа
ција је остварила скроман приход од свега 23,4О динара, док је ра
сход износио 16,65 динара.66 Из наведених података видимо да се 
злотска социјалдемократска организација, после поновног обнав
љања, налазила у фази постепеног успона, који је пресечен избија
њем балканских ратова, када привремено престаје њена свака ак
тивност. 

~ Рад на обнови и даљем развитку радничкоr покрета 
- -после балканских ратова (1913--1914) 

Петар Радовановић је 10. (23) септембра 1912. позван на пет
наестодневну војну вежбу у Зајечару. Ступио је у JV чету Ј батаљо
на ХХ пука. Неколико дана после мобилизације српске војске Ра
довановићева јединица упућена је на борбену линију Књажевац
-Пирот. Од тада до демобилизације 13. (26) августа 1913. године Ра
довановић се налази у војсци, учествујући у бројним биткама TO~ 
ком балканских ратова. Међутим, и у таквим условима он наставља 

" АС, 3ДЛ, 913; РН, 31. VII 1912. 
66 Димитрије Туцовић, Сабрана дела, нњ. VII, Београд, 19ВО, 340, табела а, б. 
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социјалистичку активност, нарочито у време примирја и затишја из
међу првог и другог балканског рата. Из писма упућеног Драгиши 
Лапчевићу 4. (17) маја 1913. године ·видимо да се Радовановић до
писивао са појединим активистима који нису мобилисани, да је пре
ко "Радничких новина" пратио њихов рад, а нарочито делатност со
цијалдеМОJ-lратских посланика у Народној скупштини, посебно се 
захваљујући Драгиши Лапчевићу на његовој »заузимљивости И из
држљивости«. О свом успешном деловању међу војницима у Пиро-
ту· Радовановић, између осталог, пише: : 

»Јављам вам .да је војска готово сва још овде организована. 
Читајући јавноРадничке новине 200 мајоких растурени су и то је 
мали број .бијо. Да сам имао 2.000 све бих растуријо. Знају ме лич
но и господа официри, по кадкад дирају ме, али ипак не спречава
.ју нам баш ништа односно читања наших часописа и новина. Осећа 
се да ће ово имати велики рад на селу по свршетку рата, особито у 
Шир·оким масама које ће се пролетаризовати после свршетка ове 
кризе. Само треба плански развити нашу акцију при широким на
родним масама, које жељно очекују да се једном распусте својим 
кућама, али које ће. се обратити нама и живо прихватити наш рад". 
Јављајући Лапчевићу о извесним проблемима у војсци Радовановић 
је обећао да ће га редовно и тачно информисати о свим неправда
ма »којесе у војсци врше«. Тако је Петар Радовановић, као револу
ционар и ватрени поборник социјализма, зналачки усмерио своју 
активност у ратним условима, као војник .са првих борбених линија, 
доприносећи не само очувању континуитета радничког покрета, већ 
и његовој обнови и успешном деловању после рата. Међу војници
ма, махом земљорадницима, придобио је нове поборнике соц~јализ
ма, ноји су после рата наставили активност у том правцу. То Је био 
нов под~трек Петру Радовановићу да још енергичније инсистира на 
потреби· даљег отварања Српске социјалдемонратске партије према 
селу у циљу придобијања и унључивања у њене редове »широких 
народних маса«." 

После демобилизације српске војске Петар Радоваыовић је 15. 
(28) августа 1913. допутовао у своје родно место Злот. Нраће вре
ме радио јенод нуће, а почетком (половином) септембра 1913, са 
братом Јованом запослио се у Сењсном руднику. Одмах после де
мобилизације Радовановић са осталим активистима предузима све 
мере у циљу обнове рада појединих радничких организација у Зло
ту и околини, њиховог даљег развитна и што плоднијег деловања. 
Већ 18. (31) августа 1913. године месна социјалдемонратска орга
низација у Злоту одржала је ужу конференцију чланова, на којој 
је, после застоја због балканских ратова, обновљен рад и претре
сан обрачун за 1912. годину. Том приликом решено је да се сви 
члановиангажују на распростирању "Радничних новина .. и обнови 

67 АС. ЗДЛ. 1630. У вези активности злотских социјалдемократа током бал
канских ратова интересантан је податак да су они .у своме пуку растурили зоо 
примерака Мајсног списа- за 1913. годину. Наведени подаци упућују на зак
ључак да се на продаји ове социјалистичке публикације међу војницима посеб
но ангажовао П. Радовановић. (РН. 20. ·VIII1913.). 
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Пододбор а Савеза рударских радника, с обзиром да око 700 ЗJiоћа
на раде у онолниМ рудницима. На конференцији је изабрана упра
ва партијске организациЈе' у следећем саставу: председнин Петар 
Радовановић, благајник Павле Б. Балаш, чланови: Благоје Аленсић, 
Илија И. Трујкановић и Паун Маргитан, сви рударски радници.'" 

ЗахваЉУЈући неуморном раду, храбром држању, солидном Teo~ 
ретсном знању. и изванредним практичним успесима Летар Радо
вановић се афирмисао као најистаннутији рударски антивиста у Ср
бији. Рудари из свих .крајева земље, нарочито после балнансних ра
това, обраћали су му. се за помоћ, савете и подршну. У немогућно
сти да уд6вољи с;вим .захтевима, у жељи да што боље усмери li>и
хов рад, Радовановићје 5. (18) септембра 1913. из·Злота упутио за
једничко писм.о' свим рударима, које је 10. (23) септембра 1913. об~ 
јављено у "Радничким ноВинама«. На почетку овог драгоценог дону
мента Радовановић но·нспiтује: »Другови рудари! ваша писма са' 
свију страна редовно добијам и разумем тешноће ноје се над вама 
врше. Ја вам се не могу свуда на вашем позиву одазвати, нити вам 
могу што помоћи. Треба разумети да снага није у личности. Зато 
вам могу и поново наЗаТИ, да је наш спас од енсплоатације Органи
зација«. Указујући на .крајње тежан положај рудара, који су се за 

. време балнанских ратова налазили у првим борбеним редовима, Ра
довановић на нрају писма истиче: »да је време да се живо заузме
мо и за поправну I-\ашег личног положаја, А да би ми то постигли 
дужност нам је да се сви скупа претплатимо на РаДliичне новине, 
да читамо социјалистичtlу штампу, да се организујемо партијски и 
синдикално ... То вам Је савет од мене. Читајте, агитујте, органи
зујте се". 

Мада је наведени ·РадоВановићев позив очигледно наишао на 
снажан одјен међу. његовим класним друговима, нова криза изаз
вана побуном· Албанац-а на граници према Србији, привремено је 
зауста·вила процес њиховог организовања и борбе. И сам Петар 
Радовановић поново је мобилисан. Боравећи као војник у Скопљу, 
јавио се писмом Драгиши Лапчевићу, 15. (28) онтобра 1913. године, 
ноје, збогинтересантнасти скоро у целини доносимо:· 

"Драги· друже! На захтев другова шаљем ово писмо да га пре
гледате и проверите 11 да га штампате преко Радничних новина. Рад
ничне новинереДQВНО добијамо и овамо. Ваш рад у парламенту пра
тим редовно: .. Од другова рудара добијам редовно писма: По мо
гућству јавите ми се. Другарсно поздравље теби и друговима, П. 
Радовановић; 4 чета, 1 батаљон, 20 пеш[адијсног] пука.,," 

.. РН, 20. и 21. VIII 1913. Месна социјалдемократска организација у Злоту 
прва је обавестила управу Српске социјалдемократске партије о обнови свога 
рада. што су Радничне Ilовине посебно истакле у нотици посвећеној ·овом пи
тању. У Билансу Српске социјалдемократске партије за август 1913. наводи се 
и приход од злотске социјалдемократске организације у износу од 10 динара. 
(РН. 19. IХ 1913). 

.. АС. ЗДЛ, 694; Архив Централног комитета Савеза комуниста Југославије. 
М.Г.2244. . 
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Нiю што видимо Радовановић је нову мобилизацију искористио 
у циљу пропаганде социјалистичких идеја, ширења социјаnистичке 
штампе и упознавања, већ уморних и разочараних војника са бли
жим и крајњим задацима социјалне демократије. После поновне де
мобилизације половином (крајем) новеМбра 1Э13,приликом поврат
ка у Злот сазнао је о тешкој несрећи у Борском руднику У вези 
чега је 22. новембра (5. децембра) 1913. упутио опширан извештај 
РУКЩlOдству радничког покрета Србије, који је пото"!! објављен у 
.. Радн.ичким новинама«'" Нада се вратио из војске Радовановић је до 
краја јануара 1914. радио код куће, а потом се запослио на руднику 
Вршка чука. Чим је стигао у Злот Радовановић са повећаним енту
зијазмом и самопрегорним радом, уз подршку и помоћ својих са
бораца, креће убескомпромисну борбу за победу социјализма у 
Србији. Поред сталног агитовања међу рударима, ширења соција
листичке штампе и литературе,. његова активност посебно је усме" 
рена на успешније деловање злотске социјалдемократске организа
ције и обнову рада Педодбора Сав~за рударских радника у овом ме
сту. Напори које је предузео у том правцу уродилису плодом већ 
крајем децембра 1913. године, а нарочито током прве половине 
1914. године. Наиме, у то време злотски социјалдемократи под ру
ководством Петра Радовановића,. сходно одобрењу Главне партиј
ске управе, најпре су испољили живу активност пред општинске из

боре одржане 19. јануара (1. фебруара) 1914. године на којима су 
истакли своју листу, постижући потом још веће успехе на пољу 
организоване борбе радничке класе. Добро организована предиз
борна агитација интензивно се одвијала већ од божићних празника, 
који су искоришћени као погодан моменат за масовно окупљање 
радника. у том циљу злотска партијска организација приредила је 
25. децембра 1913. (7. јануара 1914. године) »забаву са дивно ода
браним агитационим програмом«, на којој је Петар Радовановић 
одржао поздравну и завршну' реч. Одзив рудара и осталих грађана 
превазишао је сва очекивања, па је забава »била посећена као ни
кад дотле и ниједна у Злоту«.7I 

Наведена забава била је увод у ширу активност која се одви
јала 26. децембра 1913. (8. јануара 1914). Тога дана, на позив злот
ске социјалдемократске орцанизације, »одржан је сјајан збор .. , ко
ји је био посећен "у толикој мери да су многи заинтересовани гра
ђани за спасоносну социјалистичкуреч, стајали ван локала на ули
ци, немајући ДОВОЉНО' места у њему«. На збору је Петар Радова
новић у подужем говору подвргао оштрој али принципијещюј кри
тици политику буржоазије, указао на значај и перспективу класне 

борбе пролетаријата, осудио милитаризам, ратне и освајачке плано
ве буржоазије, заложивши се за уједињење балканских народа у 
једну федеративну републику. Посебно је указао на потребу орга-' 
низовања и борбе рударских радника ради flOбољшања њиховог те
шког положаја. Радовановићев говор оставио је снажан утисак на 

'" РН, 27. ХI '1913. Извештај није потписан, али се са доспi сигурности, на 
основу стила и садржаја, може закључити да га је написао Петар Радовановић. 

71 АС, СДП,175;РН, 1.11914. . 
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слушаоце, тако да су му честитали .. и неки бивши представници 
буржоаских власти у овом месту«. Подстакнути Радовановићевим 
говором рудари су одмах после збора одржали ужу конференцИју 
на којој је донета одлука о оснивању Пододбора Савеза рударских 
радника. Без обзира што није ушао у управу Пододбора, јер је већ 
имао бројна задужења, Петар Радовановић је одлучујуће .допринео 
његовом поновном оснивању.72 

За релативно кратко време деловања током друге половине 
1913. године месна социјалдемократска организација у Злоту, под 
руководством Петра Радовановића, постигла је солидне резултате, 
стасајући поново у једно од чврстих упоришта радничког покрета 
Србије. Имала је 39 чланова, од којих су 21 били најамни радници, 
а остали занатлије, земљорадници и један чиновник. Шеснаест чла
нова били су синдикално организовани, тридесеторица су имали 
право Г,ЈЈаса, 33 су били писмени. Организација је растурала по 10· 
примерака радничког календара и социјалистичких књига у вредно
сти од 20 динара. Одржала је 6 седница, 2 збора са 1.000 присут
них,2 предавања са 40 слушалаца, 3 конференције са 102 посетио
ца и једну забаву са 300 посетилаца. Остварен је солидан приход 
у износу од 120,20 динара, расХ'од од свега 34,35 динара. Наведени 
укупни резултати, повољнији објективни услови и повећано ангажо
вање социјалдемократских активиста на челу са П. Радовановићем; 
омогућили су још успешније деловање злотске социјалдемократске 
организације током прве половине 1914. године.73 

Настављајући активност и предизборну агитацију Петар Радо
вановић је говорио на збору рудара и осталих грађана одржаног 
у Подгорцу половином (крајем) јануара 1914. године. CBeCTa~1 да 
ово село, после Злота, »даје највећи број рударских радника за руд
нике источне Србије«, Радовановић је уз помоћ истомишљеника 
предузео потребне мере у циљу њиховог социјалдемократског ор
ганизовања и укључивања у ред класно свесних радника. Захваљу
јући добрим припремама и смишљеној агитацији, рудари и остали 
грађани овог 'места одазвали су се позиву социјалдемократских 
активиста и масовно присуствовали збору. У дужем говору П. Ра
довановић је најпре објаснио суштину социјалдемократског прог
рама, разобличио политику буржоазије, указао .на значај предсто
јећих општинских избора и потребу организоване борбе пролетари
јата. Његов говор и дот·адашња агитација оставили су снажан ути
сак на све присутне, који се после збора нису хтели разићи, "док 
и на делу не виде мисао о стварању организације«. Задоврљан так
вим поступком Петар Радовановић је, »као први њихов инструктор 
У овом послу, позвао присутне у ширу конференцију на којој је до
нета ор,лука .. о Qснивању социјалдемократске организације и избо- . 
ру Њ.ене управе. Поред рудара, у. организацију су доста масовно 

72 Д- ЦК СКЈ, М.Г. 2244; РН, 1.1 1914. И на овом збору Радовановић је удо
вољио захтеву једном делу присутних грађана »да им И на влашком изложи иде-
је из свога говора-. . 

73 Д. Туцовић, Сабрана дела, књ. VII, Београд, 1980, 340, табела а, б. и в: 
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ступили и земљорадници, што је поздрављено од стране руновод
ства радничног понрета Србије и реданције "Радничних новина«." 

Захваљујући добро организованој агитацији и стварним тоно
вима у домену друштвено-енономских односа, листа злотске соци
јалдемократске организације, истакнута' још 5. (18) јануара 1914. 
године, на челу са Петром Радовановићем, као кандидатом за пред
седника злотске општине, на општинским изборима од 19. јануара 
(1. фебруара) 1914. године добила је 145 гласова. Мада Радовано
вић није изабран за председника општине, број социјалдемократ
ских гласова у Злоту у односу на скупштинске изборе 1912. године 
повећао се за 62, што представља видан успех.75 

После ангажовања око општинских избора Петар Радовановић 
и његови саборци у кључу ју се у припреме за Х конгрес Српске со
цијалдемО'кран:ке партије одржан у Београду 30. и 31. јануара и 1. 
фебруара (12-14. фебруара) 1914. године. Делегат злотских соци
јалдемократа на овом конгресу био је Петар Радовановић. Пошто 
је раније сумирао активност злотске партијске организације у про
теклом периоду и о томе послао исцрпне податке Главној партиј
ској управи, који суу потребној мери унети у њен званични изве
штај, Петар Радовановић је на конгресу узео учешћа у диснусији 
о изборној борби. Том приликом Радовановић се поново заложио за 
још брже ширење социјалдемократског утицаја на селу и смелије 
истицање посланичких кандидата у окрузима. Подсетио је делега
те »да су пре 2·-3 године многи наши другови сматрали да не тре
ба излазити на изборе по окрузима, а сада су сви видели да је би
ло добро решење што смо изашли на изборе по окрузима ... Указао 
је на значај планске и добро организоване изборне борбе. Радова
новићева дискусија била је у складу са основним опредељењем 
руководства радничког .покрета о овом питању, подстицајно је де
ловала на смелије захвате у том правцу. За време боравка у Бео
граду Радовановић се поново срео са водећим социјалдемократ
ским активистима из целе Србије и упознао са гостима Нонгреса 
из иностранства. Све је то снажно утицало и стимулативно дело
вало на његову даљу револуционарну активност и још већу афир-
мацију у социјалдемонратским редовима." . . 

После повратка са конгреса Радовановића су, поред дотадаш
њих обавеза, чекала нова задужења. Наиме, Извршни одбор Радни
,:,ке коморе Србије, сходно њеном статуту, на седници одржаној 27. 
Јануара (9. фебруара) 1914 .. године решио је којој половини чланова 
престаје мандат, односно у којим окрузима радници требају да иза-

" РН, 21. 1 1914. 
. 75 РН, 24. 1 1914. Интересантно је напоменути да су се Петар Радовановић, 

за~им три кандидата за кметове, 36 кандидата за одборнике и 91 потписник со
ЦИЈалдемократске кандидаТСl!е листе углавном потписали као тежаци из Злота, 
мада су већином радили у околним рудницима. То несумњиво говори о њиховом 
осећају двојне припадности и још чврстој везаности за село где су Iкивели. (АС, 
GДП, 177) . 

. " РН, 24. 1, 5. и 14. 11 1914. Злотски социјалдемократи ·п. Балаш, М. Поповић 
и П. Ни~олић упутили су Конгресу поздравни телеграм, захтевајући да се на 
њему ЧУЈе осуда »прошлих крвавих ратних авантура-. 
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Qepy нове ,чланове Номоре. На изборима за члана Номоре у округу 
ТИМОЧНОМ.,одр~аним. 23. фебруара (8. марта) 1914. године у Нња
жевцу и ВРШКОЈЧУКИ, изабран је Петар Радовановић са 81 гласом. 
То је било ново признање вођи злотских социјалдемократа за до-

. тадашњи рад и пуно поверење у његову даљу активност на пољу 
класне борбе пролеl·аријата. Радовановић је све то убрзо на најбо
љи начин оправдао стичући нове· симпатије пролетаријата широм 
земље, продубљујући сарадњу са водећим српским социјалдемокра
тима. Током ове активности још ближе се повезује са Филипом Фи
липовићем, секретаром Номоре, настојећи да се доследно спрово
ди Закон о радњама, укине Службени ред на рудницима Србије, 
побољша полqжај свих радника, а нарочито рудара. Радовановић је 
С,војим енергичним ставом и одличним познавањем' стања на тере
ну знатно допринео слању представке Радничке коморе Министар
ству народне привреде марта-априла 1914. године са захтевом за 
укидање Службеног реда на рудницима Србије и обезбеђење коа-
лиционог права рударским радницима.' . . 

Настојећи да у потпуности оствари све задатке члана Радничке 
коморе у тимочком округу, Петар Радовановић је 9. (22) маја 1914. 
г()дине допутовао у Борски рудник »ради интервенисања у једном 
привредном спору". Пошто је наступио као представник званичног 
државног органа и сходно Закону о радњама сматрао је "за дуж
ност да се прво обрати« полицијском комесару на Бору. Уместо пу
не сарадње и омогућавања нормалног рада, комесар је наредио Ра
Довановићу »да ,се одмах изгуби у најкраћем РОКУ", саопштавајући 
му да ако моментално не отпутује »не гарашује му његов живот". 
Због Т;:lИвог поступка комесара према њеном члану Радничка комо
ра је убрзо упутила представку Министарству унутрашњих дела и 
Ha~OДHe привреде. Без обзира на онемогућавање његове интервен
ЦИЈе .петар Радовановић и остали активисти су се и кроз овај при
мер још једном осведочили о одлучујућОј улози државних органа 
власти у за штит и класних интереса буржоазије. 

Поред сталног рада. на терену и живог настојања да што више 
допринесе побољшању положаја радника и остваривању њихових 
зщюнских права, Петар Радовановић је приСуствовао.и JV пленар
ној седници Радничке коморе, одржаној у Београду 28. маја (10. ју
на) 1914. године. Том приликом поново се срео са најистакнутијим 
.руководиоцима радничког покрета Србије, Драгишом Лапчевићем, 
Димитријем Туцовићем, Душаном Поповићем и другим и ближе 
упознар са Секретаром НомореФилилом Филиповићем, са којим ће 
у свом даљем револуционарном раду одржав.ати чврсте везе и ин

тензивнусарадњу. У дискусијИ'на овој седници Радовановић је ука
зао на »тежак И несносан положај рударских радника« истичући »да 
су они Л!'lшени сваке слободе и сваких права изузетним рударским 
законом и Службеним редом на рудницима, који је прави ОКО В за 
рударске раднике". Посебно је упечатљиво и убедљиво његово ар" 
гументовано тврђење да су на основу наведених прописа рударски 
радници подвргнути суровој експлоатацији, сталној' тортури, зло~ 
стављању и шиканирању, нарочито у случају када покушају да се 
организованом борбом супротставе ПОСТОјећим односима и донекле 
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побољшају положај. Илуструјући своје тврдње нонкретним приме
рима из Бора, Сењског рудника, Вршке чуке и других рудника, Ра
довановић је истакао да је њему као члану Радничке коморе, син~ 
дикалном и' социјалдемократском ак:rивисти онемо'!'ћен приступ 
међу борске рударе. На крају ДИСКУСИЈе Радовановић Је категорички 
тврдио да су рударски радници »без икаквих закона и заштите"., 
да не знају за привредне инспекторе, пошто они не долазе на руд
нике. Његово документовано излагање, засновано }Ја искуству из 
непосредне праксе, допринело је да IV пленарна седница Радничке 
коморе усвоји резолуцију којом се енергично захтевало доследно 
спровођење Закона о радњама." . 

Поред ангажовања на остваривању сложених задата~а члана 
Радничке коморе, Петар Радовановић се у периоду аПРИЛ-ЈУЛ 1914, 
неуморном и зналачком агитацијом, бројним резултатима по~тигну
тим на пољу политичке и економске борбе радничке класе, ЈОШ ви
ше афирмисао нао доследни марксист, непоколебљиви социјали
стиуки борац, сјајан агитатор, организатор и вођа експлоатисаних 
радних маса свога краја. Већ током ускршњих празника, Радова
!10вић је, уз помоћ осталих активист,а, орган~З'овао 2 агитацион~ 
зборl3 на којима је говорио. Први збор одржан Је 6. (19) априла 1914. 
у његовом родном селу Злоту. Пред око 2.300 присутн.их становника 
овог места, међу коЈима се налазио и одређен БРОЈ жена, Петар 
Радовановић је гов.орио »0 привредној, финансијској и милит~ри
стичкој политици буржоазије«. Истог дана увече злотска СОЦИјал
демократска ОРГЕ:!низација приредила је забаву, која је била ОДЛИ':l~ 
но 11Осећена. Том приликом, поред прикупљања заостале чланари

не, у организацију се уписало 7 нових чланова. Потом је, су.традан 
7. (20) априла 1914. Радовановић говорио на збору у. Шарбановцу, 
пред око 350-400 присталица социјалне демокраТИЈе. Боравак у 
овом селу он је очигледно искористио за пружање помоћи тамош~ 
њој социјалдемократској организацији, која је том приликом изабра
ла нову управу.7З 

Петар Радовановић се такође интензивно ~нгажовао ~KO opгa~ 
низовања прославе првог маја 1914. године, заЈедно. са најистакну
тијим зајечарским активистима. Наиме, руководство радничког по
к.рета овог краја решило је да се MajCK~ де~ОНСТРЕщија изведе у 
Зајечару, уз учешће рудара из околних рудника. У том циљу иза
бран је посебан одбор, који је успешно спровео све припреме око 
.организовања и ~звођења ове акције. У одбору се, по свему суде
ћи, н'алазио и Петар Радовановић, који се очигледно посебно ан
гажовао око учешћа pyдap~ у овој значајној радничкој манифеста- . 
цији. Тако се у првомајској поворци, ноја је демонстративно прошла 
зајечарским улицама, налазило.12Р рудара из Вршке чуке и Вратар-

. нице и 80 зајечараца. Број учесника у прослави брзо се повећавао, 
па је »на јавном збору на главној пијаци било 400 сnушалаца, све 
радници, занатлије и сељаци«. На збору је Пе~ар Радовановић »го-

77 АС, Записник Радничке ,!омор.е, седница од 27. 1, 13. 111, 2. IV, 17. и 28. V 
1914; РН, 14. 111 и 17. V 1914. 

7з РН, 19. IV 1914. . 
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ворио О положају рударских радника« и балканск'им ратовима. Дру
ги говорнин био јЭ Марко Лазић. О успеху ове акције говори пода
так да је тога дана извршена скоро потпуна обустава рада у свим 
зајечарским радионицама и наведеним рудницима." 

Због успешне социјалдемонратске активности током априла 
1914. године, а посебно због организовања наведених радничких 
З~ОЈ)ова, који су »масу заталасали«, што предуз.имачи и послодав
ци »нисумогли трпети«, Петар Радовановић, оптужен као виновник 
и организатор целокупне активности радника овог краја, отпуштен 
је са посла. Све до поновног одласка у војску јула 1914. године ра
дио је код куће у Злоту, посветивши се првенствено социјалдемо
кратској агитацији и раду у радничком покрету Србије.'" 

Као истакнути активиста Савеза рударских радника, Радовано
вић је, по први пут у својству званичног делегата, присуствовао VI\ 
конгресу Главног радничког савеза Србије, одржаном у 'Београду 
25-27. маја (7-9. јуна) 1914. године. Мада на овом најзначајни
јем синдикалном скупу није учествовао у расправи о покренутим 
питањима, сем кратке интервенције у вези критичких осврта Видо
сава Трепчанина, Радовановић је и овом приликом стекао драгоце
на искуства и нова сазнања, што је зналачки искористио·у свом 
даљем. револуционарном раду." . 

Својеврсну круну делатности Петра Радовановића у овом пе
риоду представља његово ангажовање током активности Српске со
социјалдемократске партије пред скупштинске изборе заказане за 
1. (14) август 1914. године, који нису одржани због избијања пр
вог светског рата. Одлука Српске социјалдемократске партије, за
снована на реалној .процени прилика на терену, стања радничких 

организација, искуству из парламентарних избора 1912. и општин
ских избора одржаних 19. јануара (1. фебруара) 1914, године, о 
истицању своје кандидатске листе и у округу тимочком одушевље
но је поздрављена не само од стране активиста, већ 'и осталих број
них поборника социјализма из овог краја. Сходно томе, Петар Ра
Довановић, Марко Лазић, Сретен Марковић и остали најистакну
тији социјалдемократи, уз подршку и свесрдну помоћ Главне партиј
ске управе, максимално су се ангажовали током предизборне агита
ције, вођене до мобилизације српске војске 12. (25) јула 1914. го
дине. У том погледу од посебног је значаја њихово ангажовање око 
припреме Прве социјалдемократске конференције за округ тимо
чни, одржане у Књажевцу 1. (14) јуна 1914. године. После претход- . 
них консултација и дефинитивног договора, у »Радничким новина
ма« од 9. (22) маја 1914. објављен је следећи дневни ред рвог нај
значајнијег скупа тимочки~ социјалдемократа: »1. Стање партијскоr 
покрета у OKpyry тимочком И О рударима. Референт П. Радовановић, . 
рудар из Злота . 2. О печалбарима. Референт Л. Бјелић, учитељ. 3. 
Социјалдемократски nporpaM. Референт Св. Лазаревић, учитељ. 4. 
Ревизија устава и престојећи избори. Референт Д. Туцqвић, редак-

" РН, 29.: IV и 3. V 1914. 
оо А ЦИ СИЈ; М.Г, 2244. 
81 Синдикални покрет у Србији ... ' Београд, 1958, 508. и 509. 
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тор Борбе, члан Главне партијске управе«. Нао што видимо. конфе
ренција је сазвана у циљу сагледавања стања радничког rЮ!lрета у 
овом округу, подстицаја његовог бржег развитка, расправе о теш
ком положају народних маса, перспективама које нуди социјалде
мокра1'СКИ програм, значају предстојећих парламентарних избора, 
опште мобилизације социјалдемократа и експлоатисаних радних 
маса за енергичну борбу против владавине буржоазије, што би се 
видно манифестовало већ кроз престојеће изборне резултате. Био 
је то почетак снажне и добро организоване предизборне агитације, 
вођене у циљу што већег успеха на изборима, даље пропаганде 
социјалистичких идеја, јачања радничког покрета и придобијања 
нових поборника социјализма. 

Схватајући прворазредан значај конференције за даље орга
низовање и борбу тимочких социјалдемократа, п. Радовановић је 
дао видан допринос њеном успешном одржавању као референт и 
један од непосредних организатора. Радовановић је, заједно са Д. 
Туцовићем, и. Милкићем и С. Марковићем, 1. (14) јуна 1914. пре под
не говорио на јавном збору одржаном на књажевачкој пијаци, »уз 
присуство обилне посете са села и из вароши ... Истог дана у 14 
часова »отворена је пред пуном салом преставника и публике ок
ружна конференција", на којој је Петар Радовановић, после поз
дравне речи Сретена Марковића и Димитрија Туцовића, био први 
референт. Том приликом, према оцени Д. Туцовића, »Рэдовановић 
је дао једну живу слику стања социјалистичкога покрета у зајечар
ском и бољевачкомсрезу, обраћајући нарочиту пажњу организова
њу рудара ... 82 

У веома садржајном и документованом реферату »0 ст.ању со
цијалистичиога поирета у оиругу тимочком И положају рударсиих 
раднииа« Радовановић се критички осврнуо на дотадашњи рад по
јединих социјалдемократских организација, указујући на перспек
. ти ву њиховог даљег развитка. Његова отворена другарска критичка 
реч, изнесена у цељу превазилажења постојећег .стања, подршке и 
подстрека активиста, односила се најпре на З8јечарсну организзци
ју, која, по њему »није довољно јака .. , иако се налазила у центру 
округа, »због тога што радници не читају ... Напомињући да се и у 
Зајечару »у последње време« осећа нешто живља активност, Радо
·вановић потом са задовољством констатује: »Међутим, у злотсној 
орrанизацији се ради паметно. Из тога села лиферује се на PYAHI1-
ке 7-800 људи који су се, долазећи у додир са радницима, боље 
просветили и навикли на социјалистички рад. Сада имамо 52 члана 
Партије, 41 члана синдиката· по рудницима«. Говорећи о стању ор
ганизација у Подгорцу, Wарбановцу и Бољевцу, успешним припре
мама за' оснивањевише сеоских организација, посебно указујући 
на значај Бора и Прлита, као рударских места, указујући да народ 
овог краја показује велико интереQовање за ступање у редове со
. цијалне демократије, пошто очекује да ће једино тим путем попра
вити »свој материјални положај ... Петар Радовановић, сходно томе, 

82 Ас, СДП, 179; РН, 6. VI 1914; Д. Туцовић, Сабрана дела, књ. VIII, Београд, 
1980, 299-301. 
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категорич'ки занључује: "Наша је дужност да радимо личним обаве
штавањем и упућивањем на читање. Таквим радом треба свет спре
мити за социјалистички рад«. На крају реферата Радовановић је го
ворио о тешком положају рударских радника и значају њиховог ор
ганизовања нагласивши да су они потребни »целој нашој Партији 
и радничкој класи у Србији«, што су сви присутни одушевљено поз
дравили. Његово излагање допунили су бројни дискутанти, а посеб
но Воја Марковић о приликама у заглавском и тимочком срезу и 
Илија Милкић nврло' умешним начелним наговештајима о потреби 
организовања рудара«. Задовољан Милкићевим говором, Радова
новић је поново истакао »да ће рударски радници помоћи нама ка
да буду организовани као што ми сада треба да помогнемо њима ... 
На конференцији је Радовановић активно учествовао у дискусији о 
печалбарима, предлажући да се оснује Берза рада преко које би 
се слали радници на сезонски рад у Румунију." . 

Прва социјалдемократска конференцИја за округ тимочки оста
вила је снажан утисак на експлоатисане радне масе овог краја, под
стицајно је деловала на њихово повезивање под окриљем социјалне 
демократије, отварајући реалну перспективу борбе за укидање свих 
облика експлоатације. Према оцени Димитрија Туцовића, »сеоске 
пролетаризоване и угњетене масе осет·иле су на конфереНЦИји пу
ну заједницу са радницима из вароши. Савез иоји тај радни свет 
са села силапа са радним светом из вароши под знамењем социјал
не демоиратије Донеће богата плода социјалистичиој ствари у Ср
бији. Само тај савез мора бити још чвршћи, још јаснији, са још пу
нијом свешћу.О основици на иојој се он заснива«.1U 

За Петра Радовановића ова конференција спада у ред његових 
највећих успеха, признања и афирмације у периоду до првог свет
ског рата. Све то, као и поновно дружење са Димитријем Туцови
ћем, без сумње је подстицајно деловало на овог прекаљеног радни
чког борца да са пуно елана, ентузијазма и енергије настави рево
луционарну делатност, дајући максималан допринос борби радни
чке класе Србије. Радовановић је јуна 1914. године позван на вој
ну вежбу и упућен у Ночане. У међувремену 22. јуна (5. јула) 1914. 
у Нњажевцу је одржана друга социјалдемократска конференција 
за округ тимочки, на којој је усвојена листа Српске социјалдемо
кратсне партије зэ овај округ на преДСТОјећим скупшт·инским избо
рима. Носилац листе био је Димитрије Туцовић, а један од посла
ничких кандидата и Петар Радовановић. Целокупна предизборна аги
тација вођена је изванредно, па су постојали реални изгледи за 
успех социјалдемократских кандидата. На такав закључак, између 
осталог, упућује и писмо Милисава Милановића упућено из Заје-

" РН, 13; 14, 16, 17. и 18. VI 1914. У раду НонференцИје учествовало је 40 де
легата званично изабраних од стране социјалдемократских организација и бројни 
гости из Нњажевца и околине . 

IU РН, 18. VI 1914. По нашем мишљењу Д. Туцовић је приредио за штампу 
опширан извештај са ове НонференцИје, уз своје краће коментаре, који је најпре 
6бјављен у 'Р!iДНИЧКИМ новинама- под насловом Окружна конференција на Ти
МОКУ, а потом и као посебна брошура, под насловом Рад социi.anи,"тичкоr парла· 
MellTa' на ТИМОКУ, Београд, 1914. 
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; 

чара 2. (15) јула 1914. године Димитрију Туцовићу, у номе са пуно 
оптимизма истиче: "Изгледи су доста повољни, више је него сигур
но да ћеш бити тимочни посланин«." Чим се вратио са војне вежбе 
Радовановић се унључио у предизборну ,агитацију. Међутим, по" 
сле опште војне мобилизације проглашене 12. (25) јула 1914, поново 
се нашао у војсци, да би потом, у првим борбеним редовима, пре
живео све страхоте првог светсног рата. Своје Доживљаје и запа
жања из балнансних ратова, а делом и из' првог светсног рата, до 
маја 1916, Петар Радовановић је изнео у ратном ·дневнину, који 

. • .1 . 
представља Арагоцено сведочанство Једног СОЦИЈалдемонратсног 

радничног аНПiвисте о овим ратовима и прворазредан извор за изу
чавање његовог животног пута и погледа о милитаризму и рат.у, но-. 

ји се у потпуности понлапају са званичним ставовима Српсне соци
јалдемонратсне партије." На тај начин, Петар Радовановић је,. и у 
вихору првог светсног рата, нада су бројни социјалдемонрати ши
ром света отишли у воде социјалпатриотизма, остао доследан марн
систичном погледу на свет и друштво, што је на најбољи начин 
потврдио одушевљеном подршном Онтобарсне социјалистичне ре
волуције у Русији и мансималним ангажовањем у револуционарном 
радничном понрету Југославије између два светсна рата. 

" АС, здт, 163; РН, 25. ј 30.VI 1914.;Д. Туцовић, Преписка, Титово Ужице, 
1974, 298. - . 

.. АС, здт, 163; А ЦК СКЈ, М.Г. 2244; РН, 25. ј 30. VI, 4. и 8. VII 1914. 
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Страхиња Поповић 

РУДАРИ ЗЛОТА НОСИОЦИ СОЦИЈАЛИСТИЧНЕ АНТИВНОСТИ 

Злот је једно од највећих села у Србији. Према поп'ису из 1900. 
године имао је 4.325 становнина у 816 нућа. Село с'е налази на ог
ранцима Кучајсних планина и Црног врха. Заузима простор од пре
но 24.000 .Хентара. У самом селу одувен је било оно стотину нућа, 
а већина становништва живела је по салашима - »нолибама«, ра
сутим по' пространом сеосном атару. Оно салаша обично се налази
ло имање:' ливаде, пашњаци и шуме, уз ретне њиве под rilliеницом 
и НуНурузом. У већини становништво села одувен се бавило сточар
ством; пре свега г~jeњeM оваца и нешто' нрynне стоне и сечом и 
исноришћавањем шуме буновог и храстовог дрвета нојим су шуме 
биле богате. У прошлости су у 'шумама гајене и сEiиње, гојене буно
вим ихрастовим жиром и продаване свињарсним трговцима, ноји 
су их извозИли. Само мањи' део .плодне равничарсне земље, нрај 
Злотсне рене до њеног утона у Тимон, био је норишћен за произ
водњу пшенице и нунуруза. 

, Сиромашна земља и примитиван начин обраде, уз оснудност 
знања и писмености пољопривреднина да 9И се нористио савреме-

. I-!ији начин обраде земље, доприносили су да земљорадња буде ен
стензивна и недовољна да исхрани бројно становништво. Уз све то 
прираштај становништва у то доба био је у Злоту доста велини .. Са
мо за 50 година број становнина се удвостручио. Према попису из 
1846. године у селу је било 2.125 житеља, а 1900. године 4.325. Зато 
је ради исхране бројног становништва сване године морало да се 
довезе 50-60 вагона нунуруза, ноји· је био основна храна у селу. 

Постојеће прилине и услови живота у селу умели су добро 
да нористе припадници мале злотсне чаршије: пропали варошни 
трговци, новопечени сеосни трговци из редова богатијих сељана, 
нафеџија и приучене занатлије ноји су желели да на брз и лан 
начин. дођу до богатства. Њима је сељан морао да продаје своју 
СТОНУ по нижој цени а да снупо нупује· у њиховимдућанима робу 
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.потребну за живот породице. Сељак је морао »за крупицу соли, 
литру гаса или пар опанака, да даје читаво јагње, па и овцу .. .' 

Упоредо са овим, сељаке је оптерећивала и држава својим по
резима, прирезима и другим давањима, уз бројан чиновнични апа
рат који је гонио сељаке да своје обавезе до краја изврше. Све 
веће осиромашење села, карактеристично тада за целу Србију, још 
се снажније манифестовало у Злоту с обзиром на природне и друге 
услове. • 

Раније генерације становника Злота, тражећи излаз из беде и 
тешких услова, одлазиле су на рад у Румунију и Бугарску, ву пе· 
чалбу«, тражећи зараду за издржавање породица које су гладо
вале. 

Атар тадашње општине Злот својим пространством граничио се 
са територијама на којима су половином 19. века отпочели да се 
отварају бројни рудници, већином рудници угља: најближа Бого
вина, Сењски рудник, Ресавски рудник, Сисевац, Равна гора, Бор
ски рудник и нешто даље Вршка чука, Ртањ и Алексиначки руд
ници. 

Брз капиталистички развитак Србије, нарочито наглашен крајем 
19. и половином 20. века, добрим делом био је подстакнут отвара
њем и развојем рудника, који су у већини били у рукама страног 
капитала, коме је српска држава и њене владе лако и под погодни'м 
условима давала концесије за коришћење РУДНОГ блага и простра
них шума, такође неопходних у рударству. Тимочка крајинасаброј~ 
ним рудницима угља, којих је тада ту и највише било у Србији, 'по
чиње да носи обележје и печат !таквог развоја и постаје центар ру
дарства и индустрије капиталистичког развоја Србије. Ту је највише 
пласиран капитал из Белгије и Францусне.· ' , 

Отварањем рудника у непосредној близини сеоска сиротиња 
Злота видела је могућност да дође до новца и средстава за живот, 
Кретање Злоћана према рудницима започело је око 1890. године, 
како је записао секретар Месне организације GpncKe. социјалдемо~ 
кратске странке у Злоту Милан Поповић. Он бележи да је у околне 
руднике отишло око 600 сељака. Петар Радовановић наводи .цифру 
од 700, а Драгиша Лапчевић у говору у Народној скупштинипоми
ње да је из Злота у руднике отишло 800 осиромашених становника. 
У сваком случају ради се о, за те прилике, великом броју рудара 
из .злота, односно да је из сваког Домаћинства по неки члан постао 
рудар. 

Тим путем кренуо је и млади Петар Радовановић, који је нај
пре био сеоски слуга, пошао је са осталим сељанима у Сењски 
рудник. Ту је 1903. ГОАине најдиректније осети Р сву тежину капита
листичке експлоатације и по први. пут дошао у додир са борбеним 
синдикалним исоцијалистичким покретом. Одрастао у. сиромаштву 
заостале и неписмене злотске средине, али БУl-!товне и ,спремне Н1:\ 
отпор сваком, притиску и неправди, Петар се у својој 21. години 

, Милан Поповић: .Историски преглед. развоја Социјanистич!{ог покрета у 
Злоту., Историјски архив Зајечар, год. 1, св. 2, Зајечар, 1956. године ' 
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нашао у редовима штрајкача у познатом августовском штрајну ру
дара у Сењском руднику. То му је било прво нласно, борбено 
крштење. 

Пошто' је доста рудара из Злота радило у Вршкој чуни, где је 
рудник каменог угља енсплоатисало .. Српско индустријско друштво 

- 'Тимон'", Петар је са њима кренуо 1904. године на Вршку чуку. Тамо 
је, радећи заједно са својим друговима до 1908. године учествовао 
у два велика штрајка, у познатом штрајну августа-септембра 1907. 
године када је, одлуком српске владе и њеног председника Николе 
Пашића, интервенисала и војсна гушећи борбу рудара, и у следе
ћем штрајку јануара 1908. године. 

Од' посебног је значаја за рударе Злоћане што су се у току 
штрајко~а на Вршкој чуки сусрели са вођама социјалдемократске 
странке Драгишом Лапчевићем, Илијом Милкићем и Марком Ла- . 
зићем. Заједно са Петром Р·адовановићем већина њих постају чла· , 
нови синдикалног пододбора Савеза рудара и стичу прва искуства, 
и сазнања да се организованом борбом могу да изборе бољи услови 
рада и живота. 

Иако је рад у рудницима био доста тежак, а услови рада и жи
вота били су често неиздрживи (бројне повреде и погибије због ско-

, ро никакве заштите и осигурања на раду, уз радно време веће од 
осмочасовног и бедне стамбене услове у влажним и хладним со
бама и подрумима и сиромашну исхрану и скупе намирнице), ипак 
су рудари из Злота, радећи у рудницима долазили до дохотка и 
средстава за нешто бољи живот но што им је то пружала сиромашна 
земља и њихова мала пољопривредна Домаћинства. То је у село 
уносило и одређене промене. 

Иако донекле наиван о томе говори и коментар Милана Попови
ћа:nЗлотскирудари су амалгамисали злотску друштвену структуру 
и њиховом појавом наступиле су' извесне социјалне диференција
ције, које су условљавале бољи, напреднији и културнији начин 
живота. Порастом броја рударсних радника дотле устајала друштве
на атмосфера прочишћавала се и озонирала све више и злотско 
друштво се почело развијати у знаку прогреса, политичких и кул

турних стремљења. 

Овај нови начин привређивања знатно је поправио стандард жи
вота, у многоме је припомогао сређивању друштвених односа, ис
коренио извесне негативне појаве и у приличној мери уздигао кул
турни ниво друштвене заједнице. 

Злотски рудари били су носиоци здравих и напредних идеја о 
преустројству друштвеног уређења и претече социјализма у Злоту. 
У њиховој свести тињао је жар револуционарних стремљења. Кла
сно Gвесни', као најамни радници, које ве свирепа капиталистичка 
'експлоатација поставила на дно друштвене пирамиде, притајено 
су НОСИ!lИ у себи бунтовна расположења, очекујући дан одмазде .• ? 

, Злотски сељаци - рудари, запослени по бројним рудницима У' 
околини, нису имали никакве стручне квалификације. У већини су 

:i Милан Поповић: .ИстОриС:ни." преглед развоја Социјалистичног понрета у 
Злоту", Историјски архив Зајечар, год. 1, св. 2, Эајечар, 1956. године, стр. 3. 
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били н~писмени. ,О томе говори најбоље податак да је, кад се 1914. 
године Петар Радовановић кандидовао за· председника општиrнске 
управе у Злоту на челу кандидата одборника на листи, од 9:1 пот
писника кандидатске листе 71 потписник био је неписмеl-!, односно 
скоро 80%. Због нестручности и велике понуде, тада јефтине радне 
снаге, злотски рудари су запошљавани на .тешке физичке послове 
радећи често на необезбеђеним рударским радилиштима .. 

Поучени искуством стеченим у штрајковима на Вршној чуки· и 
У Бору 1907. и 1908. године, и вероватно подстакнут~ од Лапчевића,: 
Милкића и Лазића, тада већ \Целом синдикално организовани, ру
дари Злоћани договарали су се 1908. године да приступе политич-' 
ком и синдикалном организовању свих рудара који су из Злота. На
ко су многи радили у рудницима чије су управе спречавале радник~ 
да се синдикално и политички организују и да·· примају и читају 
радничку штампу, а пре свега тадашње "Радничне HOB~Hea, !о су 
Петар Радовановић и другови дошли до закључка да је најбоље 
да формирају радничке организације У самом Злоту у које би се 
учлањивали рудари из свих рудника, без обзира на ставове УПРава 
рудник.а у којима су радили. Рачунало се да ~e то организовање 
бити лакше у селу, где нема полиције, рударских наДЗОРl:!ика liJ 
доушника разних газда рудника; 

Само три месеца после последњег штрајка на Вршкој чуки,· 9. 
априла 1908. године, организовани злотски рудари позвали су све 
рударе на збор. Међутим, због слабе организованости и малобројног 
одзива рудара, збор није успео. Ипак је одржан. За време иступања 
говорника, који су критиковали општинску власт, председник општи
не упао је заједно са пандурима и грубо напао раднике учеснике 
збора "окупљене око· црвене заставе, која се тада први пут јавно 
завијори.hа у Злоту«. Неиолицини рудара уч~сника повр~ђене су гла
ве, црвена застава је riоцепана, а неколико учесника збора ухапсио' 

. је.т.адашњи срески начелник у Бољевцу: . 
Иако тада у Злоту није било Месне организације ССДС, вест 

о збивањима у Злоту је врло брзо, одређеним каналима, дошла 
ДО Главне управе ССДС у Београду, до "Радничких новина« и соци
јалистичког народног посланика Трише Нацлеровића, који је преко 
своје интерпелације У Скупштини, обавестио српску јавност »0 ха п
шењу, тучи, злостављању и разбојништву, које су извршили,у Злоту 
општински часници и начелник среза Васа· Митић над друговима 
Дцом Миладиновићем, Јованом Николићем и Пауном Николићема: 

Међутим, у Злоту није одмах организована Месна Организација 
ССДС, јер је у то време став Главне управе био да је за пролетер
ску партију значајно индустријско радништво, а не сиромашна се
љаштво. На критике које су упућиване оваквом ставу, а долазиле 
су из села, Главна· партијска управа одговарала је у "Радничким НО
винама« правдајући се следећим образложењем: "Не стоји да се 
ми.· не сећамо сељака ... 'ШтеЈ до сада нисмо развијали рад по се-

з Милан Поповић: .Историјски преглед развоја Социјалистичког .покрета у 
Злоту-, Историјски архив Зајечар, год. 1, св. 2, Зајечар,. 1956. године, стр. 10. 
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лима разумљиво је за пролетерску партију. Она прво ради у варо
ши, да организује и за борбу оспособи варошки пролетаријат, који 
је носилац социјализма и који ће бити вођа у ОG.!щбодилачкој бор.
би. Тек кад се сви послови у вароши среде до. те мере да соција
лизам мqже наћисвога здравога елемента, ми приступамо раду ло 
селима~! . . 

ПОЛ'азећи од оваквог става Главна управа је усмеравала соција
листе на селу да организују социјалистичке читаонице. Тим путем 
ишли су и злотски рудари - социјалисти. После неуспелог збора у 
1908. години, само годину дана касније, на »другарској конферен
цији, одржаној првог дана Ускрса« извештава Петар Радовановић 
писмом "Радничке новине« 5. априла 1909. године, да.је основана 
~О,="Ијалистичка читаоница у Злоту и изабрана управа. Нонференци
ја је изабрала Петра Радовановића за председника, а Милана По
повића за секретара - благајника.' . . . . 

Поздрављајући иницијативу злотских рудара ~Радничке нови-' 
не«, под насловом ·Социјализам продире«, обавештавају читаоце 
да је »Источна половина Србије већ и сада рударски крај, а у нај
ближој будућности ће она тај карактер потпуно добити. Ти су краје-' 
ви потпуно пролетаризовани, читава села су готово сами рударски 

радници. Такво је једно велико село Злот, у коме су становници 
рудари од заната, те се, као такви, упошљавају на свим рудницима 
у Србији«.7 '. . 

. Партијска управа је одмах у почетку организовања злотских' 
рудара у социјалистички покрет уочила да ће то бити снажна и ак
тивна организација. Зато није случајно што је сматрала да ће ЗЛОТ
ска социјалистичка читаоница "бити жижа за социјалистичко органи
зовање источне Србије«. Злотска орга!iизација ССДС, њени чла
нови - рудари, предвођени Петром Ра,ri,овановићем, били су то у 
највећем броју' година деловања и активности ССДС у источној 
Србији. Управа, преко "Радничких новина«, 11. априла 1909. годинё, 
поставља Злоћанима и задатке, речима: »д наши другови из Злота 
ће учинити да и у Злоту И У целој источној Србији социјализам. 
продире .и маршира ослобођењу paAHor народа! Нроз агитацију ор-
ганизаЦИјИ, кроз организацију борби, кроз борбу победи!«" . 

Осниваци Злотске социјалистичкё читаонице су у прави~~ма 
читаонице одреди~и циљеве. Ти циљеви су били дубоко револуцио
нарни. Преко ње је требало да се обави социјалистично просвећи
вање чланства и "интелектуално снажење". На овај начин су се 
будући злотски социјалисти ухватили тешког и значајног задатка 
да културно и просветитељски делују у скоро неписменој средини 
радник? и ceљa~a Злща. Ипак основни смер и циљ било Је »буђење 
и развијање класне свести код радничке класе« да би се радничка 
класа оспособила и »васпитала" за класну борбу у циљу поправ-

5 Жарко Јовановић: .Српска социјалдемократска. партија према 'Сељаштву 
1903-1914« 

, и 7 .Радничке новине«, 43, 11. априла 1909. год. 
" .РаДНИЧllе новине«, 43, 11. априла 1909. год .. 
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злотсне рударе, али треба да знате: Но ветар сеје, буру жање •.• 
Запамтите ово добро господо из Францусне.«" 

Своју организованост и снагу, нао резултат једногодишњег по~ 
. литичног рада у Злоту, испољили су социјалисти врло успелом про
славом Првог маја 1910. године. У манифестацИјама - "демон
страцијама и на првомајсном збору« учествовало је прено 300 ме
штана. У прогласу поводом празнина радничне нласе, ноји је управа 
месне организације ССДС упутила рударима и стаНQВНИШТВУ »дру
говима, радницима и грађанима« и у првомајсној Iповорци и на 
збору, Злотом су се ориле револуционарне пароле: "Доле са бу р
жоасним друштвом! Доле с напитализмом! Доле с енсплоататор
сним установама! Живео радни народ! Живела међународна Со
цијална Демонратија! Живео Социјализам! Да живи опште право 
гласа! Да живи Први мај! Ступајте у борбу за право борбе, само 
се борбом долази до својих права! На мајсне демонстрације! На 
збор! Ви гарави рудари, ви наљави ратари - пробудите се, напред 
у борбу! Ослобођење радног народа дело је радног народа!«"" 

На осми нонгрес ссдс, 6-8. (19-21) јуна 1910. године, злот
сни социјалисти шаљу делегацију у нојој је опет и Петар Радовано
вић. И овога пута он је говорио износећи одлучан захтев својих 
другова да се ССДС треба да онрене у свом раду и осиромашеном 
селу и да И ту ствара организације. У »изводу из говора Петра Ра
Довановића«, објављеном у »Радничним новинама«, у броју 75, 24. 
јуна 1910. године, записано је: »Последње је време да социјална 
демонратија развије своју ан цију на селу, нарочито тамо где се 
развија индустрија. Сељачне масе су разочаране, оне су обмануте 
од буржоасних партија, оне су сурване на најнижи степен енсплоа
тације«."' 

Пре нонгреса, месна организација ССДС у Злоту упутила је у 
свом "Статистичном прегледу о стању организације« податан за 
нонгресне материјале да је од VII дО VIII нонгреса, односно за годи
ну дана, у Злоту одржано 19 нонференција, 7 зборов~ и 3 преда ва
Ња." Организација је бројала 117 чланова. Тада је у зајечарсном 
онругу било чланова ССДС: у Зајечару - 7, У Нњажевцу - 24, У 
Неготину - 25. 

Јула 1910. године председнин месне организације ССДС у Зло
ту био је Петар Радовановић, а сенретар Милан Поповић, учитељ. 
Изабрани су на годишњој снупштини организације. 

И· у тону 1911. године синдинално руноводство, Главни радни~ 
чни савез Србије, обраћа се злотсној социјалистичној организацији 
за помоћ у организовању рударсних раднина. У тој години повећао 
се број рударсних предузећа у Србији и рударсних раднина у ЊИМ8. 
Међутим број синдинално организованих чланова био је незнаiан~ 
За организовану нласну борбу било је »изванредно важно имати 
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што пуније организовање рударсних раднина«, писао је Главни рад
нични савез друговима у Злоту. Том приликом обратио се и са захте
~OM да злотсни социјал.исти понрену и оснивање пододбора у Бору, 
Јер »нано ·сте ви у нраЈУ у коме се највише у овоме погледу може 
учинити, то вас молимо да се живо заузмете да се безусловно и 
на свани -нач~1Н обнови пододбор Савеза рударских радника ... Сва
нога месеца извештавајте нас нано напредује организовање руда-
ра". Писмо је упућено на Милана Поповића.'" . 

. Значај Злота за развој ССДС у онолним рудницима наглашавао 
Је и тадашњи секретар. ссдс Благоје Брачинац, обраћајући се Соци
јал.ист~чкој организацији у Злоту са молбом да достави Главној пар
'ГИЈСНОЈ у~рави. податне о броју предузећа и приближном броју рад
ника »КОЈИ могу бити у вашем домашају - реону«. Он истиче по
тр~бу да се злотска организација оснажи, не само за редован пар
ТИЈСКИ живот, већ и з!'l рад и У другим околним предузећима. Уз то, 
предлаже да се, ако је потребно, ангажује »један човек из Зајечара 
ради сарадње и об.илажења рударских предузећа и околине«. Злоту 
Је као центру СОЦИЈалистичке активности поклањана посебна пажња. 
То у CBOIyI писму наглашава и секретар Брачинац. По њему је »Злот 
место које има услове за нашу Партију повољније него ли ма која 
варошица, нарочито када се има у виду околина ноја је пуна са 
рударским предузећима«." 

. На захтев »огромне масе рударских радника и пролетера« СДС С 
Је за изборе за Народну снупштину 1912. r:одине истакла своју листу 
за округ тимочки. На листи кандидата био је и Петар Радовановић, 
рудар из Злота. То је било уједно и признање злотским рударима и 
сељацима, члановима ССДС и неуморном социјалистичком активи
сти и рударском трибуну Петру Радовановићу, за све што је учинио 
на ширењу социјалистичких идеја у Злоту и тимочном округу. На 
челу кандидатске листе био је Димитрије Туцовић. 

. Поводом избора, 1. (14) априла 1912. године, ссдс упутила 
Је посебан апел рудар!,,!ма, У коме је, п~ред осталог, речено: »Дру_ 
гови рудари! У недељу 1. априла не улазите у руднике. Нека шахте 
остану пусте, H~Ka окна и штолне буду без рудара, нека сви хор и
зонти буду празни, нека се у галеријама не чује копање руде. Тога 
дана сви, колико год вас· има, изађите на биралиште и тамо гла
сајте за посланичке нандидате наше Партије, ваше социјалне демо-
кратије ... «" . 

у Злоту је одржан врло успешан предизборни збор коме је 
присуствовало преко 500 становника. Поред Илије Милкића и дру_ 
гих активиста, ~оворио је и Петар Радовановић, одушевљено поз
дрављен од СВОЈИХ рудара и сељана. 

. Иано неки кандидати нису добили већину на изборима, међу 
КОЈима и Петар Радовановић, ипак број гласова за ссдс био је 
врло велики с обзиром на релативно кратак период њеног делова
ња у тимочком округу. Но, Петар Радовановић није био сасвим за-, 

'" АС, СДП, 133. 
" АС, СДП, 135. . 
25 Историјски музеј Србије, Зборник плаката, Ибр. 2867; 
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довољан постигнутим. Његов социјалистички саборац, пак, Станоје 
Миљковић из Брестовца, после избора пише Димитрију Туцовићу 
писмо у коме каже: "Да Вас упитам за задовољство изборним ре
зултатом. Драги друже. Ја сам истим доста задовољан, али друг 
Пера доста је гњеван, јер он је доста полагао на оно Драгишино 
да терамо Влашче у Скупштину ... ,," 

Из Миљковићевог писма види се жарка жеља да Петар Радова
новић буде изабран за посланика. Оно говори и о неFlосредној вези 
Петра Радовановића са водећим људима ССДС. • 

Овоме треба приписати, свакако, и добру информисаност Дра-
. гише Лапчевића и Главне управе ССДС о стању на рудницима и 
положају рударских радника у источној Србији, о чему је он у не
нолико својих посланичкiИХ говора и интерпелација говорио и Народ
ној скупштини 1912. године. У томе су му, вероватно, драго,:,-ени 
били и подаци које је од Радовановића и других злотских СОЦИјали
ста - рудара сазнавао. О томе говори и писмо, којим Петар Радо
вановић извештава Драгишу Лапчевића, августа 1912. године: "имао 
сам до сада као и сада најтешњу везу са свима рударским радни
цима на свима рудницима у Србији. Понајвише су ме тражили дру
гови у округу моравском по оним рудницима ради давања упутства 

за рад у организацији ... Ја радим како на синдикалном пољу тако 
и на политичком«.'Р 

. Петар Радовановић никада није мировао у политичком раду. И 
за време рата 1912-1913. године пише Драги ши Лапчевићу, 4. (17) 
маја 1913. године из Пирота, о приликама, а и неправилностима у 
војсци: "Нарочито пратим ваш рад кроз "Радничке новине". Могу 
вам само захвалити на вашој заузимљивости и издржљивости ... 
О нашим стварима имамо врло много материјала ... « 

Петар обавештава Лапчевића о приликама у рату и војсци, да 
се војници ПУllпају на одсуство за новац. Иако постоји наредба да 
војници одлазе на петнаестодневно одсуство, они се од официра и 
подофицира пуштају "не по наредби већ по Неси". Војсци се даје 
покварено, црвљиво месо, те да су морали да одлазе лекару. Иако 
је законом забрањено, било је и батинање војника о чему, такође, 
Петар извештава Лапчевића. Но све то није сметало Петру да буде 

. активан. Он радосно јавља "да је сва војска овде готов!) организо
вана". Заједно са друговима растурао је 200 бројева "Радничких 
новина". То није било довољно јер "да сам имао 2.000, све бих ра
стурио«, - пише Петар. 

