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РЕЧ УНАПРЕД

1ожда је и ово махнито време пресу-

дилода ова књига буде написана.

А можда је требало написати много

раније.

Како било, ево сад је предајем читао-

цима.

Дуго се покушавало, силом, да се српска

прошлост раздвоји од српске садашњостн На-

жалост, изгледа да се у томе успело. Уместо

учитељице живота, историја је узимана као

прост след збивања. Тумачења су се редовно за-

снивала на новој идеологи/и, којаје, сама по се-

би, имала одговоре на сва питања. Тако смо, као

народ, сасвим неспремни дочекали проласт

марксистичке доктрине.

Догађаји су ишли испред нас. Зато се и

десило да српска историја, њена порука и сми
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Милан Сш. ПрошиН

сао, постану предмет злоупотреба или, још го

ре, оруђеурукама власти.

Намера пишчева била је бар у томе да

отвори кључна питања српске историје послед-

ња два столећа. У овој књизи, управо због тога,

недостаје строге хронологије и поступка. Овоје

уствари само један низ размишљања о судбини

Србије токомдеветнаестог идвадесетог века. И

то размишљања из личногугла ауторовог. Мо-

је амбиције нисупрелазиле туграницу.

Усуђујем се да овим списом одам послед-

њу пошту свом уваженом учитељу пок. профе-

сору Радовану Самарџићу. Судбина је хтела да

међу његовим последњим записима буде миш-

љењеуправо о овомраду.

Благодарност, на првом месту, дугујем г.

ПетруДимитријевићу, свом старом пријатељу и

доброчинитељу, без чије потпоре и охрабрења

ни ова књига не би била објављена, као уоста-

ломни она претходна.

Захвалан сами својој кући, Балканолош-

ком институту САНУ. За све ове године, у сва-

кој прилици, Институт}е стајао на мојој страни

и свесрдно помагао остварења мојих замисли.

Такоје било и овогпута.

Бројна сазнања изнета у овој књизи, ску-

пио сам у бескрајним разговорима са пријате-

љима историчарима. Међу њима морају да буду

поменута имена гг. Душана Т. Батаковића, Во
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Усион и иад сриске иде]е

јислава Павловића, Александра ФотиИа и Ни

коле Самарцића..

На^зап, велики посао обавиоје мојдругар

г. Милан Сто/адиновић, ко/иуе сво]им знањем и

трудом средио првобитнирукопис и дао му ос-

новну рачунарску обраду. И њему овим путем

исказујем сво]у захвалност.

Ова^е књига пуна вредносних судова. Не-

ки су оригинални, неки преузети од других пи

сана. Без обзира на извор и порекло, одговор-

ност за сваку исписану реч и дату оцену сноси

)'едино аутор.

Милан Ст. Протип
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УВОД

|рпска исторща модерног времена имала

^е два велика раздобља. Ако је деветна-

ести век био столеће рађђања савремене

српске државе, онда је двадесети век одвео Ср-

бщу у многонационалну Југославщ'у. Ако је ми

нуло столепе било доба узлаза, онда ^е наш век

био време силаза.

Током прошлог века, Срби су, у таласи-

ма, израњали на позорницу европске савреме-

ности. Упоредо су градили своју државу и споља

и изнутра. Национална свест читавог народа

развщала се из деценще у деценщу да би се на

послетку претворила у свеобухватан национа-

лан програм у чщем се средишту налазила Срб-

ща као држава европског кова.

Унутрациьа кретања исто су тако прати

ла европске токове. Државно уређење тежило

је, корак по корак, оном политичком поретку

који је најбоље могао да изрази општу нацио
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Усион и иад сриске идеје

налну сагласност. После многих покушаја, и ус-

пешних и мање успешних, Србија је коначно,

почетком нашег столећа, досегла до највишег

степеника у развоју националне државе - пар-

ламентарне демократије.

Тек је тада, оснажена и чврста, постала

спремна да оствари идеал Европе деветнаестог

века - национално уједињење.

У главним цртама, српска историја 1804-

1914 није одударала од оног правца којим је

ишла већина европских народа. Србија је доче-

кала Први светски рат као парламенарна мо-

нархија са стабилном материјалном основом и

уравнотеженим друштвеним устројством. Сва-

ка социјална група пронашла је своје место у

односу на друге и у односу на друштво као це-

лину. Политички систем стекао је основна обе-

лежја рног уједињујућег споразума на основу

којег су сви чиниоци сагласни у поштовању оп-

штих правила политичке утакмице.

Исход рата донео је преокрет. Србија се

утопила у Краљевину Срба, Хрвата и Сло-

венаца, несвесна колико је тај чин био судбоно-

сан. Национално и државничко самопоуздање,

победилац опијен својим победама, сан о вели-

кој држави на Балкану, све је то Србију и њене

предводнике одвело ка југословенском уједи-

њењу.

Удруживање са јужним Словенима из

бивше Аустроугарске, убрзо је Србима угрози
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Милан Сш. ПрошиН

ло главне ослонце националног посто]ања, оне

ослонце који су са много напора изграђени ток

ом деветнаестог века. Постепено, али неумит-

но. Неспоразум је, изнад свега, лежао у супрот-

стављеним националним и државним идејама.

Српска мисао била је сва државотворна, и по

правцу и по последицама. Хрватска идеја, била

је противна држави и њеним носиоцима. Сукоб

између народног јединства и тежњи ка нацио-

налној индивидуалности био је уствари сукоб

две државне идеје од којих се свака налазила на

различитом степену зрелости. Југословенство

није могло да опстане само зато што је његов

карактер рушио и једну и другу идеју.

Период између два рата сведочио је ни

зом догађаја да је то пут без повратка. Хрвати

су морали добити, јер нису имали шта да изгубе.

Из једне вишенационалне државе просто су се

преселили у другу- Срби су били осуђени да из

губе, јер је њихов улог био највећи. Они су у Ју-

гославију унели сва своја достигнућа.

Други светски рат потврдио је, сасвим

огољено, до које мере су национални циљеви

међусобно сукобљени. Национална мржња про

истекла је из узајамног поништавања две наци-

је. Крваво искуство Другог светског рата мора-

ло је бити последњи знак да је опстанак зајед-

ничке државе увод у нову трагедију. Стварање

Независне државе Хрватске и планско униште-

ње Срба као народа била су крајња упозорења
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Усион и иад сриске идеје

да хрватска национална мисао иде право против

српске и да ту помирења не може бити никада.

Једино је могло бити раздвајања.

Долазак комуниста на власт по завршет-

ку рата и ново револуционарно уређење поново

је помутило јасне представе о односима две

главне југословенске нације. Комунистичка иде-

ологија и поредак на њој изграђен збрисали су

сазнања из претходног заједничког живота.

Сувереност и државност признате су свим ет-

ничким групама, без обзира на историјска и на

родна права. Југославија је преуређена као фе-

дерација утемељена на националном начелу и

праву на самоопредељење до отцепљења сваког

народа и његове републике појединачно. Јемац

јединства била је искључиво комунистичка пар-

тија са својом војском и неприкосновеним во-

ђом.

Али, ово решење, које је несрпским ет-

ничким целинама обезбедило излазак из рата на

страни победника уместо на страни поражених,

било је колико насилно толико и погубно. Пос-

лератна Југославија дала је привид државности

и Хрватима и осталима.

У читавом овом кругу судбине, улога ве

ликих сила није могла бити без утицаја. И ства-

рање уједињене државе 1918, и победа комуниз-

ма 1945, остварени су уз страну помоћ и у стра-

ном интересу. Европска политика никада није

хтела јаку национално јединствену државу на

13
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Балкану. За то су моћ, пре свих, поседовали Ср-

би. Отуда је притисак на њих био налачи. Нема

завере, постели само рачуница.

Све оно што су Срби градили током де-

ветнаестог века, камен по камен, разграђивало

се у двадесетом веку, исто тако камен по камен.