Политички-рад Петра Радовановића није остао незапажен њего
вим старешинама, те јавља:. "Знају ме лично и господа официри, 
покаткад ме и дирају, али ипак- не спречавају нам читање наших 
часописа и новина." Видећи расположење војника за учешће у по
литичком раду ССДС, Петар је оптимиста за будући рад те закљу
чује: "Осећа се да ће по свршетку рата ово имати велики утицаЈ 

,. АС, СДП, 168. 
'р Архив Србије, ЗДЛ, 913. 
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на селу, особито у широким масама, које жељно очекују да се са
мо једном распусте својим кућама, али ће се затим обратити нама 
и жељно прихватити наш рад.,," 

Петар се у писму обавезао Лапчевићу да ће га и убудуће оба
ве~павати о CB~M неправилностима и неправдама које се врше у 
ВОЈСЦИ, те додаје: "Али тражићу да све то буде тачно и са истин
ским доказима." 

. Чим су дошли из рата у село, по демобилизацији, Злотски соци
јалисти - рударски радници јавили су се писмом Главној управи. 
То су забележиле »Рад.ничке новине" 20. августа (3. септембра) 
1913. године, наглашавајући да им се Злотска организација прва ја
вила после Демобилизације. Наводи се и део писма упућеног од 
рударских радника из .Злота: »После 11 месеци мука и невоља, веле 
они, после толиког пропадања за туђ рачун, уморни, сатрвени, ми 
ипак прибирамо остатак снаге да је утрошимо за своју социјалисти-

. чку ?твар. Сместа смо отпочели агитацију, обновили рад, органи
заЦИјУ оживели ... «29 

Петар Радовановић био је веома популаран не само код злот
ских рудара, већ и шире. Знали су га скоро сви рудари у српским 
рудницима као одлучног борца за њихова права. Писали су му 
пи?ма и у њима износили своје муке, позивали га да им дође. Петар 
НИЈе могао свима да одговори. Зато то чини преко "Радничких но
вина«, 10. (23) септембра 1913. године. Ту пише: »Ваша писма са 
свију страна редовно добијам и разумем тешкоће које се над нама 
врше. Ја се не могу свуда на вашем позиву одазвати, нити вам 
могу што помоћи. Треба разумети да снага није у личности, но она 
лежи у цел~ни. Зато вам могу и понова казати, да је наш спас од 
експлоатаЦИЈе Организација." Но Петар и ову прилику користи да 
укаже рударима на њихове праве непријатеље - капиталисте те 
наглаш~ва: »Ви знат~ да је нас на броју 22.000 рударских рад~ика 
у СрБИЈИ. Ми смо се Ј'уначки одазвали у оба рата. Ми смо проширили 
границе експлоатаЦИЈе ШОвинистима, бирократима и готованима. Ма
да смо ми све за њихов рачун жртвовали, ипак та господа и даље 
неће нам дати право гласа, неће нам одобрити Слободно удруже
ње, на раднике неће примењивати за;кон о радњама ... Кад смо у 
стању били изложити наше физички слабе груди на бајонет, рушити 
села и градове, па чак с;кадарске и једренске тврђаве, које се нису 
ник~д покориле и све ове ~апоре и тешкоће одржати за туђ рачун, 
па Ја мислим, другови, да је време да се живо заузмемо и за по
правку нашега личног положаја ... То вам је савет од мене. Читајте 
агитујте, организујте се ... «30 , 

. Потресен све бројнијим погибијама и тешким повредама сво
јИХ другова на раду у рудницима на недовољно сигурним и необез
беђеним радилиштима, Петар Радовановић пише у "Радничким но
винама" у чланку »Страшна погибија рудара«: »Непрекидне несре
ће на раду, доказују да су наши РУАНИЦИ и релативно и апсолутно 

2в Архив Србије, ЗДЛ, 1630. 
29 .Радничке новине_, број 169, 20. августа 1913. 
ЗD .Радничке новине-, број 187, 10. септеМбар 1913. 
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морао бити основа и прво официјелно полазиште његовог класног 
и идејно-политичког опредељивања. Било је то његово прво суоча
вање са радничком средином у којој су до најизоштренијег облика 
долазили до изражаја класни конфликти. Истовремено суочио се са 
животом и свим манифестацијама једне организоване средине која 
ће касније својим организационим и масовним облицима и разме
рама због знатне концентрације радне снаге позитивно утицати на 
целокупну политизацију угњетених и експлоатисаних I?ударских рад
ника. Крајем 90-тих година прошлог века и у првим годинама овог 
рударски радници сем номиналне заштите у пракси неспроводећег 
рударског закона нису имали своју организацију ни иоле вредну 
заштиту. Очекивања рударских радника и касније формираних рад
ничких организација у чињеници да је Сењски рудник као државни 
рудник, од посебног интереса за државу и српске железнице, мо
рао пружити неки минимум услова у којима би се они могли еко
номски и nолитички еманциповати, те као такав бити пример дру
гим рудницима у стварању сношљивих услова за њихов рад и орга

низовање нису се испунила. Напротив. Изучавања и упоређивања 
показала су да се ти услов'И ни У чему нису разликовали од услова 

у другим рудницима; дуго раАНО време од 12 часова скоро без икак
вог одмора, сурови надзорници као присутни део управљачког апа

рата који је био удаљен од средине и без стварног увида у сталне 
проблеме и услове рада. Седиште управе рудника у Београду имало 
је за последицу стварање деспотске и бирократске позиције надзор
ничког апарата. Најгрубљи облици експлоатације радника изражени 
кроз рестрикције - наплаћивање за олај, за осветљење, експлозив, 
оштрење алата и други облици непосредних или посредних одузи
мања (примања у тантузима, снабдевање у рударској кантини и ру
дарским бакалницама, а посебно у железничкој задрузи) стварали 
су латентну мржњу и доприносили критичком односу радника и 

стално присутном незадовољству према свим облицима и систему 
експлоатације. То је у условима знатне концентрације људства на 
раду и у начину живљења које је било на еГЗl1стенцијалном мини
муму добијало посебне димензије и постајало прворазредним фак
тором у класном буђењу и изоштравању политичке свести радника. 

Из мноштва појединачних облика и укупности система експлоа
тације кроз организован живот једног великог насеља накво је било 
у Сењском руднику покушаћемо да укажемо и на стицајем окол
ности неке афирмативне моменте који су вршили утицај и били на 
линији кретања ка класној и. идејној политизацији .радничких маса. 
Сењски рудник као највећи и једини државни рудник био је не 
само посебна брига државних органа већ и у сталној жижи њихо
вог критичког односа како ради остваривања нормалне производње 

тако и због очувања »нормалног« стања за пример другим рудници
ма. Велика концентрација радника од преко 600 са скоро 250 ква
лификованих који су радили и живели у руднику и рударском на
сељу у условима сурове експлоатације, политичког угњетавања и 
жалосног егзистирања вршила је позитиван утицај на њихово рево
луционисање и буђење класне свести која се убрзо претворила у 
револт и спремност отвореног супротстављања рудничкој бирокра, 
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тији. Уз тешке услове рада и живота саставни део њиховог битисања 
представљала је атмосфера живота у рударском насељу која се 
особено манифестовала у кантини, бакалницама и другим збори
штима. Братинска благајна и поред низа неправилности и чињеница 
да је својим организационим устројством и функцијом остваривања 
била доста удаљена од радника, била је неоспорно значајан облик 
организовања. Ту је била и железничка задруга у 'којој су такође 
вршене не мале злqупотребе. Међутим, поменути облици заједни
чког живота, рада и организовања поред свих опште познатих зло

употреба били су механизми који су остваривали позитиван утицај 
на класно буђење радника и развијање њихове критичке свести. 
Због знатне изолованости забачених рудника, који су по правилу 
били удаљени од градских центара и саобраћаја у беспућу планин
ских предела, о животу рудара и побројаним невољама мало се 
знало. Од 1903. »Радничке новине" су интензивније почеле обаве
штавати јавност о тешким животним и радним условима сењских ру- . 
дара. 

После добрих припрема; у измењеним и знатно повољнијим по
литичким условима на масовном збору у Сењском руднику 13. јула 
1903. године донета ]е .одлука да се .оснује Рударсио радничка 
удружење које ће ступити у савез са свим радничким друштвима, 
дакле, класним и њему потпуно сродним организацијама у Србији. 
Друштво је изабрало управу од најбољих и најхрабријих радника 
спремних за жртвовање у борби. Број од 200 одмах учлањених рад
ника и усвојена правила друштва указивали су на добру организо
ваност овог друштва и непокалебљиву спремност рудара да се у 
оквиру њега боре за побољшање својих социјалних и политичких 
услова. »Правила" Рударског радничког удружења Сењског рудни
ка иака су сасвим идентична правилима сродних радничких друшта

ва у градовима која на одређен начин испољавају извесне слабости 
и класну недореченост била су од великог значаја за борбу и це
локупну еманципацију рударских радника у Србији. Ово удружење 
било је прва организација рударских радника у Србији која је уиа
зујући на перспективу даље борбе охрабрујуће и подстицајна де
лавала и на организовање радника у другим рудницима. 

Радничко друштво у Сењском руднику делавало је у добра ор
ганизованој радничиој средини средњег Поморавља у чијим гра
довима су делавала позната радничиа друштва (у Параћину, Ћупри
ји и Јагодини). Оно је у широј поморавскај средини са несумњивом 
ревалуционарнам традицијом имало сигурну, толико потребну поза
дину и шири Осланац. Формирањем класне организације рударских 
радника у Сењском руднику стварала се друштвено-политичка ас
нава која је убрзо утирала пут класнам буђењу и револуционисању 
шире радничкесредине. То је стимулативно делавало на организо
ване и неорганизоване рударске раднике. У њихавај свести преав
ладавало је уверење да нису више беспомоћни пред бројним зло
употребама рударске управе и њених деспотских и биронратских 
органа. За опредељивање у будућим преламним конфликтним ситу
ацијама била је сада присутна сигурност и веровање у своје снаге. 
Ста га већ првих дана нанон формирања Друштва управа пачиње да 
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размишља о могућности одлучнијих мера ради заштите радничких 
права и спречавања самовоље појединих надзорника и управе руд
ника. 

Паралелно са организовањем радника вршиле су се припреме 
и на другој страни уз опште позната преимућства: материјалних ус
лова, организованог апарата и присутног државног апарата. Изве
сни· уступци пред захунталим захтевима радника били су само њи
хов неопходан тактички застанак и предах да би се У. погодном тре
нутку брзо обрачунали са главним актерима радничке организације. 
Због тога је управа рудника морала позитивно да одговори на захтев 
радника да им се обезбеди једна зграда за смештај читаонице и 
управе радничког друштва. Овај моменат прдеставља крупан дога
ђај у њиховом организовању и по последицама имао је одлучујуће 
значење у стварању елементарних услова за њихово будуће идејно 
и политичко истраживање и уздизање. Од тада рудари Сењског руд
ника могли су уз помоћ својих писменијих другова да се упознају 
са актуелним политичким збивањима у радничком понрету Србије 
и на константнији начин шире видокруг свог знања о свету и клас
ним односима у њему. На добро организованим читалачним групама 
које су окупљале и по 30 до 40 радника жудно се слушала свака 
вест о радничкој борби и њима упућеним порукама. "Радничке НО
вине«, њ·ихов раднички лист, помно су читали. Савременици тих до
гађаја говорили су да су се они са одушевљењем окупљали и да 
никога зато није требало посебно позивати. Позитиван одраз ован
вог стања манифестовао се у брзом повећању броја организованих 
раднина и омасовљењу радничног друштва које се за непун месец 
дана од оснивања повећало за нових 100 чланова чији се укупан 
број попео на 300: 

Било је то стање које је претходило бурним догађајима у лето и 
јесен кроз августовски и новембарсни штрајк. 

у овим догађајима као и времену које је претходило учествовао 
је и млади Петар Радовановић. Овако организована раднична среди
на и целокупна атмосфера живота и рада у Руднику морала је им· 
пресивно деловати на овог младог човека. Даљи политички развој 
и револуционарни пут Радовановића је на најбољи начин показао 
колико јеон примио и научио у њој. Стога претпостављамо да је ње
гов петогодишњи боравак у Сењсном руднику био од изузетног зна
чаја за његово идејно-политичко формирање. Многобројни облици и 
манифестаЦИје живота и рада у руднику, начин организовања, иако 
у невеселом битисању, морали су оставити снажан утисак и утисну
ти печат немирног и тешког времена на његову личност. Ту је он сте
као драгоцена политичка, идејна и организациона иснуства која ће 
му користити у наредним годинама по рудницима источне Србије у 
организовању рударских радника. У овој средини се учио масовном 
политичком раду са људима. Склон читању и жељан општег и поли
тичког образовања стекао је навику да чита нњиге и њему најближу 

2 Марновић Д. Светомир, Раднични понрет у Сењсном руднину од првог рад
ничног удружења до радничног самоуправљања, стр. 191, 100 година Сењсног 
руднина 1853-1953 .• Рад« - Београд, 1953. године. 
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радничну· штампу у НОЈОЈ Је насније са успехом и сарађивао. Из 
овога следи занључан да је Петар Радовановић боравећи више го
дина у Сењсном руднину и антивно учествујући у животу и борби 
рудара понео из ове средине, иано још врло млад, богато иснуство 
ноје је за њега имало фундаменталну вредност. Сигурно је стенао 
много другова и пријатеља нојих се радо сећао и са нојима је и у 
наснијим временима одржавао добре односе и у покрету и у личном 
животу. У сноро четрдесетогодишњем револуционарном раду на
рочито у радничном понрету рударсних раднина имао је прилине да 
се каснијих година макар и повремено и у ретким обиласцима по
ново састаје са својим некадашњим саборцима у Сењском руднику 
и Равној Реци. У контантима са овом средином, у драгоценој помо
ћи и подршци коју јој је пружао одужио јој се на најбољи начин 
Сењсни руднин и раднични покрет његових рудара био је друга сре
дина која је са свим својим друштвено-економсним аспектима зна- , 
чајно, можда· и одлучујуће, допринела Радовановићевом идејно-по
литичком формирању. 

Једини иоле сигуран извор о Петровом доласку у Сењски руд
ник, његовом вишегодишњем боравку и најзад учешћу у штрајкови
ма даје његов брат Јован Радовановић. Иако његова казивања нису 
увек прецизна и потпуна, она су драгоцена за упознавање Петровог 
живота и почетка ангажовања у радничком покрету. Незадовољан 
условима живота и рада које је Петар имао на ајлуку код богатог 
борског сељака Адама Бекериновића (село Бор), Петров отац Јанко 
је после годину дана одлучио да његов дечак промени средину. По
што је био обавештен да у Сењском руднику примају раднике за 
рударске послове одвео је Петра тамо, али се испречила невоља јер 
је управник рудника одбио да га прими због његове младости. На 
Јанкову молбу најзад се одлучио да га прими. Тако је Петар отпочео 
рад у јами у друштву са старим рударом Вићентијем Алексићем. 
Даља Јованова казивања о Петровом боравку у Сењском руднику 
су непотпуна и помало нејасна. "Он се тамо задржао више од годи
ну дана. У првој години он се истанао као трезвено дете, примио 
је тешке рударске послове, прилагодио се томе и остао дуже вре
мена тамо. После је тамо избио штрајк. То је било после доласка 
краља Петра на власт 1903. године. Иако је био млад изабран је у 
штрајкачки одбор. Био је до нраја штрајка и изгледа да је штрајк 
успео. 

Нада је требало да иде у војсну, он је још радио у Сењском руд
нику. Био је регрутован у ЗЛОТУ и служио је војсну у Зајечару - 6 
месеци у пешаДији. То је било 1904. године.«' 

Казивања свих осталих Петров их савременика о његовом бо
равку, односно првом запошљавању у Сењсном руднику и учествова
њу у штрајку 1903. године, мада су ретка, искључиво се ослањају 
на Јованова казивања (сећања). Ованва, сноро у целини су прихва
ћена од неких истраживача и регистрована у историографским ра
довима. 

, Мемоарсна грађа ОН 3ајечара - М. ОН 3а 1. 
Раз вита н радничног понрета у 3ајечарсном онругу 1903-1941., Музеј ру. 

дарства· и металургије у Бору, Дон. преп. Н ХII, инв. бр. дон. 241, препис, стр. 25. 
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У евоцирању сећања на Петра Радовановића његови преживели 
другови из Сењског рудника и Равне Реке дали су доста драгоцених 
података о његовом раду у овим рудницима и изнели многе зани

мљивости које бацају светло на његов лик и сјајне моралне особине. 
Они га приказују као сјајног борца и храброг човека који никада 
није устукнуо пред опасношћу. Управо због свега тога и чињенице 
да је био њихов друг и сам рудар који је са њима делио судбину, 
све, зло и добро, су га неизмерно волели и ценили. 

Приликом припрема прославе 100-годишњице Се;Ъског рудника 
учињен је вредан ~апор да се и једним историографским радом учи
ни осврт на раЗВОЈ радничког покрета у Сењском руднику од првих 
облика организовања и борбе до најновијег периода закључно са 
увођењем радничког самоуправљања. Аутор овог рада Светомир Д. 
Марковић посебно осветљавајући раднички покрет у социјалдемо
кратском периоду као и између два рата у доброј мери ~ористи. 
и сећања неколико преживелих рудара учесника свих значајних зби
вања у Сењском руднику и Равној Реци почев од штрајка из 1903. 
године. Међутим, и поред интересантних запажања и видног допри
носа у осветљавању револуционарних збивања у дугом временском 
периоду од преко 40 година (за неке догађаје чак после 50 година) 
неки ~одаци о Петру Радовановићу и његовом учешћу у штрајку и 
каСНИЈИХ година су доста непрецизни и временски неодређени. Ме
ђу организаторима штрајна помињу чланове управе радничког удру
жења на челу са Трнинићем, односно да су чланови управе били и 
чланови штрајкачког одбора нема помена ни у једном писменом из
вору изузимајући већ истакнуто Јованово казивање. 

У осветљавању догађаја после више деценија помињу се глав
ни организатори штрајкова и предузете репресивне мере против 
њих, посредно се назире и позиција Петра Радовановића у њима. 
После првог штрајка протеран је из Сењског рудника председник 
радничког удружења и вођ штрајка Добривоје Трнинић. После дру
гог Чеда Лукић, Васа Цонић и Миливоје Ристановић. У том кон
тексту је још речено: "Пери Радовановићу је такође био забрањен 
сваки приступ у Рудник. Нарочито је полиција мотрила на Перу Ра
довановића који је као председник Савеза рудара и поред све за
бране, често пута илегално делазио у Сењски рудник и Равну Реку.« 

Од 1904. гедине песле едслужења војног рока, Петар је радио 
у рудницима источне Србије, највише у Вршкеј чуки и Боговинском 
руднику, јер, после штрајкова за Петра није било више места у 
Сењскем руднику. Вереватно је и то бие један ед разлега што је ру
дарски посао наставие у Вршкој чуки. У Сењскем руднику посебно 
је био ~а~штрен режим и заведена контрола над активношћу рад
ника КОЈа је морала довести до извесне осеке и слабљења њихових 
акција. Неке од њих спроводиле су се у условима мање или веће 
конспиративности. Такву ситуацију управо илуструју нека сећања 
из 1908. гедине везана за пролазак Димитрија Туцовића 'Кроз Сењ
ски рудник на путу за 3ајечар. Према њима он се на Руднику за
држао врло кратке, а п'Отем преке Добре В'Оде и Треглана наставие 
пут за 3аiечар. Не располаже се подацима да ли је том приликом 
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одржао н~ки састанак. Преживели учесници су истакли да се међу 
рударима скоро није ни знале о његевом д'Оласку у рудник осим 
њих неколицине. Драгутин Стејковић пензионисани рударски рад
ник из Равне Реке 'Онда на раду у Сењсиом руднику, после толико 
година (1953) 'Оживео је сећање на тај догађај. Тврдио је, да је он 
лично провее Туцовића из Сењског рудника преко Добре Воде и 
показао му даљи пут за Зајечар. У еписивању 'Овог догађаја пеме
нуо је и Петра Радевановића. )ЈС њим је, вели СТОјковић, био и Пера 
Радовановић, рудар из Злета који је неко време ради 'о у Сењском 
руднику". Овај педатак је педударан са непосредним догађајима 
везаним за Туцевићев беравак у Зајечару и 'Окелини. У ове време 
стварно пада Туцевићев беравак у Зајечару. Заједно са Радован '0-
вићем присуствовао је великем народном (социјалистичком) зберу 
у селу Шљивару код Зајечара и говорио нареду. Стога се може 
закључити да су Туцовић и Радовановић тада У пролазу посетили " 
Сењски рудник. Међутим, услови за пелитички рад рударских рад
ника у овом руднику после 1903. године су били такви да су често 
упућивали и на примену илегалних и конспиративних облика и сред
става: 

Каснијих година дошло је до постепене к'Онс'Олидације синди
калне организације у Сењскем руднику, која је оства"рила известан 
напредак. Од је добрим делом био везан за активност Петра Радо
вановића који је, иаке у измењеним условима, иако удаљен од њих, 
ипак редовно обилазио своје другове. Са активистима и оним нај
напреднијим едржавао је сталну везу и пружао им пемећ у органи
зационим пословима и идеолошком раду, нарочито У разради пар
тијских материјала и штампе. У еживљеним сећањима Петр'Ових 
другова у Сењском руднику и Равнеј Реци 50-тих година на револу
ционарни пекрет и бербу сењских рудара доминира његева личност. 
О Петру су дата најлепша сећања, а он се представља као појам и 
синоним пекрета рударских радника и главни репрезентант њихових 
класних и пелитичких хтења. Нажалест, ни 'Овом приликем нема 
прецизног одређивања. Време је изгледа учинило своје. А део забо
рава прекрио тачна временска одређења. Међутим, може се са 
доста сигурности тврдити да је највећи део ових сећања везан за 
гiериод од 1919. до 1929-1930. године. Сењски рудари су геворили 
о Петру са одушевљењем, поносом и дужним пештовањем. Описи~ 
вали су га онако какав је он стварно бие и каке су га знали, слушали 
и поштовали и његеви Злоћани и сви рудари тимочког басена. У 
њиховим сећањима задрн~али су се најимпресивнији дегађајИ веза
ни за најтеже, најборбеније тренутке. Песебне су се сећали једног 
његевег наступања у кафани Сењског рудника којом приликем је 
едржае ватрени гевер. 

»Гевериле је јеш некелико њих. У кафани која је била препуна 
радника - били су· присутни комесар полиције и неколико жандар
ма и када је Пера печее да гевери сала је трештала од едушевљења. 
Када је на крају гевора узвикнуо. гремким гласем: - »Доле буржоа
зија, доле жандарми!« - »Деле полиција и радничке крвопије!« -

• Марковић д. Светомир, н. Д. стр. 210. 
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нафана је грмела од повина стотина грла разљућених рудара. Није 
нино смео да интервенише; жандарми су само проматрали Перу -
нису смели ништа да предузму. Знали су да би против себе имали 
цео руднин. Рудари су често пута имали прилине да слушају Перу. 
За време говора, баш зато што је делио сва зла и невоље заједно 
са свима, умео је да их одушеви. Често пута је и сам падао у ватру, 
и онда би се пењао на столицу, на сто и громним гласом подвини
вао. Кано је међу рударима Сењсног руднина и Равне Рене (јер је 
Пера обилазио и једне и друге), било доста рудара ~ Влаха то би 
он за време говора прво говорио на српсном а затим би то исто об
јаснио и Власима на њиховом матерњем језину.,,' 

Ови његови саборци су се даље подсећали на његов велини до
принос у идеолошном уздизању раднина и његове несебичне по
моћи у разради антуелних материјала. Пошто је по њима био нај
бистрији међу њима и лано схватао све што прочита, морао је на 
себе да преузме ту улогу. Оно што посебно нарантерише његов по
литични рад нао масовина то је изванредна сналажљивост и елас
тичност, необична ширина Пdгледа на циљеве понрета и вођење ан
ција. С правом претпостављајући да је због недовољног познава
ња српсно-хрватсног језина и уопште упутности преношења политич
не речи на матерњем језину, он је са рударима Власима одржавао 
посебне састанне и на њихов матерњи језин преводио читање. "Због 
свега тога Пера је уживао огРОМаН углед и ауторитет међу рудари
ма. За њега је био свано спреман све да уложи, не жалећи ни свој 
живот.,,-

Ано се свему овоме што нарантерише његову личност дода и то 
да је Петар Радовановић већ на почетну друге деценије двадесетог 
вена већ доста афирмисана личност за права радничних и сељачких 
маса у источној Србији, познат и у радничком покрету Србије, онда 
не треба да зачуђује одушевљење његових савременика и сабораца 
за њега и његову анцију. Није само у питању био његов несумњиви 
таленат за изоштрено и рафинирано комуницирање. са локалном и 
другим срединама већ и несумњиво велико револуционарно искус
тво, идеолошна и партијска изграђеност. Није тешко закључити да 
у осветљавању његовог рада у Сењском руднику и Равној Рещи до
м~нира и сазнање да се он у овој средини.осећао као свој са-сво
јима, да се за њу чак врло непосредно везивао и да је имао доста 

. интимних другова и пријатеља, непосредних сарадника у покрету. 
Иако није могуће тачно утврдити све догађаје и у ширини осветлити 
његово дело у радничком покрету Ce!i>CKOr угљена басена, поготово 
што је од 1921. понретбио у илегалности, његова везаност за ову 
средину обухвата вишедеценијски период од најмање 30 година. 
Ако ово тврдимо и делимично потнрепљујемо аутентичним чињени
цама, онда можемо рећи да је Радовановић читавог свог богатог 
револуционарног живота у радничком покрету Србије био вишестру
ким нитима везан за ову средину у којој је начинио прве. кораке 
и која му је дала прва искуства· да јој је он касније богато враћао, 
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, ИСТО, СТр. 212. 
- ИСТО, СТР. 212. 

увен је волео, стално био са њом и саосећао у свим њеним радо
стима и страдањима. Због тога је остао драга, неизбрисива легенда 
у радничком покрету Сењских рудара. 

у нојој мери је Петар Радовановић учествовао у политичном 
раду у широј средини моравског онруга није познато. Ваља ипан 
подсетити да је он у социјалистичком покрету Србије био један од 
запаженијих понретача и поборнина организовања покрета на селу и 
истицања јасних идејних и политичких циљева. Могуће је да се ма
кар у ретним приликама какве су могле бити и изборне кампање 
за парламентарне изборе укључивао у агитацију и наступао на поли
тичним скуповима у селима и варошима моравсног онруга. Сасвим је 
вероватно да је познавао и био у вези са истаннутим радничким 
првацима овога краја и да је пратио и добро познавао политичке, 
енономске и социјалне прилине шире пом ора вс не средине. И то из 
неколико разлога. Прво, везе са њом датирају још с краја прошлог 
и почетка овог вена, нада је у бурним годинама започео свој тего
бан рударсни живот и политичну антивност. По том основу, нао и 
посебном ангажовању у понрету рударсних раднина, он је, на но 
смо већ истакли, био у додиру са овом средином. Друго, као већ 
афирмисани друштвено-политички радник најактивније укључен у 
понрет, са нојим се сванано дугорочније рачунало, морао је не 
само прено покрета у рудницима бити повезан са овом средином, 
већ и знатно шире. И најзад, ·треба још подсетити да су тимочки 
и моравски онруг суседни окрузи вишеструно упућени један на дру
ги. У практичној политичкој акцији то се манифестовало повреме
ном разменом посета и присуством појединих кадрова у разним при
ликама. Забележено је присуство и других радничких првана у овом 

региону, нарочито Марна Лазића. 

Петар Радовановић је два пута био и кандидат на листи социјал
демократске партије односно КПЈ на парламентарним изборима. Ве
РОЕ!атно да је активно учествовао у припремама избора и изборним 
нампањама. Године 1912. на кандидатској листи Српске социјалде
мократске партије на посланичким изборима за округ моравски на
лазио се и Петар Радовановић нао шести од укупно седам канди
дата. На челу ове листе био је Драгиша Лапчевић.7 

. После балнансних и првог светсног рата започела је нова фаза 
у историји револуционарног радничног покрета. Петар је и даље, 
сада са богатим сазнањем и иснуством одушевљено нренуо у анци

ју. Пошто је радио у руднику угља у Боговини могао је као секретар 
Савеза рударских радника нешто ближе да прати организовање и 
понрет рударских радника У Сењсном руднику и Равној Реци, који 
је био у полету и снажној нонсолидацији. У атмосфери пуног ·анга
жовања извршен е су припреме за одлучну акцију за смањење рад
ног времена и укидање давнашњих намета на раднине. Најзад 25. 
јула 1919. године синдикат је поднео одлучан захтев управи рудни
ка у коме је тражио увођење осмочасовног радног времена, рад 
i три смене, бесплатно добијање нарбида за оqвет./Ьење, унидање 

7 »f>адничне новине-, бр. 45, од 23. 11 1912·. год. СТР. 1.:....2. 
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наплате за оштрење алата и најзад повишење надница. Захтев ру
дара је добио пуну подршку Главног радничког савеза. Добра орга
низација овог наступа са свим практичним манифестацијама недво
смислено је указивала на значајне квалитативне промене у органи
зовању рударских радника који су постали озбиљна друштвена снага 
са којом се морало рачунати и у будућим конфронтацијама. Управа 
рудника је била принуђена да преговара са представницима рудара 
и на законит начин учини уступке а као резултат изнуђених мера 
уследиле су две наредбе надлежног Министарства ёаобраћаја. об
јављене 31. августа и 1. септембра 1919. године. којима је 'учињен 
значајан заокрет у правцу ОСЛОбађања радника од давно већ пре
живелих рестриктивних мера које је управа рудника примењивала 
у исплаћивању радника и скраћивању радног времена. Министар
ство саобраћаја је 31. августа издало наређење следеће садржине: 

»Наредбом министра саобраћаја од 27. јула 1919. године под 
бр. 11.190 ступа на снагу од 1. августа нова тарифа за рад по пред
логу управе Сењских рудника и пристанку радничких делегата.а 

Другом наредбом. од 1. септембра 1919. (под бр. 2985) издато 
је наређење о укидању наплата од радника за осветљење у јами 
(карбида и олаја) и обавезе управе рудника да исто радницима даје 
потпуно бесплатно. Поменутом наредбом обуставља се и наплата 
од радника за оштрење алата. Најзад. извршено је и извесно пове
ћање радничких зарада.· Овај крупан догађај у борби сењских ру
дара за поправљање економског и социјалног положаја био је ре
зултат организованих акција. то је било дело њихове организације. 
рударског покрета. Њу треба посматрати у ширем контексту више
деценијске борбе и организовања са далеким коренима из 1903. го
дине. Не треба ни помињати шта је она значила за рударе Сењског 
рудника и Равне Реке и шта ће значити за рударске раднике у оста
лим рудницима.У ове догађаје активно се укључивао и Петар Радо
вановић. који је обилазио организације у руднику и Равној Реци. 
подједнако им посвећујући пажњу. Тежиште је-било НСI политичком 
и идеолошком раду који се углавном одвијао у читаоници.' 

Присуство Петра Радовановића на овом терену поред његовог 
сталног комуницирања са организацијама рударских радника забе
лежено је у парламентарним изборима 1920. године. На кандидат
ској листи Комунистичке партије Југославије у Моравском округу. 
на челу са Павлом Павловићем. секретаром ЦРСВ поред моравских 
и шумадијских првака радничког покрета налазио се и Петар Радо
вановић рударски радник из Злота.'· 

После краткотрајног периода оздрављења синдикалних органи
зација и снажног политичког просперитета радничког покрета у о
вим местима (Сењском руднику и Равној Реци) после доношења 

• Исто, стр. 214. 
• Исто, стр. 215, 216. 
ID .Радничке новине-, бр. 278, од 2ј. ХI 1920. године. 
На политичком збору у Сењском руднику, који је по одлуци партијске органи

зације у Ћуприји одржан 10. октобра, присуствовали су. и кандидати на листи НПЈ 
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Обзнане а потом и Закона о заштити државе. покрет је обезглав
љен. 

Могућности осветљавања активности радничког покрета. која 
се одвијала у илегалним или полулегалним условима уз непрестане 
сметње и ударце режима. тешко је пратити. О континуираним актив
ностима се не моще говорити. Но. упркос свега раднички покрет је 
крчио себи пут. Рудари Сењског рудника и Равне Реке су наставили 
да се организују и боре иако у битно измењеним и знатно отежаним 
условима. У тој борби увек су имали уз себе свога старог друга и 
пријатеља. опробаног борца за радничка права. Перу Радовановића. 
који је део своје широке активности посветио пружању непосредне 
помоћи њима. Доста ретка и малобројна грађа нам само делимично 
омогућује да осветлимо овај период активности радничког покрета. 
Ипак у свим манифестацијама покрета присутна је улога и акција 
Петра Радовановића. 

у условима илегалног политичног живота ноји је скоро искљу
чивао могућност организованог рада вршени су упорни покушај и 
ранијих радничних прваиа да организација проналази путеве даље 
борбе. Међу њима највише се помињу Пера Радовановић и Стојадин 
Петровић. рудар из Равне Реке. Њихови савременици су истицали да 
су њих двојица улагали N)HOrO ,напора да у илегалном раду доведу 
поново до оживљавања синдикалног рада и покрену раднике напред. 

Међутим. због објективно тешких услова рада. а некад и због суб
јективних слабости. акције су слабиле а организација била у стању 
мање или веће пасивности. Повремене везе Петра Радовановића 
са појединцима и покретом у Сењском руднику и Равној Реци пред
стављале су драгоцену помоћ која је импулсирала организацију и 
водила из мртвила и осећања бесперспективности. Радничка штам
па. и у отежаним условима. повремено је регистровала примере до
брог организовања и класног иступања радничке класе. Једну изу
зетну акцију рудара Равне Реке из 1926. године забележио је »Орга
низовани радник«. Они су 26. марта 1926. године одржали у Равној 
Реци збор на коме се говорило о значају синдикалне организације. 
и о положају рударских радника у ЈулослаВији." Збору је присуство
вао као други референт у својству секретара Савеза рударских рад
ника Петар Радовановић. Збору је присуствовало преко 400 радни
иа. али су непрестано хитали збору остали радници који су напу-

за моравски округ Пера Цветковић и Пера Радовановић. Они су учесницима 
збора поднели реферате у којима су .описали све патње и тешкоће раднога 
народа села и вароши. На том збору упознати са Програмом КПЈ који су усвојили 
одлучили су да формирају месну организацију НПЈ.« (Радничке новине бр. 277, 
од 16. октобра 1920. године). 

" Припреми овог збора претходи, као одговор на њихово писмо, писмо Петра 
Радовановића из Злота 8. марта 1926. године упућено Младену Тлигоријевићу 
за Пододбор рударских радника у Равној Реци. У њему поред осталих питања из 
статуса организације - чланства он истиче да му је мило што кажу да њихова 
организација добро напредује. Истовремено их обавештава да ће свакако. ако 
не буде спречен другим пословима и ако му из Београда буде наложено, да 
дође на њихов планирани збор. Истиче да може допи и на њихов позив. Из 
даљег излагања види 'се' да је одлично упознат са свим појединостима и' збива
њима у њиховоЈ организацији. И завршава писмо: .Мило ми је када је Серафин 
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штали посао. Убрзо су кафана и остале њене просторије биле дуп
ке пуне. Први референт Вучевић је лепим излагањем развио теори
ју о значају синдиката и вођењу економске борбе, али је изненада 
уласком жандарма и иступањем командира жандармеријске стани
це збор поремећен. На његов позив да Вучевић »у име заКОНа" 
прекине са говором а присутни напусте збор дошло је до оштрог 
дуела. 500-600 радника били су револтирани поступком жандарма 
и једног провокатора, али су остали на месту не прекидајући свој 
збор. Тада је на сцену ступио Пера Радовановић. »Орfpнизовани рад
ник« у броју 27. од 8. априла 1926. године о његовом наступању на 
овом збору даље пише: . 

»Пошто је другу референту било немогуће више да говори, ус
тао је као други референт друг Пера Радовановић, бурно поздрав
љен од .присутних. 

Полиција је била у врхунцу раздражености, али је то све било 
узалудно, јер су присутни захтевали да се одмах полиција удаљи 
из локала. Друг Пера је подвукао насиље које се данас спроводи 
над радницима и позвао присутне да продуже свој посао на поди
З8ЊУ и снажењу свога Савеза, да се не плаше ничега и никога, јер 
радник мора и треба да буде јунак. 

Узвици живели говорници, доле полиција, орили су се кроз 
кафану. На крају крајева полиција је другове Вучевића и Радовано
вића стражарно спровела комесару полиције у Сењски рудник. 

Стицајем прилика одсутало се од даљег протеривања ове дво
јице. 

Радници су били веома расположени и нису се нимало дали збу
нити оваквим поступком полиције. 

Напротив, показали су своју добру вољу и готовост да наставе 
рад на снажењу свог савеза. 

Интересантно је овде напоменути, да су центрумаши покуша
вали да сазову збор, па чак и плакат растура~и, али су издајници 
радничке класе и радничке ствари БОјкотовани. . 

Од својих присталица они имају свега једног јединог, и то зак
летве ради. 

Другови рударски раДНИЦИ,смело изграђујте свој Савез и знај
те, да, уколико будете јаче организовани, уколико будете борбенији, 
утолико ће ваш положај бити бољи. 

Колико снаге, толико и права! Насупрот бездушној експлоата
цији и јединству' капиталиста, одговорите сложно и снажно кроз 
свој Савез рударских радника!« (Следи потпис Мил. Вучев'ић).12 

овако славно npouiao, свугде тако пролазе издајице радничке класе. Пишите ми 
о свему и врло често. 

Друг Јован Јокановић нека пожури са новинама и нека поручи бар неколико 
бројева. 

Свима срдачно поздравље. шаље Пера Радовановић, секретар рудара.« 
Оригинално писмо Петра Радовановића, Историјски архив, 3ајечар, фас. соц. 

пок. 

12 .Организовани радник«, Београд, 8. април 1926. године, бр. 27, стр. 4. 
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i· Успех збора био је несумњив а његов одјек велики и на уда
љеније рударске средине. Управа Сењског рудника и полицијски 
органи, озбиљно узнемирени, предузели су хитне мере против ор
ганизатора и главних актера збора. Будући да је Пера Радовановић, 
запослен у Боговинском руднику, административно био везан за бо
љевачки срез, достава је учињена поглаварству среза бољевачког 
у Бољевцу. Своје учешће на успешном збору у Равној Реци и привр
жености ове средине њему Радовановић је морао скупо да плати, 
да на својој кожи осети. У подужем напису »Организованом радни
КУ« он (п. Радовановић) потанко објашњава одмазду према њему 
али и своја снажна уверења и бескомпромисност, оданост ствари 
радничке класе. 

»Драги другови! 

9. ов. м. позват сам у поглаварство среза бољевачког по до
стави полицијске власти из Сењских рудника. Поглавар среза поз
вао ме у I-!>егову канцеларију, и без икаквог саслушања напао ме и 
почео опасно тући песницама по лицу, па најзад ударао ме столи
цом у прса и ребра; опсовао ме и најбаналнијим изразима изгрдио, 
(марш у Русију, мајку "ги комунистичку итд.). 

Саопштио ми је да сам од данас интерниран, и да не смем оти
ћи ни на мој приватни пољски рад без пријаве код жандармеријске 
станице у својему месту. Запретио ми је отворено да ће ме отерати 
у гроб, или У гору, јер вели тако му је наређено. Ако ја нећу да 
бежим он ће ме на то натерати! Ово је све учињено само зато што 
сам био код рудара у Равној Реци и покушао да одржимо збор који 
нам је забрањен од тамошње полиције. 

Ова ме ЖИВО1'иња неће уплашити ни овим његовим животињ
ским поступцима да не радим на синдикалном организовању руда

ра, што ми је једини разлог тог бруталног гоњења а што би нам 
требало одоБРИТlI!, јер то одобрава и Устав чл. 33 као и Закон о 
заштити радника параграф 28. 

Командир жандармеријске станице у мојем месту исто тако 
прети преко мојих пријатеља да ће ме он скоро средити. Све ово 
мене није изненадило, јер сам пуно уверен да када је год хтео 
и почео покрет рударских робова противу бездушне експлоатације,. 
тада су сви сопственици јаукнули у један глас и увек потражили по-
моћ верног им савезника полиције. . 

Ја сам иструлео у затвору већ 2 године само због тога, и сада 
ће ми се исто тако слично па можда и горе десити, јер су сопстве
ници рудника овога краја богови капитала, и све што они наређују' 
мора тако бити. 

Можда ћу ја и страдати, само зато што браним интересе наших 
радника, наших' грађана, али никако због комунистичког или анти
државног рада, већ само зато што се искрено борим за боље услове 
за живот наших радника. 

Нека ово упамте рударски радници овог краја, да без њихове 
солидне и чврсте организације као и без високе класне свести, и 
крајњег пожртвовања не може се доћи' до бољих услова за живот. 
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И што ме они туку, пребијају и гоне па можда ћу платити и живо
том, то није атак само лично надамном, већ на хиљадама њихових 
и њихових породица гладних живота. 

Да живи Савез рударских радника. 
Да живи непомирљива класна борба гаравих рудара. 
Доле тиранија над голим животима тих бедника. 

Петар Радовановић 
секретар рудника на Тимоку«13 

Нема сумње, да су се и даље упркос поодмаклог времена од 
увођења репресивних мера актима Обзнане и Закона о заштити 
државе услови струковног организовања радника пооштравали а 

репресивне мере биле све веће. Буржоазија је користила све мо
гућности добро организованог полицијског (државног) апарата који 
је маштовито проналазио своје »властите« мере да би угушио полет 
радника. О Петру Радовановићу се много знало. То су године њего
вог силног успона и пуне идејне зрелости. Свесне његове велике 
вредности и опасности' коју носи његова организована акција на
стојало се синхронизованом акцијом више суседних средина, у ко
јима је он живео или политички деловао, да се бесснрупулозним 
физичким и другим средствима тортуре он спречи и изолује. 

Успевало се у томе да дотле многи легални облици рада, који 
су били иснључиво на линији остваривања елементарних права из 
радних односа и класног организовања, слабе или се јавно напу
штају. Уместо њих морало се ићи на илегалне или полулегалне ску
пове. Макако Радовановић био неустрашив борац, логиком догађаја 
(услова и развоја) морао се и сам прилагођавати, што му, с обзиром 
на његове личне квалитете (велику интелигенцију, знање и искус
тво), није било тешко." 

Тридесетих година, нарочито за време диктатуре, када су се 
поново и у још оштријој мери погоршали услови за делатност рад
ничког покрета и у Сењском руднику и Равној Реци; дошло је до 
поновне стагнације и слабљења покрета. Чини се, да везе Пере са 

. радничким организацијама ових рудника слабе, можда и потпуно 
прекидају. Зато је било свакако више разлога објективне и субјек-

13 »Организовани радник-, Београд, 22. IV 1926. године, VI, бр. З1, стр. 2. 
" О овоме сведочи једно Радовановићево писмо упућено Лододбору рудара 

у Равној Реци неидентификованог датума. 

»Другу Младену Ћурићу, Богдановићу и свима осталим члановима управног 
и надзорног одбора 

Равна Река 
Драги другови! 

По вашем заједничком споразуму Конференција се може одржати ако до
приноси користи и то, изван колоније јер до овог часа нисам још добио из 
Београда одговор поводом одобрења нашег рада и зато морамо је одржати изван 
колоније. Ово треба бити у понедеоник увече а може и у уторак увече најдаље. 
Ја долазим у понедеоник у вече. Са другарским поздрав ом 

П. Радовановић-. 

Музеј рударства и металургије Бор, Одељ. радн. покрета. 
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тивне при'роде, што не може бити предмет разматрања у овом раду. 
Ово се на одређени начин подудара и са његовом активношћу у 
радничком покрету тимочког краја, која више ни изблиза нема ону 
снагу и снажно присуство. Истина у казивањима Јована Радовано
вића истицањем и неколико догађаја настоји да се она некако про
дужи, скоро до 1941. године. Међутим, баш овај део његовог сећа
ња треба што критичније примити. Стиче се несумњив утисак да је 
Петар тридесетих година мање присутан у покрету. 3а то, разуме 
се, могу постојати врло убедљиви разлози који се овом приликом 
не могу свестрано анализирати. Највеће је свакако, након· вишеде
ценијске борбе - физичког малтретирања и страдања по затвори
ма, његово веома нарушено здравље. Међутим, писмо Љубе Коко
товића, његовог старог друга из покрета, упућено Петру 12. IV 1946. 
године из Београда, непуну годину пре његове смрти, истиче и један 
други моменат. Он скоро са неверицом констатује Петрова интере
совање за неке истакнуте руководиоце КПЈ, који већ давно више ни
су у животу, да је он слабо информисан о стању у Партији »да ти 
многе ствари нису познате«.15 Без обзира на све околности и сву 
сложеност илегалног политичког рада па и на здравствено стање, 

ова чињеница ипак недвосмислено указује да је он био мање ан
гажован у покрету иако је, јер другачије није ни моглобl1ТИ, остао 
до краја достојан својих идеала и опредељења. 

Умор 11 болест, уз стицај разних околности савладавале су овог 
храброг и непоколебљивог борца. Изгледа да је његова генерација 
у предвечерје· другог светског рата злокобном судбином, мање или 
више остваривши задатке Партије нестајала са политичке и животне 
сцене. Постепено се гасио и херојски и мученички живот Петра Ра
Довановића. Ипак, дочекао је, смртно болестан, победу КПЈ и дола
зак созијализма. 

Раднички покрет средњег Поморавља за све оновремене и по
тоње успехе до наших дана много дугује Петру Радовановићу. 

15 Писмо Љубе Кокотовића Петру Радовановићу од 12. IV 1946. године, Исто
ријски архив, Зајечар, фонд социјалистичког покрета. 
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Др Стојан Кесић 

УЧЕШЋЕ ПЕТРА РАДОВАНОВИЋА, РУДАРСНОГ РАДНИНА У РАДУ 
РАДНИЧНЕ НОМОРЕ СРБИЈЕ 

Овај рад по обиму је кратак а по садржају третира два пробле
ма. Прво, покушај да се раздвоје активности двојице радника, акти
виста у Српском радничком покрету који су имали исто име и пре
зиме. Ради се о Петру Радовановићу,' обућарском раднику из Лаза
ревца и Петру Радовановићу,2 рударском раднику из Злота. Друго, 
укратко се приказује рад Петра Радовановића, рударског радника у 
Радничкој комори Србије: Мислим да овакав рад по својој природи 
треба да буде кратак пошто су мере, које је преузимала Радничка 
комора, помагали својим акцијама Српска социјалдемократска пар
тија' и Главни раднички савез' Србије. Ова радничка тела одржаваће 

, Радовановић ПетаР.. опанчарски радник из Београда, члан управног одбора, 
деловођа и председнi'lК надзорног одбора Пододбора Савеза опанчарских рад
Hi'lKa у Београду; члан управе Месне организаЦi'lје ССДП у Београду; члан над
зорног одбора Савеза опанчарских раднина и члан Радничне коморе 1912--1914. 

2 Радован.овић Петар (1882--1947), рударски paДH~K из Злота код Бора. 
познати СОЦi'lЈалистички агитатор и активиста; посланички кандидат 1912. и 1914. 
године; учесник конгреса Уједињења и Вуковарског конгреса. После Обзнане 
хапшен и прогањан; посланi'lЧКi'I каНДi'lдат 1923., делегат КПЈ на конгресу Црве
не СИНДi'lкалне интернаЦi'lонале у MOCKBi'I 1928. и Савеза 'Рудара ЈугослаВi'lје 
на конгресу рудара СССР. На четвртом конгресу КПЈ у Дрездену 1928. i'lзабран 
је за члана ЦК КПЈ. Од 1928. године све је мање ПРi'lсутан у :радничком по
крету. 

э МИНi'lстар народне ПРi'lвреде је посебнi'lМ распi'lСОМ објавио да 4. јула 
1910. ступају у Жi'lВОТ само одредбе о Коморама i'lЗ Закона о радњама. Тако 
је већ у јулу 1910. ГОДi'lне основана ПРi'lвремена РаДНi'lчка комора. Статут Ко
море радио је ДИМi'lТРi'lје ТУЦОВi'lћ по коме је Комора имала задатак да у 
СМi'lСЛУ заШТi'lте i'lHTep~Ca раДНi'lчке класе подноси предлоге, даје мишљења, 
BOAi'l спорове, учеСТВУЈе У анкетама и статi'lСТi'lЧНi'lМ ,пословима, iпосредује у 
сукобi'lма између радника i'I каПi'lтаЛi'lста; сарађује на i'lзрађивању, спрово
ђењу i'I КОНТРОЛi'lсању раднi'lЧКОГ законодавства и свих установа које се радни
чких интереса Тi'lЧУ. 

• Српска социјалдемократска партија (ССДП) је основана 2. августа 1903. 
године. Прогр~ јој је био копија Ерфуртск?г програма немачке социјалдемо
кратске "парТИЈе. Са мањим изменама бi'lО Је на снази све до 1919. године. 
Први председници били су Драгиша Лапчевић и Никола Величновv.ћ а сенрета-
ри Коста Јовановић i'I Радован Драговић. " 

, Главни раднични савез (ГРС) основан 2. августа 1903. године. На оснивач-
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међусобне везе и уснлађивати своје акције све до почетка првог 
светског рата_ Због тога ћу [се, а и због најављених саопштења која 
ће третирати ове проблеме, ограничити само на два споменута 
проблема_ 

На седници Радничке коморе од 29. августа 1912. године при
суствовали су како чланови Извршног одбора тако и чл~нови из 
унутрашњости.' На овој седници делегат тимочког региона био је 
Милисав Милановић. Међу потписницима налази се и Петар Радо
вановић. Међутим, то није Петар Радовановић из" Злота већ је то 
Петар Радовановић из Лазаревца ноји је члан Коморе скоро од 
њеног оснивања. И у диснусији је најављен као обућарски радник 
из Лазаревца. 

Милисав Милановић, заступајући радничке организације из ти
мочког округа, оштро је критиковао владу и Министарство привреде 
који су под законом били дужни да контролишу извођење одредаба 
Закона о радњама.7 Они су, међутим, у сарадњи са полицијом, по 
многим местима Србије ометали примену поменутог Закона. Ни са 
тим се нису задовољили већ су предложили измене у Закону о рад
њама које су биле крајње неприхватљиве за радничку класу. На 
нрају Милисав Милановић је препоручио да Радничка комора у од
брани својих права буде крајње енергична и брани своје тековине 

нроз борбу радничких организација. 

С обзиром да је у другом балканс;ком рату погинуо Сава Кова
чевић,В дотадашњи деловођа Радничке коморе, наметнуо се проблем 
ко ће те послове даље обављати. Тако сенретар Коморе Филип Фи
липовић,' на седници од 27. јануара 1914. године, обавештава Извр-

ком конгресу донет је правилник ГРС. За првог председника изабран је Луна 
Павићевић а за секретара Стеван Васиљевић. 

, Архив Србије, Српска социјалдемократска партија, нњига записника" Рад
ничке коморе, записник 25. августа 1912. године, стр. 160. (у даљем тексту: 
АС, ССДП ... ) 

7 Закон о радњама изгласан је у Народној скупштини Србије 10. јуна 1910. 
године и ступио на снагу 1. јула 1911. године. Према овоме Закону регулисан 
је правни статус радника, њихов однос са послодавцима, "право раднина на 
штрајн и удруживање у своје професионалне организације. Од велиног су зна
чаја биле и одредбе о обезбеђењу радника у случају повреде. болести и смрти, 
Закон о радњама представља почетак модерног радничког законодавства у 
Србији. Буржоазија је Занону пружала снажан отпор а влада је одуговлачила 
да обезбеди његово ступање на снагу и више водила рачуна кан о да га из

мени. 

, Сава Ковачевић (1877--1913), јорганџијсни раднин из Београда, сенретар 
Савеза терзиско-јорганџисно-памунлијашких раднина Србије; одговорни уред
ник Радничних новина 1905-6. и њихов власнин 1907--8. Члан УО ГРС 1904-7, 
и члан ГПУ ССДП 1906--7. Социјалистични одборнин београдсне општине; де
ловођа Радничне коморе у Београду 1912--13. Погинуо у другом балнансном 
рату. 

" 'Филиповић Филип (1878--1938), професор математине из Чачна. Фанултет 
завршио у Петрограду, у Србију се вратио 1912. године и постављен за сенре
тара Радничне коморе; један од уреднина часописа .Борба«. Оснивач и нај
истаннутији вођа СРПЈ(н). На Вуковарском конгресу изабран је за члана ИО 
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шни одбор да је на дужност деловође ангажовао Милисава Мила
новића, дотадашњег члана Номоре,'О пошто се преселио из Зајечара 
у Београд. Одбор је прихватио Филипову информацију, а Милисав 
Милановић је и даље остао у Номори као раднички представник ти
мочког округа. На истом састанку је донесена одлука да се, према 
Статуту, 23. фебруара 1914. године обаве избори делегата на место 
отпалих и иступилих чланова из Номоре. 

После обављених избора сазнајемо имена шест .чланова Номо
ре који су изабрани у Београду и осам чланова из'разних места 
Србије. Међу овима последњима, по први пут у Радничкој комори 
сусрећемо име Петра Радовановића, рударског радника из Вршке 
чуке. У исто време престала је дотадашња функција Милисава Ми
лановића као делегата тимочког округа. 

Нада је у Номори изабран Петар Радовановић, радничка класа 
у Србији је била у доста тешкој ситуацији. После балканских ратова 
Но мора је наставила са радом захваљујући брзој обнови радничких 
организација преко којих је прибрала податке о положају радничке 
класе и примени одредаба Закона о радњама. Извештаји који су са 
терена стизали у Номору били су поражавајући за раднике: радно 
време је продужено, наднице оборене, Судови добрих људи," и тамо 
где су изабрани, нису били уведени. у дужност а поред тога у току 
рата били су чак и суспендовани. Радницима је закидана зарада и 
кршене уредбе о отказном року. Пошто је Радничка комора сагледа
ла какав је положај радничке класе у Србији она је често интерве
нисала код Министарства привреде и захтевала да се поштују заш
титне одредбе Закона о радњама. Након многобројних интервенција 
Но море Министарство привреде је, 6. марта 1914, издало распис у 
коме је наредило свим државним и самоуправним властима да За
кон о радњама најстрожије примењују. Али, како рече Филип Фили
повић на седници Радничке коморе, »НИ после овог расписа није се 
осетила скоро никаква промена у корист примене Закона о рад, 
њама. Само тамо где су радничке организације довољно јаке, тамо 
се у неколико осећа да се одредбе Закона О'радњама отпочињу 
примењивати« .12 

Ступивши у Радничку комору Петар Радовановић почиње још те
шње сарађивати са Филипом Филиповићем. Они заједнички покрећу 

Централног већа и једног од секретара НПЈ. Због револуционарног рада често 
је осуђиван. Један је од делегата на Нонгресу НИ у Москви (1924); члан Бироа 
ЦН НПЈ у Бечу (1929); члан Егзекутиве НИ, Црвене сељачке интернационале и 
Аграрног института. Нестао у стаљинским чисткама 1938. године. 

,о Милановић Милисав, опанчарски радник, секретар окружног синдикалног 
секретаријата у Зајечару 1911-1912; члан Радничке коморе за тимочки округ 
а од 1913. њен деловођа. Посланички кандидат на листи ССДП 1912. године. 

" Суд добрих људи је предвиђен по Закону о радњама а требало је да се 
установи по свим већим местима, служио је за расправу спорова који настану 
између радника и послодаваца. Суд добрих људи састојао се од З члана, пред· 
ставник радника и послодаваца а оба су бирала трећег неутралног члана -
председника. Власти су настојале да што даље одгоде увођење ових судова и 
да основанима ометају рад. 

12 АС, ССДП, Нњига записника Радничке коморе, записник 28. мај 1914. 
године, стр. 203. 
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питање положаја рударских радника у тимочком басену. У том сми
слу је настала и упућева представка Министарству привреде са 
захтевом да се укине Службени ред на рудницима и омогући сло
бодно организовање рударским радницима. Поред тога, Но мора је 
послала представку министру грађевина да прими једног њеног 
представника у Номисију за испитивање разних злоупотреба и по
жара у Сењском руднику." 

По први пут наилазимо на податак да Петар Радовановић извр
шава задатак Радвичке коморе јер је раније извршавао задатке Срп
ске социјалдемократске партије и Главног радничког савеза. Он 
је покушао да посредује у привредном спору између рударских рад
ника и управе рудника. Полицијски комесар га је у томе спречио и 
на дрзак начин одстранио из рудника. Петар Радовановић није 
обавио свој задатак без обзира што је имао овлашћење Радничке 
коморе и што је Министарство привреде телеграфски обавестило 
полицијског комесара да не омета представника Номоре у његовом 
послу. И овом приликом је Филип Филиповић упутио протест Мини
старству привреде и прено "Радничких. новина« обавестио јавност 
шта се све догађа у Борском руднику." 

Одраз овакве ситуације је и дискусија Петра Радовановића на 
пленарној седници Радничке коморе 28. маја 1914. године." Он је 
говорио о тешком положају рударских радника који су лишени сло
боде изузетним Рударским законом и Службеним редом на рудни
цима. Ови закони су омогућавали власницима рудника да експлоати
шу раднике на разне начине. Уколико радници протестују против 
оваквог стања онда им није гинуло шиканирање посебне врсте и 
спровођење из региона рудника. Повреде и погибије су биле врло 
честе али су чуване у великој тајности. Зато су I-!есрећни случајеви 
врло тешко и са великим закашњењем стизали у јавност. Петар Ра
довановић је посебно подвргнуо оштрој критици управе рудника 
које су у договору са полицијом забрањивале приступ функционе
рима Радничке коморе и других радничких организација. Посебно би 
се окомили на радничке представнике који су имали одобрење да 
изврше неки увиђај, прикупе податке о понашању управе рудника и 
статистичке податке о положају рудара. И сам Петар Радовановић је 
више пута био подвргаван разним врстама злостављања и малтрети
рања. Зато он на седници Номоре, са пуно срџбе изјављује: »Рудар
ски радници на рудницима су без икаквих закона и заштите, за 
привредног инспектора они не знају нити он на руднине икада до

лази«. 

Законом о радњама била је предвиђена привредна инспекција.'· 
Привредни инспектори, да би обавили своју дужност, морали су 
често путовати и одржавати тесну везу са радничким организација-

" Исто, записник 21. април 1914. године. 
" Радничке новине бр. 61, 1914. године. 
" АС, ССДП, Нњига записника Радничке коморе, записник 28. маја 1914. 

године. 

" По закону о радњама предвиђена је и Привредна инспекција која је има· 
ла дужност да прати примењивање одредаба Закона о радњама. Привредна 
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ма. Међутим. убрзо се показало да они не обављају своју функцију 
према прописима већ су се претворили у обичне чиновнике који су 
највећи део послова обављали у канцеларијама. У већини спорова 
више су заступали интересе владе и послодаваца него интересе рад

·ника. 