Пошли смо од Првог српског устанка, из-

борили аутономну кнежевину, потом државну

независност и Краљевину. Имали смо власт

аутократску, олигархщ'ску, просвећену, чинов

ничку и на послетку, демократску. Заокружили

смо своја национална пространства и кренули у

остарење тог циља.

Створили смо националну културу до са

мих граница светских узора.

Али смо направили један корак више не

го што су нам снаге дозвољавале, један корак

више него што нам је било допуштено. Прела-

зепи ту линију, све је кренуло низбрдо. Губили

смо редом: демократку, државу, нацију, веру...

Зато и нисам умео да смислим бољи нас-

лов за ову юьигу од - Усйон и йад срйске иде/'е.
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НАЦИОНАЛНЛ ИДЕ1А

И НАЦИОНАЛНЛ ДРЖАВА

т
сторша не подлеже строгим законима.

Ипак, исторщско кретање поседу^е од-

ређђене правилности. Скривене и

уопштене токове развсла. На том месту научно

разматрање постаје и опасно и клизаво. Лако се

губи у натегнутим и недовољно верним предста-

вама о људској прошлости. Али, управо тај пра-

вац ми1шьења, који се обично назива историј-

ском синтезом, може да донесе виши степеи саз-

нања и разумевања појава и дога^'а.

Покушај да се проникне у сам смисао и

значение историјских феномена уствари и јесте

највећи истраживачки изазов.

Срби у сваком погледу припада]у европ-

ској породици народа. Сви они сложени проце-

си који су захватили Европу, стигли су и до Ср-

ба, остављајући посебна обележја и дубоке тра-

гове. Нема озбиљног изучавања српске исторще
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без ослонца на историјске токове у Европи. И

идеје и појаве преплитале су се и преливале до

те мере да је европско истовремено постајало и

српско. Она изузетна, српска народна својства

ретко су се показивала потпуно чиста, ослобо-

ђена европских утицаја. Српска историја девет-

наестог и двадесетог века отуда и јесте један ог-

ранак европске историје. Није Српство ишло

насупрот Европи чак ни онда када је са Евро-

пом било у раскораку. Поједини национални

интереси увек су у сукобу, али су општи правци

и тада слични, понекад и истоветни.

* * *

Модерна европска историја у последња

два века одређена је једним основним фактом:

изграђивањем савремених нација. А нацију је

најбоље дефинисати као народ, дакле етничку

групу, која има три темељна својства: свест о

самој себи, вољу за заједничким животом и

изграђене институције свог постојања. Ствара-

ње европских нација, наравно, био је разгранат

процес, неједнак у времену и појединачним од-

ликама. Сваки од европских народа тражио је

свој пут ка националном потврђивању. Само је

општи циљ био јединствен. И деветнаести и

двадесети век ухватили су Европу у великом

превирању. Старе вредности из претходног до-

ба падале су једна за другом у револуцијама,
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Усион и иад сриске иде]'е

устанцима и бунама. Нови ред стварао се тешко

и напорно уз небројене жртве и заблуде. И ни-

када се до краја шие створио. Систем национал-

них држава требало је да буде тај савремени ев-

ропски поредак. Противречно само по себи, јер

еманципащп'а једне нацще на сво]им ивицама

потире другу, ново европско устро]ство остало

је неокончан процес. Стабилност је постигнута

решењима победничких нација или, рш чешпе,

замрзавањем постојећег станиа. Старще нащи'е и

н-ихове државе успеле су да своја национална

питања и територще утврде и ограниче тако да

се задовоље суштински национални интереси и

очекивања. Они мањи и задоцнели народи с му-

ком су се пробвали кроз замке, и унутраппье и

спољашње, ка остварењу својих националних

циљева.

Развој европских националних држава

водио је једном вишем реду ствари. Прихвата-

њем демократског система, прона^ен је погодан

начин да се унутар једне нащи'е постигне задо-

вољавајући степен друштвене и политичке саг-

ласности. Политички споразум супротставље-

них делова националног друштва обезбедио је

укупан економски и државни напредак. Овај

европски исторщски образац, национална и де-

мократска држава, никада нще овладао чита-

вим Континентом. Ни тамо где је изишао као

победник шие до краја успео да заустави сукобе

између појединих националних интереса.
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После многих оружаних сукоба и два

светска рата, западна Европа је најзад пронаш-

ла наизглед успешан одговор. Уједињење на те-

мељима сродних политичких, економских и

културних вредности требало је да замени не-

мир националних супротности.