Ако би се говорило о раду ПетраРадовановића само међу 
рударским радницима онда би се његова оп шта активност запоста

. вила и сузила. Он је као делегат Радничке коморе за. ступао и инте
ресе радника. других струка. Он је у овом периоду слао извештаје 
Радничкој комори који су се односили на читав тимочки округ а у 
којима је писао· о раду Судова добрих људи. о неактивности прив
редних инспектора и о самовоља ма управа руднина и послода

ваца. 

Рад Петра Радовановића у Радничној комори био је нратан али 
садржајан. У тону Првог светсног рата .но мора је престала са ра
до.м. а Петар је прекинуо привремено сарадњу са Филипом Фили
повићем а заувек са Димитријем Туцов'Ићем као почасним чланом 
Радничне коморе. 

инспеКЦИЈа Је стајала под контролом Министарства народне привреде, од њега 
је зависила и зато није интервенисала у корист радничке класе већ у корист 
послодаваца. 
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Др Смиљана Ђуровић. 

ПРИЛОГ П.РОУЧАВАЊУ УТИЦАЈА ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 
ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ НА РАДНИЧКИ ПОКРЕТ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 

(МЕТОДОЛОШКО ПОСТ АВЉАЊЕ ПРОБЛЕМА) 

1. Изучавање економског развоја источне Србије у периоду 
1918-1941. година улази у ред оних истраживања која својим ре
зултатима у неким 'битним стварима мењају досадашњу историјску 
синтезу у ненолико праваца. пре свега онде где је грађена на ос
нову искључивих резултата тзв. »политичне историје«. Међутим. и 
ови последњи су до сада остављали ово историјско .подручје на 
маргинама савремене историје. што не би смело да буде.· 

Пре неколико година изнели смо неке резултате нашихизуча
вања енономсне историје Југославије. ноја се доста битно разлину
ју од досадашњих оцена о том питању. Ради се о симпозиуму у 
Аранђеловцу. где се говорило о специфичностима енономског раз
воја појединих делова Југославије у међуратном раздобљу.' За 
историографију је данас важно преиспитивање вредности подата
ка ноје нам дају и нуде између осталог званични статистични до
кументи старе Југославије. а темељ су општеприхваћене оцене 
да је Југославија између два светска рата била »изразито аграрна 
земља«. Иза ове једнострано преузете оцене из економских наука 
у историографији се као најјачи и једини :аргумент наводи податак 
из пописа становништва из 1921. године о проценту пољопривред
ног становништва.2 

, С. Ђуровић. Критика -аграристичке идеологије- и друге основне оцене 
теоретског часописа КПЈ -Класна борба- о економском развоју и проблемима 
Југославије између два рата. Acta histогiсо-оесопоmiса 1ugQslaviae. 7/1980. Заг
реб.1918.93--106. 

2 Наводи се проценат од 75.9% запосленог становништва у пољопривреди 
и наспрам тога 9.8% становништва запосленог у индустрији и занатству. Чак 
се не анализира ни податак да је заправо према групама занимања по главама 
запослених у главном занимању било у: 1. пољопривреди. сточарству. шум ар
ству и· рибарству 1.741.092 или укупно 75.9%. Како су запослени у шумарству 
вероватно били запослени и у тзв. пшумској индустрији.. а не пољопривредни 
радници. то је већ овим грубим уиазивањем јасно да и овај глобални проце· 
нат као такав треба да претрпи измене. 
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Критериј за одређивање, да ли је једна земља аграрна или 
индустријска у економским наукама јесте, да ли у њој преовладава 
пољопривредно становништво, или непољопривредно, као и то, 

одакле потиче претежан део друштвеног производа и националног 

дохотка.' Када кажемо да историографија једнострано преузима 
квалификацију међуратне Југославије као »изразите аграрне зем
ље«, онда мислимо на то што се ова дефиниција у историографији 
другачије схвата, па се на њој таквој онда гради низ веома нета
чних закључака о материјалној, тј. историјској осноi;lи револуцио
нарног радничког покрета. Многа историографска дела говоре о 
зрелости КПЈ, јачини и развоју радничког покрета у Југославији 
1918-1941. године, а све се то што се тиче материјалистичког 
схватања историје гради на тези о »изразито аграрној земљи«, па 
испада да радничка класа нема своје реалне основе. 

Ситуација је, међутим, доста другачија када се крене у моно
графска истраживања економсног развоја Југославије између два 
рата. Када се ствари рашчлане, онда се види и да цепа Југослави
ја није била »изразито аграрна земља«, нити се у свим деловима 
Југославије 1918-1941. године национални доходак формирао од 
пољопривреде, него је негде потицао и из прерађивачких делат
ности. 

Као прво, нужно је констатовати да је 1918. године затечена 
општа неравномерност у развоју капитализма у појединим земља
ма Југославије била историјска чињеница. Као друго, према струк
тури становништва по врсти занимања, у међуратном периоду, ма
ње аграрне од југословенског просека, а јаче занатске и индустриј
ске биле су Словенија и Војводина, док су јаче аграрне од просека, 
а мање занатске и ИНдУстријске биле Србија, Македонија, Босна и 
Херцеговина, Црна Гора и Косово. Изражен аграрни и индустријсни 
карантер привреде постојао је на велиним подручјима унутар ових 
области, за неколико постотана био је јачи или слабији. Тано је у 
ужој Хрватсној и Славонији у области између Саве и Драве било ја
че развијено занатство, банкарство и саобраћај, него- што је југо
словенски просек, док је све то било слабије од југословенског 
просека у јужни м и југозападним деловима Хрватске: У том смислу 
има своје нарантеристине и тимочни рударско-индустријски регион 
у источној Србији, и уопште у Србији и Југославији. У овом тенсту 
ћемо се углавном ·позабавити тим, да бисмо исправили нолико је 
то могуће нене историографске грешке. 

Треба, међутим, нагласити да су привредно заостала подручја 
вршила притисан на целонупну привреду земље, па је управо пре
тежно аграрна структура великог дела кра.љевине СХС отежавала 
формирање већег националног дохотка, властитог капитала и бржу 
индустријализацију земље у целини. Иако су пољопривредни про
изводи били главна основа целокупног привредног живота, а tнито 

з Др А. Драгичевић, Лексикон политичке економије, први свезак А-М, Заг
реб 1965. 

• Види М. МИРlювић, Економска структура Југославије 1918-1941, Загреб 
1950. 
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и стона главни предмет извозне трговине, економсна снага и ути

цај већине пољопривредног становништва био је незнатан и не
сразмеран с његовим продуктивним радом и суделовањем у ства

рању дохотка. Енономску моћ су чинили слојеви капиталистичког 
друштва формирани у индустрији, трговини, банкарству и славон-
ском и ВОјвођанском велепоседу. . 

Изучавање теоретског доприноса југословенских комуниста 
развоју марксизма између два рата даје резултате који потврђују 
наша претходна упозорења. Пре свега ту мислимо на Филипа Фи
липовића и његова упозорења радничкој класи у теоретсном часо-

. пису КПЈ »Класна борба« о опасности прихватања у радничком по
крету »аграристичке идеологије«. Ако би раднички покрет прихва
тио концепцију развоја аграрних потенцијала земље на рачун слаб
љења тренда индустријализације, што је ·чинило суштину »аграри
стичке идеологије«, значило би према Филиповићу управо подржа
ти притисак међународног империјализма да се Југославија пре
твори у »типичну аграрну земљу«. Године 1926. Филиповић је као 
једну од основних оцена привредног развоја Краљевине СХС изнео 
оцену »да међународни капитал није толико сентименталан према 
југословенсној привреди да би свој капитал уложио у индустријсне 
инвестиције ради напредовања домаће југословенсне индустрије«. 
»Напротив - каже он - они продиру у Југославију са својим ка
питалима, да би приграбили у своје руке руднине, шуме и друга 
привредна богатства Југославије ради снабдевања њихове индус
трије сировинама. Другим речима, међународни империјалисти ра· 
диће свим средствима на »аграризацији« Југосnавије, то јест на 
претварању Југосnавије у типичну arpapHY земљорадничну земљу, 
у своју коnонију.(Подвукла - С. Ђ) у томе циљу они ће тражити 
да ублаже нашу пољопривредну кризу, али у исто време својом 
политиком заоштраваће нашу индустријску кризу да би потпуно 
уништили нашу Домаћу индустрију. Међународни финансијски ка
питал у последње време спроводи ту политику ·систематсни и упор

но не само према Југославији Hero и према свим државама ство
реним после рата - према Пољској, Литвији, Естонији, Финској, 
Чехословачкој, Балканским земљама итд. Међународни империја
лизам спроводећи »аграризацију« свију ових земаља задаје тиме 
велики удар и радничном покрету ових земаља. Према томе и но
мунистичке партије ових земаља мораће удвостручити своју борбу 
против међународног империјализма, борбу против распродаје при
родних богатстава међународном капиталу од стране домаће бур
жоазије.«5 

Чињеница је, да је буржоазија Србије, ноннретно индустрија
лац Ђорђе Вајферт, још пре npBor светсног рата продала, H~ при
мер, Борски рудник капиталистичкој -групи онупљеној око фран
цуске Бан не Мирабо, тј. француском капиталу: .У периоду између 

5 с. Ђуровић, н. н, 96. 
• Између осталог Ђ. Вајферта је оснудица напитала натерала да у истра

живању и енстранцији борсне руде ангажује францусни напитал. Уз помоћ 
»Societe IMirabaud, Puerari et Сје. и .Societe fransaise d'etude et d' enteprisesa 
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два светска рата француски финансијски капитал готово у потпу
ности господари у експлоатацији привредних богатстава ове обла
сти Југославије, да би га пред други светски рат, тачније 1940. го
дине, сменио немачки.' 

Као услов самосталности земље и као услов развоја раднич
ког покрета, индустријализација Југославије у међуратном периоду 
заокупљала је и друге марксисте. О директној егзистенцијалној 
овисности радничне класе од индустријализације писао је и хрват
ски комуниста Август Цесарец. Он је инсистирао на 'томе да Пар
тија треба масама да разјашњава суштину и тенденцију промење
не друштвене ситуације после 1918. године, и да их због одређе
ног тренда стабилизације капитализма у Европи орјентише на дуго
трајну класну борбу. Цесарец је истицао да се масама морају по
казати и разјаснити све негативнО'сти .. буржоаоке економске рево
луције«, сви недостаци и жртве који су везани с тим да све еко
номске ресурсе, банкарски капитал итд. поседује буржоазија и 
да она води индустријализацију, као и све предности да индустри
јализацију земље води сам пролетаријат«. За Цесарца је »основ 
свију наших питања« био економски проблем. Још 1923. године 
он поставља питање, да ли је југословенска буржоазија уједиње
њем испунила 'своју историјску улогу да концентрише капитал и 
улаже га у индустријализацију, као ,и да развија у исто време и 
пролетаријат, и налази да је све до 1923. rодине изгледало да од 
индустријализације Југославије неће· ништа бити: »Рођена у атмо
сфери рата и револуције Југославија се чинила хаосом без изгледа 
за консолидацију. Буржоаска економска револуција чинила се не
провођеном и непроводивом. То је било време кад смо се и ми 
орјентисали на брзу револуцију код нас.« Међутим, после Обзнане 
долази до радикално велике консолидације буржоазије, па тиме 
и државе, па се има утисак да је буржоазија у напону провођења 
капиталистичке ере, а не у етапи силаска ка пролетерској револу
цији. Наметнуло се питање: да ли то онда не значи да треба чекати 
на револуцију када прогрес дође у другу етапу. развијеног капита
лизма. Иступајући против негирања револуционарне воље и против 
економског фатализма, јер су позитивним одговором на постав
љено питање социјалдемократи, на пример, засновали своју са

радњу са буржоазијом, Цесарец инсистира да се за стварање ис
тинске револуционарне тактике »понајприје ваља суочити с посто-

он је основао Француско друштво борских рудника бакра и злата. У друштво 
је Вајферт унео концесију добивену 1903. за експлоатацију рудника бакра »Св. 
Ђорђе-, док је француски капитал унео 5,5 милиона француских франака акцио
нарског капитала. О томе вид. др Д. Милић, Од првог српског устанка до краја 
првог светског рата', Бор и околина, Бор 1973; икт. М. Петковић, Рударско
-топионичарски басен Бор, Београд 1966. и др. 

, о страном капиталу у Борском руднику види: С. Цветковић, Инострани 
капитал у Борском руднику између два светска рата, -Бакар- - Југославија, 
издаје РТБ-Бор, јули 1968., 5-6; Ж. Аврамовски, Интересовање Немачке за 
Борски рудник до 1941. године, Бор и околина, 140-148; С. Димитријевић. Стра
ни капитал у привреди бивше Југославије, Београд 1958; Ч. Јоксимовић, Неколико 
речи о индустриским предузећима с иностраним .капиталом у Југославији, Бео
град 1940, 'и др;' ' 
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je~OM друштвеном ситуацијом, а та је у знаку успона буржоаЗИје 
КОЈа има економску и политичку иницијативу; придобила је сеља, 
штво а знатно утиче и на радништво. Сви су изгледи да се такви 
односи дуже задрже. Али проводећи своју економску револуцију 
буржоазија ће морати створити и јака индустријска средишта која 
недостају јуrословенском пролетаријату (подвукла - С. Ђ.).«" 

На примеру развоја рударско-топионичароког басена Бор по~ 
казала се животност Цесарчевих анализа и закључака. СпроВ'Оде
ћи »економску револуцију« буржоазија је створила у Бору један 
од. својих јаких економских центара, оних индустријских центара 
КОЈе до тада није имао југословенски пролетаријат.' То је био слу
чај и са 3еницом и .неким другим индустријским центрима у зем
љи која се развијају између два рата, посебно у напону државне 
интервенције у привреди после велике економске кризе, у вре
ме остваривања тзв ... нове економске политике« Милана Стојади
новића.' 

Парола да индустријализацију треба да води пролетаријат, а 
небуржоазија, по Цесарцу је у програму КПЈ била слабо истакнута 
као ПРОПагандна парола, поготово од када је индустријализација 
постала фактом буржоаске револуције. »Против индустријализаци
је земље по буржоазији, за индустријализацију по радништву, то 
је оно што немају у свом програму социјалдемократи, а што тре
бамо истакнути ми, то је оно што нас бездански дели од њих и од 
буржоазије, а ставља на страну широких маса и, њиховог још по 
њима несхваћеног интереса. Њима ми имамо јасно да кажемо: 
уједињење народа и Југославије као државе значи прогрес, про
грес значи и то да је наша буржоазија добила могућност да орга
низује економију и индустријализира земљу, но још већи прогрес 
значи ујед'ињење пролетаријата јединствена партија и могућност 
да, руковођен том партијом, пролетаријат и око њега \ОКУRљене 
Класе народа организују економију и индустријализацију земље 
саме«.' 

Истраживања економског развоја Југославије између два ра
та, актуализиране Филиповићеве и Цесарчеве оцене привредног 
развоја Југославије после 1918. године, као и сериозне анализе о 
томе у документима КПЈ, СКОЈ-а, Независних синдиката, Бујићеве 
.. Економске историје« са робије, граде нове и другачије чињенице 
историјске синтезе, него што их је до сада давала и омогућава
ла историографија једнострано усмерена на тзв. »политичку ИGТО
рију«. 

Нова историјска синтеза о развоју југословенских земаља из
међу два' рата, мора да започне са неколико важних историјских 
истина које су до сада сасвим превиђане или занемариване, а те 
су: 

7а З. Стипетић, Аргументи за револуцију, Загреб 1982, 190-192. 
, Архив Југославије, фонд М. Стојадиновића (37), Ф 22, Привредна обнова 

Југославије под вођством г. др М. СТОјадиновића, председника Министарског 
савета и министра иностраних послова; Осврт на двогодишњи рад Нраљевске 
владе 20. јуна 1935 - 20. јуна 1937. године. 

, З. Стипетић, н. д. 

111 



1) да је Краљевина СХС одмах на почетку свога историјског 
развоја била суочена са чињеницом да је индустријска револуција 
у појединим земљама које су ушле у њен састав каснила цео век 
за развијеним земљама Западне Европе, а век и по за Енглеском, 
земљом прве индустријске револуције. И да је то била последица 
претходног историјског развоја, тј. онога што су поједине југосло
венске земље као наслеђе унеле у нову државу 1918. године (ос
татке феудализма и др.)." 

2) Према томе, и радничка класа Југославије је 1918. године 
била релативно млада у поређењу са радничком класом развијених 
капиталистичких земаља Западне Европе." Међутим, у изграђено
сти своје класне свести, управо због тога што је индустријализаци
ја општа појава, са њом односно својим настанком радничка класа 
Југославије је акцептирала и артикулирала историјско искуство рад
ничке класе развијених држава како у теХНОЛОШКОМ,12 тако и у ци-

10 Acta histогiсо·оесопоmiса lugoslaviae, вол. 1, Загреб 1974. Вид. СВЕ ПРИ
ЛОГЕ. 

11 Др М. Илић, Радничка класа Југославије и глобално југословенско дру
штво, Социјална структура и покретљивост радничке. класе Југославије, Том 1, 
Институт друштвених наука, Одељење за СОЦИОЛОГИЈУ, Београд 1963, 23. 

12 Када ово кажемо, онда мислимо на оно што је на пример у животу и 
свести становништва Бора, његове околине и целе Тимочке крајине значио 
сусрет са савременом индустријском технологијом и организацијом рада ев, 
ропског нивоа, тј. шта је значило отварање рудника, подизање топионице, 
флотације електролизе, електричне централе и изградња железнице. О томе 
ћемо дати само неке податке. Од обичног села почетком двадесетог века, Бор 
већ за непуне две деценије постаје најјаче и најзначајније рударско,индустриј
ско предузеће у Краљевини Југославији. Поново оживљава Тимочка крајина, 
стари рударски крај из времена Римљана. Промене се огледају у урбаниза
цији, грађевинарству, начину живота становништва, промени његове струк· 
туре. Бор добија и болницу са 50 постеља са ренпеном, кварц лампом, опера· 
ционом салом. Свакако да је изградња француске школе, цркве, а и болнице, 
заправо, требала да обезбеди сношљиве и конфорније услове живота францу
ским стручњацима и њиховим породицама, по већ устаљеном колонијалном 
маниру. . 

На почетку века, још 1903. године, када је .Ђ. Вајферт започео истражне 
радове под руководством инг. Шистека, управника Костолачког рудника, и од
мах затим када је 1904. образовано Француско друштво борских рудника, терен 
где су била борска баllарна лежишта био је непроходан и беспуТ, железничка 
мрежа далеко. Све што је било потребно за инсталацију рудника и топионице, 
као и горива преношено је воловским колима од Вражогрнаца до Бора. Постоја
ла је оскудица и у радној снази, јер становништво ·ових крајева, пољопривред
но и сточарско, није било навикло на рад ове врсте. Импортовањем европске 
технологије и француских стручњака, као и .обучавањем радне снаге из ,Бора 
и околних села, преброђене су веома брзо све тешкоће, па већ 1906. године 
почињу рад постројења за производњу бакра. 

Француско друштво Борских рудника подиже своју сопствену железничку 
пругу дужине 21 км. која веже Бор са Метовницом на главној прузи Параћин -
Зајечар. Пруга је била типа 0,76 цм. Како је висинска ;разлика између крајњих 
станица била знатна, службу је обављало шест локомотива са 90 вагона. На 
преко 12 км. разног колосека на унутрашњој рудничкој служби радила је 1934. 
године 41 локомотива. 

У међуратном периоду Бор постаје највеће предузеће за производњу бак
ра не само у Југославији, него и у Европи. Експлоатација се врши ,истовремено 
и у јами и на земљи. Средином међуратног периода јамски радови у ,окнима 
и галеријама су модернизовани до нивоа тадашње европске рударске технике 
и организације. Кроз све галерије на свих 5 хоризоната били су постављени ус-
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вилизацијсном смислу, посебно у висини класне свести, о чему 
свакако сведочи зрелост радничке класе Југославије у политичким 
збивањима 1918. и 1919. године, посебно оснивање Социјалисти
чке радничке партије Југославије (комуниста). 

3) Југославија 1918-1941. године није »типичнаа И »изразитаа 
аграрна земља, него у већем свом делу претежно пољопривредна 
држава, у којој је процес индустријализације у успону, и која је 
захваћена цикличним кризама. Као и привреде свих капиталисти
чких земаља Европе и света, и њена привреда је захваћена· свим 
великим променама које се дешавају у међународној индустрији од 
рационализације" до картелисања. . 

4) На почетку велике економске кризе крајем двадесетих го
дина КПЈ је имала јасне и зреле процене о привредном положају 

лови за механизацију рада, а служба окана и железница функционисала је по
моћу електрицитета. Међутим, у руднику су били У употреби за вучу и коњи. 
Најниже окно налазило се 1934. године на 175 метара. Због велике тврдоће руде 
употребљаван је за разбијање јак експлозив за који су се отвори бушили по
моћу бушилица и механичких бургија са компримираним ваздухом. Бушилице 
које су употребљаване тридесетих година сматране су последњом речи техни
ке, јер су биле подешене да их водени млазови потапају и прах од бушења 
одвлаче. У свакој смени мењано је по 70 веЛИИl1Х пнеуматичних бушилица, а 
4.000 комада бургија које би се дневно иступиле у раду одмах ,би се механич
ким путем наоштрило. Рудне галерије су, пак, биле снабдевене преко 1 елек
тричног и 3 парна компресора са 1 ВОО КС са ваздухом. Заједно са извозном 
машином главног окна паром их је снабдевало 16 котлова система 'Babc.kok Wi'l
kox од по 90 КС. Горњом технологијом се вадило и до 600.000 тона рудаче го
дишње. 

Топионица је била подигнута на удаљености 1 км. од рудника и са њим је 
била везана железничком пругом као и жичном пругом система Poligh. Топио
ница се састојала из два главна дела. Један су чиниле топиониЧке. пећи за топ
љење рудаче и њено· припремање за следећи процес, конвертирање руде /3а 
редуковање сировог бакра. из стопљене руде, чинио је други процес. Процес 
топљења, који се одвијао помоћу кокса и кречњака из Кривеља (допреманог 
жичаном пругом дугом 5 км), био је непрекидан и рад се одвијао у три смене 
по В часова. Сагоревање кокса, дела сумпора и гвожђа одвијало се помоћу 
ваздуха који је дуван у пећи из четири центрифугалне дувњаче од по 270 КС 
свака и две помоћне дувњаче од 250-300 КС. Два продукта топионичких пећl1 
су била бакарни мат изгура. Бакарни мат је имао 30-40% бакра, а згура 0,30%. 
Бакарни мат се специјалним каналима сливао у судове од по 10 тона, који су 
га механички преносили и изручивали у конвенторе у којима се продуковао 
чисти бакар. Чист бакар се појављивао у финалном облику као правоугаони ко
мади до ВО кг. у коме се налазио чист бакар 99,30-99,50%. У одељењу за реду
ковањесировог бакра било је шест конвентора типа ,Реј,гса Smith од по 20 тона 
капацитета. . 

Термичка централа, која је давала енергију потребну за погон свих елек
тричних машина рудника и топионице, имала је два парна котла (на 320 С) 
од по 450 м2 огревне површине и дае групе турбо алтернатора од по 2500 K'W 
и.s 000 KW са трофазном струјом од 5.000 K,W. Постојала је и помоћна централа 
са диезел м'оторима (две групе од !ГIO 1 500 КС) које ,покрећу две динамо са 
трофазном или једносмерном струјом (220 'W), као и парне котлане на руд
нику и у топионици, свака од по 17 парних котлова Ba:bckok Wilkox (91 м2 огрев· 
не површине). Итд. [Вид. Борски рудници, Индустријски преглед, Београд јун и 
1934, 14-21.; О истом и Фонд Рудника бакра .Бор, Историјски архив Бор, !и 
др.]. 

" Управо у извештају југословенске делегације о аграрној кризи 1927. год. 
и стању синдикалног покрета, који је прочитао П. Радовановић на 22 седници 
Профинтерне у Москви 3. априла 192В. године стоји: 
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Југославије ноје су изражен е у "Резолуцији« из времена Четвртог 
конгреса КПЈ, објављеној у »Класној борби« бр. 10/12 децембар
-јануар 1928/1929. године. Једна од основних поста~ни ове резо
луције јесте да КПЈ насупрот »аграристичке идеОЛО~ИЈе« сељачких 
партија .у решавању привредних проблема ЈугослаВИЈе треба да об
јашњава ситнобуржоаски утопизам аграризма и његовог идеала 
самосталне сеосне привреде у периоду владавине банака и напи
талистичких картела, с једне стране, и социјалне револуције, с дру- -
ге стране." • 

5) Када се говори о радничкој класи Југославије 1918-1-941. 
године у синтезу ће неопходно требати да уђу проширене и пре
цизиране формулације о њеној структури, посебно ће требати да 
се унесе и уведе ))индустријanизовано сељаштво«, које знатно сво" 
јим присуством У међуратном периоду проширује нласну базу рад
ничког покрета." Историографија ће морати да усмери своја истра-

. живања више на- проблем пауперизованих и пролетаризованих се
љачних маса ноје долазе са села у град, и још више на оне ноје 
егзистирају на селу. У извештају о енономсној нризи и стању син
дикалног јlOкрета у Југославији, ноји је поводом реферата Лозов
ског испред југословенсне делегације на 22. седници IV нонгреса 
Профинтерне у Моснви 3. априла 1928. године прочитао Петар Ра
Довановић, нао један од аргумената за ))објективне услове за рад 
револуционарних радничких организација« у Југославији, изнесен е 
су управо ))нове пауперизоване и пролетаризоване сељачке масе« 
ноје услед енономсне нризе 1927. године долазе са села у град 
и ноје повећавају »војсну незапослених«.'6 

11. Борсни руднин банра био је у међуратном периоду најзна
чајније рудиште црвеног метала у Европи и седмо у свету. У исто 
време он је најзначајнији рударсно-индустријсни центар у Југосла
вији. Ово је од посебног значаја када се зна да је банарна руда 
од посебне важности нао сировина за електроиндустрију и елен
трификацију, нао и за хемијсну и пољопривредну Иl-!дустрију. Поз
нато је -да је са елентрифинацијом почела друга индустријсна ре
волуција у Европи, а њоме је између два рата била захваћена и 

»Методи буржоазије за решавање кризе. 
у складу са међународним капитализмом, само у много грубљој балкани

зираној форми буржоазија Југославије покушава да нађе излазе из те кризе: 
у пооштреној офанзиви против радничке класе, 
у рационализацији у најбруталнијој форми; повиwењем радног времена на 

12 и 14 сати, смањењем надница, редукцијом радника, завођењем јефтиног акор-
да, гажење свих законских прописа, који иду у корист радника. _ 

Држава најактивније помаже буржоаску рационализацију привреде врwећи 
и сама ,најбезобзирније дављење радника у својим предузећима, избацујући на 
улицу стотине хиљада радника, смањујући плате, уводећи појефтињујући акорд, 
милитаризирајући железничке раднике, те газећи сва права радничке класе на 
удруживање и класну борбу.« Архив ЦИ СИЈ; ЦСИ, 169. 

" С. Ђуровић, н. н., 101. 
" О »индустријализованом сељаштву« вид. Н. Вучо, Аграрна криза у Југо

славији 1930-1934, Београд 1968. 
16 Архив ЦИ СИЈ, ЦСИ, 169. 
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Југославија. Осим тога, веома је важна производња бакра нао об
ласт металне индустрије, јер општа нарактеристика свих индустриј
сни развијених друштава јесте, да је у њима унутар фабричне ин
дустрије и рударства, најразвијенија метална индустрија, од које 
на овај или онај начин зависе све остале индустријске гране. А 
то се, пак, одражава веома изразито и на структуру радничке нла

се." 
Са највећим рудником банра у то време у Европи, Бор има оп

ште технолошне, организационе и социјалне карактеристине свет
ских рударсних центара одликујући се и свом суровошћу експло
атације радничке класе, али и њеном висоно развијеном свешћу. 
О значају Борског рудника за привреду капиталистичке Југослави
је сведочи чињеница да је двадесетих година у националном до
хотку Југославије сирови бакар вредео 85,763.583 динара, а цело
нупан чист национални доходак од продукције уопште свих рудни
на у Југославији износио је 704,945.390 динара." 

Привредну целину са Бором чинили су најближи рудници угља, 
ноји су борсну топионицу И термоелентрану снабдевали угљем: 
Боговина, Подвис, Српски Балнан, Аленсинац, Ибар и др., па се 
може говорити о једном и изразитом рударском басену у источној 
Србији, међусобно уско повезаном. . 

По попису из 1921. године варош Бор је имала 1.633 станов
нина, а 193~. године 4.749 становника. Ради поређења по попису 
из 1931. године Београд има 279.218, Ниш 35.465, а 3ајечар 10.633 
становника. Од свих ових градова највећи пораст становништва 
је био заправо у Бору, 'и то 190,8%, што је била последица разво
ја индустрије бакра."-

Бор је у међуратном периоду био и један од индустријсних 
гротлова у коме је међународни капитал стварао високи профит 
на рачун експлоатације радничке класе Југославије. Вероватно би 
отварање архиве Банке Мирабо у Паризу дало драгоцене податке 
о експлоатацији Бора од стране француског финаНСИјСног напита
ла. Посебна францусна номпi:lнија, ноја је држала Борсни руднин, 
и чије је седиште било у Паризу, ушла је у период између два рата 
са основним напиталом од оно 7,000.000 франана, ноји се 1927. го
дине повећао на 15,000.000 франака, 1937. године на 60,000.000 
франана, да би 1939. године досегао висину од оно 120,000.000 фра
нана. Банна Мирабо је добивала годишње 1 % од унупног промета 
ноји је остварен прено ње."" Диренција погона ноја је била у Бору 
имала је само самосталност у погледу организације рада и делова
ла је у онвиру финансијских овлашћења и, производних планова но
је је добијала из Париза. 3а везу са југословенсним надлештвима 
и баннама постојало је представништво у Београду. Како су у сре
дишту Друштва у Паризу примане и књижене оригиналне фантуре 

17 Др М. Илић, н. н, 28. 
" С. Ђуровић, Бор у периоду између два рата, Привредни развитак, Бор и 

околина, Бор 1973, 119. 
" Исто, 121. 
"" Исто, 133-134. 
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продате робе била је онемогућена стварна нонтрола чистог прихо
да Борсних руднина у циљу опорезивања. Није се, заправо, могло 
знати нолино је Друштво добило чистог банра, злата и сребра, нао 
ни добит од њихове продаје. Анализе прављене од југословенсних 
енономиста21 иду дотле да претпостављају да су Борсни рудници 
понривали пуну цену производње банра само вредношћу злата из
вађеног из банра. Све остало је остајало францусном финансиј
сном напиталу. Израчунато је, да ано је просечна годишња добит 
била само 300,000.000 динара, то је било довољно ~дa се од чисте 
добити за 20 година подигне нових 60 велиних фабрина у Југосла
вији, свана c~ по 100,000.000 динара инвестиционог напитала, а није 
била подигнута ни једна." 

Унупна производња банра у Борсном руднину У периоду 1919-
-1940. године према југословеНСНОј статистици била је 8,916.458 
тона, а према фраНЦУСНОј 8,936.690 тона." _ 

Руда ноја није топљена у топионици у Бору извожена је у си
ровом стању. Енсплоатација Бора од стране францусног напитала 
била је безобзирна и исцрпљивала је немилосрдно природна богат
ства Југославије, о чему највише говори велини проценат енсплоа
тације руде богате банром у односу на сиромашну. До 1929. годи
не Французи су енсплоатисали само богату руду, ноја је дирентно 
топљена у висоним пећима без претходног флотирања. Богата бор
сна руда је уочи другог светсног рата садржала 7,24% банра, а то
лино је била богата само банарна руда из Натанге и САД. Насније, 
због исцрпљености резерви банарне руде Друштво почиње прера
ду и сиромашније руде ноја је садржавала оно 3,5% банра." 

Године 1929. у Бору су подигнуте прве инсталације за флоти
рање руде. Тада је започела изградња флотације. Рађена је у ета
пама. Са 400 тона на 24 часа 1933. године флотација се 1937. го
дине попела на 2.000 тона руде за 24 часа. Године 1938. завршена 
је изградња елентролизе напацитета 12.000 тона годишње. Елентро
лизом се сиромашна руда богатила банром пре Т(:>Пљења. У тону 
јула - децембра 1938. године у Бору је произведено 3.243 тоне 
елентролiИТНОГ банра. Месечна производња елентролитног бан
ра се нреће у тону 1939. године између 800 и 900 тона, а годишња 
12.000 тона." 

Изградња елентролизе за рафинацију блистер-банра није про
шла без противљења Француза. Међутим, управо у циљу већег на
ционалног норишћења РУДНОГ богатства земље влада Милана Сто
јадиновића је била донела низ новина ноје су се састојале између 
осталог и у томе да се метали ноји се добијају у земљи ту и пре
рађују. Последица ове политине била је и изградња елентролизе у 
Бору. 

21 М. Мирковић, Економска структура Југославије 1918-1941, Загреб 195(}. 
22 С. Цветковић, Инострани капитал у Борском руднику између два светска 

рата, 56. 
'" С. Ђуровић, Бор у периоду између два рата, 128. 
2. Исто, 130-131. 
" Исто, 133. 

116 

Францусни напитал је за узврат обезбедио себи нод југосло
венсне државе да буде ослобођен од финансијсних дажбина на рон 
од 15. година, нао и да се б;:tнар И· злато отнупљују у Југославији 
према дневним ценама на Лондонсној берзи. Већ прве године се 
поназало да Југославија није ништа добила од елентролизе, пошто 
је Друштву платила банар по ценама са Лондонсне берзе. На име 
неплаћених дажбина, пан, друштво је истерало енстра добит на 
целонупну производњу банра и злата." 

Југословенсна држава била је посебно оштећена тиме што је 
у блистер-банру, ноји је извожен у иностранство, одлазило са њим 
и све сребро и злато ноје се налазило у њему. Утврђено је да је у 
једној тони блистер-банра 1937. године било 50,60 гр. злата, 142,77 
гр. сребра. До 1935. године из Борсног руднина је извезено прено 
16 тона злата и32 тоне сребра, са нојима је Францусна номпанија 
слободно располагала, ·ДОН је у исто време Народна банна Југо
славије нуповала злато на светсном тржишту, да би одржала вред
ност динара. Доношењем Уредбе о надзору производње и о упо
треби племенитих метала од 4. августа 1934. године промењено је 
ово стање, јер је од тада целонупни отнуп племенитих метала у 
Југославији произведених ишао прено Народне бан не. На основу 
ове уредбе Францусна номпанија продавала је Народној банци оно 
2.000 нг- злата годишње, али је у исто време она била ослобођена 
општег пореза на пословни промет на злато, јер је продаја злата 
Народној банци. третирана нао ренвизиција од стране државе, ноја 
је пан по 3анону о порезу на пословни промет од јануара 1922. го
дине била ослобођена пореза на пословни промет." 

Прилином изградње и енсплоатације руде у Борсном рудни.ну 
није се уопште водило рачуна о животним интересима становниш
тва ноје је живело у БЛИЖОј и даљој онолини Бора. Францусно дру
штво се понашало у Југославији исто нао францусни напитал у 
францусним преноонеансним поседима." 

Бор и његова онолина били су типичан пример индустријом 
угрожене природне средине. Нано нису била уграђена постројења 
за хватање и прераду гаса из борсне топионице, овај је одлазио 
у ваздух и уништавао биљни свет у ближој онолини.29 Нано је гас 
деловао штетно на људе, вегетацију и стону, то је овај проблем 
више пута довео до оштрих суноба између становнина онолних се
ла и Францусне номпаније. Ово је све било и повод чувене Влашне 
буне.'" Уочи другог светсног рата вегетација је била оштећена на 
одстојању 12-22 нм од руднина. 

111. Страни напитал је већ по устаљеним шемама енсплоатисао 
природна богатства источне Србије и њену радничну нласу. Спољ-

2. С. Цветковић, Н. н, 57. 
" С. Ђуровић, Бор у периоду између два рата, 132. 
28 С. Цветковић, Н. н, 58. . 
29 С. Ђуровић, Бор у периоду између два рата, 122. 
30 С. Босиљчић, Бор и раднички покрет 1919-1941. године, Раднички покрет 

у Бору и околини (до 1941), Бор 1975, 83-104. 
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на груба манифестаЦИја је била раднична нолонија у Бору у нојој 
су живели Домаћи радници за разлину од францусног техничног и 
административног особља ноје је живело у посебној францусној 
нолонији. Затим, то је била посебна раднична нантина ноју је др
жала номпанија руднина и у нојој су се радници снабдевали једно 
време. Кано је роба у њој била снупа, радници су је избегавали, 
па је једно време била и затворена. Французи су имали посебне 
магазине за снабдевање, нао и своју црнву И фран~усну шнолу.~' 

Године 1932. Раднична номора у Београду је тврдила да је ста
ње у србијансним рудницима далено горе него у свим осталим нра
јевима Југославије, јер је на њима владао изузетан режим само
воље власнина руднина. По прописима још важећег старог срби
јансног занона (из доба ннеза Милоша), србијансни рудници су чи
нили посебне правне јединице нојима управљају иснључиво власни
ци руднина. За разлину од Словеније, Хрватсне и Босне у Србији је 
у варошима, варошицама и селима где су били рудници, све до 
зграда за становање и трговина и радионица било власништво 
сопственина руднина. Зграде су биле власништво сопственина руд
нина чан и над их је подизала држава нао што је то био случај у 
Мајданпену и Крупњу. На србијансним рудницима од управе руд
нина су зависиле не само плате и радно време запослених раднина 

и њихових породица, већ и стан, боловање, лечење, исхрана, па чан 
и слобода нретања унутар и изван дотичног руднина. По праву 
нонцесије је тано белгијсна управа у Мајданпену била власнин свих 
зграда у тој вароши изузев ненолино јавних зграда: поште, нафа
не, полицијсне станице, основне шноле.'" 

Кано је већина руднина у Србији била удаљена од варошних 
центара, то је утицало на веома изражену самовољу управе руд
нина. Јавност је због свега тога имала слаб увид у оно што се до
гађало у рудницима, јер је приступ представницима штампе био 
веома отежан и зависио је од одобрења управе руднина. А танве 
прилине су посебно отежавале стварање слободних радничних син
дината.~ Иано је рударсна индустрија била доста развијена у Ју
гослаВИЈИ уопште број снага организованих раднина чан и 1928. го
дине био је незнатан. Већина рударсних раднина је остала ван до
машаја синдиналних организација, иано је ова имала много' симпа
тизера, а све управо због доста велиног полицијсног терора на руд-
ницима~ . 

Најгоре стање утврђено аннетом Београдсне радничне номоре 
на. њеном по~ручју било је 1928. године у руднину Мајданпену, 
ЧИЈИ власнин Је било белгијсно Безимено друштво за енсплоатацију 
банарних руднина у Мајданпену. И поред одредаба Занона о заш
тит и раднина, ној!:! је за сва рударсна предузећа у земљи био про
писао осам часова нао мансимално радно време, у Мајданпену 

3' С. Ђуровић, Бор у периоду између два рата, 120. 
з2 Положај радничне нласе у Србији, Извештај Београдсне радничне номо

ре о раду 1926-1931. године, нњ. 1, Београд 1932, В1. 
з3 Исто, В2. 

'" Архив ЦН СНЈ, ЦСИ - 150, Извештај ЦСН 13. XII. 192В. 
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се радило по 11 часова. СтаНЬвало се у влажним и снлоним паду, 
подупртим дирецима, нућама, нроз чије нровове је падала ниша и 
снег, јер управа руднина није хтела да их поправља. Лоши стамбе
ни и хигијенсни услови утицали су на здравље рудара, па је тубер
нулоза била веома распрострањена међу одраслима, дон су деца 
била масовно рахитична. Занључци спроведене аннете су били, да 
подаци до нојих је дошла мајданпечна аннета су невероватни »нао 
игорна истина из доба рада робова у златним рудницима између 
Египта, Етиопије и Арабије«. Непридржавање занонсних одредби 
о радном дану, нисна надница, уштеде на неопходном техничном 

материјалу и тешно здравствено стање раднина због рђавих стам
бених услова учинили су да су мајданпечни рудари били »ОД реда 
нандидати смрти. На ниједном од њих не види се здравље или 
свежина. И оно што није анутно тубернулозно, све је бледо и испи
јено, и свани носи н.I!ИЦУ тубернулозе у себи. Исто важи и за њихо
ве жене и децу«. За белгијсни напитал овано здравствено стање 
раднина било је предуслов за одржавање »беспримерно енсплоа
таторсно-пљачнашног система рада«"'. 

Честе рударсне несреће у Југославији, много чешће него у 
другим државама, према оцени Београдсне но море сведочиле су о 
томе да је мајданпечни руднин типичан за Југославију, и да је у 
њој било више танвих руднина. У извештај има Београдсне радни
чне номоре се посебно инсистирало на »страшним« стамбеним при
линама по рудницима. Од прегледаних 37 руднина на њеној терито
рији, нађено је да 33% раднина станује на руднину у радничним 
или државним зградама или баранама, а 67% по нућама у 'оближ
њим или својим селима до нојих морају да пешаче на посао и нат
раг од пет до десет и више нилометара. Дон су станови за фами
лијарне раднине били релативно добри, то су станови за самце 
били веома лоши. Посебно су биле неудобне постеље, ноје су че
сто биле само уграђена дрвена лежишта, негде на два и на три 
спрата, ту и тамо застрта сламом. У Аленсиначном руднину, на при
мер, радници су се смењивали по шихтама, та'но да се лежиште ни
нада није проветравало и вечито је било вруће, па и лети, што 
је било ПQгубно по здравље раднина. Ано се томе дода, да су рад
ници самци, а нарочито радници - сељаци и јели на тим постеља
ма, па су се онда на отпатне од хране нупиле бубашвабе и остали 
инсенти, слина је потпуна и говори о становима ноји су били »пра
ВИ панао за раднине«.'" 

IV. Број раднина у Борсном руднину сунцесивно расте од 1919. 
године. Према расположивој грађи може се утврдити да је у руд
нину И топионици Борсног руднина радио унупно 721 раднин, од 
нојих 409 У руднину и 312 У топионици. Веће повећање раднина је 
примећено нрајем двадесетих година, па је 1928. године у руднину 
и топионици радило унупно' 2.835 раднина, да би почетном триде
сетих година њихов број порастао на прено 3 хиљаде. У време пу-

з6 Положај радничне класе у Србији, В6. 
". Исто, 54. 
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штања флотаЦИје 1933/34. године у руднину и топионици је ради
ло близу 5 хиљада раднина, а у време пуштања елентролизе број 
раднина се попео на близу 7 хиљада." 

Највећи број раднина био је из села у онолини Бора, али. је 
Компанија врбовала раднине и са ширег подручја Србије, Манедо
није, Косова, Санџана и Подриња." Стручна радна снага и руново
дећи надар, нао што смо већ назали у највећем броју су били Фран
цузи. Већина раднина долазила је у Бор сванодневыо на посао из 
онолних села, од нојих је највеће рударсно-сељачн6 насеље било 
Злот." Услед пауперизације села рудници источне Србије били су 
формално преплављени радницима са села.'" Ова специфичност 
струнтуре радне снаге, тј. постојање »раднина-сељана«, И њихово 
сванодневно присуство не само у варошима и варошицама, и на 

рудницима, него и у селима 1'имочног рудар'СНОГ басена, појава је 
ноја је веома важна за разумевање пролетаризације србијансног 
села између два светсна рата, нао и за анције КПЈ на селу_ По
себно је ово важно нада се дају оцене о нарантеру социјалистичне 
револуције у Југославији, где и данас постоје, посебно у страној 
историографији, заблуде о масовности учешћа радничне нласе у 
њој. Танође је важно имати на уму све ово нада се дају уопштене 

" С. Ћуровић, Бор у периоду између два светска рата, 122: 
О радницима у Бору види и: Историјски архив Бор, фонд: Рудник бакра Бор, 

Група 1, Администрација, кутија 11, фасцикла 1; Исто, Група IV, Братинска бла
гајна; Исто, Група XXXVI, Статистика, нутија 1, фасцинла 5 и 6; Исто, нутија 16, 
фасц. 2 и 6; Исто, Група XXXVIII, Фабрина, нутија 9, Месечни извештаји 1923-
-1929.; Исто, Група XLI, Централна радионица и др. 

э8 Историјсни архив Зајечар, Фонд Бор, група VI, нутија 2, фасцинла 1920-
-1925. Овлашћења - дозволе за прикупљање радне снаге. 

У циљу санупљања раднина Францусно друштво борсних рудника је имало 
посебне чиновнине са специјалним овлашћењима да могу дli санупљају. раднине 
за руднин и за топионицу. Посебно је била велина анција за санупљање радни
ка 1925. године. Тано је 20. јуна 1925. године дато овлашћење Намилу Лазарију 
да може у своје име да санупља раднине под следећим условима: 

-Понуда рада - за радове у унутрашњости рудника. Почетна цена за рад 
од осам часова дневно за попуњавање прерова 32 дин., а З8- товарење руде 
36 дин. Повишица према раду и способности. 

За радове изван руднина - спољне радове. Почетна цена 22 динара за 
рад од осам часова дневно. 

Бенефиције. Становање по групама и осветлење бесплатно. Становаће за
једно 5 до 6 раднина, издаће им се на њихово тражење један нубни метар 
дрва за гориво месечно, по цени од 30 дин. нубни метар. У границама могућ
ности снабдеваће се брашном на нижој цени од пијачне. 

Путни трошнови. Платиће се до Бора, но под условом да се од прве ис
плате задржи, и ако раднин буде радио у Борсном руднину један месец, то ће 
му се сума вратити.« 

Донумента, данле, говоре да је Францусно друштво борсних рудника доста 
тешно налазило раднине, а исто тано нису се радо дуже задржавали у руднину. 

Исте 1925. године 4. септембра настојник Француског друштва Борских рудни
на Мита Аленсић успео је да нађе свега 41 радника, а остао је на путу јули и 
август и то на релацији Метовница - Зајечар - Ниш - Прешево - Гилане 
- Приштина - Скопље - Нуманово - Нрива Паланка. У извештају Апенсић 
наже да је у Снопљу и Нуманову -на пијаци« нашао раднине. Нао превоз је 
нористио Фијанер, ишао пешне, на ноњу. 
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з9 С. Ћуровић, Бор у периоду између два рата, 122. 
40 С. Босиљчић, н. н, 68. 

оцене о 'нарантеру Југославије између два рата. Источна Србија, 
иначе запостављена у разним синтезама, заправо је веома наран
теристична и незаобилазна. Она је управо пример са једне стране 
индустријсног развоја од велиног значаја по своме захвату, али 
развоја чије плодове уби ре страни напитал. Овај развој је из боно
ва пољуљао и нренуо устаљене веновима заостале социјалне струн
туре на формирању индустријсног пролетаријата, али су у једном 
велином нонтрасту те масе биле бачене под сурови жрвањ нласне 
експлоатације. 

Ситуацију ноја је била у тимочном рударсно-индустријсном ба
сену, нористила је КПЈ у време нада је у Бору организовани рад 
КПЈ и синдината био онемогућен нрајем 20-тих година. Тада се аги
тација и анција међу борсним радништвом спроводила по онол
ним селима, у чему је имао велину улогу »народни трибун« тога 
нраја »сељан-раднин« Петар Радовановић." Кано се од пролетари- . 
зованих сељана тимочног рударсно-индустријсног басена регруто
вало радништво,И нано је један део радничне нласе стално живео 
на селу, то је КПЈ свој политичнtИ рад посебно посветила селу. 

Петар Радовановић је особито настојао да прилином изграђи
вања политичне платформе у Партији уђе и анција међу сеосним 
лумпенпролетаријатом, тј. пауперизованим сељаштвом.... Ово је 
веома нарантеристично и поназује нолино је овај тимочни пролетер 
јасно сагледавао перспентиве историјсног напретна, посебно пер
спентиве револуције. 

Потребно је овом прилином нагласити да и остале делове Срби
је између два светсна рата нарантерише поред градсног пролетера 
и »сељан-раднин«, нано су га за источну Србију изванредно 
терминолошни артинулисали нени истраживачи.'" Ова појава није 
само нарантеристична за рударсно-индустријсне басене, него и за 
села оно центара прерађивачне индустрије нао што су Ћуприја, 
Параћин, Јагодина, Ниш и др_, што се да установити анализом де
ловодних протонола у фабричним архивима". И према неним ана
лизама Индустријсне но море у Београду излази да је на њеној 
територији већина индустријсних раднина била из онолних села. 
То поназује и аннета ноју је Индустријсна номора спровела 1924. 
године на тражење Масаринове анадемије рада у Прагу у вези 
утврђивања дана исплате раднина. Констатујући да је на терито
рији Индустријсне номоре у Београду то углавном субота, у об
јашњењу стоји да је први разлог томе навина, а други што је »до
бар део раднина из онолних села и да ;они нористе суботу због 
недељног одмора да оду нући ради преобуне и намирница и тамо 
оставе зарађени новац«_" 

" Исто, 83-104. 
... Исто. . 
oIЗ Мислимо на Босиљчића у наведеној студији. 
.. Вид. фабричке архиве бивше фабрине Теонаревић у Параћину, чешне фа

брике шећера у Ћуприји и др. 
" Историјсни архив Ниш. Удружење нишних индустријалаца (УНИ), пред. 

189-382; ·год. 1924-,-1927; инв. бр. 237, Но 94; лист 1; Индустријсна комора у 
Београду Генералном нонзулату ЧРС у Београду од 4. септембра 1924. 'год. 
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Резултати анкете Радничке коморе у Београду за њено подруч
је 1929. године гласе: 

"Од укупног броја запослених радника на свих 37 рударских 
предузећа: 72,71 % су сељаци махом мештани и неки број варош
ких радника из Србије; 26;23% су радници из других покрајина 
наше државе већином квалификовани рудари и занатлије, а '1,06% 
су страни држављани. Ово су обично водећи ОРГЕ,!ни са нарочитим 
стручним квалификацијама које имају и Домаћи кваЛИфl-1кованl'1 
радници. Оваквих има нарочито у Бору. То су Фран'цузи и фран
цуски држаВљани. И зачудо да су странци не само боље плаћени 
већ и све остале услове имају повољније од домаћих. државља
на.«" 

Још једно треба овом приликом казати, и на то скренути паж
њу, а то је доминација стране квалификоване радне снаге у југо
словенској индустрији у периоду између два рата. То је била општа 
карактеристика не само за Борске руднике, него и за србијанску 
и Југословенску индустрију уопште. Држава покушава у целом ме
ђуратном периоду под притиском јавности и национално орјенти
саних привредних кругова и капитала да води акцију за ослоба
ђање југословенске индустрије од стране радне снаге. У овом 
правцу орјентисани »Индустриски преглед« у бр. из јуна 1934. го
дине пише: »Помажући Домаћу индустрију, ми смањујемо незапо
сленост; помажемо народ и државу и постепено формирамо своју 
индустријску самосталност због тога што странци који »са својим 
капиталом учествују у нашем животу« нису хтели да науче наш 
језик, него наши чиновi-fици, па чак и радници су морал.и да уче 
немачки, енглески, мађарски да би са »директорима« могли да 
опште." 

у старој Југославији су били донети чак и неки важни закони; 
који су се заснивали на потребама државне безбедности, а односи
ли су се на замењивање стране квалификоване радне' снаге дома
ћом, али је целокупни процес ишао веома споро.' Бит~а' за нацио-

,. Положај радничке класе у Србији, 155. . 
" Текст Редакције, Индустриски преглед, јун и 1934, 21 .. 
У тексту, коментару, пише и ово: 
-Једна од највећих спољних ругоба у нашој индустријској радиности јесте, . 

што странци који са својим капиталом учествују у нашем животу, немају 'ПО
штовање према нашем језику! (Подвукла ~едакција .~ С. Ђ.). И. што 1е јощ горе: 
чак и они, који нису власници капитала, ВЕЂ САМО НАМЕШТЕНИЦИ, ни 9НИ 
НИСУ ХТЕЛИ и НЕЂЕ да науче наш језик, иако су годинама овде, у овој ГО
стољубивој земљи, у којој се богате и одакле ће једнога дана' отићи и однети 
наш новац у иностранство! 

А имали смо прилике и 'да се уверимо, како и по појединим Министарстви
ма више чиновништво говори туђинским језиком са овом господом -директори
ма-, место да достојанствено одбију сваки разговор ван државног језика. ј 

СМАТРАМО ДА НИГДЕ, НИ У ЈЕДНОЈ ЗЕМЉИ OBQ НЕ БИ МОГЛО БИТИ! 
И ВЕРУЈЕМО, ДА СМО ЗА ОВО САМИ НРИВИ! 

Апелујемо и на надлежне и на пословни свет да заузму став према овим 
странцима!' који тако демонстративно игНоришу И· наш језик и све насl За 
десет и петнајест година могао се научити језик оне државе и онога. народа, 
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налну индустрију значила- је и битку за националну радничку кла
су, пре свега. А ту битку воде и радничке коморе и радничка класа 
у целини. Веома је илустративан податак да је 1922. године у Срби
ји положен први испит за квалификованог кувара шећера од стране 
два Србина, и то из државне фабрике шећера на Чукарици у Бео
граду. Овај случај је био од историјског значаја, јер је значио 
почетак стварања србијанске квалификоване радничке класе, тј. 
високообразованог индустријског пролетаријата. Он је то значио 
у исто време и за целу Југославију у тој и још неким гранама ин

дустрије (индустрија шећеР1:i, пива итд.)." 

Кувари пива по фабрикама пива у Србији су такође били стран
ци," као у другим фабрикама машинисти", или је то пак био случај 
са рударима." 

Цела варошица ЋУПI)ија је због чешке фабрике шећера
била уређена и организована као чешке фабрике и индустријска 

код кога се и од кога се живи! Само цинизам, осионост страначка, а и наша 
немарност учинили су, да се и данас још неће да говори нашим језикомl 

Једна брза и озбиљна акција у овом погледу уродила би плодом. И без ми
лости и обзира, износићемо све те случајеве страначке импертиненције и жи
госати ту 'културну' господу из иностранства, која са толико ниподаштавања гле
дају на све што је наше,"-

Долазило је и до несрећних случајева зато што радници нису могли да се 
споразумеју са стручњацима странцима. Такав се случај десио 1923. године у 
Фабрици машина и гвоздених конструкција у Београду, јер је надзорни орган и 
руководилац ливнице био He~aц, који није могао -непосредно да општи са радни
цима јер сем немачког не зна ни један други језик-. - АЈ, МТИ, ЈЗО; Р. п, т. 2, 
Ј 6, Инспекција рада за област Подунавску бр. 888 од 12. IX. 1923. год. 

.. Архив Југославије, МТИ, ИЗа, Индустријске гране, ф. 3, Јединица 7, V 
М- 77, од 2. јануара 1923, Реферат хемичара Св. Стојшића Министарству трго, 
вине и индустрије. 

Нувари шећера су скоро најважнИји технички персонал у свакој фабрици 
шећера. У југословенској индустрији шећера то су били до тада искључиво 
Немци и Чеси, који су у овој бранши имали монопол у Средњој Европи и Русији, 
а могли су се наћи по целом свету, исто тако као и кувари пива. Они су кува
ње шећера сматрали својом тајном и нерадо су друге' учили тој вештини .. 

" Године 1923., на пример, Прва српска парна пивара Ђорђа Вајферта а. д. 
у Београду на списку чиновника, деловођа и мајстора у предузећу има укупно 
21 запосленог, од тога: 1 Руса, 2 Немца, 2 Аустријанца, 2 Чехословака; остало 
су били -поданици Нраљевине СХС.. Странци су били квалификовани и завр
шили ·су немачке и чешке пиварске школе, и ни један од њих није знао српски 
језик. - Архив ЈугославиЈе, МТИ, ИЗа, Индустријске гране, ф. 5, Ј 11, Одго
вор на Савићеву анкету Прве српске краљевске пиваре Ђорђа Вајферта 1923; 
Списак чиновника и мајстора Прве српске -парне пиваре Ђ. Вајферт а. д. 

50 На списку чиновничког особља и инжењера -Српског а. д. за израду 
машина и вагона- у Нрушевцу 1927. године било је 323 лица, од тога 135.са по
дручја Хрватске, Славоније и Словеније углавном (односно како у списку стоји 
са подручја које је до 1918. године било у саставу Аустро-Угарске), 13 Мађара, 
3 Чехословака, 13 руских. избеглица, 4 Аустријанца, 2 лица са подручја пре 
Румунске, а после 1918. Нраљевине СХС, 1 Италијан (избеглица из Идрује) , 1 
Немац. На посебном списку постоји означено 35 странаца који раде у фабрици 
углавном од 1925. год. - АЈ, МТИ, ИЗа, VIII група, ф. 16, Ј 41, Списак чинов
ничког особља и инжењера -Српског а. д. за израду машина и вагона- у Нру
шевцу 1927. год. 

51 О проблему страних радника има велики материјал и у Музеју угљарства 
СР Србије (нерегистрована грађа) у Сењском руднику. 
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насеља. Као и у Бору и овде су странци имали своју школу, цркву 
итд." 

У "Трговинском гласнику« августа 1923. године пише да у Ср
бији има један број странаца инжењера, механичара, машиниста, 
ткача, млинара и др., и да је "позната жалосна чињеница да у Бор
ском руднику има 70 чиновника, механичара и пословођа Фран
цуза, 30 Италијана и само један Србин (чиновник). Ово се чинов
ништво мора што пре заменити домаћим.,,"" 

Посебно је био велики број квалифИ'кованих и неквалифи
кованих радника странаца, као и намештеника у крајевима Југо
славије, који су до 1918. били У саставу Аустро-Угарске. Исти случај 
је био 1923. године и са предузећима која су још била под секве
стром. Начелник Министарства трговине и индустрије Миливоје 
Савић је упозорио 1923. године Министарство правде да међу тим 
странцима има »свакојаких И таквих елемената који уопште не 
воле нашу државу који су њени непријатељи и као такви на сваком 
кораку ометају њен правилан развитак и напредак«. ПО Савићу је 
најважније било то што је Министарство трговине и индустрије 
имало сазнање "да се у извесним индустријским предузећима ув
лаче било као намештеници, било као радници официри и ислуже
ни војници бивше Аустро-Угарске монархије и то у провидном ци
љу, а све на штету наше земље као и наших људи, којима су вра
та за тражење службе при истим предузећима просто затворе
на«." 

Изузетно се 1919 .... 1922. године осећао прилив стране радне 
снаге, као и канцеларијског и помоћног особља у овим крајевима. 
У Министарству трговине и индустрије се сматрало да број J:lвали
фиковане и неквалификоване стране радне снаге, треба свести на 
минимум. Као канцеларијско и помоћно особље странци су тих го
дина просто "поплавили« бирое фабрика у овим областима, тј. на
шим крајевима бивше Аустро-Угарске«. Не треба нам индустри~ 
ја која је условљена повећањем анационалног духа у већини градо
ва преко Саве и Дунава, где је тај дух јак још«: каже сеу једном 
документу Министарства трговине и индустрије од 16. октобра 1925. 
године." 

Сматрало се да је и за Србију веома важно да се школује што 
више "наших људи за машинске браваре, машинисте, као и за мJiи
наре«.55 

" С. Ђуровић, Утицај Чехословачке на развој прерађивачке индустрије у 
Србији (чланак у штампи у часопису Историјског института у Београду). 

57а Особље у индустрији народне одбране, Трговински гласник, 9. VIII. 1923, 
бр. 177, год. XXXIII. . 

О странцима у индустрији Србије вид. и др П. Милосављевић, Положај рад
ничке класе Србије 1918-1929,Београд 1972,24. 

53 АЈ. МТИ, ИЗО, ф. 36, Ј 96, V N2 4796, 26. 111. 1923, Министарству правде 
(одељење за секвестар) Миливоје Савић. 

" АЈ, МТИ, ИЗО, Р. п, ф. 2, Ј 6, V N2 16414, 16. Х. 1925, Документ Мини
старства трговине и индустрије од 16. Х. 1925. год. 

55 Трговински гласник, бр. 105, год. XXXI, 10. мај 1921. год. 
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Велики број наших радника и чиновника у дрвној индустрији Бо
сне и Херцеговине, СлаВОНИ1е, Словеније и Војводине су странци: 
Аустријанци, -Немци, Руси." 

Кад је реч о русима радило се углавном о избеглицама после 
октобарске револуције, које су нашле уточиште у Краљевини Срба, 
Хрвата и Словенаца под посебним покровитељством династије. Ове 
избеглице су основале и разне савезе. Тако је Савез руских инже
њера у Краљевини СХС имао почетком 20-тих година 238 инжење
ра, од тога 44 машинских, 17 рударских, 3 електротехничка. Остало 
су били стручњаци за путеве, грађевинарство и војна питања.57 О 
запослењу руских избеглица-официра разне струке бринула је Цен
трална управа Савеза руских официра у Држави СХС. Она је у 
тражењу запослења наилазила, међутим, на потпору државних орга
на. Тако Индустријска комора у Београду препоручује 1920. године 
Удружењу нишких индустријалаца да »при попуњавању упражње-
них места има у виду и ово писмо и да запослите колико можете, 

руске официре, да би им дали прилику да се радом издржава
ју«.'" 

У исто време, две године касније, Министарство трговине и 
индустрије упућује свим индустријским предузећима окружницу 
од 8. августа 1923. године у којој се наређује да се сви чиновници 
и намештеници-странци, који нису од преке потребе, замене дома
ћим." 

У септембру 1925. године одржана је у Министарству социјал
не политике конференција заинтересованих, као и представника 
Министарства спољних послова, Министарства шум а и руда, Мини
старства трговине и индустрије, Министарства унутрашњих дела, 
Централе индустријских корпорација, Централног секретаријата 
радничких комора, Трговачке коморе и Занатлијске коморе у циљу 
ревизије постојећег »Правилника 0_ упошљавању страних радника 
у нашој држави« (одштампан у додатку .. Службених новина« бр. 
166 од 23. јула 1924. год.)." 

Међутим, овај проблем није био ни мало једноставан. Због 
решавања проблема око дозвола за рад страних радника и струч
њака 1924. године многа предузећа су према тврђењу Централе ин
дустријских корпорација дошла у озбиJblНУ кризу, јер им је претила 
обустава рада и отпуштање целокупног радништва. Молбе су ре
шаване, наиме, са толико закашњења да је у већини случајева већ 
за време лежања молбе код Министарства истекло пола времена 
одобреног рока за боравак у земљи. Отпуштање квалификованих 
страних радника и стручњана проузроновало је обуставу рада це-

s6 АЈ. МТИ, ИЗА, Индустријске гране - 11 (б) (Стругаре и пилане), ф. 9, 
Ј 31. -

57 Руски инжењери у Нраљевини СХС, Алманах Нраљевине СХС (1921-1923), 
1 - 10, 239. -

.. Историјски архив, Ниш, УНИ, Н 1. пред. 1-188, инв. бр. 63, N2 197, год. 
1920, лист 1. 

5' АЈ, МТИ, ИЗО, Р. п, ф. 2, Ј 6, V N2 612, 11. 1. 1924. 
.. АЈ, МТИ, ИЗО, Р. п., ф. 2, Ј 6, V jN2 14745, 12. IХ. 1925. и Р. п., IIJy. 

ф. 13, Ј 8. 
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лих фабрина, нао и у појединим индустријсним гранама, што је опет 
изазвало и отпуштање Домаће радне снаге, и повећање незапосле
ности домаћих раднина." 

Посебан проблем су били захтеви страног напитала ноји је нао 
противуслугу за своје учешће у индустријализацији Југославије 
тражио гаранције у виду запошљавања своје стручне радне снаге, 

"тј. стране, нао и руновођење производњом од стране својих струч
њана у ноје је имао поверења." Југославија ноја није имала довољ
но сопственог напитала, била је присиљена да за индуdтријализаци
ју земље тражи помоћ од страног напитала, а тиме и да пристане 
на његове услове. Шта је то значило, и нанве је то имало последи
це, сложене и дубоне, најбоље поназује случај развоја Борсног ру
дарсно-индустријсног номбината. Но исти случај је са многим дру-
гим, нарочито новим индустријама у Југославији." " 

Године 1927. Минисtарство трговине и индустрије ће подузети 
анције iюд општина да се у буџету унесу потпоре за шноловање 
фабричних раднина у фабринама у иностранству. Сви ови пробле
ми, међутим, истраживач ни тен стоје пред нашом историјсном нау-

.1 АЈ, мти, иза, Р. п., ф. 2, Ј 6, ЦИК, прилог 1, з/у, бр. 3213, 20. јул 1925, 
Извештај ЦИК министру социјалне политике Милану Симоновићу. 

62 АЈ, МТИ, иза, Р. п, ф. 2, Ј 6, бр. 226В/.IV од 4. марта 1925, Саопштење 
министра социјалне политике министру трговине и индустрије. 

" Фабрика рубља "и одеће а. д. Београд је 14. августа 1925. поднела захтев 
за довођење девет страних радника, чему се противила Радничка комора. a~ 
разлажући свој захтев фабрика је навела да је због помањкања капитала била 
затворена неколико година после завршетка рата. Но ова појава је општа, тј. 
помањкање капитала је .рак рана« свих југословенских индустријских предузе
ћа. У томе није могла да помогне ни држава, па је фабрика тражила помоћ 
страног капитала за подизање индустрије која до тада није постојала у Ју
гославији, тј. конфекције. 

»Радничка комора се буни против довођења девет специјалних радника, 
не водећи рачуна, да" ће тих девет радника дати посла другим радницима до
маћим, и то за њих 300 (триста) на броју«, - каже се у образложењу, и настав
ља: »Не мисли се ни о томе" ако се убије домаћа индустрија, која је тек у 
првим почецима, да ће ти исти Домаћи радници морати остављати земљу и 
тражити рада у иностранству, јер ће се и надаље увозити конфекционарна 
pOQa, која је један Од битних услова {)пстанка појединаца, а нарочито раде
ника. 

Данас је и лаику познато да капитал уз погодности, које нам пружа тражи 
протууслуге, без обзира коме се пружа он, било то приватнима или држави. 
Када он ставља услове држави није чудо да он тражи да тај посао, за који ни 
стручне организације нису у стању да даду са гаранцијом спремне раднике, ру
ководе стручни радници, који имају за собом дугу праксу, у које тај капитал има 

" поверења. 
Не само да живимо у уображењу, које би нас могло довести до пропасти, 

да ми имамо за индустрију - женску конфекцију и израду гумених производа, 
које до данас нису ни постојале, стручних радника, који би могли руководити 
послом. Ми доводимо такве раднике који ће нас учити и који ће нас на
учити. 

Код великих режијских трошкова и високе каматне стопе које на жалост и 
данас индустрија плаћа, ми не смемо да правимо експерименте са Домаћим 
радницима, него морамо да прионемо на посао и ми и Домаћи радници под 
руководством опробаних сила, страних радника«. - АЈ, МТИ, иза, Индустриј
ске гране IХ, ф. 26, Ј 64, Фабрика рубља и одеће а. д. Београд Инспекцији рада 
14. августа 1925. године. 
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ном. Ми 'смо само понушали да их проблемсни отворимо овом при
лином. 

v. Износећи претход'Не анализе имали смо циљ да унажемо са 
нолино озбиљности треба узети у обзир изнете чињенице нада се 
синтетизују и сагледавају јачи на и развој радничног понрета, посеб
но услови у нојима је деловао и развијао се. Владајућа, доста агре
сивна, а у свести и науци заостала из прошлих времена .. аграристи
чна идеологија« о развоју Југославије између два светсна рата не 
дозщ)љава да се сагледају стварне историјсне ПОЗI1Ције југословен
сног друштва 1918-1941. године, према томе ни стварне, реалне 
историјсне основе развоја радничног понрета и сазревања услова 
за револуционарну ситуацију у земљи. Исто тано је несагледив и 
стварни историјсни развој народа и народности Југославије у два
десетом вену, у поменутом периоду. Неним запутим путевима де- " 
ловања на свест научнина »аграристична идеологија« иде дотле да 

се у већини синтеза појављује артинулација да је и Југославија при
мер да се социјалистична револуција појавила у заосталој аграр
ној земљи, што је у супротности са Марнсом. Мислимо да је вре
ме да се пренине са шемама и шаблонима у историографији. Исто
ријЩIa ситуација КраљеВИl-!е Југославије између два светсна" рата 
и њене радничне нласе је специфична, и део је аутохтоности jy~ 
гословенсног пута у социјализам. Између два светсна рата Југо
славија није била висоно развијена индустријсна земља, није била 
ни средње развијена, али није била ни »типична аграрна земља«. 
Осим тога, нао што смо навели, у неним деловима је преовладавала 
индустријсна" производња, а у другима пан пољопривреда, па се 
према томе ништа "не може шематизовати нао општа појава. Удар
на моћ радничног понрета и његова дубина на одређеним тачнама 
југословенсног историјсног простора у" периоду 1918-1941. године, 
према томе, има своје реалне историјсне основе у заоштреньсти 
нласних односа и енс.плоатације радничне нласе у условима напи
таnистичне производње и напиталистичног· тржишта радне снаге. 
Кано стварна историјсна ситуација тимочног рударсно-индустриј
сног региона у периоду између два рата у потпуности руши све нон
стрУНЦ\IJје и шеме тзв. Dаграристичне идеологије« у схватању раз
воја Југославије 1918-1941. год., она је за научно истраживање 
веома значај на. 
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ЈЈ,р Милица Миленковић 

ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ У СИНДИКАЛНОМ ПОНРЕТУ СРБИЈЕ 

1918-1929. ГОДИНЕ 

Име Петра Радовановића нераздвојно је везано за историју 
радничког покрета источне Србије. Али не само тог дела земље. 
Слободно се може рећи да је он спадао у ред најистакнутијих ак
тивиста радничког покрета целе Србије. 

Своју синдикалну активност започео је у организацији рудар
ских радника у Сењсном руднику (чији је члан постао 1905. годи
не) и читавог живота остао веран рударским радницима. Као "ру
дар са Тимока«, како је сам себе називао, искрено и предано се 
борио за побољшање економског и политичког положаја рударских 
и других радника. Управо та његова упорна и пожртвована борба 
за интересе радничке класе и донела му је признање пролетаријата 
целе североисточне Србије. Изабран је за члана Радничке коморе 
у тимочком округу. То му је омогућило да се још шире и активније 
ангажује у радничкој борби и боље упозна са путевима и методима 
класне борбе. 

Петар Радовановић је с малим прекидима, скоро шест и по го
дина провео на фронту. Учествовао је у првом и другом балкан
ском и првом светском рату. Као сведок вишегодишњег клања по 
бојиштима широм Балканског полуострва, искрено је осуђивао рат 
као средство за решавање међудржавних спорова. У свом Днев
нику из 1912-1916. записао је: .Невини људи су се морали клати 
за рачун капиталистичких и династичких интереса.: После надчо
вечанских напора приликом повлачења преко Црне Горе и Албани
је и опоравка на Крфу, Петар Радовановић се са остацима српске 

1 Петар Радовановић, Петар Милосављевић, Прилог Дневник Петра Радо
вановића из периода балканских ратова, Зајечар·Бор, 1968, 59; ИА ЦК СКЈ, 
М Г-2244 , Петар Радовановић, рудар из Злата, Нотес за писање разних пода
така и историје ратних мојих догађаја из 1Џ12, 1913, 1914, 1915. и 1916. године, 
а у рату са Турцима, Бугарима, Арнаутима и Аустријанцима и поново напад Бу
гара на Србе. 
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војске средином 1916. нашао на Солунском фронту. Овде се брзо 
обрео у јуришном воду У коме се најбрже и најлакше гинуло. Све 
је то лоше утицало на његову борбену али правичну и хуману при
роду те 23. јуна 1917. пише Милану Поповићу, предратном соција
листи и учитељу у свом селу Злоту, да се осећа "доста заморен 
ратним тешкоћама«.' 

Налазећи се такорећи непрекидно на положају, Петар није 
имао довољно могућности да се обавести о светским збивањима. 
Из истих разлога није могао да развије неку значајнију политичку 
активност у својој околини. Међутим, никако није губио интерес 
за социјалистичке идеје и за своје класне и партијске другове. Са
чувани су његови дописи поменутом учитељу Милану Поповићу у 
Солун, Драгиши Лапчевићу у окупирани Београд и Драгославу Мак
симовићу у Париз. 

Током 1917. године обновљена српска Радничка комора у Па
ризу више пута је тражила од Министарства народне привреде да 
Петар Радовановић буде ослобођен војне дужности и као њен члан 
дође у Париз. Међутим, министар војни није дозволио демобили
зацију, те је Петар остао на Солунском фронту до његовог пробо
ја.' Спречен да директно учествује у раду Радничке коморе, он 
јој је ипак помагао. Сакупљао је адресе породица војника-радника 
и рудара из североисточне Србије и слао их Комори у Париз, да би 
им ова упућивала новчану помоћ у окупирану Србију.' 

Петар Радовановић је показивао интересовање за све врсте 
делатности српских социјалиста у Солуну и у Француској. У првој 
половини 1918. сазнао је да у Паризу излази лист "Будућност«, јер 
су га неки социјалисти на фронту добијали па је и сам затражио 
да му се лист шаље.' Међутим, није га могао добити јер је он у 
то време био већ забрањен за Солунски фронт. Необавештен до
вољно о свему није био у стању да се увек правилно оријентише, 
да сагледа прави карактер првог светског рата и излаз из њега. 

Зато је разумљиво што је у јуну 1917. писао да ће крајем првог 
светског рата "правда тријумфовати«, »а ми смо срећни што се на· 
лазимо усред слободних светских демократија, које су најбоља га
ранција за слободу и развитак будућег друштва. Сваки ће сан о 
превласти и хегемонији над светом у души бити уништен«: 

Победа октобарске социјалистичке револуције у Русији довела 
је до радикалне промене у схватањима Петра Радовановића. Више 
није полагао никакву наду у западну демократију, већ је излаз ви
део на другој страни. У писму Драгославу Максимовићу у Париз 
он каже: "Што се политичког питања тиче, морамо умукнути и ћу
тати. Али, опет могу рећи само то да се човек чуди у ком се веку 

2 Преписка српских социјалиста у току првог светског рата (приредили Вла· 
стимир Лапчевић и Тома МиленковићЈ, Београд 1979, 166. (у даљем тексту: 
Преписка српских социјалистаЈ. 

, Исто, 230. 
, ИА ЦК СКЈ, МГ-2244. 
5 Српски социјаJlИСТИЧКИ покрет за време првог светског рата (Материјале 

прикупио Михаило ТодоровићЈ. Београд 1958, 92. 
, Исто. 
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сада налази. И како ће се у овом вртлогу определити?! Уосталом, 
само (. .. ) олуја са севера може очистити ово данашње ђубре. Тек 
ће тада ведра чела људски геније корачати слободно ка цивилиза
'~ији и ослободити се данашњих варвара.,,' 

По повратку у Србију 1918. године Петар Радовановић се по
везао са старим члановима Партије и синдиката и понесен дога
ђајима из Совјетске Русије прионуо је на свакодневни рад у покре
ту. Његова активност била је у првом реду везана за Савез рудар
ских радника. Вршио је дужност и председника и секретара и бла
гајника Савеза рударских радника и био члан Радничке коморе 
за област источне Србије.' 

У рудницима Србије није било довољно ни пре ни после рата 
искусних партијских и синдикалних руководилаца. Организације 
рударских радника у Србији биле су младе и малобројне, што је са 
своје стране утицало да се није формирао довољан број руководе
ћег кадра. Поред тога услови за вођење класне борбе били су 
rешки. Према рударским радницима примењивани су посебни за
конски прописи (службени ред на рудницима) према коме су рад
ницима ускраћивана права организације и борбе уопште. 

Рударска производња у Србији после рата се споро обнављала 
Јер су услови за рад рудника били у много чему тежи, него за ос
талу привреду, како због великог разарања рудника, тако и због 
оштећења саобраћаја и саме природе рударске производње која 
не трпи дуже прекиде.' Демобилизација рударских радника извр
шен а је од јануара до септембра 1919. Међутим, рударски радници 
нису добијали пуну слободу кретања и запослења, већ су упућивани 
у руднике у којима су радили и пре рата. Ово је пружало много
бројне могућности злоупотребе од стране приватних власника руд
ника и полицијских органа. У случајевима тарифних покрета или 
штрајка демобилисани рудари са ових рудника оптуживани су вој
ним властима, а ове су их у извесним случајевима позивале на вој
ну вежбу. На тај начин је рударским радницима запосленим у при
ватним рудницима онемогућавана класна борба, њихове наднице 
су биле ниже од надница рударских радника у државним предузе
ћима, и самим тим степен експлоатације ових радника био је ве
ћи." 

Петар Радовановић је демобилисан међу првим рударима. Го
дине 1919. имао је 37 година живота. Као искусан функционер од
мах је приступио раду на обнављању партијских и синдикалних ор
ганизација. Једно кратко време деловао је у Злоту, а затим је пре
шао у Зајечар где је формирао управу Савеза рударских радника." 

, ИСТО. 

, .Радничке новине", бр. 222, 19. септембар 1919; ИА ЦК СКЈ, МГ-1818, 
Сећање Јове Радовановића. 

, Мирослав Николић, Класна борба рудара Србије и Војводине 1919-1929, 
Зборник радова, Штрајнови рудара Србије, Београд 1967, 196. (у даљем тексту: 
М. Николић, н. нј. 

" Извештај Радничке коморе 1914-1920, Београд 1920, 30--33; .Радничне 
новине-, бр. 81, 6. IV 1920, .Ослобођавање- рударских радника. 

" П. Милосављевић, Петар Радовановић, 33; ИА ЦК СКЈ, МГ-1818. 
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Управа Са'веза рударских радника са седиштем у Зајечару, наила
зила је на разноврсне тешкоће у настојању да обнови или форми
ра нове рударске организације. Иако је Зајечар био одобрен за 
седиште рударске централе, као место одакле се лакше могу одр

жавати везе са рудницима и пружати непосредна помоћ рударима 
приликом обнављања организација и вођења акција, ипак су те ве
зе лоше функционисале, у првом реду због разорености саобра
ћаја. Управа Савеза рударских радника постепено се осипала и 
због притиска који је на њу вршила полиција, тако да су почетком 
септембра 1919. у њој остала само 2 члана, председник Петар Ра
довановић и благајник Марко Лазић, док су остали напустили и 
Савез и Зајечар.Да би се створили неопходни услови за нормално 
функционисање Савеза, морала је да буде попуњена управа Саве
за новим члановима. То је и учињено 8. септембра 1919, тако што 
су у привремену управу ушли најактивнији чланови Месног синди
калног већа из Зајечара, који по занимању нису били рудари." 

Као члан управе Савеза рударских радника Петар Радовановић 
је обилазио руднике, пружао помоћ у стварању организација, под
стицао раднике на тарифне покрете, вођење штрајкова и утицао 
на буђење класне свести уопште. Захваљујући таквом раду посте
пено су обнављане старе и стваране нове синдикалне организаци
је рударских радника. 

Почетком маја 1919. основан је пододбор рударских радника 
у Сисевцу - Врчић. Организација се још није била довољно учвр
стила, а већ је у јуну поднела захтев управи рудника да се пове
ћају рударске наднице, да се регулише радно време и побољшају 
остали услови рада. Управа рудника је одбила сваки разговор са 
представницима радничке организације и оrпужила их је полицији 
као .бунтовнике«. Одмах затим отпустила их је с посла и уз помоћ 
полиције протерала из рудника, надајући се да ће тим мерама 
утицати да радници напусте организацију." Међутим, у томе није 
успела. На захтев самих радника у Сисевцу је 12. септембра 1919. 
одржана конференција на којој је председник управе Савеза ру
дарских радника - Петар Радовановић, поднео реферат о положа
ју рударских радника и потреби синдикалне организације." Том 
приликом је изабрана и управа пододбора. 

Прву обуставу рада после рата извели су рудари Равне Реке 
и Сењског рудника 1. маја 1919. године. Прослава је била врло им
позантна. Управа пододбора је у Равној Реци образовала поворку, 
која се кретала ка Сењском руднику кличући Првом мају дану ме
ђународне солидарности, Трећој интернационали и Комунистичкој 
партији. У поворци је било око 1.000 манифестаната. У Сењском 
руднику су их чекали окупљени рударски радници и ту је одржан 

12 Нова привремена управа Савеза рударских радника овако се конституи
сала: предоедник Петар Радовановић, секретар Фрањо Копарец, благајник Мар
ко Лазић и чланови: Михаило Јовановић, Сима Јанчић и Ђорђе Цветковић. 
(.Радничке новине-, 19. IX 1919). 

13 М. Николић, н. н, 190. 
l' .Радничке новине-, 19. IX 1919. 
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заједнички збор на коме је говорио рударски радник Петар Радо
вановић о значају празника Првог маја и будућности радничке кла
се." 

Домаћи власници рудника као и стране компаније пратиле су 
активност рударских радника и узалудно покушавале да онемогупе 
сваку организовану борбу као и формирање синдикалних органи
зација по рудницима. При томе су уживали пуну подршку државних 
органа власти. Брутална насиља на рударским радницима била су 
продужетак праксе из предратног периода засноване на Уредби 
о службеном реду на рудницима. Циљ им је и сада био да спрече 
организовану борбу рудара. Најдаље се у овом погледу отишло у 
Борском руднику. Овде су представници француске компаније, у 
чијим се рукама налазио рудник, још у јануару 1919. године отпу
стили са посла све раднике за које су знали да су до рата били со
цијалисти или синдикално организовани. Радничким функционери
ма је једноставно физички онемогућавано да ступе у контакт са 
рударским радницима. Многи рудници су чувани као »тврђаве« .'. 

Међутим, ни отпуштања са посла, ни претње полицијом, нису 
?или у стању да одврате раднике од организоване борбе, они су 
Је само одлагали. На препоруку Централне управе Савеза рудар
ских радника и Месног синдикалног већа у Зајечару, у Бору је нај
пре била створена илегална синдикална организација, мада је дело
вање Централног радничког синдикалног вепа било дозвољено и 
сасвим легално. У писму Марка Лазипа и Петра Радовановића упу
ћеног Драгиши Лапчевићу јуна 1919. године поводом формирања 
синдикалног пододбора у Бору, наводи се следепе: »То је било ова
ко, ја и друг Петар Радовановић споразумно направимо план да 
друг Пера уђе у Бор тајно и опипа пулс и припреми теоен за пре
пад. То је и учињено помоћу другова из Злота. Друг Пера неопажен 
уђе по мраку у Бор и отпочне рад 19. маја у 11 сати ноПу. Затече 
га полиција код једног друга баш када су другови почели да дају 
за упис и улоге, и том приликом отерају друга Перу комесару, али 
дру.г Петар превари комесара (. .. ) велећи му да овде у Бору по
СТОЈе два пододбора: металски и рударски веп 18 дана и да је он 
дошао да изврши с њима обрачун«." 

Тек када је организација била окупила већину радника, видели 
смо на који начин, сазван је за 26. мај 1919. јавни раднички збор. 
На збору су били готово сви радници Бора. Референти су били 
Петар Радовановић и Марко Лазић, а говорили су о тешком поло
H~ajy радничке K~ace, посебно рударских радника наглашавајупи 
оданост раДНИЧК~Ј с?лидарности и Комунистичкој партији. На крају 

-збора извршено Је Јавно и формално оснивање пододбора рудар
ских радника Борског рудника и избор управе пододбора." 

" М. Николић, н. н, 189. 
,. Архив Србије, Збирка Драгише Ј1апчевића - Писмо Марка Лазића f1 

Петра Радовановића - Драr-иши Лапчевићу, док. бр. 1231. 
" Исто. 
" Николић Мирослав, ,н. н, 192; П. Милосављевић, Петар Радовановић ... , 

35; Милица Миленковић, Синдикални покрет у Србији 1918-1920, Београд 1971, 
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Када није успела да спречи стварање јаке синдикалне органи
зације, дирекција Борског рудника је покушала накнадно да је ос
лаби и растури. Ускоро по формирању пододбора поднети су захте
ви дирекцији да повећа радничке наднице и скрати радно време са 
1 О на 8 часова. Дирекција се није силом супротставила захтевима 
радника, већ је прибегла лукавству. Понудила им је осмочасовно 
радно време и додатак на скупоћу, али под условом да напусте 
синдикалну организацију. Покушај је пропао, јер су радници оста
ли уз своју организацију. Ни претња да ће организовани радници 
бити упућени у војне команде, није постигла жељени ефекат, те 
је дирекција рудника била принуђена да прихвати тарифне зах
теве рудара и почетком јула 1919. повећа наднице, а радно време 
скрати на 8 часова. То је учврстило синдикалну организацију и 
подигло јој углед у очима радника" 

Како је већина рудара становала у својим селима, рад на њи
ховом класном просвећивању и организовању био је и тиме отежан. 
Власници рудника су чинили све како би деморалисали раднике и 
сломили њихову организацију. Због свега тога рад на обнављању 
организација у многим рудницима морао се вршити више пута. У 
руднику Боговина на пример одржана је 22. јула 1919. општа кон
ференција свих рударских радника, на којој је формиран подод
бор Савеза. Како се рад овог пододбора слабо осећао то је упра
ва Савеза рударских радника почетком октобра 1919. године упу
тила у рудник Боговину Петра Радовановића. После свестраног ис
питивања прилика, Радовановић је 7. октобра одржао са радници
ма 3 конференције, указао им на њихов бедан положај као последи
цу недостатка организације и помогао у оживљавању рада подод

бора. Власник рудника се није помирио са постојањем рударске ор
ганизације, па је употребио сва расположива средства како би' је 
растурио. На његову интервенцију неки рудари су ухапшени, а дру
ги упупени у војне команде, али синдикална организација није пот
пуно сломљена.'" 

У Брзој Паланци је 14. септембра 1919. одржана конференција 
и основан нови пододбор Савеза рударских радника.21 

У јесен 1919. године формирани су пододбори рударских рад
ника у рудницима »Српски Балкан« код Зајечара и »Вина« код 
Књажевца. У руднику »Баре«, који је отворен 1919. радници су по
кушали више пута да формирају организацију, али их је власник 
рудника увек осујећивао у томе. Он је успевао да преко својих 
агената сазна за најагилније раднике који су радили на стварању 
пододбора и да их отпусти са посла.'" У септембру 1919. формиран 

124; "Радничке новине-, 11. и 18 VI 1919, Покрет и организовање рудара 
у Бору. 

" .Радничке новине-, бр. 143, 18. VI 1919. 
z> М. Николић, Н. н, 200-201; М. Миленковић, Н. д, 125. 
21 .Радничке новине«, 26. IХ 1919; Топлица Станковић, наводи у својим 

сећањима да је овај пододбор имао 150-200 чланова. (Архив Института за рад
нички покрет Србије, МГ-ОК 3ајечар). 

" М. Нинолић, Н. н, 201. 
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је пододбор рударских радника и у алексиначким рудницима. И 
овде су послодавци покушавали да разбију радничку синдикалну 
организацију, отпуштањем њених најактивнијих чланова, али у то
ме нису успели." 

ПОСТОјећи пододбори рударских радника у Равној Реци и Сењ
ском руднику активно су радили у другој половини 1919. Почетком 
септембра 1919. Петар Радовановић је одржао збор у Равној Реци 
на коме су били присутни и рудари Сењског рудник!!. Његово изла
гање је имало за циљ да укаже на значај организације за класну 
борбу, као' и на значај ширења мреже рударских организација. На 
крају збора је изабрана нова управа пододбора и одређени стални 
повереници за сва рударска насеља." 

Управа Савеза рударских радника СрБИје успела је до краја 
1919. да разграна и омасови своје синдикалне организације. Поја
чана организациона активност крајем годиине управо је претхо
дила савезном конгресу. Конгрес Савеза рударских радника Срби
је одржан је 1. фебруара 1920. године у Зајечару. На њему је било 
присутно само 11 делегата, који су представљали 7 пододбор а и 
1148 синдикално организованих радника. Уочи конгреса збили су се 
неочекивани догађаји. Тога дана полиција је ухапсила целу упра
ву Савеза, али не као централну управу Савеза рударских радника, 
већ као чланове Месног синдикалног већа, које је руководило 
штрајком железничара на прузи Параћин-Зајечар и Књажевац
-Прахово. Мада је референтима било немогуће да поднесу изве
штаје, делегати су ипак одлучили да се, због важности задатака 
који су стајали пред Савезом - конгрес ипак одржи. Пре почетка 
рада делегати су изразили протест против поступка полиције, а за
тим су приступили расправљању о агитацији и организацији. Диску
сија је указивала на тешкоће у раду са рударима о којима је већ 
напред било речи. Да би се те тешкоће колико-толико отклониле, 
одлучено је да се одреде стални агитатори који ће обилазити руд
нике и помагати синдикалним одборима у раду. Конгрес је одлучио 
да се убудуће управа Савеза бира искључиво 1'Iз редС?ва рударских 
радника и да се седиште Савеза премести у Београд. Премештање 
седишта централе у Београд није било само последица побољша
ња саобраћаја и жеље да се тешње сарађује са ЦРСВ, већ израз 
тежње да се вођство рударских радника обезбеди од сталних про
гона и хапшења, чему је било изложено у Зајечару." 

Имајући у виду потребу финаНСИјСКог јачања Савеза нарочито 
његовог борбеног фонда "ради преДСТОјећих великих борби«, нон
грес је одлучио да се од 1. марта повећају члансни улози рудара.26 

На крају је изабрана нова управа Савеза рударских радника у ноју 
су и поред наведене одлуке Конгреса, ипан ушли чланови који ни
су по професији били рудари." 

z3 »Радничке новине-, 28. IХ 1920. 
,. .Радничке новине-, 16. IХ 1920. 
25 »Радничке новине-, 7. 111 1920, Са конгреса рудара у Србији. 
26 Исто. ,. 
" у нову управу Савеза рударских радника изабрани су: Светозар Јовано

вић, Аца Вучићевић, Јанко Петаковић, Живко Ћуришић, Витомир Милетић, Јо-
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Интересантно је да Петар Радовановић није био изабран у 
управу Савеза рударских радника Србије. То се може .објас~и~и 
тиме што је ускоро предстојао Конгрес рудара ЈугослаВИЈе (КОЈИ је 
одржан 23. маја 1920. године у Славонском Броду), нојом приликом 
је Петар Радовановић изабран у Централну управу Савеза рудар
ских радника Југославије." 

Тоном 1920. године настављен је рад на оснивању нових син
дикалних организација рударских радника у Србији. Марта 1920. 
основани су пододбори у Мајданпену и Кленовнику.29 Средином 
октобра 1920. Петар Радовановић одржао је конференцију са ру
дарским радницима у руднику "ЗвездаНа и тиме помогао у форми
рању синдикалног пододбора и избору његове управе.'" ПОСТОјеће 
синдикалне организације рударских радника настале у току 1919. 
и 1920. године настојале су да се учврсте, да омасове своје члан
ство, воде анције и непрекидно кроз борбу и релативно мирне пе-
риоде раде на комунистичком васпитању својих чланова. . 

За рударсне раднике револуционарног периода 1919-1920. го
дине карантеристично је да су непрекидно развијали своју само
свест и веру у сопствене снаге, припремајући се за »одсудне« до
гађаје. Измењен начин мишљења рударских радника нарочи:о па
да у очи када се упореди са предратним стањем. Код рудара је раз
вијано уверење да буржоаске странке не· могу решити радничке 
проблеме, већ то може учинити једино сам пролетаријат сопстве
ном снагом. Због тога рудари веома активно учествују у политич
ком животу својих места, иступајући организовано на страни КПЈ. 
Њихова активност је нарочито ојачала у периоду изборне борбе. 
прво за општинске управе, а затим за Уставотворну ск)'п~тину. Ру
дари су успели да преузму неке општинске управе у СВОЈе руне и 

да дају велики број гласова посланичким листама КПЈ у скупштин
ским изборима. 

Захваљујући упорности рудара и помоћи њиховог вођства, пре 
свих Петра Радовановића, Савез рударских радника Србије изра
стао је до краја 1920. године, упркос свим поменутим тешкоћама, 
у један од најјачих синдикалних савеза у Србији. Он је у Србији 
имао крајем 1920. године 16 пододбора, готово у сваком месту у 
коме се копала нека руда или вадио угаљ. 

Успешан рад Савеза рударских радника као и читавог револу
ционарног покрета прекинут је Обзнаном. Одмах по објављивању 
Обзнане (30. децембра 1920), полиција је отпочела са масовним 
хапшењима комуниста и радника. Нарочито в'еликом притиску ре
жима били су изложени рударсни радници у Србији, над којима је 
"терор ( ... ) био неограничен«. Члану Радничке коморе, Петру Ра-

ван Жужић; у Надзорни одбор: Радисав Јанаћковић, Драгиша Стефановић и 
Милан Николић ( .. Радничке новине-, 11. " 1920). 

,. .Радничке новине., бр. 139, 140,10. и 11. VI 1920, Нонгрес уједињења 
рудара Југославије. 

29 .РадниЧке новине., 8. 111 и 7. IV 1920. 
'" »Радничке новине-, 22. Х 1920. 
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Довановићу, забрањен је приступ међу рударе и протеран је из 
неколико рудника." 

Терор режима и послодаваца није попуштао ни после дозволе 
рада синдиката (21. маја 1921). Под посебним притиском и даље су 
били рударски радници. Петра Радовановића полиција је и почет
ком маја протерала у место рођења и забранила му да долази у 
руднике. Већ почетком јула 1921. године бољевачки срески начел
ник казнио је Радовановићаса месец дана затвора зато што је био 
познат као истакнути комунистички агитатор и радио на отварању 

организација рударских радника."" У време доношења Закона о 
заштити државе (1. август 1921) Петар Радовановић се танође на
лази у затвору, а и насније је више пута затваран. По његовој лич
ној изјави провео је од 1919. до 1926. године 2 године у затвору. 
На основу расположиве грађе нажалост, нисмо могли да утврди
мо тачно време нада је то било.'" 

Када је био спречен да непосредно контактира са рударсним 
радницима, Радовановић је деловао преко синдиналне штампе. Он 
пише о тешном положају рударских раднина и упућује их на орга
низовану борбу у заједници са осталим рударсним радницима· Ју
гославије окупљеним око ЦРСВЈ. Истовремено им указује на опас
ност од цепања револуционарног синдикалног покрета на чему су 
у то време радили центрумаши окупљени око Главног радничног 
савеза.'" 

Као члан Радничке коморе Петар Радовановић понушава да за
штити рударске раднике и прилином штрајка у руднину вРтањ« 10. 
маја 1921. године. Он се пријавио среском начелнику у Бољевцу 
и тражио одобрење за одлазак на Ртањ да би посредовао у спору 
рудара и послодаваца. Међутим, органи власти су му нареДII!ЛИ да 
одмах напусти Бољевац, иначе ће бити ухапшен."" Петар Радовано
вић је и у каснијем периоду интервенисао у својству члана Радни
чке коморе штитећи права радника, иано фактични није био њен 
члан. Он је вршио дужност члана Радничке Ho~ope до нраја 1923. 
године када је именована нова привремена управа. Том прилином 
за тимочни округ у Радничкој номори именован је Првул Првуловић 
уместо Петра Радовановића.36 

31 »Раднични ЛИСТа, Загреб, бр. 4,7. IV 1921. 
"" »Раднични синдинати<, бр. 8, 16. VII 1921, Насиље над синдинатима. 
зэ ид ЦК СКЈ, МГ-1818; »Организовани раднин., бр. З4, 22. IV 1926; 
34 Милица Миленновић, Синдинални понрет у Србији 1921-1929, Београд 

1979, 64; »Раднични синдинати-, бр. 6, 9. VII 1921, Положај рударсних раднина 
у источној Србији, Петар Радовановић. 

з5 Милица Миленновић, Синдинални понрет у Србији 1921-1929, ... 206; 
»Социјалистичне радничне новине-, бр. 97, 14. V 1921, Штрајн рудара у руднину 
"Ртањ<. 

з6 Према решењу министра социјалне политине од 26. децембра 192З, ноја 
је ступила на снагу з. јануара 1924. године, стална Раднична номора у Београду, 
основана по одредби Занона о радњама, претворена је у Привремену радничну 
номору у смислу прописа Занона о заштити раднина. У привремену управу ове 
номоре за тимочни онруг предложен је Првул Првуловић. Танође ни прилином 
избора друге сталне Радничне номоре у Београду 18. априла 1926. годи~е Петар 
Радовановић није предложен за члана Радничне номоре, те у наведеном перио-
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Када су основани Независни синдинати (крајем 1921) Петар 
Радовановић је постао обласни секретар Савеза рударских радни
ка· за источну Србију." После стварања Уједињеног радничног син
дикалног савеза и брисања Независних синдиката из евиденције 
Радничне коморе поново је појачан притисак режима против свега 
борбен()г у радничном понрету. Полиција је прогонила и онемогу
ћавала рад не само најистакнутијих функционера Независних син
диката у Београду, већ и у другим местима у унутрашњости Срби
је. Она се ниЈе обазирала на уставна начела, није поштовала одред
бе закона о з'боровима и удружењима и није поштовала Занон о 
заштити раднина, већ их је безобзирно газила. Под изговором да 
су Независни синдикати »комунистички«, полиција их је затварала, 
онемогућавала рад и конфиС'ковала имовину. Ни овога пута није 
мимоиђен Петар Радовановић. Када је почетком априла 1926. Пе
тар Радовановић покушао да одржи збор у Равној Реци био је спре- , 
чен. Збор је забрањен, а он је позван у Среско начелство у Бо
љевцу где је физички малтретиран, да би му на КР;;1ју било саоп
штено да је интерниран у своје село и да не сме отићи ни на при
ватни пољсни рад без претходног пријављивања месној жандар
меријској станици." 

. Петар Радовановић се није одрицао својих убеђења ни у вре
ме када је раднички покрет Југославије био у најдубљој кризи. По 
својим схватањима није припадао ни левој ни десној струји, већ је 
сматрао да фракцијске борбе треба ликвидирати и раднични пон
рет оспособити за револуционарну улогу која му је намењена. Као 
такав изабран је за делегата рударских радника за IV конгрес Цр
вене синдикалне интернационале у Москви (одржан од 17. марта 
до 3. априла 1928. године) и Конгрес рудара СССР-а. У име југо
словенске делегације на Конгресу ЦСИ Петар Радовановић је под
нео извештај о стању синдикалног понрета у Југославији." Као син
дикални функционер учествовао је и на партијсном саветовању Ко
мисије Коминтерне (састављене од представника леве и десне 
фракције и делегата три најјаче партијске организације: Београд, 
Загреб и Сплит) у циљу ликвидације фракцијских борби у КПЈ. 
Својим ставовима допринео је доношењу познатог Отвореног пи
сма о чему ће бити посебне речи. 

О исправности ставова Петра Радовановића и његовом цело
нупном раду говори и чињеница што је на IV конгресу КПЈ (Дрез
ден 1928.) Петар Радовановић изабран за члана ЦК КПЈ. То је било 
велико признање радничном борцу који је имао најприсније везе 
са радничном нласом и био њен најнепосреднији представнин. 

Неуморног агитатора нису могли да сп рече ни полицијске пре
прене ни временске непогоде, ни прогони, ни затварања. Недеља-

ду није био њен члан, али је упрнос томе деловао у том својству. (Извештај бео
градсне Радничне номоре 1921-1926, Београд 1927, стр. 101-108). 

э7 ИД ЦК СКЈ, МГ-1818. 
3' »Организовани раднин«, бр. З1, 22. IV 1926, Писмо Петра Радовановића. 

О обести државних органа; Милица Миленновић, Синдинални понрет у Србији 
1921-1929, 271. 

з9 ид ЦК СКЈ, Збирна Црвене синдиналне интернационале, 153. 
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ма је пешачио са збора на збор, од Бора до Злота, Подгорца, Бого
вине, Бољевца и других рудника, одржавао сјајне митинге, конфе~ 
рен ције и зборове, после чега су ницале нове организације и ши
рили се нови покрети - акције. Због тога је Петар Радовановић 
уживао велику популарност у свом крају, а и данас· његово име 
остаје као светао пример револуционара и борца. 
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Ђорђе Стаменковић 

ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ И ЊЕГОВ РЕВОЛУЦИОНАРНИ РАД У 

СВОЈСТВУ ЧЛАНА ОБЛАСНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА 

НИШКУ ОБЛАСТ 

- ... Могу вас уверити да српски пролетаријат није васпитаван 
ни за опортунистичке, ни за националистичке акције и да ће остати 
веран револуционарној и интернационалној тактици. Он ће корачати 
руку под руку с међународним револуционарним пролетаријатом и 
ускоро ће основати своја радничка већа и своју социјалистичку ре
публику и тако ће се прикључити великој комунистичкој интернацио· 
налној републици совјета. На тој основи мислим да имам право овде 
да изјавим да ће се српски пролетаријат са одушевљењем прикљу· 
чити, пролетерској интернационали ... 

То што сам већ рекао за српски пролетаријат, могу да поновим 
за сиромашне сељаке Босне и Херцеговине. На исти начин радни
чка класа осталих југословенских земаља почиње да се ослобађа 
отровног опортунистичког утицаја аустријске социјал·демократије и 
прикључиће се пролетаријату Србије, Босне и Херцеговине.« 
МОСНВА, з. марта 1919. . 

Из извештаја и интервјуа који је Илија 
Милкић дао приликом боравка на I кон
гресу комунистичке интернационале у 

Москви. 

Пажљивим прегледом објављених радова и необјављених извора 
није се могло доћи до посебно одвојених, сређених извора (до
кумената) о месту и доприносу п. Радовановића, раду Обласног ко
митета КПЈ за нишку област. Међутим, оно што је чињеница, што 
је неоспорно, то је да је п. Радовановић дао свој посебан допри
нос јачању обласне организације илегалне (КПЈ) и легалне (НРПЈ) 
на територији нишке области. 

Радећи на расветљавању улоге п. Радовановића као члана об
ласног комитета КПЈ за нишку област служио сам се стенограф
ским белешкама са састанка историјске групе за прикупљање по
датака о историји радничког покрета у Србији за подручје Ниша, 
његове ближе и даље оНолине. Нарочито су била од значаја кази
вања Светозара Јовановића Тозе, радника Железничке радионице 
у Нишу, члана КПЈ од 1919. године који је живео и радио у Зајечару и 
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сарађивао са п. Радовановићем. Од значаја су и бројна сећањаЖ. 
Пецарског, члана Обласног секретаријата илегалне КПЈ за нишну 
област. Служио сам се и бројним објављеним радовима на ову 
тему и 'чланцима из радничке штампе, предизборне кампање и ос
талих гласила која је издавала илегална организација КПЈ. У раз
ним објављеним и необјављеним материјалима често се само 
спомиње име п. Радовановића, али је и то довољно као мало зрно 
истине за расветљавање његове велике улоге. 

Дати реконструкцију живота, рада и борбе п. Радовановића 
као члана Обласног комитета КПЈ за нишку област врло је тешко. 
Издвојених материјала нема. Претпоставља се да су сагорели у ве
ликом пожару нишког Радничког дома од 1. децембра 1928. године 
у којем се чувала и архивска грађа тела и органа КПЈ. Оно што 
није пропало у поменутом пожару сигурно је касније запленила 
полиција у познатим рацијама по завођењу монархо-фашистичке 
диктатуре 1929. године. 

Па ипак у фрагментаРНОј сачуваној грађи и објављеним радови
ма види се грандиозни лик п. Радовановића, доследног борца, ко
мунисте и пролетера који је изникао из радничке класе Србије и 
остао веран интернационалној борби пролетаријата, своме народу 
и КПЈ а све у циљу остваривања идеала научног социјализма. 

У датом раду или скромном покушају аутор је себи поставио 
два основна задатка: прво, делимично реконструисати стање орга

низације КПЈ у периоду од 1923-1928. године и друго, размотрити 
допринос п. Радовановића јачању Обласне организације КПЈ, ње
гов допринос деловању Партије у периоду илегалног рада. 

Као члан КПЈ п. Радовановић још 1919. године успоставио је 
везе са некима комунистима Ниша. Те везе, безмало, нису преки
дане читаву једну деценију (1919-1929). Већ 1919 .. године у За
јечару је радио Светозар Јовановић Тоза, сарађивао је са Фрањом 
Копарцем, Пером Радовановићем, Николом Гранжаном и осталима 
члановима КПЈ у Зајечару. Тада је јануара 1920. избио велики и 
познати штрајк железничара на тимочким пругама (познат по оп
тужби и намерама штрајкача да преузму власт, формирају Зајечар
ску комуну па због тога и назив за штрајкаче да су били "Бољшеви
ци на Тимоку«). У време трајања штрајка п. Радовановић допуто
вао је у Ниш, упознао је »нишке другове« са штрајком, говорио као 
о једном "од најорганизованијих штрајкова у Србији« о чему су нам 
оставили драгоцене податке С. Јовановић Тоза и ж. Пецарски, чла
нови КПЈ из Ниша.' Жика Пецарски наводи: »Један од руководиоца 
штрајка био је и Пера Радовановић, социјалистички борац од 1901. 
године, Пелагићевац.«2 Оцењујући његов рад у периоду постојања 
српске социјалдемократије, дакле рад у периоду пре избијања пр
вог светског рата Ж. Пецарски наводи нека своја лична сећања о 

1 Види: Стенографсне белешне са састанна историјсне групе за писање 
историје радничног понрета у Србији. Стр. 100. Ниш, период до 1921. године. 
КаЗl1вања Светозара Јовановића Тозе. 

2 Према упутствима .Социјал-демонрета- Зајечарсни радници су још 30. 
јула 1895. године формирали .Раднични фонд- и изабрали управу. 
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неслагању Петра Радовановића са Централном партијском упра
вом ССДП и Главним радничким савезом, да је долазило до извес
них сукоба и да је п. Радовановић био оптуживан за неки »само
стални« иступ. Отуда је, наводи даље ж. Пецарски, п. Радовановић 
дуго био форсиран као члан синдиката а у редове КПЈ пр~мљен је 
1919. године. »Био је најпопуларнији човек од Грамаде до Зајечара 
и од, Зајечара до Ћуприје. Био је човек из народа, јак, био је до
бар говорник и организатор. Умро је у најсиромашнијем стању и 
такорећи заборављен« - наводи у својим сећањима ж. Пецарски: 
Међутим, Драгомир Пејић демантовао је мишљење ж. Пецарског 
да је између п. Радовановића с једне стране и Централне партиј
ске управе ССДП, с друге стране, до 1914. долазило до било којих 
сукоба или осуде због »анархистичког« иступа. Напротив Д. Пејић 
наводи »да се на састанцима партијског већа никада о њему (п. 
Радовановићу, прим. Ђ. С.) није говорило лоше«.' , 

По завршеном првом светском рату друштвено-економске при
лике биле су врло тешке. Ситуација револуционарна. Масе су биле 
незадовољне. Против тешких последица империјалистичког рата 
организоване су бројне демонстрације, осуђивана буржоазија за 
бројна нерешена социјална и друга питања. Осећао се утицај окто" 
барске социјалистичне револуције. У оваквој ситуацији отпочеле 
су припреме за скупштинске изборе новостворене државе Краље
вине схс. У срезу заглавском кандидатску листу истакла је и тен 
основана КПЈ. На листи КПЈ за тимочки округ, 1920. године канди
дат је био Михајло ТоДоровић, секретар Радничке коморе из Бео
града. Његови заменици били су познати чланови КПЈ п. Радовано
вић, рудар из Злота, С. Марковић, пушкар из Књажевца, и Видоје 
Милијић, земљорадник из Орешца. Највећи број гласова добила је 
листа КПЈ и на основу добијене већине изабран је Михајло Тодо
ровић, као први кому.нистички посланик овог краја: 

Избори од 1920. годин'е били су нека врста школе и провере 
вредности п. Радовановића као кандидата који је уживао пове
рење радних људи па га је касније Обласни комитет КПЈ за нишку 
област скоро редовно предлагао као кандидата на наредним скуп
штинским изборима. 

Нишкој илегалној организацији КПЈ било је познато да се за
јечарски пролетаријат бори за рад КПЈ у новим, тежим, илегалним 
условима. Већ јануара 1923. године у Београду је одржана оснива
чка конференција Независне радничке партије Југославије (НРПЈ). 
Убрзо је у Нишу основан Обласни секретаријат НРПЈ (по неним: 
Подсекретаријат партије за источну Србију) надлежан за нишку и 
тимочку област, дакле за шире подручје југоисточне Србије па и за 
Сврљиг, Књажевац, Зајечар, Борски рудник, Сокобању и Алекси
нац. У члану 12. Статута НРПЈ било је предвиђено да »Ради органи
зације, опште агитације и акције Партије, целокупна друштвена те-

з Казивање ж. Пецарсног. Наведене стенографсне белешне. 
• Исто, стр. 101. 
5 Милић д. »Горње Зуниће., Хронина, стр. 23-24, Нови Сад, 1966. год. 
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риторија ће бити подељена на известан број области према ~артиј
ским потребама. Поделу на области врши Земаљско веће«. 

На основу наведеног члана у Нишу је формиран Обласни сек
ретаријат НРПЈ. Чланови секретаријата:Жика Пецарски, Душан 
ДимитрИјевић Шаца, Драгиша Никетић, Светозар Јовановић Тоза, 
сви из Ниша; Петар Радовановић, из Борског рудника и други. За 
секретара Секретаријата НРПЈ нишке области изабран је Војислав 
Јанкићевић Воја, функционер месног синдикалног Bejta из Ниша. 
Обласни секретаријат закључио је да се приступи формирању Me~ 
сних организација НРПЈ. Спроводећи овај закључак, у сарадњи са 
комунистима источне Србије, П. Радовановић дао је свој посебни 
допринос формирању НРПЈ у Зајечару и важи као оснивач ове Пар~ 
тије у источној СрБИјИ.' 

. Организационо сређивање НРПЈ на територији нишке области 
успешно је извршено. Нова партија се ослањала на комунисте, про
верене кадрове, навикнуте већ на рад у илегалним условима. На 
ове кадрове ослањала се и партија у Зајечару, Бору и другим ме
стима Тимочке крајине. 

У вези расписаних скупштинских избора за 18. март 1923. го
дине Земаљско веће НРПЈ истакло је кандидатске листе у Србији 
за следеће округе: НИШКИ, ВАЉЕВСКИ, ПИРОТСКИ, МОРАВСКИ, 
ПОДРИЊСКИ, ТИМОЧКИ, РУДНИЧКИ и за град БЕОГРАД." За из
борни срез Зајечар, изборног округа тимочког носилац кандидатске 
листе НРПЈ био је Михајло Тодоровић, проф. из Београда, (на листи 
је стајало »пређ. секретар Радничке коморе«), а за среског канди
дата бољевачког и зајечарског среза кандидован је Петар Ј. Ра
Довановић, рударски радник из Злота, за његова заменика име
нован је Маринко Ђ. Живковић, возовођа у пензији: 

Уочи избора у Књажевцу, Зајечару, Бору и другим местима ра
стуране су предизборне плакате НРПЈ. У једној од њих наводило 
се: .. Другови сељаци, радници, жељезничари, чиновници, инвалиди, 
занатлије, поштари, писари и сви ви који патите под данашњом ску
поћом и бедом, изађите на биралиште и гласајте· за ваше другове. 

Свесно без полића, паклића и цванцика, гласајте против реак
ције, против Закона о заштити државе, против офанзиве послодава-
ца, против нових крвопролића. . 

Гласајте за мир са Совјетском Русијом, за Независну раднич
ку партију Југославије.«" 

Пошто је кандидатска листа НРПЈ у Зајечару фебруара 1923. 
године оверена код надлежног суда, Михајло Тодоровић допутовао 
је у Ниш 25. фебруара 1923. године. За разлику од Зајечарске ор-

• Историјски архив ЦН НПЈ. Том 11. стр. 285, Београд, 1950. 
7 Сећања Ж. Пецарског. Стр. 257. Наведене стенографске белешке. 
• .Радник«, бр. 1.6 од 18. 11 1923. године; бр. 17 од 21. 11 1923. године. 
На територији Тимочке области било је 9 срезова. Велики жупан био је 

Петар Благојевић. 
, .Службене новине Нраљевине СХС«, 8. март 1923. године. Београд. Нан

дидатска листа бр. 4503 оверена од Зајечарског првостепеног суда 21. 11 1921. 
године. 

10 Милић Д. Наведено дело. Стр. 27. 
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ганизације НРПЈ, која је била јединствена у прихватању кандидата 
за носиоца лист~ коју је предложило Земаљско веће НРПЈ, у Нишу 
је ситуација била другојачија. Према неким изворима носилац кан
дидатске листе НРПЈ за Ниш требао је бити Ђуро Ђаковић." Ме
ђутим, Нишлије су се правдале .. да је предлог касно стигао«. Није 
прихваћен предлог Земаљског већа НРПЈ већ је за носио~а листе 
кандидован Павле СТОјковић, књиговођа из Куманова, раНИЈе пред
седник Нишке комунистичке општине 1920/21. године." Неједин
ство нишке илегалне организације КПЈ по питању истицања нанди
дата за носиоца листе НРПЈ било је уочено и од М. Тодоровића и 
П. Радовановића. На радничној конференцији, дакле састанку у са
ли једне нафане, пошто је полиција забранила зборове НРПЈ на 
отвореНОМ простору, у Нишу је 25. фебруара 1923. године говорио 
М. Тодоровић у склопу предизборне кампање. После њега говорио 
је В. Јаннићевић, сенретар Обласног комитета НРПЈ за нишну об- , 
ласт. Указао је на погромашки терор полиције на читавој територи
ји области, говорио о бројним нападима на радничке зборове са 
напоменом да се отуда »ДО сада и није могла утврдити кандидат
ска листа за посланичке изборе«." Извештавајући о нонфереНЦИјИ 
и говору обласног секретара НРПЈ "Нишки гласник« од 28. фебру
ара 1923. године, писао је између осталог: .. Г. Јанкићевић потом 
скреће пажњу на тешну борбу ноју пролетаријат има да издржи у 
изградњи свог политичког покрета и у изборној борби, констатујући 
узгред. и беспренорни ред збора и дисциплину какве нема ни код 
једне буржоасне партије.« 

Посланички избори у Нишу и Зајечару 18. марта 1923. године 
спроведени су у знаку терора над радничком класом и њеном аван

гардом илегалном организацијом КПЈ. Независна радничка партија 
Југославије није добила потребан број гласова. На парламентарним 
изборима у округу тимочком кандидатска листа НРПЈ, са носиоцем 
Михајлом Тодоровићем и замеником Петром Ј. Радовановићем, до
била је по срезовима следећи број гласова: 

1. Срез БОЉЕВАЧКИ 76 гласова 
2. Срез ЗАГЛАВСКИ 125 гласова 
3. 'Срез ЗАЈЕЧАРСКИ 92 гласа 
4. Срез ТИМОЧКИ 12 гласа 

Према томе листа НРПЈ на територији тимочког онруга добила 
је 305 гласова или свега 1,1 % од уписаних бирача." На изборима 
су највећи број гласова добили кандидати Радикалне странке (Кр
ста Љ. Милетић, Милан Р. Степановић и Сима Јовановић." 

" Називање Ж. Пецарског и В. Јанкићевића. Наведене стенографске бе
лешке. 

'2 .• Службене новине Нраљевине СХС., 1. марта 1923. године. Бр. 47 Бео
град ... Нишки· гласник., 23. 11 1923. Ниш. 
. ".Нишки гласник«, 28. 11 1923. године. Ниш. 

". ·Статистика избора народних посланика Нраљевин.е СХС одржаних 18. 
марта 1923. године .. Израдио др Лаза Ностић. Стр. 61. Београд 1924. године. 

" Исто. Стр.165-166. 
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Трећа земаљсна конференција КПЈ (Београд, децембар 1923. 
године) у присуству и делегата нишке области размотрила је ситуа
цију у вези учешћа организације НРПЈ на парламентарним и оп
штинским изборима, па је закључила да су »парламентарни избо
ри у марту ове године показали колико је безобзиран терор режи
ма према Партији, који је њој онемогућио да одржи у Београду и 
другим местима ма и један збор. Због тога, у првом реду, Партија 
у овим изборима није могла показати довољан утицај на масе. Само 
најсвеснији део пролетаријата варошког и сеоског oc~ao је и у овим 
изборима непоколебљиви уз Партију ... ,," Ова оцена се у потпу
ности односила и на стање у тимочком округу. 

Према извештају Душана Димитријевића Шаце, делегата на 
111 конгресу КПЈ у Бечу (маја 1926. године) и члана Обласног ко
митета КПЈ за Нишку област, у делокругу рада НИШКQГ обласног 
номитета, поред организације у Нишу, налазиле су се и месне иле
галне'организације, групе или појединци у Сврљигу, Књажевцу, За
јечару, Борсном руднину, Злоту, Неготину, Белој Паланци, Пироту, 
Цариброду (данас: Димитровграду), Пронупљу, Лесновцу, Врању, 
Алексинцу, Сокобањи и Параћину.17 Најбројнија организација КПЈ 
бl1ла је Нишка. Бројала је 65 чланова." Међутим, састав и руновође
ње Обласним комитетом КПЈ за нишку област мења се већ идуће 
1927. године. Средином поменуте године у Ниш се вратио Милош 
Марковић који је преузео фуннцију секретара Обласног номитета 
КПЈ за нишку област. Повео је борбу за нонсолидацију Партије, ли
нвидацију фракцијсних борби и борбу за јединство радничке нласе. 
Ојачао је улогу обласног комитета. Чланови: Светозар Јовановић 
Тоза, Лазар Дедијер, Душан ДимитрИјевић Шаца, Благоје Нинолић, 
Коста Стаменковић, Петар Радовановић, Васа Крстић, Душан Не
шић и Милован Вученић." У наведеном саставу Обласни номитет 
успео је да на територији југоисточне Србије формира једну ном
плетну, бројну, дисциплиновану, идејно ја;ну и борбену партијску 
организацију која је била друга по значају и бројности у Србији. 

Познато је да је једно од најјачих упоришта антифранцијских 
борби 1927/28. године била Загребачна организација КПЈ на челу 
са Јосипом Брозом Титом. С правом можемо рећи да је ову бор
бу у Србији прихватио Милош Марновић, односно Обласни номи
тет КПЈ за Нишну област, ноји се претворио у центар антифранциј
сне борбе у Србији. Против штетног, разарајућег утицаја, франциј
ских борби, против непринципијелних размимоилажења иступао је 
борбено и револуционарно и Петар Радовановић у својству члана 

.6 Историјски архив ЦК КПЈ. Том 11. Стр. 63, Београд, 1950. Резултате из
бора објавио је нишки .Привредни лист- од 22. марта 1923 .. године који је из
лазио у Нишу. 

.7 Јовановић др Надежда. .Организационо стање и унутарпартијски развој 
КПЈ у Србији 1926-1928<. Стр. 259. Токови Револуције .. Зборник историјских 
радова. Књига 111, Београд 1958. године. 

IВ Јовановић 'др Н. Наведено ·дело, стр. 269. Међутим, у својим казивањи
ма В. Јанкићевић наводи податак да је тада у Нишу било 110.чланова КПЈ. 

" Јовановић др Н. Наведено дело, стр. 271. 
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Обласног' комитета. У његовој личности М. Марковић имао је вер
ног суборца у борби за заједничке циљеве. 

Илегалне организације КПЈ обновљене су у 3ајечару, Књажев
цу, Бору, Велином Извору, Шљивару, Злоту, Подгорцу и другим ме
стима. Помоћ овим организацијама редовно је пружао п. Радова
новић. 

Избори за Народну скупштину били су расписани за 11. сеп
тембар 1927. године. Обласни номитет илегалне организације КПЈ 
за Нишну област примио је дирентиву Политбироа ЦК КПЈ да Пар
тија изађе на изборе под легалним називом »НЕЗАВИСНИ РАДНИ
ЦИ«. Дирентиву о изласку на изборе пренео је п. Радовановић. 
Под називом »НЕЗАВИСНИ РАДНИЦИ« усвојена је нандидатсна ли
ста за изборни онруг тимочки. Носилац листе: Петар Ј. Радовано
вић, рудар из Злота. На његовој листи сресни нандидати били су: 
за изборни срез бољевачни - ЈОВАН БОГ ДАНОВИЋ, земљораднин 
из Подгорца; замењенин - ЈОВАН ЈАН ЈАКАН, рударсни раднин 
из Злота; за изборни срез заглавсни - СРЕТЕН С. МАРКОВИЋ, пу
шнар из Нњажевца; за изборни срез зајечарсни - ДУШАН ТОДО
РОВИЋ, ливац из Зајечара; замењенин - ДРАГУТИН Јанна ПЕ
ТРИШИЋ, рудар из Злота; за изборни срез тимочни - СРЕТЕН С. 
МАРКОВИЋ, пушнар из Књажевца, замењенин - РАДОМИР ВЕЉ
КОВИЋ, техничар из Књажевца."" Листа Независних раднина (но
сищщ Петар Ј. Радовановић) добила је по срезовима, следећи број 
гласова: 

1. Срез БОЉЕВАЧКИ 
2. Срез ЗАГЛАВСКИ 
3. Срез ЗАЈЕЧАРСКИ 
4. Срез ТИМОЧКИ 

119 гласова 
120 гласова 

93 гласа 
25 гласова 

На читавој територији онруга тимочног листа Независних рад
нина, односно илегалне КПЈ, добила је 357 гласова:' 

На пленуму ЦК КПЈ (од 27. новембра до 3. децембра 1927. го
дине, Београд) Милош Марковић нритиновао је рад Политбироа у 
вези спроведене КАМПАЊЕ за снупштинсне изборе. Као помоћ 
Обласном номитету био је' упућен М. Каљевић за кога је рад у 
Партији, нано је ренао М. Марковић, био »ШПАНСКА СЕЛА«. До
шао је у седиште области и није донео нинанва упутства, ставове 
или дирентиве. Није знао, на пример, но ће и под нојим условима 
бити носилац нандидатсне листе за изборни онруг нишни. То је у
нело забуну нод једног дела чланова Обласног номитета. Суочен 
са овом ситуацијом и нритиком на терену М. Каљевић је отпочео 
на своју рунуда предлаже нандидате. Међутим, нада су чланови 
Обласног комитета увидели да он не познаје »праве људе«, супро
ставили су му се противпреДЛозима. Комунисти са терена предло
жили су афирмисане, проверене борце и чланове илегалне КПЈ 
ноји су уживали поверење своје средине. Политбиро је поништио 

20 Статистика избора народних посланика Краљевине СХС, одржаних 11. сеп
тембра 1927. године. Стр. 298, Наведени рад. 

2' Исто. Табеларни преглед. Стр. 88. 
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кандидатуре предложених и наметнуо нишкој илегалној организа
цији за носиоца листе Буду Милутиновића. За овај предлог били су 
категорични др Сима Марковић и Рајко Јовановић. Процене са њим 
нису биле тачне, добио је свега 250 гласова а Партија изгубила. у 
очима маса."· . 

Пошто је Обласни комитет КПЈ анализирао револуционарну ак
тивност П. Радовановића и његову оданост ствари радничке класе, 
његову борбеност и одлучност у борби против фраКl{ија а за једин
ство КПЈ, донета је одлука да, заједно са Душаном Димитријеви
ћем Шацом, представља Обласну организацију КПЈ нишке области 
на 111 конгресу КПЈ у Бечу.'" 

После повратка са 111 конгреса КПЈ П. Радовановић отпочео је 
још интензивнији рад на организационом јачању КПЈ и Независних 
синдиката. Повремено је долазио у Ниш, а редовно обилазио Заје
чар, Злот, Борски рудник и друга места. Радио је на формирању 
илегалних ћелија КПЈ. Због илегалних услова рада немогуће је ус
тановити где је све формирао партијске организације. Неоспорно 
је, међутим, да су у Бору и Зајечару постојале бројне и јаке ћелије 
КПЈ. Према извештају који је Д. Димитријевић Шаца поднео 111 нон
гресу КПЈ у Бечу у Бору је ћелија КПЈ бројала осам а у Зајечару 12 
чланова. Ово потврђује и С. Јовановић Тоза, који је био члан Облас
ног комитета. 

У циљу организационог сређивања организације КПЈ у источној 
Србији Пера Радовановић, као члан Обласног комитета, ангажовао 
се на организацији партијског саветовања зајечарских комуниста, 
које је одржано јула 1927. године. Присуствовало је близу тридесет 
делегата из Зајечара, Бора, Злота, Ртња, Бољевца, Брстовца, Вели
ког Извора и других места;" Уважавајући специфичност привредног 
развоја источне Србије (»СРПСКИ РУР,,) са бројним рудницима и 
рударима који су чинили' већину радничке класе, на саветовању је 
изабран Базенски комитет КПЈ. Секретар - Грга Јанкес. Чланови: 
Пера Радовановић и још четири радника. 

. П. Радовановић није водио борбу само за организационо учвр-
шћивање већ и борбу за масе, зџ прилажење радничкој класи, за 
увлачење индустријских, железничких и варошких радника у КПЈ 
и Независне синдикате. "Врло интелигентан, масовик, врло попу
ларан у народу, изразити радничко-сељачки трибун, .сјајан говор
ник, везује масе за себе, сређен, nоrичан!« - сећао се.г. Јанкес 
Пере Радовановића из времена заједн-ичке борбе у радничком по
крету Србије а у већ поменутом раду. 

22 Јовановић др. Н. »МиJiош Марков·ић •. Стр. 53. Издање »Глас., год. 1976. 
Београд. 

'" Јовановић др Н. У већ наведеном раду »Организационо стање и унутар
партијски развој КПЈ у Србији 1926-1928., стр. 260, пише: »Пошто је 111 кон
гресу КПЈ од стране нишке обласне организације присуствовао и Пера Радова
новић, вероватно је и он био члан Обласног комитета •. Није јасно због чега аутор 
ставља' под сумњу чланство П. Радовановића у Обласни комитет када је оно 
потврђено бројним изјавама савременика догођаја и другим изворима: 

24 Јан кес Г. Запис илегалца, Београд, 1960. година. . 
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У делегацији југословенских комуниста који су 1928. године 
боравили у Москви, поред осталих, налазили су се и Петар Радо
вановић из Бора, Жика Пецарски и Лазар Дедијер, из Ниша. Пред
стављали су делегате Обласне организације КПЈ за нишку област. 
Партијска организација Зајечара, Бора и Злота била је позната по 
антифракцијској расположености. Петар Радовановић био је истак
нути представник радничке групе. Чланови КПЈ дошли су у Мос
кву да обаве два задатка: једни да присуствују саветовању које је 
организовала Коминтерна у вези унутрашњег стања у КПЈ, а дру
ги да присуствују IV конгресу Профитерне (Синдикалне интерна
ционале). »Пера Радовановић је 1928. године био у Москви као 
гост - делегат Савеза рудара на Конгресу Савеза совјетских ру
дара!« - наводи Жика Пецарски.'" На IV конгресу Профитерне ре
ферат је поднео П. Радовановић. 

На иницијативу VIII загребачке конференције КПЈ, Јосипа Бро
за Тита и дела револуционарног вођства КПЈ донето је 13. априла 
1928; године на саветовању у Москви познато Отворено писмо. 
Чланство КПЈ позвано је у директну и отворену борбу против леве 
и десне фракције. Суспендовано је раније руководство КПЈ и иза
брано ново у које је ушао и Ж. Пецарски. Из Москве су упућени 
чланови КПЈ ради спровођења у живот Отвореног писма. Већ јуна 
1928. године у Ниш је стигао Ж. Пецарски. Састао се са М. Марко
вићем, секретаром Обласног комитета. У то време стални члан Об
ласног комитета је и даље П. Радовановић. Отворено писмо је, 
путем поверљивог курира, било достављено свим организацијама 
КПЈ а Ж. Пецарски наводи у својим сећањима да је једно било 
LUифровано на име П. Радовановића, рудара из Злота, са задатком 
да га спроведе и растура у Зајечару, Неготину и Прахову. 

Седница Обласног комитета (секретаријата) КПЈ за нишку об
ласт одржана је у Нишу 19. јуна 1928. године. Том приликом доне
то је неколико одлука у вези са Отвореним писмом. Једна је била 
од посебне важности: руководство Обласне организације КПЈ по
здравило је Писмо и обавезало се да ће предузети све мере да се 
оно спроведе у живот. Чланови Орласног секретаријата у Нишу из
јаснили су се за хитно сазивање IV конгреса како би се докрајчиле 
фракцијске борбе у КПЈ. После јунског састанка Обласног секре
таријата у Нишу је почетком септембра 1928. године организована 
позната и значајна Обласна конференција КПЈ. Конференцији је 
присуствовао Ђура Ћаковић и бројни делегати. Из источне Србије 
присуствовали су П. Радовановић и Г. Јанкес" Конференција је 
прихватила отворено писмо, осудила фракцијске борбе. Убрзо је 
оживео партијски рад, рад СКОЈ-а и успешно су деловали Независ
ни синдикати. 

Према неким тврђењима Нишка обласна конфереНЦИја КПЈ на
ставила је рад у Београду. Одређени савременици догађаја назива-

,. Казивања Ж. Пецарског. Наведене стенографске белешке, стр. 101-
-102. 

26 Јовановић др Н .• Милош Марковић., стр. 81. Београд, 1976. 
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ју је проширеном покрајинском конференцијом којом је руково
дио Ђуро Ђановић. Према наводима Ж. Пецарског, П. Радовановић 

. је на овој конференцији у почетку сматрао да главна опасност за 
Партију лежи у танозваној »десној групацији«, запостављајући по 
мало леве. Међутим, по саслушаном реферату Ђ. Ђаковића он је 
убрзо ревидирао свој став." Независно од оцене да ли је то била 
проширена нонференција, која је наставила рад започет у Нишу 
септембра 1928. године, једно је сигурно: 25. октобра 1928. године 
у Београду је одржана Покрајинска конференција ~ПЈ за Србију 
у вези унутрашњег стања у Партији." 

»Пера Радовановић 1928. године долази на Покрајинску конфе
ренцију као делегат Зајечара и околине ... То је човек који је 
и пре и после рата био стално полицијски прогањан и просто био 
»ТРН У ОКУ« буржоазији свога доба, особито после рата. Био је 
више без посла него што је радио и као такав је био изабран за 
члана Главног радничког савеза Србије још пре првог светског ра
та. Био је класни, идеолошни вођа штрајна на тимочним пругама 
1920. године, он је био заговорник ЗАЈЕЧАРСКЕ КОМУНЕ. Код ње
га су налазили уточиште сви гоњени другови ... ,," - наводи у сво
јим сећањима Ж. Пецарски, један од његових сараднина. 

Понрајинсна нонфереНЦИја КПЈ за Србију поздравила је сази
вање IV нонгреса КПЈ »апелујући на истини да Партија поред бољ
шевичких одлуна даде и пролетерсно руководство«'" 

На IV HOHI'Pecy КПЈ (6-9. новембра 1928. године у Дрездену) 
извршен а је дефинитивна осуда франционашних борби, прихваћени 
су ставови Осме загребачке месне нонференцИје КПЈ и Јосипа 
Броза Тита. Поред осталих у ново руководство КПЈ изабрани су и 
делегати Обласног номитета КПЈ за нишку област, односно Покра
јинске нонференције за Србију Пера Радовановић и Жика Пецар
сни. Избор за члана ЦК КПЈ било је велино и достојно признање 
Пери Радовановићу који се већ ненолико деценија налазио у редо
вима прогресивног и револуционарног покрета. 

На основу свега може се извући следећи закључак: 

Петар Радовановић је био један од најистакнутијих и најбор
бенијих чланова Обласног комитета КПЈ за Нишку област у перио
ду између 1923. и 1929. године. Био је један од организатора про
летерских, класних битака на терену источне Србије. 

" Види више о овоме у наведеном раду Јовановић др Н, .Организационо 
стање и унутарпартијски развој КПЈ у Србији 1926-1928.-

'" Кулић др д .• Од октобра до Сутјеске«. Монографија о Благоју Николију. 
Стр. 93-94, Лесковац, 1965. године . 

.. Казивања Ж. Пецарског. Стр. 101-102. Наведене стенографске белешке. 
30 Из резолуције Покрајинсске конференције КПЈ за Србију. Према наведе· 

ном делу Кулић др Д. Стр. 94. . . 
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Раде Панајотовић 

ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ - ДОПИСНИН РАДНИЧНЕ ШТАМПЕ 

Економскостање у Зајечару и Тимочкој крајини после ослобо
ђења октобра 1918. године било је веома тешко. Зато се одмах 
приступило организацији власти и нормализовању живота. 

Тада су се све грађанске политичке странке бориле да у власти 
имају своје људе како би сачували своје позиције и што ланше 
оствариле своје политичне и енономсне циљеве. 

У то време долази до револуционарног врења у читавој земљи 
па и у Тимочкој крајини. Тај период је испуњен штрајковима због 
веома тешког положаја радничне класе и сиромашног сељаштва и 
њихове експлоатације од незајажљиве буржоазије. То је последи
ца првог светског рата и резултат утицаја и одјека велике онто
барске социјалистичне револуције. То је истовремено и период у 
коме буржоазија, конституишући се, преузима енергичне мере про
тив свега што је напредно и противу таласа револуционарне акције 
радничне класе. 

Убрзо после О·СЛОбођења обновљен је рад партијсних организа
ција у свим местима где су постојале пре рата, па се и рад на тео
ретском и културно-просветном пољу са више си{;тема и 'плана осе

тио како међу члановима партије тако и међу синдинално органи
зованим радницима. . 

Обновљена је претплата на »Радничке новине«. Оне су доно
силе дописе из Зајечара и околине о делатности партијсних и син
дикалних организација, о културним манифестацијама и о борби 
радничке !'Iласе против ондашњег режима. Нарочито су запажени 
чланци Петра Радовановића, синдикалног функционара тимочких 
рудара. Првог марта 1920. г. поново је почела да излази »Једна
кост«, орган жена социјалиста (комуниста) Југославије. Као и сви 
,Номунистички листови лист »Једнаност« је наилазио на све већи 
пријем код радница. Према подацима у Зајечару и 'На Вршној чуки 
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било је партијских организација 34, а број читалаца 30.' Било је 
претплатника и на »Будућност«, пролетерски дечји лист за науку 
и забаву. 

Партијске организације делале су и по селима. Тај рад нарочи
то је оживео када је Извршни одбор Социјалистичке радничке пар
тије Југославије (комуниста) у свом писму упућеном месним орга
низацијама СРПЈ(к) од 11. ХI 1919. године, :nрепоручујући партиј
ским организацијама по селима, између осталог, и~такао: 

"Засновати читаонице и књижнице. Растурати што више нови
на, брошура и књига које данас имамо, а чим будемо у могућности 
ми ћемо штампати уз »Радничке I·ювинеп додатак за сељаке, тако 
исто и брошуре и књиге специјално написане за сељаке ... п 

Писмо се завршава овом препоруком градском пролетарија-
ту: 

»На посао, другови, пролетаризоване сеоске масе чекају нас 
раширених руку. Нека кроз најкраће време не остане ни најзабаче
није село, тамо негде на Тари и Златибору, Хомољу и Руднику, Ста
рој планини и Столовима у коме се неће видети наша штампа и ли
тература, у коме се неће чути социјалистичка и комунистичка реч, 
у коме се неће видети наша штампа и литература, у коме се неће 
залепршати наша црвена застава, која има под собом да сакупи 
цео радни народ наше земље и по градовима и по селима и да га из 

царства беде преведе у царство благостања.« 

Петар Радовановић, »секретар партијске организације рудара 
на ТимоКуп, 'КОји се та'Да бавио поред паРl1ијског рада 'и културно
-просветним, упутио је 25. јула 1920. г. преко "Радничких новина« 
писмо рударским радницима источне Србије којим их позива да 
помогну својим друговима по селима да се и они сврставају под 
црвеном заставом комунизма. Због интересантности и садржајно
сти објављујемо га у целини: 

»После овог петогодишњег ратовања осећа се неописана за
мореност у масама сеоског и радног народа уопште.· Али када је 
рат завршен на бојном пољу, и када томе радном народу треба дати 
одмора, отпочиње нова драма у другом чину! 

Капитализам, преко својих верних слугу свалио је цео ратни 
цех на леђа истога народа који је пропао и изнемогао. Финансиј
ска криза и неспособност буржоазије поглавито погађа широку 
сеоску масу, која се из· дана у дан пролетаризује. 

Овако заморена и ратом упропашћена маса, под бичем капита
лизма оставља своје цветне ливаде, њиву и срушену кућицу и си
лом околности одлази у најам сеоским богаташима, у фабрике, а 
највише у ,Руднике. Рудници источне Србије су преплављени нај
ширим СЛОЈем сеоских радника. Ти бедници раде најтеже послове 
а 'за најмизернију награду и као такви, из незнања носе јарам без
душне експлоатације. Ти Домаћи сеоски радници, без удобних и 
готово никаквих станова, у ритама, полуголи и сасвим боси раде 

, .Једнакост« бр. 6, 16. јун 1920. Г., Београд. 
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и задовољавају се овим скотским животом, не знајући за боље. 
Што се квалификација тиче, они се за кратко време оспособљавају 
И'лостају одлични радници. Као такви, они конкуришу осталим ин
дустријским радницима, који апсолутно не могу опстати под дана
шњом скупоћом животних намирница. 

Шта да се ради? 

Код сталних рударских радника почиње да се осећа негодова
ње наспрам сеоских радника, јер мисле да су ови последњи криви 
за данашње -несносно стање свих рударских радника на свим рудни

цима. Због тога их мрзе и неће да их примају у наше борбене ор
ганизације, а када их приме они хоће да чине нарочите подвоје~ 
ности и расцеп, што по моме мишљењу не треба да се догађа у на
шем покрету. 

Другови рудари, 

Пружимо братску руку тим широким сеоским масама, освести" 
мо их! Упутимо их у разумевање нашег покрета помоћу зборова, 
конференција, предавања и растурања комунистичке штампе. Ства
рајмо код њих симпатије према нашем покрету. Тако, и само: тако 
можемо покренути акцију ширег стила, а и положај рудара ће се 
бар донекле поправити. 

Најзад, не заборавимо да смо ми позвани да будемо истрајни 
на трновитој стази, да те масе обрадимо и да им откријемо од 
куда долази беда која их урнише. Тиме ћемо их довести на то да 
пречисте појмове и да се више не надају никаквом добру од труле 
зграде капитализма. Ако тако будемо радили, није далеко дан када 
ћемо све те раднике имати под црвеном заставом комунизма, ка
да ћемо стрести окове који нас стежу. Правда ће трИјумфовати! 

НКивела класна свест рудара!« 

Све ово је подстакло партијске организације у Тимочкој крајини 
да развију још већу активност по селима. По казивању друга НКив
на Пајкића, рударског радника и пролетерског борца из Шљивара, 
и браће Првуловић из Прлите, најближих сарадника и пријатеља 
неимара модерног радничког покрета код Срба Димитрија Туцови
ћа, и Петра Радовановића, најактивнији чл.анови Партије на челу 
са Петром Радовановићем, обилазили су пешице и најудаљенија 
села, носећи са собом радничку штампу, књиге, брошуре и остале 
материјале: Такав је рад по селима заталасао сеоске масе у борби 
против ондашњих владајућих политичких странака. То се нарочито 
одразило на изборима за Уставотворну скупштину 8. новембра 192Џ. 
г. када је у великом броју села КПЈ однела победу'. . 

Када је крајем 1920. г. донета Обзнана, био је забрањен поле
тан и плодан културно-просветни рад. 

Културно-просветни рад је нешто мало .активнији 1923. г. На 
Другој земаљској конференцији КПЈ која је одржана у илегалности 
маја 1923., основана је Независна радничка партија Југославије и 
њен орган »Радник«. Тада је организован Савез радничке ОМЩ1Дине 

, Стенографске белешке. Историјски архив 3ајечар. 
з Слободан Босиљчић: .Раднички покрет у Бору и околици,. 
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Југославије ноји је издавао листове »Млади раднин«, »Млада гар
да" и "Иснра«. Ти листови су растурани у Зајечару и по селима и 
били су омиљена лентира. Но, полиција је забранила рад партиј
сних организација јула 1924. г. И поред те забране, орган НРПЈ под 
именом "Оновани раднин« излазио је до нраја 1924. г. Према по
дацима, у Зајечару се растурало сто примерана "Онованог радни
на«. Петар Радовановић није сарађивао у њима већ радио на њи
ховим растурањима и популарисању. 

Тен у »Организованом раднину« - главном органу Цен
тралног синдиналног одбора Југославије сарађивао је 1925. и 1926. 
г. Петар Радовановић, сенретар рудара на Тимону, потписивао се 
још нао "црвени рудар са Тимона«. Ево ненолино његових чла
нана: 

1. »Прослава Првог маја у Зајечару« - где извештава да су 
1. маја обуставили рад обућарсни, опаl~чарсни и нројачни радници, 
а остали радници делимично. На збору су поднесена два рефера
та: ,.0 значају Првог маја« и ,,0 интернационалном прегледу и по
ложају раднина у Југославији«. Увече је приређена забава ноја је 
била добро посећена." 

2. У чланну »Зајечар« јавља да је полиција почела насилно да 
растура раднични понрет. Нарочито су повели нампању против Но
жарсно-прерађивачних раднина, истичући да се ту нрије нена за
брањена илегална номунистична партија. Извршен је претрес нод 
другова ноји су малтретирани, хапшени, а нени су протерани из За
јечара. Чланан се завршава нонстатацијом: »Другови се у својој 
борбености не могу ничим, па ни овим насиљем омести, већ ће их 
то још више очеличити за борбу и за жилави и пожртвовани рад 
у синдиналној организацији«" 

3. У чланну "Величанствен збор Независних синдината у За
јечару« говори Q снупу свих раднина ноји је одржан 24. марта 1926. 
г. У чланну је речено да је овај успех Независних синдината уто
лино значајнији што је он постигнут упрнос свенолиних провонаци
ја Јанна Петановића, представнина УРСОВ-аца. У циљу саботаже 
и провонација Петановић је издао две планате. На збору је гово
рено о положају радничне нласе, значају организације, о избори
ма за Радничну номору, о новом таласу напиталистичне офанзиве 
у циљу општег погоршања радничне нласе итд. Збор је занључен 
уз највеће расположење присутних раднина за Независне синди
нате што даје гаранцију да ће се синдинална организација у Заје
чару развити и ојачати: 

4. У чланну "Ножарци - Зајечар" јавља да је на нонференцији 
ножарсно-прерађивачних раднина 24. априла 1926. г. у Зајечару иза
бран анциони одбор ноји ће припремити снупштину за избор под
одбора: 
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" "Организовани радник-, број зз од 10. VJ 1925. 
5 "Организовани радник-, број 46 од 5. VJJ 1925. 
• "Организовани радник-, број 25 од 1. JV 1926. 
7 "Организовани радник-, број 26 од 4. JV 1926. 

·5. Петар Радовановић, неустрашиви и непонолебљиви пролетер
сни борац стално је био хапшен и прогањан и осетио обест држав
них органа. А нада је опет настала ера хапшења и прогона у том 
нрају, чије последице је осетио Петар Радовановић, он о томе пише 
и обавештава другове прено "Организованог раднина«: 

,,9. ОВ. М. позват сам у Поглаварство среза бољевачног по до
стави полицијсних власти из Сењсних руднина. Поглавар среза по
звао ме је у његову нанцеларију и без инанвог саслушања напао ме 
је и почео опасно тући песницом по лицу, па најзад ударио ме је 
столицом у прса и ребра, опсовао ме и најбаналнијим изразима из
грдио (Марш у Русију, мајну ти номунистичну итд.). 

Саопштио ми је да сам од данас интерниран, и да не смем 
отићи ни на мој приватни пољопривредни рад без пријаве нод жан
дармеријсне станице у своје место. Запретио ми је отворено да ће 
ме отерати у гроб, или У гору; јер, вели тано му је наређено. Ано ја 
нећу да бежим, он ће ме на то натерати! Ово је све учињено само 
зато што сам био нод рудара у Равној Реци' и понушао да одржим 
збор ноји нам је забрањен од тамошње полиције. Ова ме животиња 
неће уnлашити ни овим његовим животињсним поступцима да не ра
дим насиндиналном организовању рудара што није једини разлог 
тог бруталног гоњења, а што би нам требало одобрити, јер то одо
брава и устав ЧЛ. 33, наои Занон о зашт-ити раднина лараграф 28. 

Номандир жандармеријсне станице у мојем месту исто тано 
прети прено мојих пријатеља да ће ме он сноро средити. Све ово 
мене није изненадило, јер сам пуно уверен да нада је год хтео и 
почео понрет рударсних робова против бездушне енсплоатације, 
тада су сви сопственици јауннули у један глас и увен потражили 
помоћ верног им савезнина полиције. 

Ја сам иструлео у затвору већ две године због тога, а сада ће 
ми се исто тано слично па можда и горе десити, јер су сопствени ци 
руднина овог нраја богови напитала, и све што они наређују мора 
тано бити. 

Можда ћу ја и страдати, само зато што браним интересе наших 
раднина, наших грађана, али нинано због номунистичног или анти
државног рада, већ само зато што се иснрено борим за боље усло
ве за живот наших раднина. 

Нена ово упамте рударсни радници овог нраја да без њихове 
солидне и чврсте организације, нао и без висоне нласне свести и 
нрајњег пожртвовања не може се доћи до бољих услова за живот. 
И што ме они туну, пребијају и гоне па можда ћу платити животом, 
то није атан само лично надамном, већ над хиљадама њихових и 
њихових породица гладних живота. 

• Петар Радовановић говорио је 26. 111 1926. год. рударима у Равној Реци 
о значају синдикалне организације и о положају рударских радника Југосла
вије. Присуствовало је преко 400 радника. Полиција је Перу Радовановића после 
тога стражарно спровела комесару полиције у Сењски рудник. (.Организовани 
радник., број 27 од 8. JV 1926. године). 
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Да живи Савез рударских радника! Да живи непомирљива кла
сна борба гаравих рудара! Доле тиранија над голим животима тих 
бедника.«· 

. 6. Петар Радовановић, као рударски и партијски раднин, био 
је добро упознат са историјским развојем и приликама у рудници
ма угља у Тимочкој крајини, а нарочито на Вршкој чуки. У чланку 
»Положај рударских радника источне Србије« констатовао је да је 
Вршка чу ка била пре првог светског рата један од .најбогатијих и 
најрентабилнијих рудника и да је огромно богатство вађено из зем
љине 'утробе. Рудник је експлоатисан од страног напитала од Бел
гијског друштва. Затим, да би читаоце упознао· са приликама у 
руднику пре првог светског рата, каже: 

»И пре рата као и данас рударским радницима био је забрањен 
уопште сваки збор и договор, читање радничкештампе, а нарочито 
им <:ебранило оснивање синдикалне' организације нроз ноју би се 
радници борили за своја економска права. Радници су онда били 
преоптерећени тешким радом и дугим радним даном од 12 до 16 
сати дневно, кажњавани за најмање ситнице. Управа руднина доби
вала је често похвале Друштва да јој ниједан руднин не даје толи
ко ренте као што даје овај, што јој је давало повода да још бесније 
и више насрће на бедне радничке награде које су онда би'ле од 1,20 
до 3 динара дневно. -

Када је радницима додијало све ово долазећи у додир са варо
шним радницима решили су да реагују, тако августа месеца 1908. г. 
избије спонтани штрајк рудара. Иако је радништво било класно не
свесно и неупућено у борбу, ипак је солидарност била изврсна и 
радници су још одмах поставили услове за поправну свога положа
ја. Али се директор овога руднина уплашен и изненађен држањем 
paДH~Ka обратио зајечарској полицији за помоћ која је одмах упу
тила један батаљон војске која је одмах похватала раднике и силом 
натерала на рад, вође радника похапсила и протерала са рудника, 
издавши им такво уверење да се нигде ти раДНjIIЦИ не могу да упо

сле, те тако тај је штрајк угушен на штету наших радника, а у KO~ 
рист белгијских капиталиста. Али, пословица вели: Притиснуто јаче 
све на више скаче. Радници револтирани противу гоњења њихових 
другова мислили су танође како се могу Дирекцији рудника осве
тити због гоњења њихових другова и због незаконитог гушења про
шлог штрајка. 

Тако они преко зиме јануара 1909. г. поново објаве штрајк. Сви 
радници учествоваЛ!1 су у овом штрајку који је био много жилавији 
и отпорнији. Узалуд је полиција кидисала са намером да штрајк 
угуши, али је трајао месец дана. Због тврдоглавости Диренције рад
нични. у?лови нису испуњени и поред одличног држања раднина. 

ШтрајК је завр~ен на њихову штету, али и на штету самог Друштва 
због тога што Је рудник на више места био срушен од толиног не
рада .. Када је Друштво увидело да је рудник оштећен за време ових 
штрајкова толико много, а користило се много шпијуна и власти 

•• Организовани радни!!", број 31 од 22. IV 1926. године. 
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ноји су радили на гушењу штрајка на штету самих радника, ноји 
су били заиста заслужили да добију боље услове за живот јер су 
они створили то богатство, онда Друштво смени све чиновнике као 
и самог директора. . 

Постављањем нове дирекције дадоше нов подстрек радници
ма за pa~, по~ра!и~е отпуштене раднике, дозволише радничку ор

га~изаЦИј~ КОЈа је једино П?СТОјала само на том руднику. Дирек
ЦИЈа ако је што имала она је само са радничким представницима 

то решавала, награде су биле најбоље у Србији од 5 до 8 динара 
за осам сати радног времена, давао се акорд по споразуму управе 

Пододбора Диренције. Снонцентрисале су се на овоме руднику нај
~пособније рударске снаге. Рудник је богато напредовао, започео 
је са ~идањем најмодернијих станова, измерено је било да се про
сече један поткоп као главна артерија која би спојила рудник са 
железничном станицом »Влашки дол« испред Вршке чуке - гio ду-. 
жини 2 км, али је ово и много другог остало недовршено јер су на
стали ратови ... п 

7. После анектирања Тимочке крајине 1915. г. од стране Бугара, 
окупаторсна власт организовала је експлоатацију овог руднина све 

до ослобођења Зајечара и околине 19. октобра 1918. г. Бугари су 
прилином напуштања града и околине однели све што су могли по

нети. Рудник Вршку чуку су демолирали и упропастили за производ
њу. После ослобођења вратио се стари директор с намером да 
рудник обнови, али од стране предузећа нису биле предузете ни
нанве ефинасне мере па је са обновом ишло споро. Ево шта Пера 
Радовановић у свом чланку каже: 

»Рад~ик~ сада има око 40 са наградом од 16 до 35 динара. 
ПРОДУКЦИЈа је око 1 О тона. Станови су праве јазбине и склоне све 
паду, без шпорета и фуруне итд. На самом једном собичку такве 
врсте сами су радници наместили једну фуруницу и истакли чунан 
нроз дувар напоље. 20. јануара о. г. радници су били наложили исту 
Фуруницу угљем, а споља је дувао јак ветар и те ноћи угушио је дим 
од угља два дивна младића, и то Станка Вујаковића и Андрију Ни
колића оба из Малајнице, округ нрајинсни. Они су радили за 20 ди
нара дневно, а нашли смрт у овим рушевинама. 

Плата је веома неуредна, јер се нема пара, огромна количина 
угља лежи на лагеру од преко 30.000 тона. Опасност по радничне 
животе је велика. 20. Х 1925. г. откачило се вагонче и отсекло ногу 
од колена Јовану С. Јовановићу из Прлите, Зајечар, плата му је била 
35 динара дневно. 

Услед тога што нема довољно дрва за подупирање прети опас
ност да се сруши цео брег и све затрпа. 31. Х" прошле године сру
шио се брег и угрувао Јована С: Јовановића. Остао је жив, али пот-
пуно неспособан за ма какав рад. . 

Старим радницима који су провели цео век на овом руднику 
не даје се уредно инвалидска потпора, иако је образована сада 
нека Братинска благајна у Зајечару која обухвата неколико рудни
ка, а којима је девета брига за ове беднике. У прошлој години 
умрли су од глади без потпоре иако су имали право на њу' Јозеф 
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Ресник и Јохан Чатор. Овакво неуредно издавање потпоре припису
је се у грех некоме Душану Јовановићу индустријалцу који је као 
председник те благајне вршио своје послове тим парама, а није 
издавао тим радницима на време. Ето тако се радници убијају и 
малтретирају.се 1. 

В. И У чланку »Положај рударских радника у источној Србији« 
истиче се да положај радника по овим рудницима није на висини. 
Нарочито се осврће на тежак рад у Бору где ради окр 5.000 радни
ка; а наднице се крећу између 1В до 35 динара. У том руднику не
срећни случајеви су врло чести, услед претераног рада у фабрици 
и руднику, а о свему томе нико ништа не износи у јавност." 

9. у члан ку »Са рудника источне Србије« говори о положају ру
дарских радника у руднику угља у селу Звездану, власништву Ти
мочне зајечарске банке. У руднику је било ,'запослено око 70 рад
ника, дневно се вади око 20 тона угља, наднице се крећу од 1В до 
40 динара, а радно време је 12 часова. Раднички станови су нездра
ви, праве гробнице. Шахте су необезбеђене, па се могу сваког ча
са срушити и уништити 30 до 40 радника. Дрва за подупираче не
ма, па су окна необезбеђена. Ваздух је у поткопима загушљив и 
штетан по здравље радника. Нема вентилације - сем на једном 
месту. Радницима се, поред осталих одбитака, одбија 7% пореза 
од наднице." 

10. »Јанко Петаковић у Зајечару« је допис о том поверенику 
Радничке коморе за област тимочку и о његовом покушају да се по 
његовом диктату створе синдикалне организације што је изазвало 
реаговање радничке класе." 

11. Петар Радовановић примио је часопис "Раднички покрет« 
за месец јул 1926. г. који је излазио у Сарајеву. Над га је пажљиво 
прочитао и проучио није могао да се сложи са његоВ'Им писањем. 
Зат€;) је упутио уреднику часописа писмо, у коме је рекао да се не 
слаже са њиховим писањем из следећих разлога: 

»Социјализму који ви исповедате одзвонило је још у почетку 
светског рата, а да су Шјдеман - Носле и остала компанија обја
вили мир пролетаријату са калибром топова 42. Њих је врло до
бро допунио г. Алберт Тома, који данас заузима велик положај у 
истом циљу. 

После свега тога вашем социјализму је одзвонило. 

Ви велите да су за братоубилачку борбу међу радницима кри
ви левичари, који добивају директиву из Москве. Зашто се стидите 
да признате да сте интересе пролетаријата жртвовали својим поло
жајима на којима седите без његове воље. Зашто не признате да 
су вам ти положаји милији него јединство радничке класе. Жестоко 
се варате ако мислите да ће се неки завести вашим писањем. Ми 
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1 •• Организовани радник-, број 37 од 16. V 1926. године. 
11 .Организовани радник-, број 29 од 15. IV 1926. године. 
" .Организовани радник-, број 56 од 26. VII 1926. године. 
13 .Организовани радник-, број 27 од 28. VII 1926. године. 

из низине осећамо страховите ударце, које нам задаје капитализам, 
кога ви помажете. 

Ви бисте хтели, што но каже пословица: Да су сви вуци сити 
и овце на броју. Али ми видимо како капиталистички курјаци ждеру 
сваким даном толике наше другове. 

Ваши чиновници постављени су овамо декретом владајућих и 
вао такви ·не усуђују се да устану у заштиту 'Рудара, који сваког 
дана гину и упропашћавају своје животе као никада до сада. Ја 
сам свестан зашто они то неће, не могу и не смеју, јер не би ни 
минут остали на положај има где су. 

До јединства између вас и нас неће доћи дотле док ви богато 
награђени заузимате положаје у радничким институцијама, а прави 
пролетерски борци труну по тамницама. Покушајте и ви, заложите 
се истински за интересе пролетаријата и до јединства ће брзо 
доћи. 

Све дотле ја нећу примати ваш часопис. 

10. VIII 1926. Злот.«" 

Тако се Петар Радовановић, неустрашиви пролетерски борац, 
и путем писања борио за права радничке класе. 

" .Организовани радник-, број 66 од 26. VIII 1926. године. 
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Мр Томислав Пајић 

ЖИВОТ И РАД ПЕТРА РАДОВАНОВИЋА ОД 1929. ДО 1944. 
ГОДИНЕ 

О животу и раду Петра Радовановића у времену од увођења 
шестојануарске диктатуре до завршетка другог светског рата, од
носно до успостављања нове народне власти, расположиви исто

ријски извори веома су оскудни, па је то био и главни разлог што 
до сада о овом периоду није било ширих радова. 

Малобројни писани извори, углавном посредни, само су се де
лимично односили на овај период, а ни раније забележена сећања 
савременика нису била довољна за озбиљнију историјску обраду 
овог проблема, нарочито ако би се при том имала у виду и потреба 
да се паралелно објасне и друштвене прилике у ·којима је Радова
новић тада живео. 

Тек су допунска истраживања нових архивских фондова и нак-
. надни записи истраживача, дали нешто више података 11 омогућили 
да се боље разуме политичка улога и стварни револуционарни до
принос Петра Радовановића у последњем периоду његовог живота 
и рада.' 

Расположиви подаци показују да је Петар Радовановић, непо
средно пре увођења шестојануарске диктатуре, био веома ангажо
ван у политичкој активности КПЈ и Независних синдиката. Пре 
увођења диктатуре деловање КПЈ, СКОЈ-а·и Синдиката одвијало се 
у отежаним илегалним условима. Међутим, без обзира на све те 
забране и репресивне мере полиције и режима, на овом подру
чју су (1927. и 1928. године) радили Базенски партијски комитет, 
као и руководство Независних синдиката: 

, Допунска историјска истраживања организована су поводом обележавања 
стогодишњице рођења Петра .Радовановића 1982. године. 

2 Петар Радовановић био је тада члан Басенског руководства КПЈ у За
јечару и члан обласне синдикалне управе (Грга Јанкез, Записи илегалаца, Рад, 
Београд 1960, стр. 23-45). . 
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Партијски, скојевски и синдикални активисти одржавали су ве
зе са обновљеним чланством у више места источне Србије, кори
џећи при том разне легалне форме рада. Поред свих тешкоћа у 
том раду веома је значајан био њихов утицај на ондашњи друштве
ни и пЬлитички живот ове средине. И пододбори Савеза радника и 
намештеника на чијем се формирању од 1926. године ангажовао 
Петар Радовановић: били су такође утицајни на политички живот, 
нарочито у рударским центрима Тимочке !<рајине. 

Међутим, са увођењем шестојануарске диктатуре (1929.) и ме
рама режима које су касније уследиле, онемогућено је било· какво 
политичко организовање и деловање Партије и СКОЈ-а. Такође је 
забрањен и рад Независних синдиката. Касније, уместо класних син
дикалних· организација, формирани су режимски »Општи раднички 
савези« и подружнице Савеза рударских радника, као чисто профе
сионалне организације, »које неће деловати у политичком правцу« 
и са члановима управе који су »по учињеном дугогодишњем иску
ству потпуно исправни и поуздани«.' 

После ~апшења и суђења многобројних чланова ЦК КПЈ и 
СКОЈ-а уследила су хапшења и у Тимочкој крајини.' Репресалије ре
жима.онемогућавале су везу међу преосталим члановима забрање
не КПЈ. ПолициЈа је пратила и Радовановићево кретање који се 
управо вратио из СССР-а, вршећи и повремене преметачине у њего
вој кући.6 

Шестојануарска диктатура задала је тежак ударац тек обнов
љеној партијској организацији и читавом радничком покрету у овом 
крају. У условима терора и репресалија режима, Петар Радовано
вић је боравио највише у Злоту, бавио се пољопривредом и задру
гарством,' а са, својим сарадницима држао је ретке илегалне сас· 
танке.' Популаризација задругарства имала је за њега и политички 
смисао, јер је задругарство било уперено против монопола сеоских 
дућаНЏИја, шпекуланата и зеленаша, који су уз помоћ корумпиране 
локалне власти експлоатисали ондашње сеоско становништво. 

Функцију у задружној управи Петар Радовановић је користио 
за везу са околним сељацима. Своје раније сараднике налазио је 
сада и у. брестовачкој, кривељској и рготској задрузи. Задруга у 

3 Белешка Живојина Ступаревића, секретара Среског комитета СНОЈ·а у 
Бору о разговорима вођеним са Петром Радовановићем 5. 111 1946. године (фо· 
токопија белешке у поседу аутора). 

, Извештај Француске компаније Испостави среза зајечарског, пов. бр. 1613 
од 27. VII 1937. (Музеју Бору, к. IV док. 16 и 61). 

'. Априла 1929. године ухапшени су у Зајечару Манојло Ђорђевић, Миливо
је Феликс, Јован Крстић и Иван Ивановић, а августа исте године и Богосав 
Влаовић. Секретар Басенског. комитета КПЈ, Грга Јанкез, прешао је тада у 
Загреб где је ухваћен такође априла 1929. год. (С. Босиљчић, Раднички покрет 
у Бору, Бор 1975, стр·. 77). . 

6 Изјава Љурице Драгије!!ић дата аутору рада октобра 1982. године. 
, Јован Радовановић у својим сећањима тврди да је 1929. године био уха п

шен и Петар Радовановић (фонд мемоарске грађе Музеја у Бору). 
, Исто. 
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Злоту нашла се у тим годинама у великим тешкоћама и дуговима, 
па је он тада био заузет и обнављањем њеног рада." 

После увођења диктатуре, у одсуству веза са обласним и ви
шим руководством КПЈ, партијски и скојевски активисти и сарадни
ци тражили су од Петра Радовановића помоћ и савете за рад. Ме
ђутим, непрекидно праћен од стране полиције, заузет обавезама на 
селу, он није увек iбио у стању да се томе одазове, а свестан ствар
них прилика и свог положаја био је у томе понека/! и уздржљив.1О 

И фракционашка борба, која се уочи диктатуре 'водила у руко
водећим органима Партије и у Окружном комитету, утицала је на 
његов даљи однос према политичком раду. Он је био против фрак
ционашких борби, али је био потпуно збуњен деловањем појединих 
чланова Окружног комитета, који су почетком 1927. године дола
зили не само да пруже помоћ партијској организацији, већ да при
добијају за ову или за ону групу." У својим каснијим сећањима он 
о томе KatKe: »Многи су пали под утицајем и били су опортунисти 
и троцкисти. То је било 1928. године ... " 

После повратка са Вршке чуке, где је био запослен као надзор
ник подземних радова, Петар Радовановић наредних година прела
зи у новоотворени руднин Злаће, где до flочетка 1937. године ради 
као рударски надзорник код енглеске фирме »Zlot Мајпs LTD ... То је 
било време обнављања парламентаризма, али не и слободног де
ловања комуниста, које је полиција и даље хапсила и прогонила. 
Активисти КПЈ и СКОЈ-а успостављали су и у илегалним условима 
везе са ранијим члановима ових организација. На овом подручју, 
нарочито у Бору било је веома тешко успостављати такве везе, јер 
је полиција пратила кретање нових људи. Благоје Нешковић, који је 
као лекар 1936. године по партијској линији био упућен у Бор, оти
шао је убрзо у Шпанију, а контакти са Петром Радовановићем били 
су тада ретки и веома ризични. 

Ни у време велике буне околних сељака 1935. године, због 
штете коју је отровни борски дим причињавао усевима и осталој 
вегетацији овог краја, није било лако успоставити везу и утицај 
КПЈ на учеснике ове буне и њен ток. На челу буне налазили су се 
Станоје Миљковић и Илија Думитрашковић из Брестовца, чланови 
КПЈ. Пошто су се против борске компаније побунили и злотски се
љаци, они су у то време долазили у Злот и посећивали Петра Ра
довановића. Али, Петар у овој буни није непосредно учествовао. 
Он је још од раније био упознат са узроцима ове буне, јер је од 
дима био оштећен. и део имања злотских сељака. Пошто је радио 

, Изјава Љубице Драгијевић и Јована Карабашевића из Злота дата аутору 
октобра 1982. године. 

10 Када су Петра Радовановића на Вршкој чуки, где је неко време био ~a
послен (од 31. 111 1932. до 30. JV 1933.) У два маха посетиле групе напредних 
омладинаца из Зајечара, он им је говорио само о општи м приликама у свету 
и о свом боравку у СССР-у а не и о политичким приликама и задацима у зем
љи. (Изјава Миленка Стојановића, дата аутору рада 1982. године). 

" Грга Јанкез, ц. р. стр. 42. 
" Живојин Ступаревић, цит. белешке. 
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у другом руднику он није могао да се најнепосредније укључи у 
организовање буне и акције побуњеника. Пратећи ток ове буне он 
је, међутим, уочио да су у њој дошли до изражаја различити инте
реси, да су се испољиле две струје." Због тога у овој буни није 
било јединствених циљева и акција. Те струје у својим каснијим 
сећањима Радовановић оцењује као буржоаске," односно као де
структивне. Међутим, без обзира на то, он се са буном и њеним 
циљевима слагао, јер је она била уперена против стране експлоа
тације, која није мимоишла ни сеоско становништво. 

Акције побуњених сељака 1935. године, међутим, снажно су 
одјекнуле у ондашњој јавности. За побуну против Француске ком
паније Борског рудника, у којој је учествовало преко 4.000 људи, 
сазнала је и управа оближњег енглеског рудника Злаће у коме је 
тада радио и Петар Радовановић." Она је схватила и 'прави сми
сао те побуне и снагу њених носилаца, па је то вероватно и утицало 
на ову управу да убрзо после ове буне осигура своје предузеће 
против нереда изазваних »грађанском побуном, грађанским ратом, 
револуцијом или од стране штрајкача искључених радника или дру_ 
гих лица, која учествују у радничким нередима или лица која по
ступају за рачун или у вези са каквом политичком организаци
јом«." 

У време буне било је и у Злоту политичког организовања и 
немира. у вези са акција~а ко~униста и других организација у току 
петом3ЈСКИХ избора, у КОЈима Је као заменик посланичког кандида
та (на листи опозиције), др Ивка Ђоловића учествовао и Петар Ра
Довановић. На предизборном скупу жандарми су међу бираче уба
цили провокатора и изазвали неред, а онда растурили збор." 

Услови за гласање на овим изборима били су врло лоши. Про
вокације и страх од терора били су утицајни и на резултате избора. 
За листу опозиције у целом срезу зајечарском гласало је 200, а у 
Злоту само 14 бирача.1В 

. 

Последице политичке агитације вођене за време буне сељака и 
избора 1935. године, осећале су се и касније, па је окружни на
челник из Зајечара морао да појача мере безбедности, како не би 
дошло до нових немира. Тајни агенти Управе Борског рудника саз
нали су, почетком 1936. године, да се припрема и окупљање рад
ника позваних из околних рудника Ресаве и Сењског рудника, а не
задовољних радника било је у то време и у другим рудницима 
(у Боговини и Ртњу очекивао се и штрајк). Међу активистима »ко-

13 Ж. Ступаревић, цит. белешке. 
" Исто. 
" О побуни сељака у Бору издато је и званично саопштење (Музеј у Бору, 

кут. 3. док. З5 - препис). 

1. Гарантно писмо бр. 19 од 7. VIII 1935. године којим се рудник Злаће 
осигурава против рата, нерада и грађанских побуна код друштва АоуаЈ Ехshапgе 
Аssuгапсе (Музеј у Бору, кут. 5, 1935 - 1941.). 

17 Р. Јовановић, Хроника села Злота (Историјски архив у Зајечару - руко-
пис, стр. 53). . 

1. Исто. 
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мунистичним агитаторима« из ове онолине опет се помиње Радова
новићев сараднин из Брестовца, Станоје Миљновић." 

Да би се онемогућиле нове анције сељана и раднина, поред 
осталих мера, поновљен је и захтев министру унутрашњих послова 

(Корошцу) да се из ове средине протерају познати политични анти
висти."" Међутим, политична нретања, ноја су од стране званичних 
власти онарантерисана нао номунистична, настављена су и после 

ових мера. Та -нретања осећала су се и на ширем подручју Тимочне 
нрајине. У селима оно Бора политична антивност била је и даље 
уперена против Францусног друштва Борсног руднина. Французи су 
танво деловање на селу настојали да спрече убацујући тамо своје 
људе и сараднине полиције. Ситуација је била утолино гора што је, 
поред Тимочне нрајине веома несигурно стање било и на подручју 
Ресаве иСења, па се страховало од нових, још већих радничних 
немира.21 

Страховања су се повећала нада се у овом нрају сазнало да је 
оно 1.800 раднина Трепче ступило у штрајн. Да би спречила сличне 
понушаје на Ртњу, управа овог руднина отпустила је и протерала 
ненолино раднина - организатора штрајна. У исто време ова упра
ва је доставила имена тих раднина и дирентору Борсног руднина, на
но ни тамо не би могли бити примљени на посао, јер власници руд
нина су већ схватили да »рударсна предузећа морају, нолино год 
је то могуће, да се узајамно помажу у борби против радничне но
мунистичне организације, ноја све опасније прети«." 

Политична ситуација у овом нрају још више се заоштрила у 
време општинсних избора 1936. године. У Злоту је- тада, поред вла
диних нандидата (стран не ЈРЗ), опет истаннута листа Удружене 
опозиције, на нојој је за председнина нандидован Петар Радовано
вић. Ангажовањем номуниста од унупно 888 гласова Радовановић 
је добио 368, па су на основу тога номунисти изабрали 4 одборнина, 
ноји су се на седницама истицали својим позитивним предлози

ма.2З 

Иано није изабран за председнина, број добијених гласова и 
4 одборнична места у снупштини био је ипан велини успех за злот
сне номунисте и за Петра Радовановића. Углед ноји је он у то вре
ме имао у народу, нао и његово раније политично иснуство, могли 
су бити веома опасни за ондашњи режим и за управе онолних руд
нина, па су због тога заједкични настојали да га на свани начин 
отнлоне. 

19 Писмо директора Борског рудника генералНQМ директору Француског дру
штва борских рудника, од 4. априла 19З6. године (Архив Француске компаније 
у Бору, група XIX, кут. з. св. 2). 

" Исто. 
21 Писмо директора рудника у Бору генералном директору ФДБР у Паризу, 

од 2. маја 1936.. године (Исти архивски фонд). _ 
" Писмо генералног секретара Удружења рудара Југославије у Београду 

директору Борског рудника од 20. јуна 1936. године (Архив Француске компани
је у Бору, Група XIX, кут. 3. св. 2). 

2з Р. Јовановић, ц. р. стр. 54. 
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Управа Борсног руднина, ноја је тада сарађивала са оближњом 
енглесном фирмом »Zlot Ma'jns LТDп, била је од раније упозната са 
политичним деловањем Петра Радовановића, нано међу радницима 
злотсног руднина Бешина, тано и међу радницима осталих онолних 
руднина. Францусна управа у Бору је због тога захтевала да се он 
отпусти из руднина Бешине и да се што пре ухапси. Тај задатан 
поверен је полицијсном писару у Зајечару, а упућено је и писмо 
Удружењу власнина рударсних и металуршних предузећа у Бео
граду, са молбом за интервенцију. Пошто се ради -о једном од вео
ма ретних сачуваних донумената, ноји се непосредно односи на Пе
тра Радовановића и на његову антивност у tOM периоду, цитираће
мо га у целини: 

»Ово писмо односи се на једног од номунистичних агитатора 
из борсног региона, о номе вам нисмо писали у нашем последњем 
писму. Ради се о Петру Радовановићу из села Злота, ноји ради нао 
надзорнин нод наших нових ортана из Злота. 

То је стари номуниста за нога ће полицијсни писар из Зајечара 
донети одлуну о прогонству, ноја је неопходна, нао и за њему сли
чну личност из Слатине. Али, нажалост, Злот припада срезу Бо
љевац и наш полицијсни писар ће морати да утиче на свог нолегу 
из Бољевца, да би му уназао на опасности ноје долазе и да га 
убеди да је анција неопходна. Али, није сигурно да ће успети. По 
свему судећи отићиће нод свог нолеге у понедељан и са њиме 
ће заједно обићи опасна жаришта у срезу бољевачном. 

Петар Радовановић се нандидовао за председнина општине 
у Злоту на последњим изборима. Није био изабран, али задњи пред
седнин опш:ине у Злоту је слабић. То што Петар Радовановић врши 
велин утицаЈ на Злот произилази из чињенице што је запослен нао 
надзорнин у злотсним рудницима, те има под собом велини број 
радни.на. Следећи догађаји ће најбољС' илустровати последице тог 
утицаЈа. 

-Пре ненолино дана борска полиција Је организовано понушала 
да похвата банду из БлаГОЈевог намена, ноја је дошла у Бор са на-
мером да тамо настави са својим радом. -

У Злоту се пронео глас да је у Бору- дошло до нове буне и од
мах су се становници Злота онупили да нрену у Бор. 

_ Молимо вас да изволите упознати г. Шеленса са том чињени
цом. Ми ћемо бити слободни, да са наше стране затражимо од ње
га пристана~ да се одмах отпусти са посла поменути Петар Радова
новић, што Је у дирентном интересу руднина Бешине, а танође Зло
та и Бора. Ни једно индустријсно предузеће не може да има ин
тереса да дозволи да се у њему развијају слична жаришта ному
нистичне заразе. 

Петар Радовановић је изгубио на изборима од својих радни
на," што ће да доведе до опадања његовог утицаја. Отпуштањем 

• 24 Мањи број гласова на општинским изборима 19З6. године Радовановић 
НИЈе добио због нерасположења радника, већ пре свега због притиска пред
ставника локалне власти и њене странке на бираче. Поред осталих мера, пред
ставници владине странке доводили су на изборе и потплаћене бираче. 
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са посла опашће његов утицај и на онај број радника који су радили 
под његовом директном контролом".'Ј5 

Уз помоћ полиције Петар Радовановић је оптужен да у кући 
крије пропагандни материјал и оружје, па је због тога ухапшен 
(6. јануара 1937. године) и спроведен у бољевачки затвор, где је 
провео више од 20 дана." 

Читаво то време у затвору Петар Радовановић је био тучен и 
малтретиран. Да би изнудила признање о људима и в",езама са који
ма је сарађивао, полиција је у току саслушања користила најсуро
вије методе. Мучење и малтретирање у затвору оставили су TpajH~ 

последице на његово здравље.'" 

Али, ово хапшење није оставило трајне последице и на даље 
Радовановићево политичко деловање. То деловање се само одви
јало у другим, још тежим и сложенијим условима. 

После одласка на робију друге групе партијских и скојевских 
активиста, у Тимочкој крајини дошло је до нових хапшења чланова 
НПЈ и CHOJ-а.2В То је још више отежало пол'итичку активност пар
тијских организација у овом крају. Прекинуте су и везе са вишим 
партијским руководством, које се у то време налазило у иностран
ству. Те везе су још од раније биле ослабљене. Утицај привреме
ног руководства НПЈ на живот и рад у партијским организацијама 
и руководствима био је све до краја 1932. године веома слаб. Ње
гове директиве стизале су до малог броја комуниста, јер су везе 
биле слабе и спорадичне." Тек је две-три године касније дошло до 
оживљавања рада НПЈ и СНОЈ-а. Томе су свакако допринеле и про
мене у највишем партијском и скојевском руководству, као и про
мене у начину њиховог рада после Четврте земаљске конференци
је НПЈ (децембра 1934. године), а нарочито после Сплитског пле
нума (јула 1935. године). 

Због великог броја рударских радника" постојала је потреба 
да се појача политичко деловање НПЈ на подручју Тимочке крајине, 

25 Писмо директора Борског рудника генералном секретару Удружења ру
дарских предузећа у Београду, од 23. децембра 1936. године (као у напом. 19). 

,. Из рудника Бешине, који је држала енглеска фирма .Zlot Majns LТO •• 
Петар Радовановић је био отпуштен 5. јануара 1937. године. У документу о ње
говом отпуштању забележен је и датум његовог запослења у овом предузећу, 
23. октобар 1935. године. (писмо Управе рудника .Zlot Majns LТO. од 5. фебру
ара 1937. године, Музеј рударства и металургије у Бору, Фонд архивске грађе 
- нерегистровано). 

71 Према мишљењу др Петровског, бившег лекара из Злота, Петру Радова
новићу је трајно оштећен вид због туче и малтретирања у бољевачком затвору 
(изјава Љубице Драгијевић дата аутору рада октобра 1982. године). 

2в После једне политичке провале у организацији КПЈ и СКОЈ-а у Београду, 
1934. године, у Зајечару су ухапшени и Добривоје Радосављевић - Боби, секре
тар Универзитетског комитета СКОЈ-а у. Београду и Миленко Стојановић (С. Бо
сиљчић, ц. р. стр. 139). 

29 Преглед историје Савеза комуниста Југославије, Институт за изучавање 
радничког покрета, Београд, 1963, стр. 186. 

30 Према расположивим подацима у рудницима Тимочке крајине било је у 
то време око 7.000 радника (А. Жикић, Индустрија и рударство до 1941. год. 
• Зајечар и околина., Зајечар 1974. год. стр. 250-251; Штрајкови рудара Србије, 
колектив аутора, .Рад- Београд 1967. стр. 369-373). 
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али то у ондашњим условима није било лако остварљиво. И у доку
ментима Номинтерне из тога времена, односно у "Плану рада за Ср
бију", од 20. IХ 1932. године, под тачком 9. стоји задатак да међу 
рударима треба »организовати групе РСО по рудницима и у под-
одборима Савеза рудара УРС-а«." . 

Неколико година касније, обновљено партијско руководство 
НПЈ за Србију (1936. и 1937) озБИЉНИје је пришло овом значајном 
задатку. Наиме, Обласн'И комитет НПЈ који је имао организације 
на територији Нрагујевца, Краљева, Крушевца, Чачка, Утица, Јаго
дине, Ћуприје, Параћина и неколико других места, одлучио је да 
пружи непосредну помоћ партијским организацијама у источној Ср
БИЈИ. Испред Обласног комитета за тај задатак био је задужен Крсто 
Попивода. После састанка одржаних почетком 1937. године, са чла
новима зајечарске организације НПЈ, он се, по препоруци Грге 
Јанкеза, упутио заједно са Илијом Думитрашковићем у Злот, са 
намером да се сретне са Петром Радовановићем. Радовановић је 
тада био на личној вези са секретаром зајечарске организације НПЈ 
и није присуствовао партијским састанцима.'" До сусрета, међутим, 
није дошло, јер се Радовановић још налазио у затвору. Неколико 
месеци касније (28. јуна 1937. године) Нрсто Попивода је поново 
дошао у Злот са истом намером, али ни овога пута до сусрета није 
дошло." После изласка из затвора Петар Радовановић се углавном 
налазио на појати или на планини, јер је полиција пратила његово 
кретање, а већ је био познат и ондашњем Министарству унутраш
њег дела. .. »као опасан комунистички организатор по рудницима 
који буни мирне раднике против власти и послодаваца и међу њима 
шири комунистичке идеје. Сматра се као вођа злотских комуни
ста«." 

Са оваквим карактеристикама после изласка из затвора Петар 
Радовановић се није могао вратити ни у руднин Злаће, а у суседној 
француској номпанији Борског руднина он је још од раније био 
познат као комуниста и нао организатор радничких штрајнова. 

У Борском руднину управо су се тада због ниских надница зао
штрили односи између радника и француске управе и претила је 
опасност да дође до штрајка. Незадовољство радника подржава
ла је у почетку и Стојадиновићева влада, налазећи у томе и неке 
своје интересе. 

За притисак на Француску компанију ангажовани су и органи 
државне власти, а агитација за покретање штрајка поведена је пре
ко вођства Југораса, ноје је било у ·вези са људима Стојадиновиће
ве странке." 

.1 С. Босиљчић, ц. р. стр. 78. 
э2 Петров брат, Јован Радовановић, био је члан ове организације КПЈ и ре

довно је долазио на састанке (изјава Миленка Стојановића, дата аутору рада 
октобра 1982. године). 

" Изјава Крсте Попиводе, дата аутору рада октобра 1982. године. 
э4 Акт Министарства унутрашњих дела, фонд архивске грађе Музеја у Бору 

(нерегистровано) . 
"Извештај француске компаније Борског рудника за 1938. пословну годину 

(архив Борског руднина). 

165 



Штрајк је објављен 25. августа 1938. године, и убрзо је обухва
тио све раднике Борског рудника. Петар Радовановић, обавештен 
о покретању штрајка, послао је у 'Бор своје људе, прикупивши у 

, исто време и око 90 кг. жита за помоћ штрајкачима. Али, штрајка
чки одбор није прихватио Радовановићеве људе, верујући у почетку 
југорасовом вођству и владиној подршци.:Ј6 Међутим, убрзо је упра
ва рудника постигла споразум са Стојадиновићевом владом, па су 
предузете мере да се штрајк, обустави. ШтрајН, је, под полицијским 
притиском завршен тек после месец дана, а спор је Ькончан враћа
њем на посао педесета,К отпуштених радника и повећањем плата 
од само 2 динара дневно. 

У својим сећањима о радничком штрајку Петар Радовановић 
посебно помиње и учешће Партије, што се поклапа и са њеним 
ондашњим настојањима да гiојача своју активност у овој раДl-!ичкој 
средини. Управо з·бог тога наст()јања и у Злот наредне (оДине, до
лазе чланов'И окружног и покрајинс'Ног партијског руководства. По
ред Д9бривоја РаДDсављевића, Љубе Нешића и Јанка Мишковића, 
у посету Петру Радовановићу долазе, у јесен 1939. године, и чла
нови вишег партијског руководства Александар Ранковић и Ђуро 
Стругар, који су пре тога обишли и неколико других места у овом 
крају. Састанак чланова ЦК са Петром Радовановићем одржан је 
на појати Јована Пауновића, у подгорачком атару. Овом састанку 
присуствовали су и Јован Радовановић и Љуба Нешић, а затим ј; 
одржан и шири састанак са осталим члановима партије из Злота. 
Љуба Нешић је и после овог састанка .неколико пута био у Злоту 
ради учвршћења и омасовљења партијске организације.

за 

У наредној, 1940. години, појачана је активност Партије и 
СКОЈ-а на овом терену. Деловање Партије појачано је и у Борском 
руднику где је организација обновљена још 1939. године. 

Почетком 1940. године у источну Србију поново су кренули пар
тијски активисти ради успостављања чвршће везе са обновљеним 
организацијама КПЈ. После обиласка организације у руднику угља 
Боговина, у Злот је, заједно са Љубом Нешићем, дошао и Светозар 
Вукмановић Темпо. Циљ је био да се преко Петра Радовановића ус
поставе везе са свим рудницима' и да се у сваком од њих одрже 
састанци са групама рудара који ће се на тим ,састанцима оку
пити. 

Али, на путу за Злот Љуба Нешић и Светозар Вукмановић, на
ишли су на жандармеријску патролу и били ухапшени, а затим 
спроведени у Бољевац, па због тога до планираног састанка није 
дошло." Међутим, у ТО'КУ 1940. године, парти}сни активисти Окруж
ног комитета су и даље посећивали Петра Радовановића. Он је 
консултован и око кандидовања и избора чланова Партије, односно 

,. ж. Ступаревић, цит. белешке. 
,g Р. Јовановић у Хроници Злота, на стр. 58. цитира о томе и изјаву Алек

сандра Ранковића. 
3в Изјава' Љубице Драгијевић, дата аутору рада октобра 1982. године. 
" Светозар Вукмановић Темпо, Илегални рад и формирање организација НПЈ 

и СНОЈ·а у Нишу и околини 1940. год., Нишки зборник, Ниш 1981. год. стр. 
15-17. 
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око формирања партијских ћелија у Злоту, Боговини И Подгор
цу." 

У току даљег омасовљивања Партије и СКОЈ-а Петар Радовано
вић је давао Окружном комитету КПЈ податке о многим старим ко
мунистима или симпатизерима и то на ширем подручју: у Брес
товцу, Слатини, Метовници, Кривељу и још неким местима." 

Са окупацијом земље и почетком припреме за устанак појачана 
је политичка активност КПЈ. Иако већ тешко болестан, Петар Радо
вановић даје значајан допринос тој активности и припремама. "У 
овом рату riашће још неколико монархија« - говорио је он тиК 
дана" 'и својим саветима пружао драгоцену помоћ партијским ак
тивистима. Већ у првим данима окупације посећују га његови са
радници - чланови Партије," а подробнија обавештења о припре
мама за устанак добио је и од чланова Окружног комитета КПЈ 
маја 1941. године" 

Веза са Петром Радовановићем, одржава се и у првим данима 
устанка, када су његови многобројни сарадници постали борци пар
тизанских одреда и партијски илегалци, ангажовани у борби против 
окупатора и његових сарадника. 

Терор окупатора и његових сарадника у јесен 1941. године није 
мимоишао ни тешко болесног и изнемоглог Петра Радовановића. 
Када је окупатор октобра и новембра 1941. године спалио око 800 
кућа у Злоту, међу првима изгорела је и кућа Петра Радовановића, 
а он је као комуниста приведен код немачког команданта Биргера. 
Пошто је био слеп и непокретан Немци га нису ликвидирали, али 
је његова појата била касније под њиховом сталном присмотром. 
Сарадници окупатора пратили су и кретање других људи око Пе
трове појате, а припремали су и честе провокације, како би га изаз
вали, а онда ликвидирали као и многе друге његове саборце. Али 
повода за то није било. Он је за провокаторе био не само слеп, већ 
и нем. До последњих дана Петар Радовановић је заједно са оста
лим члановима његова Домаћинства и са околним сељацима теш
ко доживљавао све невоље окупације и терор његових сарадника. 

Дане ослобођења земље и успостављања нове народне власти 
дочекао је Петар Радовановић радостан и с пуно оптимизма. Иако 
тешко болестан, интересовао се за све нове мере. Од људи који 
су се о њему старали тражио је да му читају штампу и да га оба-

40 У току лета и јесени 1940. год. Петра Радовановића су посетили Љуба 
Нешић, Добривоје Радосављевић Боби и Јанко Симеоновић (Јанко Симеоновић, 
Једини излаз - борба, Развитак, бр. 6, 1981. стр. З8). 

4\ На предлог Петра Радовановића учлањују се у НПЈ Јован Добрић, Павле 
Цујић, Петар Грамић, Јован Мускалоаић и Петар Јокановић, који су се 1941. год. 
ставили на чело НОП-а, а у пролеће 1943. године пали су као комунисти у 
борби против окупатора и његових сарадника. (Говор Јанка Симеоновића одр
жан у Бору, 6. августа 1981. године, поводом откривања споменика Петру Радо
вановићу - документација о споменицима НОР-а Општинског одбора СУБНОР-а 
Бор). 

" Изјава Лазара Илића дата аутору рада октобра 1982. године. 
" Ј. Симеоновић, цит. говор. 
" Ј. Симеоновић, Једини излаз - борба, Развитак, бр. 6, 1981. стр. 37-42. 
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вештавају о свим важним политичким догађајима," али тешка бо
лест га је убрзо потпуно савладала. Умро је 9. фебруара 1947. го
дине.'" 

Резимирајући досадашње излагање можемо слободно рећи да 
је, и поред многих нејасноћа и историјских празнина, и у овом пе
риоду Радовановићевог живота веома видљив континуитет њего
ве политичке активности и трајна повезаност те активности са це
лином радничког покрета. Иако повремено неусагл~шена са дело
вањем других чланова КПЈ, његова политичка акција никада није 
одступала од основне партијске линије и њених главних циљева. 
Напротив, идејно и политички осмишљена, ослоњена на велико ре
волуционарно искуство и прилагођена реалним условима, свака ње
гова акција је и у овом периоду доприносила остварењу тих циљева 
и била драгоцена за укупну револуционарну борбу. Величину њего
вог револуционарног доприноса и његову стварну улогу требало би, 
међутим, и даље истраживати, нашта несумњиво већ досадашњи 
резултати обавезују. 

" Изјава Милана Драгијевића дата аутору рада октобра 1982 . 
... Овај датум уписан је у матичној књизи умрлих за 1947. год. на стр. 37. тек. 

бр. 9. Нњига се налази у месној канцеларији у Злоту. 
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Миливој 'Татић 

ИДЕЈНО.ТЕОРИЈСКИ ДОМЕТИ РЕВОЛУЦИОНАРНОГ ДЕЛА 
ПЕТРА РАДОВАНОВИЋА 

у богатој галерији херојских ликова наше револуционарне рад
ничко-класне прошлости име Петра Радовановића издваја се својим 
оштрим моралним профил ом . и симболиком усправног рударског 
трибуна који је борбом и свешћу уздигао рударску јаму, као радно
-историјски простор, до социјалистичког принципа са којим се мо
же превладати бесмисао, беда и тиранија експлоатације човека по 
човеку. 

Петар Радовановић припада оном језгру Српске социјалдемо
кратске партије које је расло и јачало као прва генерација органи
зованих класних снага у Србији, и које ће на црти принципа до
следности, по примеру њиховог »омиљеног друга«' Димитрија Ту
цовића, сагорети у огњу борби до последње снаге живота. Радо
вановић је од ре'Гких из ове генерације којима је припала ис
торијска дужност да непоколебљиво држе фронт класне борбе ско
ро четири деценије. Он је, ношен антејским односом са борбом пот
лачених маса, превалио дуг револуционарни пут од првих почетака 

организованог радничког бунта у Сењском руднику, па кроз крваве 
борбе и терор, усправан и непоколебљив, он се четрдесет година 
часно борио и успио У својем рударском окну поставити и учвр
стити ону архимедовску тачну која се по Лењиновој симболици по
казала јединим извором и упориштем оне организоване радничне 

силе која може срушити и преобразити свет класног ропства и све
опште људске беде. 

Када се данас из перспектива социјалистичке самоуправе, трез

вено и аналитички, уз припомоћ архивсних извора, посматра тај 
четрдесетогодишњи ток радничког покрета, то ужарено гротло кла

сних судара, од првих организованих почетака, па равно све до пра

га победе, познаћемо сву бестијалност терора буржоаских сила, 

• Према Ратном дневнику П. Радовановића. 
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и насупрот њему панлену беду у свету рада из нојег се устрајно 
издижу борбене нолоне и шири пламен нласне свести што освет
љава хоризонте и уједињује према социјалистичној будућности. У 
том историјсном вртлогу Петар Радовановић ће својим рударсно
-нласним номпасом издржати у самој матици борбе и својим племе
нитим лином уздићи се до принципа по номе можемо поуздано 
пратити падове и успоне, десна и лева снретања у нашем раднич

ном понрету. 

Када данас знамо нано је из тог понрета радиналсно-либерални 
дух однео блиставог литерату Јована Снерлића или синдиналистична 
усност утицајног интелентуалца Милорада Поповића, нано се оно 
нрупних питања нолебао иснусни социјалистични бард Драгиша Лап
чевић, нано је на балнансном простору посустала енергија Лењи
новог сараднина и саборца Илије Милнића и угасила се неповратно 
нао метеорсна прашина после Обзнане и нрваве државно-полициј
сне офанзиве ноја неће престајати до социјалистичне победе; до
дамо ли томе и оне примере идејно-нласног издајства ноје се нао 
у случају др Живна Топаловића и његовог помоћнина Аленсандра 
Павловића, вођа Социјалистичне партије и виђених антивиста Срп
сне социјалне демократије, завршило у РаВ1ногорсној четничној иде
ологији и ратно-злочиначној пранси намеће нам се још оштрије по
треба да анализирамо идејно-теоријсне основе и нласну свест по 
нојима је Петар Радовановић остао усправан и непонолебљив рево
луционар гледајући из свог рударсног онна раднично-нласним нри
теријем, развијајући на том рударсном принципу танав револуцио
нарни ангажман ноји му је с правом донео епитет радничног три
буна у Лењиновом смислу. 

Зато ће бити достатна само она анализа његовог идејно-тео
ријсног профила ноја полази од марнсистичне анализе друштвеног 
бића раднично-нласне борбе, ноја, стремећи својој теоријсној су ш
тини, облинује свест најнапреднијих својих бораца и уздиже их до 
марнсистичног сазнања. Радовановић је стицао теоријсна сазнања 
нроз сванодневну борбу и прансу. Та шнола је често снупо стајала, 
али су зато њене поуне бивале темељне и трајне. Када, на пример, 
уназује на неуспели штрајн од 28. јула 1907. године у Борсном руд
нину, он ће поназати да је значај овог штрајна у стицању сазнања 
да се ованав облин радничне борбе не може добро припремити и 
успешно извести без добре организације.' Он, танође, прансом уви
ђа занонитост по којој радничне теновине освојене у штрајначној 
борби зависе од организоване снаге раднина да на освојеном ни
воу држе равнотежу према власничним нласним снагама. Резултати 
нласних преговора пропорционално изражавају однос снага у са
мим преговорима и изражавају се по мери и снази организованих 
раднина: нано би организација синдината попуштала и слабила, та
но би се тековине нласне борбе губиле, престајале би бити ва
жеће. 

Унажимо примерице на шири политични значај штрајна ру
дарсних раднина у Сењу, у чијем је одбору већ деловао млади »лау-

, .РаДНl1чке новине", број 94, 11. 8. 1907. 
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фер« Петар Радовановић. Према оцени "Радничних новина" овај 
штрајн је, уз понушаје оспора'вања управе и »благонанлону помоћ 
Министарства грађевина и још нанлоњенију Железничну диренци
ју", успео потврдити »право удруживања« раднина, »једно најдра
гоценије уставно право за радничну нласу Србије од особитог ин
тереса и важности«.' У чланну се, танође, истиче значај парламен
тне анције ноју је поводом Сењсног штрајна водио социјалистични 
посланин др Михаило Илић и ноја је допринела »да се народним 
представницима и Снупштини створи јасан појам о последицама, 
нојима води свани дивљачни напад на права радничне нласе«, те 

да се »образује аннетна номисија за извиђај злоупотреба на руд
нину, нао и жеље побуњеничних раднина«: То је била прантична 
ленција и њена идејна поуна о значају парламентарне борбе нао 
метода и тантике радничног понрета, ноју ће Петар Радовановић 
потпуно анцептирати и у њеном духу антивно учествовати у избор- . 
ним анцијама Српсне социјал-демонратсне партије. 

Политичном образовању и анционом оспособљавању надрова 
ССДП је понлањала прворазредну пажњу. То је, поред питања ор
ганизационог развоја, увен било једно од најважнијих питања и 
задата на од програмсних опредељења до сванодневне борбе. Исти
чући стално прантичан значај Марнсове мансиме да ослобођење 
радничне нласе мора бити њено сопствено дело: у ·ССДП је уна
зивано на свест нао материјални фантор те ослободилачне борбе 
и примарни услов њеног прогреса. Као што »Раднични понрет по
стаје озбиљан тен онда над у њему учествују радници и нада га 
они носе на својим леђима«, тано он може бити ослободилачни тен 
ано је »циљ свесних раднина«: 

Са првим норацима организованог рада Срп сна социјал-демо
нратсна партија је задатан оспособљавања нласе поставила на нај
шире основе, без сенташења и затварања у партијсне или синди
налне нругове. ОС-НОВ'НИ субјент борбе јесте раднична нласа, чији 
најборбенији и најсвеснији део предст·ављају радници организовани 
у своју политичну партију и синдинате, те се с правом у ССДП 
много »полаже на способности раднина«, на »потребу да сами рад
ници знају све што им је потребно за прантичанраД", јер су они 
»фантор ноји утиче на целонупан рад партије«.' 

Иано је цео раднични понрет усмерен да уз сванодневну борбу 
стално ради на агитацији и ширењу социјалистичних идеја, да обра
зује и оспособљава радне масе, у ССДП се врло рано устаљују 
и социјалистичне радничне шноле, нао чвршћи, организованији и 
систематични облици политичног образовања. Прву танву шнолу већ 
1903. године основао је Радован Драговић и њу је успешно заврши
!ЈО оно 15 раднина. Већ наредне, 1904. године, поред Радничне соци-

2 Види .Радничке новине", број 74, 17. 12. 1903. 
3 .Радничке новине-, број 34, 16. 10. 1905. 
• Види чланак .Радничке школе" у .Радничким новинама", број 81 од 6. 10. 

1904. 
s .Радничке новине-, број 81, 6. 10. 1904. 
, .Радничке новине". број 81. 6. 10. 1904. 

-------------
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јалистичке школе у Београду, у чијем раду се ангажују највредније 
снаге уз ~раговића, Туцовића и Лапчевића, овакве школе су ради
ле у КраГУЈевцу, Светозареву, Шапцу. Свакодневне практично-поли
тичке потребе ~ захтеви за ширењем и кадровским јачањем rJ1артиј
ске организаЦИЈе поставља задатке на пољу политичког образова
ња, јер за то, како је истицано, није довољна само практична СИН-. 
дикална борба која је, додуше, по својој природи блиска свако
дневним радничким потребама, интересима, проблемима и захте
~има. Уз то је неопходна и ».необично снажна агитаi);ија, потребно 
је високо политичко образовање радника, па да се уздигну над ус
ним схватањима дневне користи и обазирања само на своју лич
ност, па да могу појмити да интереси његови леже у интересу ње
гове класе, да дизање радничке класе, дизање је његово«.' 

у сукобу {;а анархо-либералима ССДП је изградила чврсте мар
ксистичке темеље о питањима одн(){;а класе, њене идејно-политич
ке авангарде и синдиката. Политичко организовање није само себи 
циљ нити ~eMY треба подчинити синдикалну борбу, већ је оно упра
во темељ јачања класне снаге синдикал~о организованих радника, 
израз потребе, »да се у синдикату СОЦИЈалистички ради«. »Полити
чка БО~Ба <?оцијал-демократије даје синдикату ону револуционарну 
енеРГИЈУ и јасно схватање његовог крајњег циља«,' те је политички 
интерес и самог синдикалног покрета неодвојив од рада на снаже
њу партије, којој је ширење свести, социјалистичких идеја и знања 
основна претпоставка. 

Вероватно је кроз радничку школу или неки други облик поли
тичк~г систематичног образовања прошао и млади Петар Радовано
вић, јер га већ на почетку његовог деловања у радничком покрету 
сусрећемо као идејно-политички оформљеног борца, који се брзо 
афирмише нао ~епоколебљив у својим схватањима, зрео и истрајан 
организа~ор, КОЈИ на себе преузима задатке ширења социјалисти
чких идеја међу радницима и сељацима, организовање покрета и 
усмеравање његово према вредностима и критеријумима истинске 
класне борбе. . . _ 

Дело Петра Радовановића у својој целини није само живо све
~очанств? ~ион~рс~е епохе радничког покрета у нашој земљи, већ 
је по СВОЈОЈ идеЈНОЈ снази и порукама трајна баштина наше раднич
ко-класне ориј~нтације ка ОСЛОбођењу рада и успостављању оне 
cbeTCKO-ИСТОРИјсне збиље што најзад изналази своју равнотежу у 
орбити око стожера »сунца рада", по формули Карла Маркса. Зато 
оно не .сп.ада у прошлост, већ у наш сувремени марксистички кор
пус, КОЈИ је на постулату Марксове синтагме о асоцијацији слобод
них произвођача активирао своје сопствене материјалне снаге, које 
по свести, друштвеном положају и улози, по својој фронтнај пове
заности и стваралачкој потенцији, отворености за нова сазнања и 
критичком усмерењу, могу трајно одржавати на нашем тлу рево
луционарни. курс оне изворне програмске инспирације СКЈ, којој 
ништа што је створено толико не импонује и није толико свето да 
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не би могло бити надмашено још слободнијим; још људскијим, још 
бољим. 

Тај програмски сиже садржи најдоследнију критику самозадо
вољства постигнутим и захтева од револуције стално стваралаштво 
као еминентнореволуционарни чин који је једини у стању да се 
акционим немиром брани од етабирилујућег западања у практицизам 
и опирући се на своје свесно повесно биће при бира и развија сна
ге за трансцендирајуће пројекте и замисли. У том циљу су нужна 
све шира марксистичка истраживања и акциолошка пропитивања ис

торије нашег радничког покрета у коме појава и дело рударског рад
ника Петра Радовановића представља врело инспирације и светао 
пример, сведочанство о судару људског генија са барбарством оту
ђених сила на путу у слободну цивилизацију, како би рекао сам »се
кретар рудара са Тимона«, размишљајући о светско-повесном зна
чају Октобарске револуције у првавом амбијенту балканског ратног . 
вихора 1918. године. 

На питање о идејним утицајима на формирање Петра Радова
новић, тешко би се могло одговорити уобичајеном катедарском ме
тодологијом и анализама литературе коју је читао или предавања 
које је слушао у сусретима са најеминентнијим главама Социјалис
тичког покрета у Србији. 

Иако се може поуздано констатовати снажан Туцовићев ути
цај на Радовановићев идејни пофил, ипак се, бар на једном пита
њу, може уочити изузетност Радовановићевог идеолошког формира
ња, које у свом аутентичном процесу и дијалектичком склопу носи 
критичку вредносну димензију као битну одредницу својег радничко
-класног бића. Овде имамо на уму однос ССДП према аграрном 
сељачком питању око којег се колебала и њена најумнија глава, 
Димитрије Туцовић. Њен званични став о сељацима као конзерва
тивном и реакционом елементу од чијег утицаја треба сачувати по
крет индустријских радника, уствари представља догматски преса
ђену шему из западноевропске социјалдемократије, коју је Драгиша 
Лапчевић издигао до битног теоријског принципа. Позивајући се на 
истргнуте цитате из Манифеста Комунистичке партије и познатог 
дела Карла Кауцког о аграрном питању, главни идејни протагониста 
секташког односа према србијанском селу имао је у томе све до 
1910. године, тј. до Осмог конгреса ССДП готово неподељену подр
шку свих водећих личности социјалдемократоког -покрета у Србији. 
И када је ово питање покренуто у партијским дискусијама, оно је 
увек третирано у смислу изборне агитације на селу, са практицис
тичким мотивима и дилемом о учешћу или неучешћу у окружним 
изборима. 

Међутим, српско је село, са дубоко укорењеним појмовима о 
социјализму на живим традицијама Светозара Марковића, Мите 
Ценића и нарочито Васе Пелагића и самониклим својим социјалис
тичким организацијама, вршило сталан притисак на ССДП у правцу 
ширења социјалдемократског покрета и на селу и ослобођења вођ
ства ове партије од секташтва и догматизма у овом питању. 
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Тано се и десило да је принципијелна диснусија о односу ССДП 
према сељаштву отворена са маргина организованог радничног по
нрета, ноннретно чланном »Аграрно питање«, чији аутор Сэва Му
зинравић није био члан ССДП, а чланан је објављен у »Социјалисту« 
ОД 1. јуна 1908. г. Музинравић однос према сељаштву исправно пос
тавља нао питање перспентива радничног понрета и политичног онуп
љања свих радних маса ноје су под ударом енсплоатације. Иано 
је дисну~ија о овом питању вођена у глаоилу опозиционе групе Веље 
~тојановића, она је ипан допринела постепеном ослобађању парти
Је од f.0rMaTcHor модела сељачног питања, механични преузетог из 
теОРИјСНОГ опуса Друге Интернационале. 

Међутим, треба истаћи да је велини утицај на формирање пра
вилног става CCД~ према селу извршио управо Петар Радовановић, 
и то не толино СВОЈОМ диснусијом на VII и VIII нонгресу Партије, већ 
пре свега вреДНОСl1има пра'нсе ноју је развијао у Элоту и другим 
руд~рсним ~елима. Њега је прантична борба терала на оној Лењин
СН?ј формули нласног раднично-сељачног савеза, ноја ће се у Тито
ВОј епохи ра~вити до фунда~енталног принципа о фронту радних ма
са H~ номе је могуће. ИЗВОјевати политичну револуцију и усмерити 
СОЦИЈални пр~ображај на слободној асоцијацији удружених радни
на, сницираНОј у Марнсовим научним занључцима нао могући облин 
стварне људсне заједнице. 

Зато је и~нуство нла~ног савеза у Злоту и тимочним селима од 
~елиног знача~а и антуелности и у нашем времену. Та пран~а, нојој 
је Петар Радованови~ био моторна снага, изнашла је, упрнос сента
шењу вођства ПаРТИЈе, тачну марнсистичну формулу односа радни
чне нласе према сељ~штву, ноја је, без теоријсне артинулације, успе
~a да се снагом СВОЈИХ прантичних резултата потврди и узвиси до 
једино прихватљ'И!3их ставова ноји су у резолуцији Осмог нонгреса 
ССДП, 1910. године, напонон добили општепартијсно признање. 

Социјалистични по~рет на селу нретао се до тада стихијсни, 
често губио под утицајем различитих идејнихсхватщьа и струја, 
сводио на повремену И.ЗБОРНУ агитацију и парламентарну подршну, 
праћен сумњом од идеЈНИХ представнина ССДП нао ситно-сопстве
нична нонзервативна стихија ноја прети радничном понрету. 

Карантеристичан ~e 't ~OM погледу пример Савеза занатлијсних 
и сеосних раднина, КОЈИ је ЈОШ 1894. годие у селу Дубони, недалено 
од Младеновца, основао социјалистични трибун Васа Пелагић, са ци
љем »да међу својима гаји нове идеје и буди свест о солидарности 
њихових интереса са интересима варошног пролетаријата«" Ово 
друштво се уписало у историју радничног понрета и по томе што је . 
1895. године први пут у ·срБИјанском селу организовало и спровело 
прославу Првог маја. 

Међутим, услед идејног сенташења ССДП према селу, после 
видних у-<:,пехэ у десетогодишњем раду, овај Савез у селу Дубони 
подлегао је анар~истичном утицају, одвојио се од Главног радничног 
савеза и убрзо угасио, нестао са и~торијсне сцене. 

• Види 'НОВО време-, број 1, 10. 1. 1903, Београд. 
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у злотсном примеру, ноји заслужује посебну студију, има
мо оваплоћену идеју нласног савеза и прансу у нојој заједно де
лују рудари и сељаци и 'ноја, имуна од идејних снретања, уздиже 
сеОQ'НИ пролетаријат и све радне Ma~e до раднично-нласне позиције. 
Уместо страха пред сеосном стихијом ·И сељачно-занатлијсним соци
јализмом, под вођством рудара успоставља 'се интересно анционо 
јединство свих енсплоатисаних радних слојева. 

Злотсни понрет се развијао на темељима Марнсових 'за'Нључана 
о универзалном ослободилачном позиву рада у историјсној борби са 
напиталом и политичној формули те борбе ноја пледира за онупља
њем у јединствен фронт свих радних слојева, без обзира на тре
нутне интересе, идејна схватања и погледе на свет. 

Сеосном пролетаријату, исто нао индустријсном, рударсном итд. 
потребан је нласни савез ноји упућује и уједињује ове радне масе 
у јединствен понрет на историјсном превладавању света напитала. 

Злотсни пример, у нојем се оцртава водећа улога Петра Радо
вановића, по својим унутрашњим тенденцијама, наговештава пут на 
развоју идеја и прансе фронта радног народа, у чијим се темељима, 
да парафразирамо Хегела, збива филозофија самоослобођења рада. 
Зато је село Злот примило из дијалентичног снлопа те раднично-се
љачне борбе у садржај своје етимологије једновремено знане жи
вотне беде радних људи овог нраја, али се, по социјалистичном рад
нично-сељачном савезу и борби уписало нрупним словима на мапу 
револуционарног понрета у нашим просторима. 

Неоспорна је заслуга п. Радовановића и Злотске партијсне ор
ганизације што су ноначно у ССДП победили марнсистички принци
пи о нласном савезу раднина и сељана и ослободили се за политич
ну ан цију велини социјалисти1.fКИ потенцијали ноје је носило срби
јансно село тога времена. 

Било је довољно да се отнлоне идејне дилеме сенташтва и до
гматизам, па да се на основу резолуције Осмог конгреса огромни 
социјалИ'ст'ични потенцијали села брзо нађу организовани у ССДП. 
Само за годину дана тј. до 'Х нонгреса Партије 1911. године створена 
је 51 сеосна организација са 2.899 чланова, готово нолико и У тону 
осам година од оснивања ССДП у градовима, где је тада било у
нупно 2.899 организованих раднина у 48 организација. 

Међутим, после првог светског рата јединствена новостворена 
С-оцијалистична раднична партија Југославије (номуниста) - СРПЈ(н), 
односно КПЈ, поново ће пасти по питању класног савеза са сеосним 
пролетаријатом у воде сенташтва и подозрења према »нонзерваТИв
ном И реанционарном сељачном елементу«, да би се под утицајем 
Коминтерне тен на четвртом, Дрезденсном нонгресу 1928. извукла 
из грешне, и објаВlила нурс изградње ,савеза раднина и сељана; 1935. 
године на Сплитсном пленуму формулисала премисе за стварање на
родног фронта слободе, а тен у оружаној борби 1941-1945. год. 
остварила. у пранси истин~ни народиоослободилачни фронт радног на
рода, чије су идејне основе иновиране и развијене у нонцепту Со
цијалистичног савеза радног народа нао фронта социјалистичног са-
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моуправљања данас, демократског савеза радних људи и грађана и 
свих организованих снага социјалистичке свести. 

Петар Радовановић се у новоформираној КПЈ, нао антивни учес
нин њених највиших форума, поново сусрео са старим сенташним 
идејама о селу, али немамо довољно податана о његовом ангажова
њу на ослобађању партије од ових идејних предрасуда. Тек' верује
мо да није случајно што избор Петра Радовановића у ЦК, као нај
више руководеће тело КПЈ, на Дрезденском HOHrpeQY ноиндицира 
са резолуцијом овог Конгреса о политици према селу' и позитивном 
односу према идеји раднично-сељачког савеза. 

Раднична штампа је у радничном понрету Србије почетком овог 
вена играла значајну идејну и прантично-политичну улогу. Она је, уз 
агитациону библиотену ССДП, политичне шноле, зборове и предава
ња, на широном фронту ширила социјалист.ичне идеје и доприносила 
развоју нласне свести. Према непотпуним подацима из 1911. године 
од укупног броја организованих радника, радничну штампу, теориј
сне часописе и другу социјалистичку литературу читало је 56-84%, 
а нарочито "Радничне новине« и листове "Радник« и »Једнакост«, а 
нешто мање теоријсни часопис »Борбу«.'· 

Штампа је живела са покретом и од покрета добијала животну 
снагу, била је неодвојиви део фронта пролетерсне борбе и битни 
чинилац, израз стања свести и снаге у понрету, али и креатор јав
ног мњења ноје је играло антивну улогу у усмеравању борбе. У так
вој радничкој штампи долазиле су до широног изражаја и до могућ
ности утицаја најпрогресивније снаге понрета, ноје су уствари пред
стављале њен стваралачки потенцијал. До тог нивоа и улоге својим 
идејним и теоријсним способностима уздигао -се и Петар Радовано
вић. 

Сарадња Петра Радовановића у радничкој штампи јесте кон
стантан чинилац његовог унупног ангажовања у нашем радничком 

понрету. Нажалост, та истрајна журналистична борба, до које се 
уздигао овај рударсни радник, само је делимично истраживана-, нај
чешће узгредно, без дубљих анализа и оцена: Његов новинарски 
опус није велини, али је стваран из нужде и прантичних пореба рад
ничне борбе у тимочном региону. Због тога је управо прожет идеј
ним садржајем од судбинсног значаја и бременит вредностима које 
ће остати трајно сведочанство безобзирне експлоатације и обрачуна 
режимсних сила са младим понретом рудара и сељана на Тимоку. По 
дубини и општости беде, по оштрини класног судара, по бестијал
ности сила репресије, али, такође, и по свести о суверености рада 
из ноје допире глас Петра Радовановића у јавност и по нојој се 
врши критина нрвавог и безумног стања, а уздиже идеја социјализ
ма као принципа нојим се једино може извршити негација таквог ло
ретна ствари, новинарсно дело »секретара рудара са Тимока", својим 
ситним прилозима твори једну импозантну целину, која се, без пре
теривања, може поредити са слином о положају рударског проле
таријата у Енглесној, ноју нам је у својој младалачној студији из 
1845. године оставио Фридрих Енгелс. У њој Енгелс емпиријским 

,. Види: др П. Милосављевић: »Петар Радовановић., Зајечар, 1968, стр. 27. 
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истраживањем и Донументационим материјалом уназује на енсплоа
тацију као универзални облик дехуманизације и деградације рада и 
људсног бића. Њена основа је енономсно израбљивање' које се за
конито шири у облику образовне, моралне и политичне беде. Ру
дарски радници се слично тимочном случају регрутују са села, они 
чак и »живе по селима, у забаченим пределима, и кад врше свој 
т.ешки рад, о њима се не брине нино сем полиције«." Зато пропа
дају здрав'ствено и морално, а несретни -случајеви од експлозије га
сова, рушења потпора и других узрока, гутај у годишње на хиљаде 

људских живота. Јер,ина нада и упориште који остају рудару за би
олошки опстанан јесте њихово организовано повезивање и борба. 
За нас је значајно да Енгелс о могућностима и резултатима те борбе 
пружа позитивна сведочанства. 

Међутим, у поређењу са Енгелсовим радом, слика Петра Радо
вановића о тимочким рудницима ретуширана је личним доживљајем 
и писана по сопственој кожи, драматичније и црње, са више људ
ског саучешћа, пријемчивости за бол и патњу, јетко и гневно и уз 
то тананије за све фонове мрачне рударсне судбине ноја се збива 
и тна по оним занонима вредности и размене у чијим релацијама, 
по формули самог Радовановића, рударсни живот вреди мање од 
нолца подупирача. Та вредносна формула није произвољна, него је 
заснована на Сванодневним погибијама у тимочким рудницима, нак
ве, по узроцима, учестаности и обиму, Енгелс није описао нити сре· 
тао. Ту су они несрећни случајеви ноји су се поуздано могли онемо
гућит;и бољим обезбеђивањем рударских јама са довољно чврстим 
дрвеним подупирачима, чије је уграђивање власницима рудника би
ло снупље Од људсних живота. Са тог вредносног становишта све
дочанства Петра Радовановића о прилинама у тимочким рудницима 
представљају, вероватно, најдрагоценије прилоге у целокупној ли
тератури по којој можемо судити о положају рударсних раднина у 
систему 'светске' капиталистичне енсплоатације. 

. Радовановићев новинарсни опус није литерарна деснрипција 
дантеовсне маште о панленим пожарима, нити аннетни увиђај о не
правдама у међу.собним берзансним односима рада и напитала, већ 
више од тога, тачан и поуздан дијагностин ,нласног положаја и борбе, 
бритна нритика и позив на мобилизацију свих људсних умних И мо
ралних потенцијала. 

у том опусу, што се ниже нроз деценије борбе и у номе је сва
ни напис бунвално кап људсне нрви, 'Непоновљиво су, 'по дубинама 
негације људских елементарних права, оцртане мрачне рударске ја
ме у 'Којима се збива једновремено драма рударског живота и успон 
напиталистичне моћи. Најчешће само нратке вести, цртице, а ређе 
осврти и коментари »сенретара рудара са Тимона», у »Радничким но
винама" или насније у »Организованом раднику», а вероватно и у 
другим партијским и синдиналним листовима, имале су огромну бор
бену снагу. То је, пре свега, дуг низ година једини пробој у јавност из 
обруча изолације тимочних рудара под безочном диктатуром жан-

" Н. Маркс, Ф. Енгелс: »Сабрана дела-, том 4, стр. 293 
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дармеријско-власничке завере, којОЈ Је батинање радника, насилно 
утеривање профита, отимачина и гажење свих права, па- и права на 
удруживање и бунт, дугогодишњом праксом 'и ,подршком државних 
власти уздигнуто на ниво правног поретка у рудницима источне Ср
бије. 

Према студији Ф. Енгелса, кdји је у сваком случају H;:I'CTojao 
људски пристрасно да прикаже несрећу енглеских радника,јасно 
је уочљива субјективна димензија у постоцима формирања односа 
рад - капитал, по којој се ти односи заснивају на' признатом I1ра
ву радника да се организују, да штрајкају и другим облицима »дoгo~ 
варања« учествују у регулисању тих односа и обликују их према 
моћима својих организација, дакле, као неки субјективни чинилац у 
сопственој несрећи и беди. Ослањајући се на позитивна искуства, 
своју слободољубивост 'и на »танве људе као што су Робертс- и по
вереници Савеза«12 рудари Енглеске су успевали да појединачне слу
чајеве суспензије својих права на организовање и борбу, жигошу 
пред целом енглеском јавношћу, радничком и парламентарном." 

у поређењу са тим, ситуација у тимочким рудницима, правно за
снована на средњовеков'Ном духу рударског закона из 1866. годин~ 
и Службеном реду у рудницима, представља уствари правно санкци~ 
онисање безакоња и власничко-полицијске самовоље која не допуш
та у овом ревиру чак ни слободу кретања рударским радницима. И 
сам Петар Радовановић најдубље је искусио прогањања, затворе и 
злостављања, а редовно је радио и борио се под присмотром, прет
њама полиције и управитеља рудника. То су услови једног покрета 
какви још нису описани у светској публицистици. Свако удружива
ње, сусрет са друговима, подстицање на штрајк или само обилаже
ње рударских насеља третира се као незаконито деловање, као де

ликт и прекршај реда, па по тој логици подлеже одмазди. У тим окол
ностима треба појмити револуционарни значај Радовановићевог огла
шавања у рударској јавности, која је својом штампом егзистирала 
као једини могући облик солидарности са рударима на Тимоку, а ис
товремено као једина тачка ослонца о коју с-е могао опирати бор
бени покрет и лична биолошка судбина рударског трибуна Петра 
Радовановића. Тај делувијални амбијент архајске беде 'и 'глади мо
же се данас још само дојмити у тешким призорима онажне Нунове 
мапе", која је, уз Радовановићеве ;новинарокевести и белешке, ос
тала једини интелектуални протест и сведочанство из тога времена и 

простора. Зато би било природно по логици радничко-класне борб~, 
а нужно због сваког 6удућег студија ,l1имочке рударске ревире под 
капиталистичким системом, да се уз обновљено издање Нунове ма
пе саберу и комплетирају новинарске поруке и факта »сенретара ру
дара на Тимоку«. Тај издавачки пројекат треба сматрати уједно по, 
требом и дугом и он би сигурно дао најпотресније странице исписа-

12 Н. М., Ф. Енгелс: .Сабрана дела-, том 4, стр. '2,99 
13 У наннадној белешци из 1887. Енгелс ,са задовољством истиче да .у овом

моменту, 1886.,6 представника рудара из угљенокопа седи у Доњем Дому-, Исто, 
стр. 299 

" Дрворези Ђорђа Андрејевића Нуна из Борског рудника ~HpBaBO злато ... 
настали 1939. године 
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не борбом' рударсних радника, достојне да својом снагом, тачношћу 
и моментима ноји су непознати у европсној историји, отворе ново 
поглавље о рударсном пролетаријату у пројенту што га је млади 
Фридрих Енгелс проводио средином прошлог вена под називом 
»Положај радничне нласе у Енглесној«. 

Стицање знања и политично оспособљавање није за Петра Ра
довановића било ненанав припремни рад ноји ствара једном заувек 
дате способности, ноначне формуле и догме за оријентацију и ак
тивност у сваној прилици. Идејно-политично образовање он схвата 
нао нужни део, услов и резултат нласне борбе, који има своју вред
ност пре свега нао материјални чинилац, понретач и инспиратор бор
бе. По његовом агитационом ангажовању, брзини за растурање штам
пе и уопште социјалистичне литературе, може се закључити да је 
Петар Радовановић политичком образовању радничних маса прида
вао изузетан значај, од животног интереса за дугорочне перспективе 
радничког покрета. Снага злотсне партијске организације, која је 
вршила широк утицај у српсној социјал-демонратској јавности и 
понрету, води поренло и заснива се на систематсном образовно-аги
тационом раду ноји се већ 1907. формира у Злоту нао "Пропагандни 
раднични одбор« нојем Радовановић јасно опредељује задатан »да 
растура социјалистичку штампу, и уноси у најшире слојеве раднина 
и сељана идеје научног социјализма«." Формулација о уношењу иде
ја научног социјализма, нано стоји у правилима овог Одбора и ноји је 
писао П. Радовановић, идентична је Лењиновим схватањима о уз
дизању радничне нласе из нласе по себи у класу за себе, данле, о
задацима субјентивног авангардног фантора у процесима формирања 
нласне свести, нао самосвести, свесног бића нласе. Иано је мало 
вероватно да је Радовановић у то време имао прилина да чита Ле
њинове радове, он је, учећи у истинсној нласној пранси, схватио ње
не потребе, унутрашње законитости и имао способности да их јасно 
изрази. Иста формулација нам документу је већ потпуно формиране 
марнсистичне погледе П. Радовановића о односу 'према сељачком 
питању, ноје ће дуго још остати намен спотицања званичној поли
тици ССДП. Радовановић, данле, још 1907, формулише да раднични 
пропагандни одбор има »растурати социјалистичну штампу« и »уно
сити идеје научног социјализма« у »најшире слојеве радника и се
љана«. На основу нласног савеза, већ у Пропагандном одбору се раз
вија пракса радничко-сељачног фронта у Злоту,ноја ће брзо еволуи
рати до Социјалистичке Ч'итаонице, а већ 11. јуна 1909. ,године и до 
месне организације Српсне социјал-демонратсне партије, на чијем 
се челу налази Петар Радовановић. 

Идеју јединственог фронта радних маса, Петар Радовановић је 
примењивао у свакој прилици, нада је организационе разлине, раз
лине у погледима о ноннретном проблему, на питања анције и так
тике, па и идејна снретања, франционаштво и опортунизам, требало 
подредити јединству радничне анције. Доћи до јединствеие анције 
значило је довести понрет на онај терен где је могуће прантично 

15 Према: др П. Милосављевић: .П. Радовановић-, 3ајечар - Бор, 1968, 
стр. 27 
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расчишћавање CB~X дилема, и ефикасан удар по франционаштву и 
сваком другом рвзбијаЊУРё:!дничко-класних c~aгa. 

Читав његов реферат на нонгресу Профи;нтерне (Моснва, 1928. 
година) представља у ствари широно засновано залага':Ье за пре
владавање разједињеног синдиналног понрета у Југославији уз так
тику јединственоr фронта." Видећи у реформистичкој синдиналној 
биронратији препрену за стварање јединства усиндинату, Радо
вановић основни задатан Независних синдината види у »појачавању 
тактике јединственог фантора« и »пребацивању тежишта анције·у 
масе, стварањем органа у предузећима и по местима· за спровође
ње револуционарне тантике синдиналног јединства«. 

у свом критичком осврту на »основне недостатке и грешне не
зависних синдината« он истиче да је »Тантина јеД"инственог фронта 
спроведена ненолино година већином преговорима врхова револу~ 
ционарне и реформистичне централе, место да се појачава рад у 
масама«, те занључује да је »танва погрешна тантина довела до по
јаве линвидортства«. У том циљу он нритинује »унрућени централи: 
зам«, ноји »није водио довољно рачуна о потребама поједини~ по
крајина, тј. области, специјалним социјално-енономским и нацио
налним особеностима појединих покрајина, облаСТli1, места и пре 
свега о најважнијим гранама' привреде«: Завршавајући своју општу и 
нонструнтивну нритину залагањем за танав јединствени фронт одоз
ДО, п. Радовановић занључује да Садашња ситуација (подвукао п. ~.) 
независних синдината упрнос свих слабости не' даје оправдања н'и-
наквом песимизму«. . 

Од значаја је снренути пажњу на· чињеницу да је са истом НРИ
тичном свешћу Q јачању тантине јединственог фронта нао облина 
»увлауења најширих слојева у нласну борбу«, Петар Радовановић 
имао смелости да са нонгресне говорнице оповргава незасноване 

нритине и »погрешна тврђења о нашим независним синдинатима у 
штампан,?мИзвештају Исполнома за године 1924-1927 .. «. Радова
новићева нритина упућена Извршном номитету ЦрвеJIе синдиналне. 
интернационале има за нас принципијелан значај. она је, пре свега, 
са позиција јединственог фронта критично обарање оних погрешних 
оцена и 'ставова о Независним синдинатима Југославије, 'нојима је 
циљ био, пре свега, демонстрирањенепогрешивости међународноr 
синдиналног цеl-!тра, уздизање његовог ауторитета и aJ-!тиципација 
праксе подређивања. националних радничних понрета јединствеl:lој 
централи и њеним једнообразним .шемама .. С друге стране, својом 
критином Радовановић је заговарао сарадњу у радничном понрету 
на бази равноправности, уважавања специфичних историјсних и дру
гих прилина и одговорности сваног покрета пред сопственим наро
дом и радничном нласом. Са даленосежн!'IМ имплинацијама, он је 
уствари поставио принципијелно пиiање о стварном' садржају Иl-!тер~ 
националне солидарности и одговорио на њега' у духу марнсизма 
и актуелних ставова СНЈ данас.. .' 

"Види: .Реферат Петра Радовановића на IV конгресу Профинтерне«, Ар
хив ЦИ СИЈ - Профинтерна 169. 
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Због тога је нри'Гично иступање Петра Радовановића према из
вршном органу Профинтерне од принципијелног историјсног значаја. 
Он· је прво аргументима поназао да Профинтерна »погрешно назива 
сепаратизмом« однос према проблему цех-овсне идеологије ситни
јих занатсних раднина ноја »слаби позиције независних синдината«. 
Дакле, препрена до јединствене синдиналне анције у Југославији 
иоправно је оценио Радовановић није била у сепаратизму револуцио
нарних синдината, нако то види Профинтерна; већ у одсуству шире.r 
утицаја фронта одоздо и потреби слабљења синдиналних врхова но
ји су се енспонирали нао носиоци цеховсне идеологије. 

Затим Радовановић у;назује на нетачне чињенице 'Којима се те
жило умањити резултате синдиналног понрета у Југославији и тиме 
поставити објективно нужном теЗУ о јачању водеће улоге руново.це
ћег синдиналног центра. Радовановић је побијаО нетачне тврдње о 
федеративном становишту незави.сних синдината Југославије, о сла
бој раширености ових синдината и на нрају је »одлучно демантовао 
тврдњу« О захтевима -синдикалних фуннционера из Загреба да се 
пренесе централа синдиналног понрета у ~агреб и створи властити 
хрватсни синдинални понрет. Потом је Радовановић уназао на ау
торитарни, а не другарсни нарантер нритина ноје је из Профин
терне и »учинио напомену« да је »Не'зависном синдикату, још пот
пуно неизграђеном, често потребна најантивнија помоћ Профинтер
не«, међутим та помоћ, према 'речима самог Радовановића »изостаја
ла је баш онда. нада је најпотребнија била«. 

Тиме је Радовановић заонружио своје схватање сарадње у ме
ђународном радничком понрету и· својом нритиком указао на једну 
погрешну прансу нојом се жели успоставити доминација једног мо
дела, нојој је ауторитарна критина само саставни део идеолошног 
арсенала, а стварна сарадња и солидарна помоћ потпуно одсутне. У 
том смислу Радовановићева нритина Исполкома Профинтерне, изре
чена на њеном нонгресу 1920. године и данас је антуелна са стано
вишта ИЗЈ1радње нових односа равноправности и сарадње у међу
народном радничном понрету. 

Живећи у радничном понрету пуним бићем свесног радничног 
борца, 'идејно-теоријсни портрет Петра Радовановића формиран је 
еминентно под снажним утицајем најздравијих тенденција прантич
ног рада. Његова идејно-теоријсна свест, анализи~ана по Марнсовом 
принципу, дакле, не по оном што нена свест о себи мисли да јесте, 
већ по оном што она стварно тј. објентивно по свом друштвеном би
ћу значи, и није друго него збиљсни свесно биће оног здравог рад
ничног амбијента и понрета ноји је на нашем револуционарном пу
ту давао непонолебљиве борце, по кључним питањима и граничним 
тачкама идејне диференцијације они су истрајавали непоколебљиво 
на револуционарној раднично-класној позицији. 

На тој линији можемо пратити упорно деловање Петра Радова
новића од првог задатна у штрајначном одбору Сењсног руднина до 
широног ангажовања на стварању народно-фронтовсног понрета и 
линвидирању франционашне борбе у предратној НПЈ. 

у време дон учени Милорад Поповић својим синдиналистичним 
тезама прети расцепом у тен оформљеном радничном понрету Ср-
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бије, а Јован Скерлић му се придружује са реформистичко-либерал
ним концептом сарадње са грађаноким 'партијама, млади рудар Пе
тар Радовановић предано ради на формирању пододбора рударских 
радника по тимочком крају, држи зборове, даје радничко-сељачком 
покрету и немирима ооцијалистички правац, припрема формирање 
месних партијских организација и на бази те акције долази до споз
наје да су синдикалистичко-реформистичке тезе уп~рене против је
динства радничке акције, која се организује у синдикате и партијску 
идејну авангарду по јединственом циљу и идеологији, те да подва
јање ових организација значи фактички разбијање јединственог бића 
радничке класе. 

Израстао у тој пракси, Радовановић ће дубоко спознати да је
динство радничког покрета и његову снагу обезбеђују изнад свега 
два битна момента: идејно-политична изграђеност и организационо 
устројство. Он је непосредно увидео да сваки од ових момената 
даје материјалну снагу радничком покрету, те је под тим основним 
постулатима деловао цео свој живот. Због тога је од универзалног 
значаја његова порука друговима рударима Тимочке крајине: 

"Ја се не могу свуда вашем позиву одазивати ... треба разу
мети да снага није у личности, но она лежи у целини. Зато вам мо
гу и поново казати да је наш спас од експлоатације у орrанизацији 
(под. М. Т.). Јер само -тиме можемо створити једну снагу ... читајте, 
агитујте и организујте се«." 

'7 DPYAapcHe новине-, бр. 75, 1910. године, ? ? ? 
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Др Добросав Бјелетић 

ОСВРТ НА УЛОГУ ПЕТРА РАДОВАНОВИЋА У ПОЛИТИЧНОМ 

ОРГАНИЗОВАЊУ И АНГАЖОВАЊУ РАДНИЧНЕ НЛАСЕ У 
ТИМОЧНОМ РЕГИОНУ 

DOHO политичконе може се механички одвојити _ од орга-

- Лењин 

Личност И дело Петра Радовановића представља развојни лук 
l:iоји спаја најмање три глобалне фазе организовања, борбе и исто
рије радничкоr понрета у југословенским и балканским просторима. 
Он се јавља у време појаве радничке класе и њеног класног освеш
ђавања, израстајући од првих економско-културних, класнополитич
ких, социјално-борбених организација у виду српске социјалдемо
нратске партије до њеног прерастања у класно свесну комунис
rичку авангарду. Својим животом сажима четири деценије тегобног 
рударског рада и више од 40 година несустале класне борбе за 
људски прогрес и победу радничких I'IAeja. 
_ . Петар Радовановић је као и Радован Драговић, Димитрије Туцо
вић, Душан Поповић, Милан Поповић, Илија Милкић самоникла по
јава и личност поникла у крилу радничког покрета. Он се формирао 
у средишту револуционарног процеса, који се остварује »на пољу 
производње, у фабрици, где односи имају вид односа између тла
читељаи потлаченог ... где постоји власт над животом и смрти рад
нина ... Тамо где је радник ништа а хоће да постане све« ... (А. 
Грамши)'; личност која је расла, развијала се и стваралачки потврђи
вала, доспевши до. значајних домета свесно организоване пролетер
сне политичке борбе. Израстао је у епохи која је тражила велике 
прегаоце и неуморнике, који ће својом умном визијом, животно де
лећи судбину социјалистичке идеје коју заступа и надасве непосред
ним делом тражити и проналазити нова исходишта за један хуманији 
С:вет рада и људског достојанства. _ 

Раднички покрет, чији је Петар Радовановић аутентични израз, 
стварао се и развијао у сте'гама и под притиском страног капита-

. . 

, А. Ирамши: Изабрана дела, Култура, Београд, 1959. год. ·стр. 177. 
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, 
ла, Домаће енсплоататорсне буржоазије, под војнополицајсном чиз~ 
мом и у драматичној атмосфери ратних страдања и погибељности. 
Петар Радовановић је стасао и развијао се 'првенствено у онвиру 
борбе радничног понрета тимочног краја, дон је његов друг по оруж
ју, идеЈи и завичајности Илија Милнић израстао у онвиру ширег 
радничног понрета Треће номунистичне интернационале. У овом 
крају раднична нласа 'и њен револуционарнипонрет јавили су се вр
ло рано, условљенипрвенствено продором страног напитала и њего

вим велиним интересом за енсплоатацију богатства tимочног нраја. 
Суровост, бруталност ноја је поспешивана својевремено опрегама 
вишеструних сила, страног и домаћег напитала, војне и политичне 
власти и др. описао је Д. Туцовић: »Напитализам нрчи себи пута у 
примитивној Србији под заштитом ножа и олова жандармерије. 
Држава убија своје грађане, да би задовољила туђе напитале.'" 

. Попут других места у Србији, нао што су Београд, Ужице, Нра
ГУЈевац, Лесковац, где су настајале прве р'адничне организације и 
у ти~очном Hpaj~ (Мајданпен, Неготин, Зајечар, Бор, Нњажевац, 
Злот) рано наСТа'Је акционо динамичан рад'Нички покрет. ) 

На овом простору силно су се судариле, с једне стране похота 
стране и Домаће буржоазије за брзим богаћењем и енсплоатацијом 
рудног блага и радни'ковог живог рада, и, с друге стране, беда и 
С'иротиња пауперизованог сељаштва из кога се рађа челична рад
ничка класа. 

. Почетком хх века развија се напиталистичка експлоатација уз 
ЈОШ увек присутне остатке феудалних и примитивно еснафских про
дукционих односа, динамизирала су се економско-социјална и нлас
но-политичка кретања на селу. Србија је почетком овог века била 
претежно ситнобуржоаска земља, у којој економсни развитак НИЈе 
уклонио многе препреке »за правилну, чисту и непосредну борбу И3-
међу рада и капитала.« (Д. Туцовић). Село је постепено увучено у 
све токове капиталистичког развитка под притиском робноновчане 
привреде, у условима закаонеле првобитне аку.мулације напитала и 
снажне социјалне диференцијације сеоских маса којё се све више 
укључују у ~штре по~итичне сукобе између пролетаријата и бу'р
жоаЗИЈе. ОваЈ процес Је био нарочито јак, интензиван у завичају Пе
тра Радовановића и то због изразито грубог антинародног решавања 
аграрних и социјалних односа, као и због присуства полуфеудалне 
експлоатације и тешког зеленашког, пореског јарма и притисана" 

2 Д. Туцовић: Сабрана дела, књига 9. 
3 У извештају Д. Туцовића на VIII конгресу Српске социјалдемократске пар

тије, одрж~ном од 19-21. јула у Београду. пише да је у Злоту 1910 .. годиНе било 
117 .паР!ИЈ~КИХ чланова- од укупно 2.200 чланова у целој Србији.' Злотска . ор. 
гаRизаЦИЈа Је тада била по БРОЈУ чланова 1'Рећа у Србији, одмах иза Београда 
и Ниша. У Извештају за ЈХ конгрес (од 2-3. јуна 1911. се види да је Злотска 
организација по броју чланова и даље била .. а трећем месту и вероватно је 
збо~ тога сврставана у ред градских организација. Страхиња Поповић: Тимочка 
краЈина У сабраним делима Д. Туцовића, Развитак, Зајечар бр. 3/1181. 
. • Слично стање је било и на ширем подручју Србије, а нарочито у њеном 
Јужноморавском Д.елу што недвосмислено показује и студија Сергија Димитри
Јевића: О ИСТОРИЈИ радничког покрета, - Сергије Димитријевић, Споменица 
педесетогодишњице Лесковца и ОКОЛИlfе - 1903-1953, Лесковац 1954. године. 

184 

-Нао' што капитализам по речима Номунистичног манифеста ства
ра своје гроба ре - истиче на једном месту Д. Туцовић - тано и вла
давина буржоазије врди неминовно уништењу ослонца у сеоским 

MacaMa.~ 

Занимљива је панорама тимочних села ноју Т1Их година даје 
Д. Туцовић, истичући да на селима нема више оног чистог зрана што 
се надноси над Шумадијом и ужичним нрајем, -већ се вију густи 
облаци дима .ноји се диже из шахта и фабричних оџана". 

-Нема више оне уобичајене идиличне сеоске тишине, већ се 
причу је писан фабрина и лономотива, нлопот железница, који уна
зује да 'је iJlPOAOP индустријализације захватио и овај нрај. Над се 
приближите још више становницима ових села, оеећа се одмах да 
је новчана привреда, близина велиних руд'Ничких п редузећ а , рад у 
т,им предузећима и трговина са њима - да су ·сви ти односи већ 
почели вршити дубону промену у начину живота ових људи .• -

Продор индустријализације, напиталистичних односа означили 
су исrовремено и продор социјалистичних схватања, стварање усло
ва за ширење нласне борбе, нао и за опште понретање сеосних маса, 
које настоје »брзо да стигну до дијалентички крајњих последица 
нласне борбе •. (А. Грамши). 

Петар Радовановић је, живећи истовремено У раДНИЧКОЈ и сео
сној средини, још врло рано схватио историјску повезаност интере
са . рад'Ништва и сељаштва, као и чињеницу да они морају заједнич
ки да сносе терет бездушне експлоатације." Тога је упућивало на 
нужност заједН'и.чког организационо-политичког деловања иотво
рене класне борбе за јединствене историјске циљеве. Радовановић 
је у ширем пољу револуционарне борбе видео огромне потенцијале 
у јединству раднина и сеосних маса уз политично ангажовање свих 
субјеката ноЈИ снщ:е терет буржоаске експлоатације. Стваралачки 
је разумео да организовани раднично-сељачки покрет носи У себи ди
јалектику квалитати·вно нових промена, кад се из стихијске борбе 
појединаца и мањих група улази у борбу за истинско економско и це
ловито социјално политично ослобођење. У чувеном извештај}" о 
положају и организованости радничке нласе у Југославији, ноју је 
Петар Радовановић поднео на састанку Црвене синдикалне интер
национале у Москви - уобличио је анционо полиТ'ички програм сво
је 'класе ноји има дубоку животну, идејно-теоријску и класно-поли
тичну заснованост. Била је то свестрана, са класног становишта, про
дубљена анализа стварних друштвених односа, непоштедна критика 
слабости у покрету и смело и аргументовано унази,вање на могуће 
правце револуционарног деловања. Ту је очигледно да он основ
не организационе и садржинске елементе изводи из анализе реал
них друштвених односа класних снага и њихових специфичних обе
лежја у таквим условима. Попут оног чланка пролетерсног зова: 

• Д. Туцовић: У рударским селима на Тимоку, Сабрана дела, 6, Рад, БеО
град 1980. године стр. 251-252. 

• Види:' Др Петар Милосављевић: Положај радничке класе Србије 1918-1929. 
године, Београд, 1972. 

7 Архив ЦК СКЈ - Профинтерна док. бр. 169. Извештај југословенске де
легације на JV конгресу од 2. ЈВ 1928. године. 
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»Пролетери свих земаља уједините се •• , у нашим оквирима звуче 
и програматсне речи Петра Радовановића: »Друrови рудари, пру
Нlимо братску руку широким сеоским масама, упупујмо их у. разу
мевање нашеr покрета •• , Позив за пружање братсне руне осмиш
љен је духом солидарности и потребе уских и нераснидивих веза, 
јер се само заједничким снагама, јединством социјалног блока сна
га револуције моще надвладати заједнички нласни непријатељ. Апел 
за упућивање сеоских маса у. разумевање суштина радничног по~ 
крета има идејно-програмски и борбено-политички нарантер, а носи 
I1СТОВ'ремено и једну дубоно демократс'Ну поруну и нонцепцију. Да 
је борба за социјализам могућа уз пуно ангажовање ·широних рад
!:Iих маса и уз партијсно вођство целине понрета. 

Радовановић . се Обраћа светсном синдиналном понрету са по
руком о нужности преношења тежишта целонуП'не стратегије и так
тике 'на "јединствени пут одоздо«, нако он изворно и ванредно 
прецизно /tаже подразумевајући под тим потребу присних веза са 
самом базом, речеНQ модерним политичним речнином. Истовреме
но је тражио, и у томе се ангаЖ.овао, да се организациони политич
I:IИ облици заснују по месту рада и живота, ил·и нано је прецизније 
гов·орио: »стварање органа у предузећ.има. и по местима«. У том 
духу свесрдно се ангащовао за брже осло.бађање покрета од цехов
сног сенташтва и ситнобуржоасне идеологије и франционаштва у 
~OMe је видео велико зло које опасно нарушава и разједа. тниво 
радничног понрета. Радовановић се упорно борио против. сенташ
тва, франционашtва и разних облина ревизионизма ноји радничном 
П'Qнрету отупљују оштрицу класне борбе и ограничавају револуцио
hapl-lУ борбену шiрспентиву. Радовановићев допринос јачању нлас
ног Карантера паРти1е на принципу ·де.монратсног централизма, Ле
њинсног - Титовог револуционарног курса био је перманентан. У 
!lep~oAy, нада је. наи.lOј. партији запретил!'1 фраlщионашна опасност, 
и не само она, Петар се интензивно борио за јединство југословен-
9НОГ ревgлуционарног покрета, осуђујући протагонисте фРанЦио
наштва свих боја. Та његова антивност, кар што је познато, дошла 
је до пуног изражаја у реализацији занључака са савеroвања у Мос
I:!ви И "Отвореног писма« КИ.' У том смислу се истанао у јачању нла
снрг јединства у свим политички организованим облицима раднич
l;I.e нласе и· сиромашног сељаштва у јУГQИСТОЧНОј Србији и шире. 

Занимљиво је да су Петар Радовановић и његов саборац и зе
мљан Илија Милнић иначе значајно афирмисан у међународном 
радничком понрету, близан сарадник Лењина енергично исправља
ли оцене и ставове руноводства Комунистичне и· Синдиналне· ин
тернационале, Милнић је оповргао оцене Зиновљева, сенретара Ко
минтерне о стању у нашој Комунистичној партији нао што је и Пе
тар Радовановић непосредно оспорио једну ·од битних оцена стања 
синдиналног понрета у Југославији дату у извештају Профинтерне, 
што је несумњив израз снаге, његовог борбеног стваралачног ду
ха и изнад свега радничног" поштовања и изворности и .специфич-

в Слободан Босиљчић:· Раднични понрет у БОРУ·И онолини (до 1941. гоо?-.) , 
Бор, 1975. стр. 77-78. 
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ности југословенскоr радничког покрета. Ови искусни револуциона
ри су добро знали да када ~e греши у анализи, греши се и у поли
тичном закључивању и револуционарном деловању. 

Радовановићеву партијско,политичку активно~т карактерисали 
су живи и нело{:редни контакти са људима, потом делатно и ~TBapa

лачко спајање базе и партијског вођства које је перманентно оства
ривао овај подједнако активни рудар у окну и активиста бројних 
класних форума и конгреса. У овом смислу илустративан је пример 
његов ангажовани однос према задацима Вуковарсног конгреса, 
које настоји да најнепосредније оствари у својој средини. Он жури 
да обавести рударе Вршке чуке о раду и закључцима Конгреса и 
више од тога да заједно формирају своју борбену комунистичку ор
ганизацију као први услов за успешнонласно политично деловање. 
На делу је остваривао лењински принцип активне борбе у свим· ус
ловима и на сваком месту. 

Треба истаћи да у завичају Петра Радовановића није било ве
ћег рударског предузећа без чврстог окружења полицијским снага
ма и жандармеријсним одреди ма. У том погледу посебно се исти
цао борски рудник над којим се као неман била нзднела читава 
жандармеријсна касарна помно пратећи свани покрет раднина. Ко
лико се строго мотрило и сумњичаво гледало на сваког радника у 

тим погибељно тешким условима, недвосмислено сведочи Туцови
ћев исназ: »И два радника не могу се упитати за здравље а да их 
не прати око ових чувара робова ... «. И Петар Радовановић је у 
многим својим говорима истицао специфичности услова у којима 
се води клаона борба у Тимоку, Србији и Југославији. Тако он по
ред осталог у поменутом извештају констатује да су системи енс
плоатације у Србији у односу на међународни капитализам знатно 
грубљи и примитивнији, или како он дословце наже испољавају се 
у »много грубљој балканизираној форми«. Јер капитализам у Срби
ји ствара својеврстан репресивни систем покоравања и тлачитељ
ског држања под чизмом и У стези, јер ту се повезују кметови·и 
зеленаши, ситна буржоазија и газде, убацују се полицијсни агенти 
и шпијуни и сви заједно немилосрдно испијају крв радном народу; 
у љиховој су служби 'сва средства за израбљивање, мучко застра
шивање и силовит економски притисан тако да човек радни по
стаје просто оруђе за увећавање профита. Поред осталог, то не
двосмислено потврђује и Туцовмћева оцена услова у којима се од
вијао политички рад и агитација у рударским областима тимочког 
краја. Туцовић истиче да партијска агитаЦl!tја у рударским обла
стима тимочног краја наилази на Сi'раховите отпоре и сметње 
,.удружених компанија, полиције и општинсних органа, наши дру
гови је врше посведневно, упорно и енерl'ИЧНО«. Туцовић мало 
даље, у члан ку - малом извештају »Обилажење рударсних села«, 
закључује да »баш због тога што наши зајечарски другови морају 
да рачунају са притиском рударских компанија на рударске рад
нике и што свој рад морају да врше апостол ск им обилажењем се
ла по села око рудника, личним додиром са појединцима, ТИХО .. 11 

He~yjHO« •.• Туцовић извештава да су за време f:berOBOr боравка 
у њиховој средини зајечарски другови Лазић, Милановић и Петар 
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Радовановић обишли Метовницу, Сл атину, Брестовац, Бор, Ош
трељ, Нривељ, Рготину и Трновац. Свуда је ситуација различита. -
Негде се створе везе са једним, негде са више људи,,: Режим се 
СВ'ИМ репресивним средств,има и мерама био окомио нарочито на 
политичке аитиви'сте из редова рударсних радника. Над нмма је те
рор »био неограничен. Члану радничке коморе Петру Радованови
ћу, забрањен је прмступ међу рударе и протеран је из неколико руд
ника«." 

. Овом радничком првоборцу прва класнополитичк;' функција би
ла је чланство у штраЈкачком рударском одбору Сењског руднина 
(6 .. августа 1903), првом организовано вођеном штрајку у Србији 
КОЈИМ почиње ера овог моћног економско-политичког облика 'и 
средстава борбе радничке класе. Његови другови по рударској 
лампи, класнополиl'ИЧКОМ опредељењу, одмах су запазили тог мла

дог и врсног представника, 'Који је у том првом борбеном поду
хватунаговестио све истинске ивалитете будућег радничиог три
буна, B~ђe, идеолога и непосредног радничког борца. У њему се 
СјеДИ':!>УЈе младалачко доба радничке иласе и радничиог 'Il0ирета 
са ДИЈалектиком његовог зрења, раста и .развоја до гигантсие лич
ности радничиог предводника. Деловао је са изузетном људсиом 
вољом и моралном снагом, личним примером и ауторитетом јам
ског радника, иC1tреног социјалисте и револуционарног комунисте. 
Њ~гo~ ауторитет и углед нису потицали из политичких функција 
~OJe је вршио, већ из поштеног четрдесетогодишњег рударења и 
ЈОШ више из упорне борбе за социјалистичке идеје и победу ко
мунистичке револуције. Он је подизао углед, ни'во и борбену моћ 
сваком <>,блику радничког организовања у коме је учествовао. Да
кле, он је .на делу остваривао познати Лењинов став: »Да н'ије 
само паРТИЈа одговорна за деловање сваког члана, већ и да сваки 
члан треба да буде одговоран за своју партију, за њену акцију, за 
њен друштвени углед и уопех«. Петар Радовановић је поседовао 
продубљено разумевање суштине иласних супротности, иласне 
борбе, пројектујући визију демократског самоу.прављ~ња раднииа 
на изворима аутентичне социјал'истичке теорије. У самом животу 
је препознавао шта истинсии спаја сељаштво са радничком ила
сом. Указивао је на њиховог заједнич.КОГ иласног противника, на 
сличне, истоветне методе и садржај експлоатације, на у суштини 
подједнаио тежак друштвени положај ових друштвених класа, али 
истовремено у непооредној анцији, преко рударско шт.рајкачких 
подухвата, преко радничких друштава, зборова раднииа и сељаиа 
социјалистичие читаонице, заједничких прослава npBor маја, про: 
грама и садржаја идејне и политичке пропаганде, синдикалних и 
партијских организација, деловања у међународном радничиом 
поирету, Iналазио је .путеве за остваривање нласнополитичког иден
титета радника и сељака. Петар је инсист,ирао на савезништву рад
нина и сељана, на њиховом заједничком социјалистичиом органи-

• д. ТУЦQвић: .Обилажење рударских села«; Сабрана дела 6, Рад, Београд, 
1980., стр. 238--239. 

,. Др Милица Миленковић: Синдикални покрет у Србији 1921-1929., Инсти~ 
тут за ИСТОРllју радничког покрета, Београд, 1979., стр. 48--49. 
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зовању и политичном деловању. Борио се против сектащтва сваке 
врсте и заједно са својим саборцем Миланом Поповићем и Злот
ском организацијом у целини дао је снажан подстицај руководству 
Српсие социјалдемократске партије да својим програмом, стату
том и свакодневном активношћу посвети већу пажњу сељачком 
питању. У томе је нарочито наишао на разумевање код Д. Туцо
вића. Туцовићу је уиупна активност злотеке организације помогла 
да брже превазиђе секташење унутар руководства у односу на 
село и сеоски пролетаријат и његово ангажовање у организованом 
раду партије. Туцовић није случајно баш у Нњажевцу на конфе~ 
ренцији ССДП јасно прецизирао свој став о односу I1ролетаризо
ване сеоске масе и градског пролетаријата. Ту он иаже: »интерес 
сеоских маса, нарочито пролетаризованих 'истоветан је са интере
сима радничке класе у вароши. И иада буржоаске партије тврде 
да сеоским масама нема места у социјалној демоиратији, онда им, 
треба одговорити да и на селу има радних маса i:loje, иако имају 
својине, ипак живе од продаје своје ра,ц.не снаге и иоје ће ускоро 
бити оно што су најамни радници у вароши«." Занимљиво је да се 
у напису Д. Туцовића »Социјализам продире« 'источна половина 
Србије и села у томе крају помињу иао легло рударских раднииа. 
»Ти су крајеви пролетаризовани - истиче Туцовић - читава села 
су готово сами рударски радници. Таиво је једно велино село Злот, 
у номе су становници рудари од заната, те се нао танви упошља· 

вају у свим рудницима у Србији. 

У те крајеве - закључује Туцовић - социјализам је почео 
продирати последњих година. У Злоту се он уноренио. Ни највећа 
насиља фузионашке полиције и општине, ни обилне, ни клевете 
осталих партија - не могоше Злоту ништа: социјализам је тамо 
све дубље продирао и све више маха отимао(,. 

Ово село у коме се социјализам уноренио и у коме ста'новници 
нису бил'и само »рудари од заната« већ и активни социјалистички 
борци приступило је социјалистичном организовању, захваљујући 
у првом реду Петру Радовановићу, пренаљеном револуционэру но
ји се писмом обраћа партијсној управи и'стичући да се »међу на
шим грађанима осећа нена узнемиреност чим виде на онупу нас 
рударе« јер се ту у истини ради о ширењу социјалистичних идеја. 
Из овога се види да су злотсни рудари били прожети идејама борбе 
ноју су остваривали у сваној прилици утерујући страх у ности сеос
ној ћифтарији, то је истовремено и потврда висоне нласне свести. 
Мало даље Радовановић подвлачи да су се разишли са снупа са 
у.верењем да ће ова »радничка установа (читаоница) бити од нео
цењиве користи у пропагирању социјалистичних идеја«. Радовано
вићев активизам оно радничних читаоница нао упоришта идејног, 
поли-rичног, обр'азовно-сазнајног и свесно организованог деловања 
добија свој прави и пуни значај тен ано се има у виду чињеница 
да су прве нњиге у јавној номуникацији Злота и шире биле соци
јалистичненњиге и ангажована пролетерсна публицистина. И у 

" Цитирано према: С. Поповић: Тимочка крајина у сабраним делима Д. 
Туцовића. 
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окв'иру радничког покрета тимочког краја, поред осталог, потврђу
је се чињеница да свакој .истинској пролетерској акцији претходи 
темељита свеобухватна идејнотеоријска и културна припрема. 

Радовановић је снагу пролетаријата и изгледе за успешно ос
тваривање пролетерских циљева видео у његовој свесној органи
зованости, идејном 'и акционом јединству 'као и у економско-кул
турној еманципацији. Тако, на пример, он се обраћа радницима 
који траже његово IПрИСУСТВО и ангажовање у свим аl{цијама и сре
динама, подвлачећи да »треба разумети да снага није у личности 
... наш је спас од експлоатације у организацији«, те својим сабор~ 
цима упућује речи поуке: »Читајте, агитујте, организујте се, јер са
мо тиме можемо створити једну силу«. Из ових мисли у Лењинском 
духу зрачи убеђење о нужности идејнодуховног прожимања у сми
слу хомогенизације организованих снага које треба да се по Марк
совом узору трансформишу у својеврсну материјалну силу, у блок 
социјалних снага револуције. Он организованост не своди на фор~ 
малну организациону страну, већ читав тај процес схвата много 
дубље, мислећи притом да се идејно-теоријска борба не може во
дити без целовитијег развијања класне свест-и.' Дакле, за њега по
литичка орrанизација радника представља једновремено акциону, 
идејно-моралну заједницу истомишљеника. Уз то имао је пуно сми
сла за процену историјске реаЛНОСТ1И, односа класних снага, за аде
кватно сагледавање сваке поједине фазе у развоју радничког по
крета као саставног дела целине револуционарног ,подухвата_ Он 
је дијалектичком снагом воље, ума и убеђења успевао да елемен
Tapl-!e облике, борбеног деловања уздиже на' све виши степен до 
оспособљавања револуционарних снага у циљу корените трансфор
мације буржоаског система. 

Радовановић се изразито критички односио према свим видо
вима ревизионистичке и фракционашке делатности унутар покрета 
сматрајући да он мора тако широко да се развија и чврсто темељи 
на јединственим пролетерским класним интересима, бранећи се од 
налета буржоаске стихије и идеологије те и од· влаСТI!JТИХ изрођа
вања. У том смислу био је борац који стваралачки битише у језгру 
саме класе спајајући та њена извори шта са ширином размаха со-
цијалистичких идеја. ' 

у целини узевши Петар Радовановић је био више од профе
сионалних ре'волуционара у Лењиновом смислу ре'fИ, не 'Испушта
јући из руку руднички алат, спајајући истовремено рад у рудар
ском окну, политичку организацију, изборне борбе, једном речи 
све акционо и партијско. Његов посебан значај је у томе што је 
и у оним најкритичнијим моментима кад би организовани облици 
дошли под удар ратне стихије, или буржоаске реакције, полициј
сtюг режима, увек налазио нове снаге, да са ванредном упорношћу 
стваралачки васкрсне све оно организационо класно што би евен
туално било доведено у питање. У том погледу био је не само ор
ганизатор и творац разноврсних 'облика борбеног деловања раднич
ке класе, већ и неуморни обновитељ и борац за њихово прераста~ 
ње у све снажније и више облике деловања према ритму историј
ског процеса. Истовремено се као и Туцовић бори за радничко за-
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конодавство, за демонратске и политичке слободе, за веће Наднице 
и боље услове рада - свестан да та борба мора изаћи из оквира 
капиталистичког система и завршити његовим дефинитивним ру
шењем. У гласовитом писму са ратног бојишта које је упутио 29. 
априла 1918. године Драгољубу Максимовићу, Петар из ратног кош
мара размишља о значају октобарске револуције и истиче да са
мо » ... она олуја са севера може чистит.и ово данашње ђубре. Тек 
ће тада ведра чела људски геније корачати слободно ка цивилиза
цији и ослободити се данашњих варвара«.12 

Дакле он је разумео дијалектичку повезаност борбе радничке 
класе за етапне циљеве са борбом за остваривање њених историј
ских циљева, извлачећи је из ужих локалних оквира на !поприште 
међународног сучељавања пролетаријата и буржоазије. Тако је он 
са изразитим жаром и студиозношћу, говорио на Међународном 
конгресу црвених сид'Иката, о положају радничке класе,стању ње-
не организованости, методама и садржају класне борбе. 

Као што је био упоран, доследан, храбар и успешан у непосре
дној партијско-rюлитичкој антивности, исто тако био је чврст и ста
мен у моралном ставу, ДРЖЕ!ЊУ и свакодневном живљењу ствара

лачки промишљајући класну проблематику у контексту како непо
средно дневних тако историјских циљева. ' 

Петров саборац, народни учитељ социјалистичких и комуни
стичких идеја и оријентација Милан' А. Поповић у својимсећањи
ма на З5-год'ишње учитељовање и развијање социјалистичког по
крета у Злоту каже: »Један од највише прогоњених и малтретира
них био је друг Петар Радовановић .. Тучен јеи пребијан по 'затво
рима али никад није могао бити поколебан јер је он у истину био 
неуморни, идејни, дубоко убеђени и бескомпромисни социјалис
тички и комунистички борац.« 13 

, 12 Цитирано према Р. Панајотовић: Делатност, ,Илије Милкића:у Номинтерни 
и његова сарадња са Лењином. РаЗВИ1:ак, бр. 3/1978. 3ајечар.. . 

1. Милан А. Поповић: Историјски преглед .развоја социјалисщчког ПОКРета 
у Злоту, Историјски архив 3ајечар, бр. 208/a/ll.' , 
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Др Дара ВучИ'нић Варга 

ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ У БОРБИ ЗА РАДНИЧНА ПРАВА 
И НОМУНИСТИЧНЕ ИДЕАЛЕ 

Петар Радованов'ић једна је од оних блиставих страница исто
рије радничког покрета које и данас и убудуће упућују на путока
зе достојне живота и борбе највећих синова ове земље. Ништа 
мање вредан од највреднијих, ништа мање заслужан од најзаслуж
нијих~ Ипак, његов огроман допринос радничком покрету Србије а 
и шире, његов сав живот није довољно оцењен у оном пуном СЈМи
слу његовог дела, јер он је сав, сваком честицом свог ума и љу
бави припадао народу свом, и свом радничком покрету. Његов 
живот, страдања, напор воље, беспримерна храброст у ствари Је 
пут радничког покрета не само Злота, Бора, Мајданпека, Србије, 
него и шире - борбе радни·ка и сељака. Његово родољубље, вој
ниука храброст у отџбинским ратовима, преданост својој земљи 
заправо је израз духа и снаге те земље, тог народа и радничке -
сељачке класе из које је поникао. У смисаонрј дубини истрајног 
духовног отпора радника и сељака чији је он на1бољи--представник, 
огледа се оно емотивно и етичко стремљење малог човека, рудара 

и сељака али великог у акцији и борби за достојанство живљења, 
храњеног сопственим знојем било то на ораницама или у рудар

ским окнима. 

Бавећи се и земљорадњом, служећи код богатог сељака Бело
вановића само за храну и одело, радећи као гурач вагона у јами 
Сењског руд'Н'ика за ниску надницу (често закидану, од 2 динара) 
по 12 часова у' несигурним рудничким оннима, живећи у влажним 
становима, најбољи је тумач нужности отпора и раста радничког по
крета и обесправљености радника и сељака. Сав се предаје бес,ком
ПРОМИСНОј борби за радничко пра'во, за комунистичке идеале, дубоко 
верујући у визи~е будућег живота радника и сељака за који се мо
рају борити, али организовано и заједно .. Он се не мири са исто
ријски ·затеченим стањем ствари' и својом речју' и делом стреми 
новом свету када ће радним моћи да живи од свог рада. Његова 
робијања, ратовања, израз су тежњи огромних маса радника и се-
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љака за ч:ије интересе се бори и зато собом и својим комплетним 
делом изражава различита померања у свести радника и сељака, 

развој и раст самосвести о бескрајној снази широких радних маса, 
а све у знаку енергије радничког покрета у циљу ослобођења од 
експлоататорског зла. Идеали борца и комунисте Петра Радовано
вића су да се ослободи управо та огромна снага духа и мишића 
радника и сељака и да изборе време суштине људскости истих. 

На конгресу Радничког савеза, 1905. године у Крагујевцу (на 
позив Димитрија Туцовића) у разговору с делегатима надахнуто 
прича: »За рударске компаније рудари су јефтинији од подупира
ча. Из наших мишица ваде злато, а не одваја им се динар да оси
гурају наш живот ... «' Гов'ори из сопственог искуства, јер је живео 
животом оних за које се бори, природно је урањао у све проблеме 
око себе. Зато је његова личност и борба слојевита, богата и ин
спиративна као што то увек бива када је реч о »најпробуђенијем 
делу народа«; (како рече Светозар Марковић у своје време, за 
оне који говоре о свом народу и припадају њему). Управо по томе 
је он песник идеологије борбе радника и сељака. Комотно можемо 
рећи да сваки покрет, сваки корак борбе своје он доживљава иао 
немерљиву чисту радост постојања која означава могућност дела
ња за добро свих. То је она плазма духа борца и комунисте, која 
прожима све раднике и сељаке у којима је судбина њихове земље, 
а за које Петар Радовановић верује да су покретачи њене исто
рије, дамари те исте земље. Зато је његова вера у њихову снагу 
толико јака и зато без предаха ради без обзира на све тешкоће. 
Његов рударски хлеб је са 9 кора и у Вршкој чуки код Зајечара. 
У Српску Социјалдемократску партију учлањује се 1904. године 
и активно ради на организовању радника овог рудника. Свестан је 
активног раста свести рудара. Како у простору историјске реал
ности живота радника тако и у следу традиције и менталитета тих 
људи који понижења и робовања било које врсте не прихватају. 
Истрајно агитује међу радницима на најнепосреднији начин, обила
зећи раднике ноћу, остављајући им разне брошуре и новине које 
купује својим новцем, а при том из своје радничке торбе заложи 
се хлебом и сиром. Све то ради уз свој посао рудара у Алексинач
ким рудницима (1906.), на Ртњу, у Метовници, између Зајечара и 
Бора (1907), затим код села Рујишта, а на Вршку чуку врl:iћа се 
1910. године. Тако постаје најсвеснији представник тих људи (рад
ничке класе), али у сталној немилости послодаваца, зато кад из
губи посао враћа се земљорадњи. 

Виђен и· схваћен у свељудској ширини и чврстој вези са зем
љом која храни, Петар Радовановић се доима као савест и нај
приснија духовна повезаност радника и сељака; тј. у пракси, у 
акцији, он је или у рударском окну или на њиви, зато је његова 
реч животна, права и уверљива. У психоетичком простору та веза 
»српа И чекићаа ударна је и стваралачка снага тог јединства и зна
чи законитост унутрашњег гласа широких народних маса и било 

, Др Стојан Несић и Слободан Босиљчић, Раднички покрет у Бору и око· 
лини (до 1941.), Бор, 1975, стр. 61. 
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радничког покрета који тен{и свом људском идентитету, слободи 
. рада и стваралаштва. Јер, податан да се налази на челу Социјали
стичке читаонице (1908 - 1909) ,Српске Социјалдемократсне 
странке (као председник) која окупља рударе, земљораднике, зи
даре, тесаре, учитеље, и "друга занимања«, па чак и жене, обја
шњава буђење нових простора из свега у животу и одјекује у 
свему у животу и тих људи. Зато није изненађење да ова органи
зација постаје једна од најјачих упоришта ССДП у ~рбији, на селу. 

Без обзира на прописе, који предвиђају »отпус'!" без претход
ног отказа ... ако наговара друге раднике, или се са другима удру
жује да не раде и да изнуде повишицу плате, или друге услове 

рада« ... онда »подлеже политичкој казни«: 
Петар Радовановић неуморно, легално или илегално ради. Чи

тавим својим бићем или дел'овањем проширује чувствену оптику 
живота радничког покрета, ангажујући разнородности мотива бес
компромисне борбе радника и сељака. Зато је његова реч крепка 
и разумљива свима, јер се напаја стварношћу радника и сељака 
у њиховом свеуку.nном духовном простору и стремљењу. Свака 
изречена мисао Петра Радовановића сажима у ствари оне плам
саје радничког бића, у условима бездушне експлоатације. Петар 
Радовановић је свестан да се они, заједно с њим, налазе иза сва
ког белега историје, али својим рукама, радом надживљују свако 
време и сваку катастрофу, јер они су ти који граде све »ОД игле 
до локомотиве« (радник Павле Власов у роману »Мати« од Мак
сима Горког говори својим друговима). То је истина о постојано
сти радничке класе коју је тако умео да им нагласи Петар Радо
вановић. Зато је био свуда омиљен. Он је спонтано наступао, у 
тренутку, знао да процени· ситуацију и људе и да им се на прави 
начин приближи. »Радничке новине« бележе политички збор у Зло
ту када се Петар Радовановић обратио људима на влашком језику 
тумачећи гледишта Партије »на лицу сваког слушаоца могла се при
метити извесна радост«. Међу заосталим влашким становништвом 
(његови сународници) посебно је био уважаван. Рудари и сељаци 
су му се обраћали за помоћ. Лично скроман, политички реалан и 
далековид одговарајући једном приликом на писма радника каже: 
"Дугови рудари, ваша писма са свих страна редовно добијам и 
разумем тешкоће које се над вама врше. Ја се не могу свуда ва
шем позиву одазвати нити вам могу што помоћи. Треба разумети 
да снага није у личности, но она лежи у целини. Зато вам могу и 
поново назати да је наш спас од експлоатације у организацији. Јер 
само тиме можемо створити једну силу ... Читајте, агитујте и ор
ганизујте се.,,' 

Тумачењем ствари Петра Радовановића (снага није у лично
сти, она лежи у целини), суочавамо се са прочишћеним ставом и 
исказом истакнутих социјалдемократских бораца као што је био 
Димитрије Туцовић који га је веома уважавао. Али, и наследници
ма њиховог дела, њиховог схватања организације и бораца за ко-
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мунист>ичке 'идеале то схватање живота радника и њихово орга

низовање Петар Радовановић је умео iнепоновљиво једноставно да 
искаже, виталном и снажном вокацијом језика блиског масама ко
јима се обраћао. У исто време, на тај начин поједностављује и при
ближава идеолошке проблеме нивоу аудиторијума којему се обра
ћа. То је умео да обоји изузетном ведрином људске нарави човека 
отворена срца, реске енергије, разастирући слојевите проблеме на 
увид и оцену просторима радничког духа и схватања ствари. 

Оно што је можда најбитније у револуционарном кретању рад
ничког покрета то је изграђена свест бораца као што је био Петар 
Радовановић који је сматрао да је за успех покрета битно и пре
судно што у изграђивању политичке платформе Партије неопходна 
је и нужна акција Партије међу сиромашним сељачким масама јер 
је непогрешиво схватио њихову важност за успех покрета. Петар 
Радовановић је такође био свестан искуства народних маса које је 
учило да се и насушни хлеб може само уз изузетне напоре обез
бедити, самим тим и слобода рада као и слобода земље. 

Балканске ратове, први светски рат, Петар Радовановић схва
та као вечито памћење и искуство свог народа о сопственој улози 
у одбрани земље. Настављајући свој рад у балканским ратовима, 
ништа мање полетно као и пре, за све 'време првог светског рата 

(1914-1918) уз високу свест сматра нужним растурање летака 
»Доле империјалистички ратови«. Доживљава опасност преког вој
ног суда (при опсади Једрена) јер "шири социјалистичке идеје у 
војсци« (оптужио га је командир чете). Избављен је захваљујући 
својој храбрости и команданту батаљона Милораду Јовановићу ко
ји је окарактерисао свог војника као најбољег у чети и батаљону и 
ако шири идеје, нека ради што хоће, он је добар борац и храбар«.' 

у изјави да »наши власници .. овоју глупу политику о подели 
плена бацили су на леђа бугарском и српском народу", прелама се 
комплеТ'но схватање Петра Радовановића о ~ритичним и судбонос
ним ситуацијама у историји његовог народа као светлости израз 
духа његовог народа у односу на тегобна искуства која имају уз
рочно последичне везе у односу на прошлост и будућност земље. 
Његово интимно неслагање с ратом с Бугарима не умањује његову 
љубав према земљи и храброст у рату, али не гуши и далековидост 
и виталност прожимања дубоког осећања свог народа у контину
итету заветних историјских отпора злу и злима. 

Добровољац јуришног вода, бомбаш, учесник најтежих борби 
солунског фронта, учесник голготе повлачења преко Албаније, ста
новник Крфа, Петар Радовановић, свуда на сваком месту је до
стојан својих идеала. Човек и јунак без остатка којег не интере
сује понуђени чин, остаје доследан човештву у себи. Заокупља га 
судбина угрожених радничких породица око Бора, Зајечара, Мај
данпека и шаље спискове тих породица у Париз где се налазила 
Радничка комора да би им се помогло. Налази се стално у узлазној 
линији пуног ангажовања за боље сутра радничке масе, чак и у 
војничком рову. Понет идеалима октобарске револуције, њеним ус-

, ибид, стр. Б8. 
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песима у чију нарастајућу снагу и победу верује, пише 29. априла 
1918. Радничкој комори Србије у Паризу у одушевљењу и нади да 
»тек ће тада ведра чела људски геније корачати слободно ка циви
лизацији и ослободити се данашњих варвара«" 

После рата враћа се у рударска окна БогоВине. Од 1919. до 
1929. године његов живот је у следу и кретању радничког покрета 
Бора и Тимочке крајине. У чврстим је везама с радницима и свОјим 
предратним саборцима. • 

На протестном радничком збору 1919. године најављује се као 
говорник који је саслушан с пажњом и аплаузом. Пише чланак »Из 
тимочких рудника« о тешком положају радника, о условима рада, 
о раду деце испод 15 година, а ни за хлеб се не може зарадити. 
Сами наслови чланака - На претње и неваљалства радничких да
хија6 

- Петар Радовановић луцидно одабира горуће проблеме, го
вори о њима као и о снази духа гаравог народа. Све то излаже у 
виду значајних синтеза с тежњом да нагласи тешкоће радничког 
живота и неопходност радничке борбе. Новембарске штрајкове 
борских рудара (1919) Вршке чуке, Подвиса, Тресибабе и Аликсара 
активно доживљава. Његове савете да се у Вршкој чуки створи 
партијска организација као и синдикат, Савез рударских радника 
преобликује у одушевљене поклике »Живели подземни хероји«. 

Ерудиција и витална способност Петра Радовановића да истак
не најбитније и најнепосредније за развој радничке свести огледа 
се у његовом обраћању (преко новина) »Рударским радницима ис
т,очне Србије«, »Капитализам преко својих верних слугу сваљује 
цео радни цех на леђа народа који је пропао и изнемогао ... Она
ко заморена и ратом упропашћена маса, под бичем капитализма 
оставља своје цветне ливаде, њиве и срушене кућице и одлази у 
најам ... Освестимо их, упућујмо их у разумевање нашег покрета, 
помоћу зборова ... Растурања комунистичке штампе. Тако може
мо покренути акције ширег стила ... Ако тако будемо радили није 
далеко дан када ћемо све те раднике имати под ЦPB~HOM заставом 
комунизма, када ћемо стрести окове ... Правда ће тријумфовати. 
Живела класна свест.«' 

Начин на који је умео да саопшти радницима С8'оје тумачење 
њихових егзистенцијалних проблема као обичан радник и као се
кретар рудара на Тимоку, у ствари су изражен е тежње и идеали 
читаве радничке класе и спремност да се ти проблеми реше. Да
кле, Марксова мисао на делу - свет не треба само тумачити него 
мењати. Његови животни назори означени су бескомпромисном 
борбом која је својом полетношћу и духовном снагом уливала веру 
у победу. Као организатор, раднички трибун и покретач незаустав
љиве снаге народа, радника и радничког покрета, Петар Радовано
вић је стално IИзложен разноврсним опаоностима од реЖl1ма. У пи
сму из Мајданпека (новембра 1920) јасно изражава свој однос пре-
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ма политици српске владе уз много дара да назначи трагичну суд
бину породица погинулих на фронту које су остале без икаК'ве пот
поре материјалне. Југословенска влада, сарнастично примећује Пе
тар Радовановић, - непрестано труби да је мајка јунака са Цера, 
Сувобора, Доброг Поља и Кајмакчалана, а како се односи према 
породицама тих јунака. 

Доследан линији КПЈ и њеном програму, у време Обзнане ни
шта мање није активан и храбар да каже: »Спавајте мирно капи
талистички бандити Југославије, јер Закон о »заштити државе« 
омогућава вам пљачку над стотинама хиљада пролетера. Ваш сан 
узнемирује само звекет злата и тресак тешких окова на ногама 
радничке класе, али ће ускоро морати доћи дан када ћете и ви 
морати полагати рачуне.«' 

Дубока вера у победу радничког покрета не јењава ни у теш
ким часовима Петра Радовановића, док се присећа (шаље писмо 
редакцији "Организованог радника« под насловом "Обест држав
них органа«) тортура које су вршене над њим: "Ја сам иструлео 
у затвору ... Можда ћу и страдати само зато што браним интересе 
наших радника и наших грађана ... Нека упамте рударски радници 
да без њихове солидне и чврсте организације, без њихове нласне 
свести и крајњег пожртвовања не може се доћи до бољих услова 
за живот. И што ме они туку, пребијају и гоне, а можда ћу платити 
животом, то није атак лично надамном, већ над хиљадама њихових 
породица гладних живота.«' 

Таквог човека и борца могао је да изнедри народ из кога поти
че плејада Туцовићевских великана радничког покрета у борби за 
остваривање идеала рударских радника и сеоског пролетаријата. 

Зато је схватање Петра Радовановића о нужном обједињавању 
»српа и чекића« условом остваривања комунистичких идеала рад
них маса. 

Незаобилазна је његова улога 1928. године (у Обласној орга
низацији КПЈ за Нишку област) када је загребачка организација 
КПЈ, на челу које се налазио друг Тито, покренула борбу против 
фракционашких тенденција у КПЈ и У спровођењу »отвореног пи
сма« које је усвојила Коминтерна после саветовања у Москви са 
представницима КПЈ. 

Читав живот и рад Петра Радовановића део је [сведочанства 
развоја, стварних догађања, уверења и акција народних бораца и 
осећања народа у великом покрету радника и сељака. Одређење 
комплетне личности Петра Радовановића у плејади његов'Их сабо
раца у ствари је разумевање пута борбе у стварању новог човека 
и нових друштвених идеала. Његов живот и рад део је несалом
љиве уверености радничких бораца да плодови класне, национал
не и уопште човекове слободе су у борби, рукама и уму радничке 
класе. И пошто све наше борбе и победе rючињу песмом, нека ми 

, ибид, стр. 74. 
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· буде допуштено да своје саопштење завршим стиховима комуни
сте Јована Поповића, јер извесно је да је 

»Номадић нашег живота 
у сваком жутом грумену 

Ми кујемо себе!'· 

Нао што је извесно и то да је не само комади1;1 живота, него 
сав живот Петра Радовановића и његових сабораца уграђен у рад
нични покрет Злота, Зајечара, Србије и шире као и у резултате тог 
покрета. 

10 ибид, сТр. 82. 
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Слободан Босиљчић 

МОРАЛНЕ ВРЕДНОСТИ РЕВОЛУЦИОНАРНОГ ДОПРИНОСА 

ПЕТРА РАДОВАНОВИЋА РАДНИЧНОМ ПОНРЕТУ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Полази се од сэзнања да је највећим делом утврђен општи 
удео рудара - револуционара Петра Радовановића у раду поје
диних институција и пограмским акцијама радничког покрета Ср
бије и Југославије. Реч је о његовом присуству партијским или син
дикалним конгресима, конференцијама, важнијимскуповима, о 
чланству у руководствима и врсти учешћа у програмским задаци
ма покрета. Радовановић је то најсажетије исказао 1928. године 
на свега петнаестак редова »Упитника за делегате Четвртог кон
греса Црвене синдикалне интернационале: рудар са основном шко
лом, синдикални и партијски активиста од младости, илегалац и 
жртва терора. Све до краја живота. 

Ово »Саопштење« износи неке елементе једне специфичне 
спознаје из револуционарног опуса Петра Радовановића. Реч је о 
моралним вредностима као посебним квалитетима његовог укуп
ног политичког доприноса у радничком покрету Југославије. Тај 
етички садржај има трајну вредност. 

Петар Радовановић је уверен у своје р& 
в о Л у Ц и о·н а р н е и Д е а л е, Д о с л е Д н о п р и н Ц и п и ј е
л а н, н е п о м и р љ и в у к л а с н о ј б о р б и, в ор л о х р а
б а р и и с т р а ј а н Д о с а м о ж р т в о в а њ а, Д е л у ј е с н а
г'0 м В Л а с т и т о г п р и м е р а. 

" ... " Сада сам у јуришном воду И већ сам ·спреман са бомбом 
у руци закуцати на врата ... Само она олуја са севера може очи-
стити ово данашње ђубре ... Тек ће тада људски геније корачати 
слободно ка цивилизацији ... « (из писма П. Р. од 28. 11 1918)-. 

" ... " Није далеко тај дан када ћемо све те раднике имати под 
црвеном заставом комунизма ... Живела класна свест рудара« (из 
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позива п. Р. рударс'Иим радницима источне Србије да се здруже са 
пролетаризованим сељачким масама (»Радничке новине« бр. 176, 
1920. год.). 

" ..... Само на рушевинама трулог буржоаског друштва може бити 
речи о зидању новог комунистичког друштва« ... "Црвена застава 
комунизма носи слободу, братство и јединство« (»Радничке нови
не«, бр. 247, 1920. год). 

» ..... »Агенти радикала и демократа прете Петру ~Радовановићу 
да ће га прогутати помрчина ... преко те претње прелазимо са пот
смехом ... « ("Радничне новине« бр. 308, 28. децембра 1920. г. -
уочи доношења »Обзнане«). 

"Спавајте мирно капиталистички бандити Југославије, јер За
кон о заштити државе омогућава вам пљачку над стотинама хиља
да пролетера. Ваш сан узнемирује само звек злата и тресак тешких 
окова на ногама радничке класе. Али ће ускоро морати доћи дан 
када ћете и ви полагати рачуне« (»Организовани раДНИКа бр. 81, 
1922). 
. . . .. "Друг Радовановић поново је постао жртвом капитала ... Ње-
гова породица од девет IЧланова остаје изложена глади ... Иако 
је друг Радовановић лежао 134 дана у хрђавом затвору, живећи од 
парчета сувог хлеба, иако му је лице бледо и испијено од та м
ничке мемле, ипак је изишао са пуном rордошћу и пуним увере
њем да пролетаријату без жртава нема победе.« (»Организовани 
радник« бр. 83 и 87, 1922). 

»Ја сам иструлео у затвору већ две године ... Можда ћу ја 
и страдати само зато што браним интересе наших радника и наших 
грађана. Нека упамте рударски радници ... да се без крајњег по
жртвовања не може доћи до бољих услова за живот. И што ме 
пребијају и гоне, а можда ћу IПлатити и животом, то није атак лично 
надамном, већ над хиљадама породица гладних живота ... Да жи
ви непомирљива класна борба гаравих рудара«! ("Организовани 
радника, бр. 31,1926). . 

"Владајући режим пуном паром заступа интересе кожождера 
. .. Ја ћу и даље остати веран принципима и без икаквог страха 
неуморно радити. Ја сам изабран од самих радника и тај ,мандат 
могу ми само радници одузети ... И даље остајем на своме месту. 
Живели Независни синдикати« (»Организовани радник«, бр. 77, 
1928). 

»Један од највише прогоњених и малтретираних био је друг 
Петар Радовановић ... али никада није могао бити поколебан, јер 
је он уистину био неуморан, идејни, дубоко убеђени и бескомпро
мисни социјалистички борац. Многи његови сарадници су се под 
притиском полиције и жандармерије повукли са борбених пози
ција и пасивизирали, док међутим, друг Радовановић је пркосио и 
смело остао, скоро сам, на борбеној сцени водећи неравну борбу 
са режимом мрака и тираније до последњег дана ... « (Милан По
повић, саборац п. Радовановића, "Историјски преглед .. . а, 1956. 
г. - Ист. архив, Зајечар). 
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* • * 

Петар Радовановић изражава аутентичне 
и н т е р е с е с е љ а к а, с п а ј а и х с а у к у п н о м б о Р б о м 
п р о л е т а р и ј а т а и Н П Ј, у н о с е ћ и п р и т о м е в е л и к о 
р е в о л у Ц и о н а р н о, ж и в о т н о, и с к у с т в о и л и ч н у 

интуицију у различитим условима деловања 
р а Д н и ч к о г п о к р е т а. 

»За рударске компаније рудар. је јевтинији него подупирач. 
Из наших мишица ваде злато, а не одваја им се динар да осигурају 
наш живот ... " (на Нонгресу Главног радничког савеза - Ј. Пета
ковић "Прве рударске организације у Србији", 1953). 

"Другови рудари, ваша писма са свих страна редовно доби
јам ... Треба разумети да снага није у личности, она лежи у целини 
... Наш спас од експлоатације је у организацији ... Читајте, аги
тујте, организујте се ... « ("Радничке новине" бр. 85, 1912). 

"Рудници источне Србије преплављени су највећим бројем 
сеоским радницима. Ти бедници раде најтеже послове, за најми
зернију награду ... Другови рудари! Пружимо братску руку тим 
широким сеоским маса, освестимо их ... Тако и само тако може
мо повести акцију ширег стила ... Ми смо позвани да будемо ис
трајни на трновитој стази ... Није далеко дан када ћемо све те 
раднике имати под црвеном заставом комунизма ... « (»Радничке 
новине« бр. 176, 1920). 

"Другови радници са села, дођите у наше организације ... у 
којима ћете најбржим путем доћи ономе што је циљ борбе сваког 
радника и сељака ... до комунизма. Живела социјализација свих 
рудника!« ("Радничке новине« бр. 190, 1920). 

"У име 20 хиљада рудара гордо уздигнута и ведра чела кли
чемо: Живела слобода штампе и шаљемо свој скромни прилог на
шем борцу "Организованом раднику« ... јер је он једини пионир 
који је у стању да продрма хиљаде рудара у Тимоку ... Они спа
вају дубоким сном. Напред!« (»Организовани радник« бр. 83, 1927). 

"Рударским радницима не исплаћују већ четири месеца ... 
радници ће их снагом својих синдикалних организација на то на
терати ... Офанзива капитала и полиције не престаје над целом 
радничком класом и из дана у дан се пооштрава ... Ми ћемо и 
даље радити на томе да се радници економски организују и пове
ду борбу за своје побољшање ... Економске организације друге 
врсте које не припадају Независним синдикатима су изигране код 
радника . .. а (»Организовани раДНИКа, бр. 77, 1928). 

"Нада је у пролеће 1928. године из Југославије стигла делега
ција на Нонгрес Профинтерне сретала их је група Југословена са 
НУНМЗ-а (Паја Маргановић, Јован Веселинов, Сикорски и др.) ... . 
Пера Радовановић је отпочео разговор на тему »стање у НПЈ« ... «: 
Знао сам за леву-десну фракцију, али ово је свађа, они се мрзе .. . 
Нада говоре чини се да су сви .. наШИа , а у ствари нису ... "Све 
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је освојио, својим ,иснреним ставом ... п (Изјава Јована Веселино
ва, 1972). 

"Међу рударима повезати се са другом п. Р. (Петар Радова
новић - о.п.) и организовати групу Револуционарне синдиналне ор
ганизације по рудницима и у пододборима Савеза рудара УРСС. 
у тону рада по оснивању групе РСО у предузећима, пододборима 
и одборима, одабрати нандидате за руноводећи центар РСО за Ср
бију ... <с (реч је о Iпонушајима реорганизације понрета, разбијеног 
после удара шестојануарсне динтатуре - Фонд КQминтерне 1932/ 
/100, И.С.И., Београд). 

"у ширемсмислу номунисти су имали антивну улогу. Пре свега 
Пера Радовановић имао је утицај !На читав низ људи у Злоту, Сла
тини, Брестовцу, Кривељу ... Тано је утицај номуниста у »Сељачној 
буни<с био врло јан (из изјаве Добривоја Радосављевића Бобија о 
побуни у Бору 1935. г., нада 'су сељаци заузели руднин и топионицу 
И онемогућили производњу готово 30 дана). 

* .. * 

Петар Радовановић трибун свога времена 
и, с ВQ ј е н л а с е, с а и з у з е т н и м в р л и н а м а љ у Д с н е 

ч е с т и т о с т и, с н р о м н о с т и, в р е Д н о ћ е, б л и с н о с т и 
и с п р е м н о с т и Д а п о м о г н е љ у Д и м а. 

"Интересантно је било посматрати нада је узео реч друг Ра
Довановић, особито нада је почео на влашн'ом језину да им објаш-
њава гледишта наше партије ... На лицу сваног слушаоца могла се 
приметити извесна радост ... « (»Радничне новине бр. 75, 1912). 

"Пера се понашао нао да је целог вена по нон гресима ишао 

... п (Ј. ПетаНQвић, н.д.). 

"Понео сам врло упечатљив утисан о Петру Радовановићу (ју
на 1926. г. у Злоту) нао врло интелигентном раднину, иано без ве
ћег шнолсног образовања, масовину, врло популарном у народу. 
Тај утиса н се потврдио у тону две године сарадње у сми~лу: Пера 
Радовановић је био изразит раднично-сељачни трибун, сјајан говор
нин, везивао је масе за себе ... п. Р. је раднични борац посебног 
ранга увек близан масама, ретно угледан, на саму реч Петар Радо
вановић - опште поштовање ... Био је врло сређен, сталожен, 
логичанп (Грга Јаннез у изјави од 3. VI 1972). 

"Зна се да је п. Радовановић међу радничним -борцима био 
врло вољен и ПОШТQван. Сви су желели да се нађу с њим. п. Радо
вановић је био изразит бунтовнин, 'нао танав је ушао у КП, био је 
човен анције, без фраза, ћутао је над није имао шта да наже ... п 
(Јован Веселинов у изјави од 6. јуна 1972). 

"Петар је радио све пољопривредне послове, боравио је више 
на појати, јер су га у селу често узнемиравали жандари ... Читао 
је сваког дана, били ,су пуни сандуци нњига. Са унућанима био је 
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јако пријатан ... танође са номшијама ... Као муж према СВОјОј 
жени Стани био је веома пажљив и фин. У животу се није нинада 
свађао ... Бријао се реДОВНQ, волео је увен бити чист ... Одмарао 
се слабо, јер је био заузет физичним и умним радом ... Дружио 
се највише са праведним људима ... п (Из изјаве Петрове брата
нице Љубице Драгијевић од 31. маја 1972). 

" ... Ноћу обилази рударе, носећи разне брошуре и "Радничне 
новине" ноје набавља дајући често и последњи динар, сам се за
Довољавајући са мало сира и хлеба ноје носи у сељачној торби<с 
(Раднични понрет у Бору и онолини до 1941. год. Бор 1975.). 

"Извели су 'Стрица са оновима на ногама и рунама, једва је 
ишао. Када је видео да се (жандарм) дере на мене, он је сав по
црвенео, оштро ренавши: »ЗаШТQ дирате моје невино дете ... П 
(из наведене изјаве Љубице Драгијевић - реч је о Радовановиће
вом хапшењу 1937). 

"Петар Радовановић је, одушевљен, дао сву подршну устани
цима 1941. године, али је већ потпуно онемоћао и слеп ... <с (Јан но 
Симеоновић, Музеј, Бор, ФАП. 

.. .. * 

Стално присуство Петра Радовановића у жижи нласне борбе 
у Србији и Југославији, али и на тешном физичном послу у рудар
сном онну, неодвојиви су. Изводи из дела његових биографсних 
податана то илуструју: Петар РадоваНQвић (16. год) за по шљава се 
1898. године у Сењсном руднину на послу »лауфера« - гурача ва-
гонета у јами ... , 1909. године делегат је организације на Конгресу 
ССДП из Злота ... , на парламентарним изборима 1912. године, за-
менин је на листи Димитрија Туцовића ... бомбаш јУРИШНQГ вода 
на Солунсном фронту ... , учеснин Конгреса уједињења (СРПЈ-но-
муниста) 1919. године ... , референт на Четвртом нонгресу Про-
финтерне у Моснви 1928. г. и члан ЦК КПЈ на Четвртом нонгресу 
КПЈ .' .. , један од организатора »Сељачне буне« у Бору 1935. г ... , 
на дирентној вези са ПК КПЈ за Србију 1939. г ... , рудар у руднину 
Злаће 1937. г. где је, последњи пут, и отпуштен са посла. Од 16-го
дишњег »лауфера" у онну Сењсног руднина и учеснина у једном од 
првих организованих штрајнова у Србији - до 55-годишњег рудара 
на истражним радовима, учеснин је свих фаза радничне борбе. 

Фантографсни гледано раднични борац Радовановић је оства
рио жељени спој личног удела са ширим исходима појединих фаза 
нласне борбе у нојој је учествовао. И то почевши од трајнијег ос
вешћивања заосталих маса свог планинсног нраја оно Злота, па 
прено непосредног организовања радничне нласе, стварања првих 

партијсних организација у региону истона Србије, посебно на pyд~ 
ницима, што је у ширем смислу доприносило и повољним условима 

за оружани устанан и победу под вођством КПЈ (Бољевачни парти
зансни одред имао је 1941. г. 450 бораца). На општем политичном 
плану Србије и Југославије ова фанта су део суштинсне баштине 
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радничког покрета. Ако то осветлимо и моралним квалитетима Ра
довановићеве укупне акције, ПОСТОјаношћу на линији борбе нај
бољих пролетерских активиста у свим фазама искушења пре и из
међу два рата, укључивши и међународни план, онда је његово 
дело целовитије. 

Свестрано објашњен и доступан широј јавности револуционар
ни опус Петра Радовановића, трајне вредности његове особене ли
чности, нису за рутинску библиографију радова из оее области. 

Њеrово дело је, свакако, и руководство за акцију'. Реч је о сво
јеврсној поруци и за данас актуелна друштвена збивања. Неке 
моралне, етичке, норме које увек претходе и обогаћују револуцио
нарне процесе, и сада су на удару стихије малограђанштине, раз
водњавања, опортунизма, шовинизма - све до појава »морала« 
експлоататора или тврдокорних бирократских схватања. Укључив
ши и оне из отворено контрареволуционарних изворишта. Допри
нос Петра Радовановића, јамског радника, истовремено револуцио
нара и практичара и визионара, и у том смислу употпуњује улогу 
најбољих бораца радничког покрета Југославије. . 

ИЗВОРИ 

Поред извора наведених у тексту, коришћена је литература: »Бор 1903-
-1953-, - Бор 1954. Г.; .Раднички покрет у Бору и околини 1903-1941. Г.-, 
Рад, Београд, 1959; .Источна Србија«, Нолит-Просвета, Београд, 1963. Такође и 
чланци у часопису .Развитак«, Зајечар бр. 2 1972, бр. 4-5 1972, бр. 6 1972, бр. 
2 1973, бр. 1 1974. и бр. 1 1980. године. 
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Зоран Љlнајотовић 

ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ У НАШОЈ ИСТОРИОГРАФИЈИ 

(1945 - 1981) 

Развој историографије радничког покрета и социјалистичке 
мисли у Србији за последњих десет година манифестовао се ус
пешним истраживач ким подухватима који, у овој области, обухва
тају све релевантне појаве, од првих почетака средином XIX века 
па све до 1941. године. 

Захваљујући дел'овању специјализованих научних института, 
који се баве изучавањем историје радничког покрета, развила се 
и историографија радничког покрета која обухвата значајне ра
дове, студије и монографИје с тематиком из историје радничког 
покрета Србије од њене појаве средином XIX века до 1941. године. 
У тим радовима изучене су и објашњене значајне појаве о настан
ку и развитку покрета, о његовим организацијама и· борби у еко
номско-социјалним и политичким оквирима грађанског друштва. По
себно место заузимају и радови о улози и значају истакнутих ре
волуционара, који су својим делом били увек на челној позицији 
борбе за ооцијализам. У такве револуционаре спада и Петар Радо-
вановић. . 

Личност рударског радника Петра Радовановића побуђивала је 
интересовање многих научних радника, политичара и публициста 
који су настојали да кроз научне и публицистичке радове објасне 
улогу и значај Петра Радовановића за раднички покрет Србије, с 
посебним освртом на његово деловање у радничком покрету ис
точне Србије. 

ПеТI:\Р Радовановић рођен је у Злоту 16. (28) јула 1882. године, 
умро 9. фебруара 1947. године. Био је секретар пододбора рудар
,-'КИХ радника, партијски руководилац тимоqког краја, посланички 
кандидат на листама ССДП, Иомунистичке и Независне радничке 
партије Југославије, учесник Вуковарског конгреса, организатор 
многих радничких штрајкова, члан ЦИ ИПЈ. 

Улога и значај Петра Радовановића за историју радничког по
крета источне Србије била је велика, па је разумљива пажња и 
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интересовање научне јавности да се његова улога и значај у рад
ничком покрету Србије сагледа, свестраније објасни и расветли. 

у ово.м кратком историографском прегледу желимо да у нај
краћим цртама евидентирамо и анализирамо научне, стручне и пу
блицистичке радове написане о Петру Радовановићу у нашој после
ратној историографији. 

у издању Института за историју радничког покрета Србије об
јављена је драгоцена грађа о Синдикалном покрету 'f Србији 1903 
- 1919. године.' Грађа обухвата рад централне организације син
диката и синдикалних већа, материјале са конгреса Главног раднич
ког савеза, рад струковних синдикалних савеза и њихових подод

бора као и материјале са скулштина појединих савеза. У овој гра
ђи дата је кратка биографИја Петра Радовановића, а приказано 
је и његово учешће на VII конгресу Главног радничког савеза, одр
жан ог у Београду у времену од 7. до 9. јуна (25-27. маја) 1914. 
године. 

Грађу о прославама Првог маја у Србији у времену од 1893. 
до 1914. године приредио је Едиб Хасанагић.' Грађа обухвата про
славе 1. маја у Злату, Књажевцу, Неготину и другим местима широм 
Србије. Значајног учешћа у организовању првомајских прослава у 
Злоту имао је Петар Радовановић. 

Грађу о преписци српских социјалиста за време првог свет
ског рата приредили су Михаило ТоДоровић,' Властимир Лапчевић 
и Тома Миленковић: Михаило Тодоровић објављује писмо Петра 
РадоваНОВ·l1ћа упућено Драгославу Максимовићу о слању помоћи 
радничким породицама као и о значају руске револуције. Власти
мир Лапчевић и Тома Миленковић објављују четири писма српских 
социјалиста упућена са ратног положаја Драги ши· Лапчевићу и Ко
сти Новаковићу, која говоре о страхотама рата. Страхоте рата под
нео је и Петар Радовановић. 

Драгоцену грађу за потпуније сагледавање Щ1ка Петра Радо
вановића пружа његов ратни дневник: ДнеВНИI:I је пронашао, ре
диговао и за штампу приредио Слободан Босиљчић. . 

. Избор грађе из "Радничких новина« у времену од 1906. до 
1914. године приредио је Милисав Обрадовић.' Изабрани чланци 
из »Радничких новина« доносе нам податке о тешком положају ру
дарских радника у Бору и Мајданпеку. "Радничке новине« као ор-

, Синдикални покрет у Србији 1903-1919, том 1. књ. 2. Београд, 1958, 662; 
Синдикални покрет у Србији 1903-1919, том 1, књ. 4, Београд, 1964. 985. 

2 Први мај у Србији 1893-1914. (Приредио: Едиб Хасанагић). Београд 1954 
287. ' 

, Српски социјалистички покрет за време првог светског рата. (Приредио: 
Михаило Тодоровић). Београд. 1958.292. 

, Преписка српских социјалиста. (Приредили: Властимир Лапчевић - Тома 
Миленковић). Београд, 1979, 389. 

• Петар Милосављевић, Петар Радовановић. (Прилог) Дневник Петра Радо
вановића из балканских ратова, Зајечар - Бор, 1968, 56-81. 

, Радничке новине о Бору и Мајданпеку од 1906 - 1908, књ. 1. Избор чла
нака. (Приредио: Милисав Обрадовић), Бор, 1974, 184; Радничке новине о Бору 
и Мајданпеку од 1909-1914, књ. 2. Избор члвнака. (Приредио: Милисав Обра
довић), Бор, 1974, 112. 
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ган ССДП и Главног радничког савеза, својим објективним допи
сима, коментарима и извештајима писале су о активном раду и 
делатности Петра Радовановића. 

Драгоцене податке о Петру Радовановићу налазимо и у избо
ру грађе из "Радничких новина« у времену излажења 1919-1940. 
године.' Као дописник "Радничких новина« Петар Радовановић пи
ше о тешком положају борских и мајданпечких рудара. 

О тешним условима рада рударских радника у Бору и о актив
ности Петра Радовановића у Злоту писали су Стојан Кесић' и Сло
бодан Босиљчић.9 Стојан Кесић обрадио је делатност Петра Радо
вановића до првог светског рата, а Слободан Босиљчић период из~ 
међу два рата. 

Личност Петра Радовановића посебно је обрађена кроз већи 
број радова Слободана Босиљчића." О раду Петра Радовановића у 
Сењском руднику писао је Светомир Марковић,"а у сећањима 
Јанка Петаковића

12 

и Грге Јанкеза13 такође има значајних података 
о раду и делатности Петра Радовановића.· 

Посебан рад о Петру Радовановићу, поводом 20. годишњице 
смрти, написао је Петар Милосављевић." 

О раду и делатности Петра Радовановића у времену од 1918. 
до 1929. године писала је Милица Миленковић." Монографски ра
дови о Синдикалном понрету у Србији (1918-1929) пружају нам 
значајне податке о учествовању Петра Радовановића у обнављању 

7 -Тело је мртво без Функције крвних вена - земља је мртва без привреде 
рудара-. »Радничке новине. о борским и мајданпечким рударима. Чланци 1919-
-1940. КЊ. 18, Бор, 1979. 182. 

, Стојан Несић, Раднички покрет у Бору и околини до 1918 .. године. Раднич
ки покрет у Бору и околини до 1941. године, Бор, 1975, 1-33; Стојан Несић, 
Раднички покрет у Бору до првог светског рата. Бор и околина. КЊ. 1. Бор, 
1973, 109-118. 

9 Слободаан Босиљчић. Бор и раднички покрет 1919-1941. Раднички покрет. 
у Бору и околини до 1941. године. Бор. 1975, 118-160; Слободан Босиљчић, 
Раднички покрет од 1919-1941. Бор и околина. КЊ. 1. Бор. 1973. 170-188; Сло
бодан Босиљчић. Рар;нички покрет у Бору и околини 1903-1941. Београд. 1953. 
~ . 

" Слободан Босиљчић. Нласна борба борских рудара. Развитак. 1972. 6. 64-
-68; Слободан Босиљчић. Петар Радовановић у Москви, Развитак. 1972. 4-5. 
30-34; Слободан Босиљчић. Писана реч Петра Радовановића1919-,-1928. Раз
витак. 1972. 6. 24-28; Слободан Босиљчић, Подршка рудара комуниста. Но
мунист. 100, 26. 3. 1959; Слободан Босиљчић. Раднички трибун Петар Радовано
вић. Политика. 23802-23804. 12. и 14. 1. 1980; Слободан Босиљчић, Социјалде
мократи у Злоту. Нолектив. 2. 15. 1. 1959; Слободан Босиљчић, Штрајкови у 
Злоту. Номунист. 90. 15. 1. 1959; Слободан Босиљчић. Номунисти у Бору. Нолек
тив. 3. 23. 2. 1959; Слободан Босиљчић. Држава у држави, Нолектив. 4. 30. 1. 
1959. 

11 Светомир Марковић. Раднички покрет у Сењском руднику. Сто година 
Сењског рудника 1853-1953. Сењски рудник. 1953. 179-288. 

'2 Јанко Петаковић, Прве радничке рударске организације у Србији 1902-
-1907, Београд, 1953. 87. 

13 Грга Јан кес. Записи илегалаца. Београд. 1960. 351. 
" Петар Милосављевић. Петар Радовановић. Зајечар-Бор, 1968. 52; Петар 

Милосављевић. Петар Радовановић. Развитак. 1967, 6. 30-41; 1968. 1. 48-57. 
" Милица Миленковић. Синдикални покрет у Србији 1918-1920. Београд. 

1971. 253; Милица Миленковић. Синдикални покрет у Србији 1921,.-1929. Бео
град. 1979. 575. 
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Савеза рударсних раднина наа и а његавам учешћу у штрајиу ру. 
дарсних раднина на Ртњу. Верадастајна су аписани прагани и хап· 
шења Петра Радаванавића, нао и његава учешће на IV нангресу 
Црвене интернацианале у Маснви, у времену ад 17. марта да 3. 
априла 1928. гадине. 

Делатнаст Петра Радаванавића ад 1920. да 1935. гади не наа 
и његав рад у Обласнам сенретаријату НРПЈ за нишну .област .обра· 
диа је Драгољуб Мирчетић." Врла данументавана и~наси падатне 
да је Петар Радаванавић, наа члан Обласнаг нами.ета за нишиу 
.област, присустваваа раду 111 нангреса КПЈ у Бечу, ад 17. да 22. 
маја 1926. гадине. Каа делегат на Кангресу Петар Радаванавић је 
диснутоваа а тешним уславима рада и палажају рударсних раднина 
у Србији. 

О Петру Радаванавићу и бар би рударсних раднина Србије за 
баље живатне и радне уславе ад 1903. да 1915. гадине писаО' је 
Бранислав Вељанавић,17 а периад ад 1919. да увађења манархафа· 
шистичне динтатуре писао је Мираслав Ниналић." 

О авам истаннутам радничнам борцу писали су: Нада Јава· 
навић," Јанна Симеанавић," Бажидар Најданавић,21 Нинала Петна· 
вић," Милан Папавић,2Э Страхиња Папавић" и Милица Миленна· 
вић.'" 

Податана а раду и делатности Петра Радаванавића мажема 
наћи и у Храналагији радничнаг панрета Србије да 1918. гадине'" 
и у Храналагији радничнаг панрета Србије 1919-1941. гадине.21 

" Драгољуб Мирчетић, Окружни комитет НПЈ за нишку област 1920 - 1935, 
Нишки зборник, књ. 1, Ниш, 1974, 116---128. 

17 Бранислав Вељановић, Организована класна борба и први велики штрај
кови рудара Србије у условима постојања Српске социјалдемократске партије 
и модерних синдиката (1903-1915). Штрајкови рудара Србије, Београд, 1967, 
67-170. 

" Мирослав Николић, Нласна борба рудара Србије и Војводине 1919-1929. 
Штрајкови рудара Србије, Београд, 1967, 173-250. 

" Нада Јовановић, Пера Радовановић, Ликови револуције, ·књ. 2, Београд, 
1964, 187-191; Нада Јовановић, Пера Радовановић, Номунист, 41-42, 14. и 
21.2. 1958. 

'" Јанко Симеоновић, Пера Радовановић, Бор 1903-1953, Бор, 195З, 49-50; 
Јанко Симеоновић, Два светла лика рудара револуционара, Нолектив, 31, 4. 8. 
1956. 

21 Божидар Најдановић, Социјалистички покрет у Злоту, Борба, 157, 20. 6. 
1953; Божидар Најдановић, Црвена застава на челу поворке, Тимок, 17, 30. 4. 
1959. . 

" Никола Петновић, Смео и одлучан револуционар, Тимок, 13, 10. 4. 1959 . 
. 2Э Милан Поповић,· Историјски преглед развоја социјалистичiюг покрета у 

Злоту, Развитак. 1961,6.50-53. 
24 Страхиња Поповић, Милан Поповић и социјалистички покрет у Злоту, 

Развитак, 1979, 6, 45-59; 1980, 1, 36---49; Страхиња ПопоEiић, Развој и дело
вање социјалистичког покрета и НПЈ у селу Злоту пре и непосредно после пр
вог светског рата, Зборник радова Музеја рударства и металургије, књ. 1, Бор, 
1980, 153-174. . 

2s Милица Миленковић, Петар Радовановић, Енциклопедија Југославије, св. 
7, Загреб, 1968. 

26 Миленко Топаловић, Хронологија радничког покрета Србије до 1919. го
дине, Београд, 1964, 273. 

21 Хронологија радничког покрета Србије 1919-1941, Београд, 1969, З96. 
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На крају аваг краткаг истариаграфскаг прегледа треба нагла
сити да Је већина радава а Петру Радаванавићу написана на ас
наву сећања учесника радничкаг пакрета, без даваљнаг кансулта
вања архивске грађе и радничке штампе. Та је и разумљива нада 
се зна да .оригинална архивска грађа а радничкам пакрету истачне 
Србије није систематизавана, већ се налази разасута па архивама 
и библиатекама ширам земље. 

. 3ахваљујући иницијативи Међуапштинсне канференције СКС 
3aJe~apa и. Института за истарију радничкаг панрета Србије, сачи
ње.н Је ПраЈекат за издавање грађе а радничнам пакрету истачне Ср
БИЈе. Треба нагласити да је па Прајенту урађена грађа за истарију 
радничкаг пакрета истачне Србије да 1914. гадине." 

Нава грађа а радничкам покрету истачне Србије још јасније 
ће .осветлити значај и улагу Петра Радаванавића у барби радничке 
класе Србије, а пасебна источне Србије, за сваје каначна аслабо
ђење. 

Систематизавана нова грађа послужиће научним радницима 
~a~ упареда са писањем истарије радничкаг покрета источне Ср
ОИЈе, напишу и монографИју О животу и раду Петра Радовановића. 

Наша историографија на тај начин била би богатија још за 
једно научно дело. 

2в Грађа за историју радничког покрета Источне Србије до 1914. (Приреди
ли: Др Iy1ладен Вукомановић - Зоран Панајотовић) Грађа се налази у руко
пису а оБЈавиће се током 1983. године. 
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ИЗБОР ИЗ РАСПРАВЕ 

Петар Милосављевић 

Другарице и другови, 

Дозволите ми да вам захвалим на части и поверењу које сте 
ми указали, поверивши ми вођење овог нашег округлог стола. Исто
времено, желео бих да захвалим међУОПШТИНСКОј к'Онференцији 
СК и нашим Домаћинима из Бора што су нам омогућили да се да
нас овде окупимо и да на овом скупу, тачније, окгруглом столу, 
осветлимо у 'Оној мери, у којој смо у нашим истраживањима до 
овог часа дошли на тему живот, рад и време Петра Радовановића, 
славног сина Тимочке крајине, неуморног борца за социјализам, 
истакнутог прегаоца радничког покрета. Сагледавајући у својим 
радовима свеукупну револуционарну Петрову делатност не смемо 
заборавити улогу и место које је у историји радничког понрета Ср
бије па и Југославије имао .раднички покрет на Тимоку. На жалост, 
ми данас немамо потпуну слику тог покрета. Он је још увек недо
вољно проучен. Још увек се на тај покрет, ту и тамо, гледа као 
на периферну појаву, а не као на саставни, пуноправни, а некад и 
авангардни део револуционарног радничког покрета наше земље. 

На свима нама, који смо се овде окупили је да допринесемо да 
се то исправи и да се револуционарни раднички покрет на Тимоку 
сагледа у свој његовој историчности. То ћемо постићи ако у свим 
својим стваралачки м настојањима пођемо од његових неоспорних 
идејних, хуманих, политичких, једном речју, стварних и трајних ре
волуционарних вредности, насталих у дане дуге, тешке, неравно

правне класне борбе; борбе, вођене за ослобођење рада и човека, 
за уништење експлоатације човека над човеком, борбе за соција
лизам; и ано пођемо од оних циљева за које се тако несебиЧ'но и 
самопрегорно залагао Петар Радовановић. Свесни смо да се на 
једном научном скупу, па и на више њих, не може дати потпун од
ювор на сва питања која се у проучавању овог покрета намећу. 
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По налогу Љубе Радовановића, професора једне приватне гим
назије у Београду, који је био на тим изборима главни говорник 
на терену Тимочке крајине, из Београда· сам понео, илегално, па
кет летака и другог пропагандног материјала, који је био одређен 
за наш крај. Један део тог материјала сам предао у Књажевцу 
Жики Павловићу Папи и Радомиру Вељковићу, који је био носилац 
изборне листе за срез·заглавски, један део сам сам растурио по 
селима према Бољевцу, један део сам предао Душану Тодоровићу, 
ливачком раднику У Зајечару, а један па'кет сам однё.О Пери Радо
вановићу у Злот. 

С Пером ме повезао друг Станко Тонић, који је држао апоте
ку у Злоту. С Пером Радовановићем сам се састао чим сам стигао 
у Злот, јер је био код куће, предао му поруку Љубе Радовановића 
и разговарали смо о изборима који су били на прагу. Говорили 
смо, том приликом, и о рударима нњажевачких рудника: Подвис, 
Тресибаба и »Добра срећа« у Вини. Рекао ми је да је синдикални 
и партијски рад са рударима књажевачког рударског ревира био 
слаб. Напоменуо је, том приликом, да је само једном обишао кња
жевачни рударски ревир заједно са Јанком Петаковићем, секре
таром Савеза синдиката рудара. Тада, у то време, рекао ми је, 
нису могли да обухвате и мање рударске ревире. 

С Пером сам се још једном срео у Зајечару 1928. године. 

Славољуб Цветковић 

Требало је вероват'но да се дају и неки писани материјали. Ја 
сам ово схватио као разговор и подразумевао сам да учесници 
добро познају проблеме и материју, бар оно што је публиковано, 
написано, не· само у Бору, Србији (у вези са делатношћу и радом 
Петра Радовановића и радничког покрета у Б9РУ) већ и шире у 
контексту развоја радничког и комунистичког покрета У Југосла
вији. Претпоставка је да је овде требало разговарати о дилемама 
и проблемима које је отварало време у коме је живео и радио 
Петар Радовановић. Претпостављао сам да ћемо водити дијалог, 
а мање реферисати о ономе до чега смо дошли и шта смо ново 
пронашли. Но, све у свему, ни овакав почетак не мора да буде 
лаш уколико све ово претворимо У разговор о стварним питањима 
на која нас историјски процес развоја упућује. 

Ми Петра Радовановића не можемо посматрати ван простора 
и времена и у ширем контексту простора и времена у коме је 
живео и радио. Лоцирати и везати њега за историју покрета у 
Тимочкој крајини значило би, прво оно што је председавајући ре
као, да се слажемо са чињеницом да је покрет у Тимоку био ауто
хтон, затворен, а тиме и инфериоран, не у односу на Србију, већ 
на међународна збивања и тонове, што апсолутно није тачно. 
Самим тим што је појава индустријског· радништва везана за ино
страни капитал, за крупне капиталистичке монополе и за крупну 
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интеграцију коју је тај капитал настојао да врши у Европи и на 
Балкану. 

Колико год је из забити потекао и поникао Петар Радовано
вић, неоспорно има и ту историјску улогу да је живео и радио у 
Бору. У Бору са ?ви.м оним тешкоћама које су стварали међунас 

родни односи, КОЈе Је стварала појачана експлоатација радничке 
класе након светског рата. Моје тезе су у смислу односа КПЈ 
од њеног настајања до зо-тих година и кризе у којој је радио и 
деловао Петар Радовановић, дакле однос Петар Радовановић -
организован номунистички покрет. То је нешто уже у односу на 
CTBap~e проблеме раднич~ог покрета и радничке класе места у 
коме Је живео и У коме Је радио. Кад сам ово изабрао, претпо
стављао са!"1 да се најмање у историји комунистичког· покрета, 
посе~но ПОЈединих области, пише и говори о тим идејним крета
њима и њиховом утицају на развој комунистичког покрета и син-' 
ди'На~ног радничког покрета у целини у Србији, Југославији, па и 
у ПОЈединим регионима и индустријским центрима. Та узајамна 
веза и односи, чини ми се, на примеру Петра Радовановића могу 
да се сагледају, јер, ради се о човеку коЈи је ушао у комунистички 
покрет из структуре, рекао бих, руководећих структура Српске 
социјал-демократске партије. 

. У радовима и делима које сам имао прилике да видим, који 
се тичу региона и историје Србије, доста се истиче да је Петар 
Рад?вановић, а то се види и из неких реферата овде, променио 
СВОЈа схватања и своје погледе на револуционарни рад после Ок
тобарске реВОЛу'ције у Русији 1917. године и .после револуционар
них збивања КОЈа су се тамо одиграла. Знамо да је Радовановић 
био на Солунском фронту и да чак није могао да добије ни »Бу
дућност« ~ друге радничке листове к'Оји су штампани у Паризу, 
ФраНЦУСКОЈ, земљи Савезника, и да је ДОСТ,а био изолован од 
међународних токова у радничком покрету. Не треба губити из 
вида да је Радовановић на томе фронту далеко боље него сва рад
ничка штампа To~a. времена могао да сазна за збивања, кретања 
и расположења КОЈа су постојала међу војницима, која су одра
жавала расположење народа и то време, поготову тамо, на Солун
ском фронту, који је ~ио са'Стављен од међународних јединица, 
и да су те везе и утицаЈИ далеко јачи и снажнији, које је он црпео 
из ровова, на фронту и на положају. 

Да су та сазнања далеко дубље њега определила јасно је из 
његових 'бележака и ту, по мени, треба тражити ту идејну везу, 
основе и. корене, за његово везивање за класни револуционар

ни раднички покрет, за његово комунистичко крило 1919. године. 
Утол~ко ви~е што су они организовани' повратници из Совјетске 
РУСИЈе, где Је иначе створена Комунистичка партија Срба, Хрвата 
и Словенаца почетком новембра 1918. године, дакле пре него 
што је прокламована Краљевина CX~, упућивани у Аустро-Угар
ску за потребе организовања светске револуције. 

С.творене су. биле у Совјетској Русији поједине комунистичке 
парТИЈе међу КОЈима и ова: Комунистичка партија Срба, Хрвата и 
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Словенаца, са циљем и тенденцијом да у ЈIРИЛУ још увен постоје~е 
Аустро-Угарсне монархије, ради на ширењу светсне револуци~е. 
ЛО доласну у земљу ови номунисти затенли су нову ситуаЦИЈУ, 

нову државу и нове проблеме. Са тим и танвим повратницима, Пе
ра Радовановић није имао прилине да се сретне, али н.е значи да 
није био на идејним позицијама Онтобарсне реВОЛУЦИЈе. 

Своје опредељење Петар Радовановић је поназао својим 
.антивним учешћем и при'Суством на Конгресу уједиње.ња у Београ
ду и непосредним организовањем радничних, данле" револуцио

нарних анција, штрајнова и демонстрација, по повратну са Солун
сног фронта, овде у Тимочном региону. То вероватно није било 
случајно и изражавало је ту унупност револуционарног лина и 
деловања Петра Радовановrића, чиме се и може тум.ачити. Њ~ГOBa 
веза и утицај на руноводеће струнтуре нове парТИЈе НОЈа Је од 
првих дана била идејно подељена. Чењеница да је његов земљан, 
из овог нраја, Илија Милнић седео у Моснви, у Извршном номи
тету Коминтерне, није без значаја за опредељивање и стасање 

Петра Радовановића у идејном смислу. 

Везе и односи ноји су несумњиви одражавају се и на поли
тичну оријентацију управо на томе што Петар Радовановић збу
њује поједине антивисте нове партије, ноји уочавају да, за разлину 
'од интелентуалаца (то је можда био и један од нвалитета ному
нистичне партије да је у својим редовима имала интелентуалну 
'елиту слично бољшевичној 'партији у Русији) Партија није имала 
довољан број радничних надрова, ре'волуционарно стасалих у нлас
ној борби. Вероватно да је и тим интелентуалним надровима у пар
тији доста сметала појава и танвих линова нао што су били Ђуро 
Ђановић и Пера Радовановић ноннретно. Зато ће се он у раднич
ној штампи двадесетих година налазити на периферији те пропа
гандно-партијсне политине, али ћесе налазити у сржи збивања, 
у штрајновима ноји су претходили велином април сном штрајну 
1920. године, штрајну железничара, чиме је започет тај велини 
штрајн овде у Зајечару, штрајну рудара по рударсни.м базенима 
Тимона, у Ресави итд. Ту ће се видети значај и мобилност, способ
ност понретања на револуционарну анцију ноја се програмсним 
начелима нове партије 1920. тражила од свих југословенсних но
муниста. 

Зато није ништа необично да ће се Пера Радовановић, без 
обзира на своје ограничене "Могућности номуницирања на језици
ма нојима се тада служило у међународном радничном понрету, 
налазити на свим значајним снуповима југословенсних номуниста 
у земљи и иностранству. То је једна од ретних личности југосло
венсног радничног понрета ноја је на свим нонгресима и нонфе
ренцијама од уједињења 1919. до 1928. године. Ми га можемо 
сматрати присутним и у Дрездену јер, прантично, оно што се та
мо одиграва, у непосредној је вези с учинном Петра Радовановића, 
што се одражава и у самом избору његовом за члана најужег пар
:rијсног руноводства у тим пресудним тренуцима 1928. годи~е. А то 
што није стигао или није био упућен да оде на Конгрес НИЈе зави
сило од његове воље. Према неним подацима, изгледа да је један 
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број делегата био спречен да оде из земље и нисмо сасвим сигур
ни да се међу тим делегатима није налазило и име Петра Радо
вановића. 

Вратио бих се на ове односе и основне тезе о нојима сам хтео да 
говорим због тога што се у том идејном погледу номунистична пар
тија од свог оснивања па до нраја двадесетих година није налазила 
на јединственим позицијама унутар свога руноводства. Заправо, 
руноводство КПЈ није имало јединствена гледања на основне то
нове нретања, на начине и средства револуционарне борбе, на 
облине те борбе, на односе према савезницима радничне нласе, 
на однос према сељаштву. Најбитније, није сагледавало ни пробле
ме ноји су се отварали националним питањем ноје је остало, не 
само отворено, него и до нрајњих мера заоштрено. У тим онвири
ма, Петар Радовановић, ноји је живео у једној сложеној национал
ној струнтури (јер Бор је одувен био вишенационалан по своме са
ставу, у својим редовима је имао и францусне и немачне, словена
чне, а од наших народа мање-више све раднине ноји су се ту нала-
'зили, радили и деловали), морао је да се бори. . 

Иано у том погледу нису постојала нена одређенија иснуства 
у вези са националним питањем, Петар Радовановић је у нонти
нуитету са радничним понретом. Не заборавите да је он од првих 
дана стварања нове државе на челу једног новог 'синдината ноји 
се ствара, синдината рударсних раднина. А познато је да је нај
већа флунтуација радне снаге између два светсна рата била међу 
рударима. Ту су се највећим делом и мењала та иснуства. Овде 
је било доста миграција и одлазана на сезонсни рад у Румунију. 
Ишло се и до Мађарсне. Значи, ту су постојала одређена међуна
родна иснуства. Посебно су се раднични покрети брзо повезивали 
на традицијама социјал-демонратије, али и на новим традицијама 
номунистичног понрета ноји су се организовали и засновали. А' и 
те разлине ноје су постојале унутар руноводства КПЈ од 1921. (по
сле Обзнане), нама познате нао идејна разилажења у руноводству 
комунистичног понрета, нису била без одраза ни на самог Петра 
Радовановића. 

Независно од тога што је он морао да делује и да ради у 
илегалним условима и на плану парламентарне политине, нано се 

то говорило, односно да антивно учествује у легалним антивности
ма номунистичне партије, он је морао и службено по синдиналној 
и партијсној лкнији да долази у везу са водећим струнтурама и са 
идејно супротстављеним људима у Комунистичној партији Југосла
вије. Занимљиво је да је он, у изборним борбама ноје су двадесе
тих година вођене, морао да сарађује и са Симом Марновићем, 
који се већ тада сматрао вођом тзв. деснице у КПЈ, а да је исто
времено спроводио и најреволуционарније захтеве синдиналне 
борбе у Тимочној нрајини. То можда говори о способности и све
страности Петра Радовановића да изналази и тражи путеве и мо
гућности ноје су ишле на заједништву интереса и борбе, а не по
зиција и места у номунистичном понрету. Говорим ово због тога 
што је управо Сима Марновић почео 1925. године прено апарата 
Комунист'ичне интернационале да поставља питања састава РУНО-
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водства и опадања његовог идејног и образовног нивоа због ула
ска у руководства КПЈ ширег круга радника. Сима Марковић се 
1926. године на 111 конгресу, коме иначе присуствује Петар Радо
вановић, енергично супротстављао уласку радника у ЦК КПЈ. Сима 
Марковић непосредно утиче 1926. године да се синдикална борба 
срозава на најнижу тачку због фракцијског понашања руководства. 

То је време када Јосип Броз у Загребу започиње борбу за 
јединство покрета у земљи и иницира ту борбу управо чињеницом 
да се међу радницима прстом упире на комунисте ~ao на опасност 
по синдикални покрет и акције, јер се они међусобно оптужују и 
наводе полицију. То је. било време крајње компромитације кому
ниста у синдикалном покрету. То је било 1926. и 1927. године када 
се у овом крају бележи полет револуционарних и штрајкачких де
ла. То је та оријентација о којој се доста мало говори и мало пише 
а представља континуитет револуционарне борбе који постоји у 
Нишу, Зајечару и Бору пре свега. Борба радничке класе у овом 
крају указује и на језгро у Обласном комитету где се од 1921. го
дине налази и Јосип Колумбо, а где се концентрише један круг ко
муниста израслих из револуционарне борбе радничког локрета два
десетих година. Ради се о кругу најзначајнијих југословенских 
комуниста израслих из СКОЈ-а и стасалих у борби кроз синдикалну 
активност. У Нишу је Колумбо 1927. године. Овде је Грга Јанкез. 
у Зајечар је дошао на одслужење војног рока Мија Орешки. То 
су људи из најужег скојевског ру,ководства, људи који су имали 
политичког и борбеног искуства у борби за јединство комунистич
ког покрета коју је ЦК СКОЈ-а континуирано водио од 1921> до 
1928. године. 

Та искуства која су ту постојала и односи који су ту били обо
гаћивали су борбу за јединство покрета, која је већ била започета 
у бази. На маргинама је неоправдано, можда, то што су се у Ко
мунистичкој интернационали 1928. године у Москви нашли само 
неки представници југословенских комитета из земље, а један 
број упућених није стигао. Али чињеница је да су се у Нишу (Об
ласни комитет) и Новом Саду (Обласни комитет), такође изјашња
вали на линији борбе против обеју фракција 1927. и 1928. године, 
пре доношења отвореног писма. Мислим да су све те ствари не
двојбено повезане и И'стражене, али указују на ово што жел'ИМ да 
истакнем, да ·се у класном радничком покрету у тимочком крају, 
под утицајем комуниста није престајало са револуционарном ори
јентацијом и револуционарним средствима борбе и да је углед по
јединаца и комуниста очуван, без обзира на околности о којима 
сам говорио (фракцијске борбе и сукоб са синдикатима), захваљу
јући вероватно Петру Радовановићу и њему сличних који су ту 
борбу водили непрекидно. На одређени начин се сачувао тај кон
тинуитет борбе, а то што Обласни комитет Партије у Нишу ставо
ве које је имао 1927. није сачувао у својим документима, а оно 
парцијално што постоји, јасно указује на то (Нада Јовановић је 
писала нешто о тим организационим питањима у Србији 1927. го
дине), да се то руководство Партије у Нишу налазило на анти
фракцијским позицијама, које нису биле у супротности са ставо-
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вима које је заузела VIII партијска конференција загребачких ко
муниста, која је кренула, на челу са Јосипом Брозом, организовано 
у борбу против фракција у КПЈ. 

Када је дошло до Отвореног писма и његовог спровођења, није 
случајно што се појављује и Ђуро Ђаковић у Нишу 1928. године, 
ваљда јуна месеца. Ускоро одлази Колумбо, одлази и Орешки из 
Boj~Ke, чини .ми се да и Грга Јанкез напушта 1928. године овај 
крај, али ту је остало руководеће партијско језгро које је наста
вило борбу за јединство КПЈ која се 1928. године води под окри
љем прихватања ставова из Отвореног писма. Онде где је Сима 
Марк~вић, а то је београдски Покрајински комитет, београдска 
покрајинска орган.изација, имао најснажнији и најјачи утицај, те 
су се организаЦИЈе нашле одцепљене од комунистичког покрета 

под н~посредним утицајем Симе Марковића. Обласни комитет у 
~ишу је био стециште борбе за јединство Партије у читавој Срби
јИ и том комитету ће дати подршку и руководство КП Југославије. 
А београдска партијска организација ће од 1925. до 1932. године 
доживљавати велику кризу због утицаја схватања Симе Марко
вића. 

Ако ови подаци могу да користе ја сам захвалан. 

Зоран Панајотовић 

Подстакла ме је дискусија др Милисава Обрадовића, Стра
хиње Поповића и др Стојана Кесића па сам у том смислу хтео да 
дам нека објашњења у вези досадашњих радова написаних о Пе
тру Радовановићу у нашој послератној историографИјИ од 1945. до 
1981. године. Моја истраживања као библиоrрафа нису усаглашена 
са истраживањима појединих научних радника по питању актив
ности Петра Радовановића у појединим периодима историје рад
ничког покрета Србије и региона источне Србије. Наиме, већина 
радова написаних о Петру Радовановићу базира се на основу ме
моарске грађе без дубљих консултовања оригиналне архивске гра
ђе и друге радничке штампе. Мемоарска грађа није можда добро 
укомпонована са оригиналном архивском грађом те отвара неке 
дилеме по литању активности Петра Радовановића у радничком 
покрету Србије. Ја желим овде да се осврнем на три питања. 

Прво питање било би учешће Петра Радовановића у штрајку 
сењских рудара 1903. године. . 

Друго, учешће Петра Радовановића на 111 конгресу Српске со
цијалдемократске партије 1905. г. у Крагујевцу. 

Треће, мишљења сам да поједини аутори без дубљих анализа 
олако утврђују ауторст'ВО појединих чланака Петра Радовановића 
када се зна да су поједини чланци Петра Радовановића потписани 
и непотписани, потписани псеудонимом или иницијалима. Сматрам 
да за све приспеле радове за овај округли сто треба аутори још јед
ном да провере изложене податне и тиме отклоне дилеме по пита-
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њу активнО'сти Петра РадОванО'вића. Исто такО' и рецензенти кО'ји 
буду О'дређени да рецензирају радО'ве са О'вО'г скупа треба да се 
придржавају извО'рних чињеница у вези делатнО'сти Петра РадО'
ванО'вића у радн'ИчкО'м пО'крету Србије. 

Славољуб Цветновић 

РекаО' бих нештО' О' VII кО'нгресу КО'минтерне да не би ДОШЛО' 
ДО' забуне. Колико ја знам Пера РадО'ванО'вић није биО' присутан. 
Ради се О' грешци. 

Крсто Попивода 

Био је Милан РадО'вановић и некО' је пО'мешаО' та два имена. 

Славољуб Цветновић 

ЖелеО' сам да се задржимО' на О'вом периО'ду ДО' 1929. године и 
да ухватимО' једну димензију Пере РадО'ванО'вића кО'ја има нештО' 
шири пО'литички значај у кО'мунистичкО'м пО'крету. ПО' мени ТО' прО'
истиче из те непосредне БО'рБе за пО'литику јединственО'г фронта 
кО'ја се пО' ЛењиновО'м кО'нцепту ВО'ДИ О'Д стране КО'мунистичких 

партија О'Д 1921., 1922. и 1923. и искуства кО'ја су кО'мунистичке 
партије, пре свега на Балкану, извлачиле из пО'следица БО'рБе кО'му
ниста у БугарскО'ј. ГО'дине 1923. у БугарскО'ј, ~и знате, пО'сле дога
ђаја првих, биО' је и устанак, КО'МУНИСl'ички, септемоарски устанан 
1923. ноји је такО'ђе мање изучаван у нашО'ј историографији а ДО'
брО' пО'знат у међунарО'днО'м радничкО'м пО'крету. Та непО'средна 
веза кО'муниста наше земље са дО'гађајима у Бугарској 1923, је 
постО'јала а још јачи су утицаји и извлачење искустава О' пО'наша
њу бугарсних комуниста. Нени трагО'ви и подаци постоје о томе да 
је Петар Радовановић 1923. чан учествовао и у неним припремним 
анцијама бугарсних номуниста и у одашиљању енсплО'зива и неног 
материјала. КолинО' је то тачно или не то се да, вероватно неном 
анализом и утврдити. Далеј!О је значајније да су та иснуства бу
гарских номуниста била жива у овом региону и вероватно је да су 
пО'стојале нене јаче везе, јер су и нанали нојима су се извлачили 
бугарсни нО'мунисти из своје земље ишли једним делом и прено 
Тимона и ту је та непО'средна веза са људима ноји су учествовали 
непосредно и у тим револуционарним догађајима у Бугарсној. 

. Али, далено је јача та политична веза, процене и оцене, ноје 
су изречене и насније на V нонресу Комунистичне интернационале, 
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а и иначе нО'је су биле присутне у комунистичкој штампи тога вре
мена. 

Радило се о једном значајнО'м питању са нојим се животно су
сретао Петар Радовановић, а то се тицало организовања понрета 
на селу и учешћа сељаштва у револуционарној акцији. Та страна је, 
мислим, неизучена и ја бих хтео само да унажем. Али, познато је 
да се у штампи може доста тога наћи, међутим, из анција ноје је 
комунистичка партија водила, иано малобројна (сусрећемо се са 
тим да партијсна организација у Бору има 5 чланова, у 3ајечару 
11 итд.), види се да су ТО' масовне политичне анције. Суштина је 
у тО'ме да су то биле кадрО'всне илегалне организације, ноје су иде
је, жеље и стремљења ноја је радничка нласа носила са собом 
изражаваленроз непосредну акцију, на ГЈачин који ће онупити 
најшири круг људи. Према томе, кО'мунисти, иакО' малобројни, по
казали су и стављали се на чело оних акција за које је била већина . 
радништва у ТимО'чком басену, на железници, у О'кО'лним рудници
ма. ОНИ су изражавали ту опште распО'ложење. ТО' је оно што је 
давало снагу и Петру Радовановићу који је израстао из ове сре
дине, и у народног трибуна. Он је могао да израсте у то и зато што 
је та струнтура, о чему је Смиљана Ђуровић гО'вО'рила, била струн
тура радничко-сељачка и што је он на одређен начин изражавао 
та стремљења и жеље тих људи са којима је непосредно живео, 
радио и контактирао. 

Ако та његова животна и револуционарна иснуства сјединимо 
са оним што је он сазна вао као руководилац покрета и руноводи
лац синдикалне антивности, и ако то пО'вежемО' и са његовом акци

јом у самом руководству КПЈ, нарО'читО' 1927. године, где је он О'д
лучујуће присутан, и то са читавом плејадом професионалних ре
вО'луциО'нара ноји су израсли из југословенског радничкО'г покрета 
у земљи, добићемо представу о Петру Радовановићу. И то се сје
дињава са генерацијом омладинаца, која улази такође у тај покрет 
за јединство комуниста, даје свежину том покрету, и с Јосипом 
Брозом кО'ји најбоље то сагледава. Управо то ИНДУС11ријско радни
штво, стасали кадрови и младост која прихвата револуционарну 
анцију, основи су са којих мО'же да се нрене у оздрављење кому
нистичкО'г покрета у земљи. То, на одређени начин, спроводи и 
Петар Радовановић. 

Није зато случајно што се он 1928. гО'дине налази на конгресу 
ПрО'финтерне у Москви, марта месеца, и учествује на саветовању 
југословенских комуниста са Извршним комитетом Комунистичке 
интернационале о тзв. Југословеском питању. Нешто од тих мате
ријала има. То је довољно да се са његовим говором на конгресу 
пО'веже и боље изучи јер утемељује основну организацију и поли
тику која се тада зацртава. Ја морам рећи нешто што можда неће 
ићи у прилог нашим данашњим гледањ'Има, али из те историјске 
перспентиве и времена над је ТО' рађенО'. 1928. године, има зна
'-Јаја. У Комунистичној интернационали су вршене припреме за VI 
нО'нгрес Коминтерне. Сам Конгрес Профинтерне и читава та антив
ност ШТО' је вођена била је у, том смислу. Тај Конгрес је, на жалО'ст, 
установио тзв. две фазе револуције: буржоасну демонратсну и СО'-
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цијалистичку тј. догматизирао је на неки начин акциони програм 
међународног радничког покрета. Али је тај Конгрес дао анализу 
економског положаја у свету и место и улогу радничних партија у 
покрету у целини. Са те стране остаје недовољно изучен, поготово, 
што су инкормпорирани у његовим закључцима погледи и схвата

ња југословенсних комуниста. Можда и ту лежи узрон у недовољ
ном политичком сагледавању акта диктатуре од 1929. године, али 
је чињеница да су та револуционарна искуства и Р/lсположења но
ја су изражавана у Југославији, укључујући и општенародно рас
положење у вези са атентатом у Скупштини, стварала илузију о 
револуционарној ситуацији у ЈугославиЈи, на шта је и уследила она 
позната одлука о дизању уста'Нна после проглашења диктатуре. 

Све то захтева далено темељитије аналитичке прилазе и про
цене, али у сваком случају укључује Петра Радовановића у тај 
процес идејног сазревања номунистичког покрета Југославије. 

Јанко Симеоновић 

Када је у лето 1937. године Добривоје Радосављевић Боби до
шао са робије, на коју јенао млад комуниста био осуђен 1934, и 
овде на Тимоку, у тадашњем зајечарском онругу, почео је један 
систематски и сталан рад на обнављању и јачању партијске орга
низације. Преко малобројних чланова Партије и људи привржених 
Комунистичкој партији - појединих радника, напредних студена
та, средњошколаца и сељана, Боби је стварао увид у стање орга
низације на подручју целе Тимочке крајине, од Заглавка до Поре
ча, оснивао је партијске ћелије и постављао им задатне. Мене је 
из Зајечара слао у Бољевачни срез где сам могао бити од веће 
нористи, у политичном раду више допринети, јер сам отуда родом 
па се рачунало да ћу се лакше онаћи на поз~атом терену. 

у то 'време је Петар Радовановић, већ начетог здравља, жи
вео у родном Злоту, на својој појати ноја се налазила у засеоку 
»Кров« на међи злотсног и подгорачног атара. Тамо сам га ја више 
пута посећивао; кад год бих се обављајући одређене послове за
текао у Злоту или неком од суседних села, свратио бих до његове 
појате да га видим и с њим поразговарам. Указала ми се, тано, 
прилика да слушам занимљива Петрова називања о многим дога
ђајима из дуготрајне и тешке борбе радничке нласе у овом крају 
и тек понешто о његовом месту и улози у тој борби. Био је при
мерно снроман човек, и о себи је нерадо говорио. 

Доцније су нод Петра Радовановића долазили и други ному
нисти, међу којима и Љуба Нешић, студент права из Зајечара, та
да члан Савеза комунистичке омладине Југославије. Једном смо 
заједно дошли нод Пере; било је то негде почетном децембра 
1938. године, пред парламентарне изборе. Два-три дана смо се 
били задржали на илегалним састанцима у неким бољевачК'Им се
лима и на руднику Боговини, а једне вечери отишли смо у "ИРОВ«, 
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Iюд старог револуционара. Хтели смо да се са њим посаветујемо 
о неким људима у Зајечару и на Вршкој чуки, а имали смо и један 
други, како се нама чинило веома значајан разлог за ту посету 
другу Пери. Наиме, Љуба је био сазнао од некога да Петар Радо .. 
вановић лично познаје Георгија Димитрова, секретара Комунистич
,не интернационале. За нас би то много значило, уколико би било 
TaLfHo, Пера би у нашим очима изгледао још већи и угледнији. Били 
смо нестрпљиви и желели да то што пре проверимо. 

Љуба Нешић је имао код себе Димитровљеву слику величине 
дописне карте, и ми смо решили да је покажемо Пери и видимо по
знаје ли он заиста и сећа ли се Димитрова. Учинили смо то смо
Јрено, ненаметљиво да не бисмо испал'и неозбиљни и сувише радо
знали. Стари комуниста је узео фотографију, ,пажљиво је посмат
рао и озарена лица једног 1'ренутка рече: »Е, друже Димитров!« 
Препознао га је. 

Повео се о томе разговор; питали смо Перу када је он срео 
Димитрова, како је дошло до њиховог познанства. Рекао нам је да 
су се видели у бугарсном руднику угља Пернику почетком дваде
сетих година, колико се данас сећам - пре септембарског устан
ка 1923. године. 

Рад на стварању партијске организације био је најинтензив
нији у наредне две године, 1939. 'и 1940. На линији борбе против 
растуће фашистичке опасност,и, с паролом наше Комунистичке пар
:гије »Бранићемо земљу«, Окружни комитет КПЈ користећи се и 
легалним формама политичког рада, организовао је широм Тимоч
,ке крајине многе конференције и зборове на којима је објашњавао 
ситуацију и указивао на ненародну политику ондашње владе, а 
истовремено је оснивао или проширивао ПОСТОјеће партијске и 
скојевске организације на рудницима, у многим предузећима и се
лима. 

Мене су другови задуживали за рад у бољевачком срезу, а 
ја сам се највише задржавао у селима Злоту и Подгорцу И на руд
ницима Ртњу и Боговини, где су се уопеси брже 'Могли постићrи. 
.Тамо је Петар Радовановић познавао многе људе и упућивао ме 
на оне најактивније и Партији бл·иоке. То су у Злоту у првом реду 
били рударски радници: Јован Добрић, Петар Грамић и Јован Му
,скаловић, а у Подгорцу: Павле Цујић и Анђел Мадуцић, такође 
рударски радници. Било је мишљења да ника1Ю нећемо погрешити 
ако их као рударе што пре учланимо у Партију - после кратког 
кандидатског стажа, за које време би се, могле још који пут про
верити на неким тежим задацима. Тако је крајем 1940. године била 
основана партијска ћелија на руднику Боговини. Споменути дру
,гови су припадали и партијским ћелијама у својим селима, у Злоту 
и Погорцу, створеним кад и рудничка, у које су били учлањени нај
угледнији, веома утицајни земљорадници, махом средњег имовног 
стања, које је Петар Радовановић добро знао и препоручио. 

т.и комунисти на руднику Боговини и У наведена два села, 
који су себе сматрали ученицима Петра Радовановића, развијали 
су тано живу и успешну политичну активност да су за кратко вре

ме, за седам-осам месеци, привунли и имали уза се велики број 
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рудара и својих сељана, а вршили су видан утицај и на околна ме
ста. И није нимало случајно што је у време народног устанка, кра
јем августа 1941. године у Бољевачком паРl1изанском одреду, од 
око 450 бораца ---:- само из Злота и Подгорца било преко три сто
,тине, а из суседног, знатно мањег села Сумруковца око педесет. 
Радне масе латиле су се оружја и због тога што су знале да се 
борба на' челу с комунистима води не само за уништење фаши
стичких окупатора, него и за изrрадњу једног правеlJ,'нијег, бољег 
друштва, за које се скоро че1'рдесет година тако несебично борио 
,петар Радовановић. Дуго година на челу борбе рудара и осталих 
радника против капиталистичких експлоататора, Петар Радовано
вић је постао народни трибун, зашl'ИТНИК и предводник у борби 
свих потлачеНИХ,,,непомирљив протк"\ник господе и богаташа«. Уза 
све то људи су уважавали Петра и кс.. ') учесника у балканским ра
товима и првом светском рату, као хра6рог војника и борца против 
истих завојевача који су и те, 1941. године поробили нашу земљу. 
.у тим ратовима за ослобођење Пера је испољио и своје истинско 
родољубље, а надасве је био цењен као пожртвован саборац и 
искрен ратни друг. Људи су те његове особине памтили и исти
дали. 

Иначе, у свом раду на јачању Уl'ицаја Партије или стварању 
нових партијоких организација и упоришта, Онружни номитет СКЈ 
се обраћао Петру Радовановићу за мишљење и онда кад је у пита
њу било шире подручје, на коме су раније постојале партијске 
ћелије или поједини напредни људи које је он добро познавао. Ја 
се добро сећам једног подужег разговора с њим половином 1940. 
године, вођеног у вези с изналажењем таквих људи, Периних са
радника, у селима око Бора и Зајечара. 

Дао је Пера том приликом више података о свом старом дру
гу Станоју Миљковићу 'Из Брестовца, који је поред осталих села 
имао великог утицаја у Метовници и Слатини где је живео његов 
брат, угледан и напредан човен. У Кривељу је препоручио Живка 
Ратаревића, преко кога се могло политички радити у још неким се
лима северно од Бора. Као што знамо, Петар Радовановић је више 
година - са више прекида због протеривања или хапшења - ра
дио на руднику Вршка чука. Зато је он врло добро познавао све 
рударе, махом из околних села, и многе сељаке у том делу тадаш
њег зајечарског среза. Цветко Цаковић из Великог Извора; Тодор 
и Првул Цујић из Прлите; Никола Ристић, Тодор Петровић и Жив
ко ПаЈкић (присутан на овом окупу) из Шљивара, - то су, као и 
у околини Бора, били они напредни и активни људи, за које је Пе
тар Радовановић дао Окружном комитету своје пози1'ИВНО миш
љење и преко којих је Партија до народног устанка организовала 
и старије људе и омладину у мноrим местима, да би их у време 
народноослободилачког рата окупљала и мобилисала за оружану 
борбу против окупатора и народних издајника. 

У време припрема за устанак, као и мало касније када је у 
Тимочкој крајини народноослободилачна борба почела, Петар Ра
довановић је већ био тежак болеоник, лежао је скоро сасвим 'не
покретан - ноге су му нагло попуштале, брзо је губио и вид. Све 
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су се више осећале последице његовог тешког живота и злостав
љања по затворима предратне Југославије. Крајем августа 1941. 
године Добривоје Радосављевић, политички комесар Бољевачког 
партизанског одреда, Јован Добрић и ја (чланови штаба) посетили 
смо,' последњи пут, оболелог друга Перу и обавестили га о ситуа
цији у земљи и у свету, о оружаној борби коју су партизани во
дили и у овом крају. Од срца се радовао слушајући наше обаве
штење, храбрио нас је и желео нам успех и што скорију победу, а 
истовремено је жалио што нам због болести не може више помоћи. 
Мало смо га на растанку одобровољили, рекавши му другарски, 
искрено да је он у прошлости учинио много, а чини и у започетој 
борби у којој се млади људи храбро боре одушевљени и његовим 
великим делом. 

Ускоро су се партизани из бољевачког среза и околине Бора 
повукли у Тимок И Заглавак, где су наставили борбу. Наш нови, 
Књажевачко-бољевачки партизански одред два пута је, ради кра
ћег предаха, боравио и у селу Радичевцу, где су се борци добро 
упознали са секретаром партијске ћелије Станимиром Цветкови
ћем. Станимир је за неке од нас дознао одакле смо, па се у раз
говору почео распитивати знамо ли старог комунисту из Злота 
Петра Радовановића, шта је с њим, хоћемо ли га скоро видети. 

Рекли смо све што смо о њему знали, веома обрадовани што 
су људи и у Заглавку, подалеко од Бора и Злота, чули о Петру Ра
довановићу и његовој борби. 

Стојан Несић 

Ја нећу сад говорити о свом прилогу који је на време достав
љен, већ о нечем другом. У међувремену, док сам чекао на ред 
за дискусију дошао сам до закључка да нам недостаје проблема
тика из положаја рударских радника. Др Перо Милосављевић је 
већ приметио да је др Даница Милић отсутна и да би њен рефе
рат доста допринео разјашњењу појмова који су врло важни за 
овај скуп. Зато бих ја дискутовао о условима под којима се разви
јао рудароки раднички покрет и условима под којима се развијао 
Петар Радовановић у окриљу тога покрета. 

Приликом рада на чланку "Раднички покрет у Бору и околи
НИ« дошао сам до сазнања да се на овом подручју много више 
радило и догађало него што ми то знамо. Због чега је то тако било 
покушао бих да дам своје мишљење. Колико сам у праву ви ћете 
оценити. 

Пре свега, треба тражити разлог у застарелим законима који 
су примењивани на овом подручју. Подсетимо се само на то да је 
Рударски закон у Србији донет 15. априла 1866. године. Ако се 
вратимо у мислима на Орбију 1866. биће нам доста тога јасно. Тај 
закон је 'са мањим допунама на снази сне 'дО 1914. год. Одредбе 
тог закона које су се односиле на рударсне раднике више су ли-
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чиле на правилнике за робијашнице него на одредбе које би тре
бало да штите рударске раднике. Због ограниченог простора у овој 
дискусији не може се о томе шире говорити, али се обавезно мора 
поменути његова одредба по којој 'Се обичан раднички договор о 
повећању зарада, сматра и кажњава као кривично дело. 

Овакве и сличне одредбе давале су још више подстрека рудар
ским компанијама и полицијским властима да путем силе одвра
ћају рударске раднике од својих организација и 'НQСИЛНО угушује 
њихове покрете и штрајкове. То би била основна карактеристика 
тог закона донесеног 1866. Ситуација је још више ,погоршана за 
рударске раднике пошто је Министарство народне привреде 22. ја
нуара 1907. године издало »Службени ред на рудницима у Србији« 
којим је регулисало однос рударских радника и управе рудника. 
.. Ред на рудницима« дошао је као последица рударских акција из
ведених крајем 1906. године 'И средином 1907. године у Мајданпеку, 
Бору и Вршкој чуки за које је поред полицијских појачања извође
на чак и војска. Нроз "Ред на рудницима« је провејавао еснафски 
дух рађен према поменутом рударском за,кону 'Из 1866. тако да је 
постао анахронизам своје врсте. С једне ·стране, власници руд
ника су настојали да повећају производњу због веће добити, а, с 
друге стране, на рудницима су примењивани застарели закони који 
су им одређивали статус покорних најамника. Један део одредби 
овог документа стајао је у противречности са најосновнијим пра
вима рударских радника као што су право збора, договора и удру
живања, а ос друге стране омогућавао је рударским компанијама и 
предузетницима да безгранично експлоатишу и пљачкају рударске 
раднике. 

Ово је био типичан антираднички акт којим се држава отво
рено ставила на страну рударских компанија. Између осталог од 
радника се захтевало да раде 12 часова дневно, а ако послови за
хтевају, радиће се недељом и празником. Радник је могао бити от
пуштен са посла и за најситнији прекршај. У овом закону се каже 
да рударски раДНI!IН може бити от,nуштен са посла ако- се пристојно 
не понаша. Шта се све подводило .под то пристојно понашање то 
се може претпоставити. Пошто је .. Службени ред« ступио на снагу 
радничко-рударске организације су се (нашле у тешком положају. 
Навешћу Вам и један пример. У 'Извештају Главног радничног са
веза за Србију 1909. и 1910. године, који је поднесен синдикалном 
конгресу, стоји: »Савез рударских радника после издато г .. Реда на 
рудницима.. који је потписао министар привреде и којим се рудар
ским радницима онемогућава право коалиције, био се потпуно рас
пао. Број чланова на крају 1910. године био је само 85. Ако се то 
упореди са ранијим извештаЈима види се да је тај број фрапантно 
пао. Ја не бих хтео о овоме говорити јер сваки члан тог »Службеног 

реда", заслужује посебну анализу. 

у периоду 1910/11. године изгласан је Закон о радњама, један, 
до тада, најреволуционарнији акт !који је раднl'tчка класа Србије из
борила, да кажем на ~PB и нож, У коме је до тада у најпунијој мери 
дошла до изражаја ~оцијална заштита и осигурање радника. Не бих 

228 

хтео да 'анализирам тај Закон али бих 'издвојио две његове уста
нове а то су: Привредна инспекција и Суд добрих људи. 

Хтео бих да направим поређење, с добром намером, да су рад
ници у овом региону били куд и намо у неповољнијем .положају, 
када је реч о 'Слободи организовања, радничком законодавству, не
го радници Шапца, Ваљева, Нрагујевца и др. места. Нисам случајно 
поменуо ове две инстанце из Закона о радњама због тога што је 
Привредна инспекција била идеално замишљена и требало је да 
буд~ неутрална, под кон'гролом Министарства привреде. Она је тре
бала да иде из предузећа у предузеће, 'Из рудника у рудник да слу
ша притужбе радника и контролише да послодавци не одступају од 
прописа из »Закона О раАњама«. Међутим, У пракси то 'се сасвим 
другачије показало. Инспектори су врло ретко долазили у овај ру
дарски регион и, уколино су долазили, свраћали би прво у канцела
рије полицијског комесара, који би им саопштио да је све у реду и
да се све нормално ради. Међу'Гим, сведочанства која говоре о слу
чају Илије Милкића, Драгише Лапчевића и осталих активиста Срп
ске социјалдемократске партије и Главног радничког савеза који су 
овде долазили говоре нешто друго. Они би одавде били одмах про
терани, пре него што би се нашли лицем у лице са својим друго
вима, радницима, међу којима је био и Петар Радовановић. 

Хтео сам ово да истакнем само због тога да би се видело под 
којим условима су рударски радници у овом региону радили и ства

рали своје радничке организације. 

Друга инстанца која је врло значајна као заштитна радничка 
инстанција је Суд добрих људи. Он је врло лепо замишљен и сас
тојао се од три члана, предста'вника радничне организације, пред
ставника послодаваца и трећег, неутралног представника. Они су 
по Закону о радњама могли све спорове да ,;ешавају, а њихове за
кључке морао је, за три дана, редовни Гра'.јански суд да изврши. 
Међутим, према подацима, види се да је много захтева Судова до
брих људи остало нереализовано. Спорови су трајали по три - че
'Гири године а онда су проглашавани као застарели. Та инстанца у 
овом региону скоро никада није основана, па не може да се говори 

о њеној активности и о њеном доприносу. 

Рекао бих још нешто о личности Петра Радовановића и о њего
вом израстању у онвирима радничног покрета. Дозволићу себи ма
ло више слободе да кажем да, обично, на оваквим јубиларним ску
повима на којима се ради о заслужним личностима преовладавају 
емоције а нритички приступ је потиснут у други план. Тако се чине 
грешке које се касније тешко исправљају. Зато Петра Радовано
вића треба посматрати у његовој средини у ,којој је живео и радио. 
Тако би и он 'сам поступио. Почетком јануара 1914. године, Петар 
је у дискуоији, на сједници радничке коморе, рекао и ову реченицу 
у присуству Филипа Филиповића: »Ми читав живот треба да се бо
римо за организацију и да се боримо кроз организацију«. Петар 
Радовановић је био такав од самог оонивања тих организација и 
борио се кроз те организације. Зато сматрам да Петра Радовано
вића, пре свега треба посматрати ·баш кроз раднички покрет, јер је 
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ан краз барбе радничкаг пакрета израстаО' у великаг пралетерскаг 
барца. 

Изучавајући раднички пакрет у Бару и акалини сазнаО' сам да 
је Петар Радавановић имаО' уз себе врла дабре сараднике. О таме 
је врла дабра гавариа Страхиња Паповић. ИмаО' је падршку какО' 
радника рудара, такО' и учитеља сацијалисте Милана Папав'Ића, каји 
је биО', и те какО' патребна интелектуална снага у авај средини. Не 
сме се забаравити ни Туцавићева ацена, 'Каји је чес.та вадиО' препи
рку са Миланам Попавићем, за кага каже да је »мудра И издржљи
ва" личност у пакрету. Папавић је у авај забаченај средини аснаваа 
прву сацијалистичку библиатеку. ЗатО' бих желеО' да вас падсетим 
на ава: синаћ кад СМО' били у Злату прва шта СМО' видели у витрина
ма спамен сабе били су часаП'иси и навине који су стизали у ту би
блиатеку. Та су први брајеви »Барбе« Димитрија Туцавића, теариј
скаг часаписа српске сацијалне демакратије, каји је, не сама fla мам 
мишљењу негО' и па мишљењу врсних зналаца таг периада, један од 
три најбаља у Еврапи. У »Барби« су се магли наћи, паред чланака 
из теорије радничкаг сацијалистичкаг пакрета, и текстави из фила
зофије, еканамије, астранамије, биалагије итд. Велика је ствар и 
част била, не сама за чавека из аве средине већ и чавека на Бал
кану, да има тај часопис у рукама. Тај часапис и »Радничке на
вине" су редовно стизали тајним наналима у спаменуту библиате
ку. Збаг тага, чини ми се, када се гавари а Петру Радаванавићу, с 
абзиром да је ан дуга биО' присутан у радничкам пакрету, сацијал
демократскам и Iюмунистичкам ми њега марама пасматрати у ад

ређеним етапама. Прва етапа је, па мам мишљењу да 1908. године. 
У авај етапи Петар је млади радник усијани пралетер каји иде у 
штрајкаве, агитује и бари се за организацију. О авам периоду има
МО' врла мала изварних дакумената. Изучавајући ову етапу, аута ри 
радава а Петру Радаванавићу су се служили, претежна мемоар
скам грађам. ЗатО' у тим радавима има доста павршнасти и праиз
ваљнасти у судавима а Петру РадО'ванавићу. 

Други периад је периад ад 1908-1914.гадине, кад ан чешће 
сарађује са Туцавићем, Филипавићем, Кацлеравићем, Папавићем, 
Лапчевићем и др. Та су биле врсне интелектуалне онаге сацијали
стички аријентисане. Такве снаге није имаО' ни један сацијалистич
ки пакрет у југаславенсним земљама. Захваљујући тим интелекту
алним снагама српски раднички покрет је могаО' да дабије на вре
ме преваде Маркса, Енгелса, Кауцкаг, Бебела и др. У три аргани
зоване серије преведени радави су ширени и ван rраница Србије. 
Та су услави у којима је Петар Радаванавић магаа врла брза да се 
развија ад рударскаг палуписменаг радника до изграђенаг ревалу
цианара. Овде СМО' чули паређење полажаја рударских радника у 
Србији са палажајем рударских радника у Енлескај. Ту има слич
насти и прихватљива је али чини ми се да је непатребна паредити 
Енгелса и Петра Радаванавића. Узмите авај пример: ставави Петра 
Радаванавића, када ан гавори на Конгресу а палажају рудара су 
врла слични са стававима и мишљењем Филипа Филипавића. Како 
по павратку са Хигијенске излажбе у Петрограду 1913. гадине Фи
лип Филиповић је серијам чланака абрадиа сацијални палажај ад-
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ређених структура у нашај средини, између асталаг даО' је и два 
веама лепа чланка а живату рудара и њихавај сацијалнај заштити. 
Та је Maraa да буде првакласни извар за Петра Радавановића и ан 
се напајаа из тих текстава. Такађе, не треба заборавити да је Фи
лип Филипавић биО' један ад ретких зналаца сацијалне палитике 
и радничкаг заканадавства у Еврапи. 

Петар. је имао срећне акалнасти да баш у Радничкај ка мари 
пачет.кам Јануара 1914. гадине, седи са таквим једним чавекО'м ад 
кага Је магаа мнага да научи. У свам саапштењу каје сам даО' за 
авај акругли ста гавориа сам а тај сарадњи између Радаванавића 
и Филипавића, али нисам абрадиа да краја његаву сарадњу у Рад
ничкај комари. 

На 'крају бих рекаО' да ми је била веама драга када сам чуО' 
дискусију др Милисава ОбрадО'вића и друга Страхиње Папавића и 
њихаве пази ве да мала критичније приступамО' изварима. Сматрам 
да је та аправдана јер су први наши радави а Петру Радаванавићу 
писани на аонову мемаарске грађе, не улазећи у дубља истражи
вања. Чини ми се да је авај скуп требала да буде у таме прекрет
ница, јер, акО' се ми сада акрибично не аднасима према изварима 
и направимО' грешке, питање је, уапште, 'када ће те грешке и ди
леме бити рашчишћене. ЗатО' бих се слажиа са друга вима диску
тантима да Петар Радаванавић неће ништа изгубити укалика се 
каже истина, јер истина а Петру Радованавићу је њему највећи 
спаменик, 'каји се маже падићи. Њему не треба ништа ни дадати, 
ни О'дузети. Он је анакав какав јесте - светаО' лин. ЗатО' бих јаш 
једнам замалиа другаве каји су дали прилаге да их јаш једнам па
гледају, прачитају, да се не би авам пригадам поткрале грешке. 
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