Онај други део Континента ишао је дру-

гачијим путем. Подељени између три старомод-

не и многонационалне империје (Русије, Аус-

трије и Турске), народи источне Европе лутали

су између националних тежњи и утицаја споља.

Процес националног ослобођења био је спорији

и тежи. Уступајући пред јачим супарником ис-

точноевропски народи углавном су се задово-

љавали борбом за националну аутономију. Оту-

да је коначни циљ постигнут са задоцњењем или

никада и није достигнут. Демократска држава

остала је готово сасвим ван домашаја ис-

точноевропских нација. Дуготрајна борба за на-

ционалну еманципацију није дозвољавала сло-

бодан унутрашњи развој институција власти.

Демократско уређење могло је да се раз-

вије само у оним срединама у којим се нацио-

нално осећање поистоветило са припадношћу

држави. Тачније, само у тренутку у којем наци-

онална свест добија свој свеобухватни израз у

индивидуалном и колективном држављанству.

Примера ради, Француз више није припадник

француског народа истог етничког и верског

порекла, и језика, него једноставно сваки грађа
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нин француске државе. Све оне претходне на-

ционалне особине веп су уграђђене и распрос-

трањене деловањем државе, дакле једног уређђе-

ног друштвеног механизма.

Национална држава као универзални из

раз модерне европске исторще имала је три сво-

]а основна облика. Први су чиниле оне државе у

западној Европи чи)и ^е развој почео најраније и

био на]мање ометан. Предвођђене Великом

Британијом и Француском, ове нације изгради-

ле су демократске националне државе веп ток

ом деветнаестог века. Другу групу чиниле су на

ционалне државе средње Европе, у првом реду

Немачка и Италија. Њихово је национално у)'е-

дињење дошло тек кра]ем минулог столена.

Сасвим удаљене од демократског модела, ове

државе подлегле су искушењима спољаппьег

потврђивања своје националне зрелости. Нај-

зад, источна Европа је и почетком двадесетог

века остала заробљена у многонационалним

царствима, без истинске прилике за национално

осамостаљење. Тек је на крају Првог светског

рата победило начело нащн'е. Али, ни тада овај

општи принцип шн'е применен на надооследнщи

начин.

Демократски облик државног уређења

нашао се на рш једном испиту. Изазови тотали

таризма, интернационалног (Совјетски Савез) и

националног (Немачка и Италща), довели су

Европу до новог сукоба у којем је, после неза
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мисливог крвопролића, национални тоталита-

ризам побеђен уз огромну цену. Европа је нас-

тавила да опстаје на оштрици два сукобљена

света, два супротна схватања, два непомирљива

блока. Сваки од њих имао је своју унутрашњу

логику постојања: први заснован на демократ-

ским начелима националних држава, други уте-

мељен на револуционарној доктрини класне

борбе. Тако је стари Континент остао пресечен

на двоје у последњих педесет година. А када се

гвоздена завеса подигла, видело се да нити је

Запад остао веран чистоти својих демократских

традиција, нити је Исток имао ону идеолошку

непоколебљивост из које је годинама црпео

своју одлучност.

Народи источне и југоисточне Европе ус-

твари никада и нису стигли до степена утемеље-

не националне државе. Само у кратком раздоб-

љу измећу два рата створене су националне др-

жаве на истоку. Опасност од продора комуниз-

ма спречена је једном преградом састављеном

од нових државних јединица (согс!оп 5апка1ге). Ни

у том периоду нове земље источне Европе нису

успеле да своје националне државе стабилизују,

што из унутрашњих разлога, што због мећуна-

родних притисака. Углавном су све подлегле

првом озбиљном искушењу.

Осећај националне угрожености код на-

рода средње и источне Европе није дозвољавао

да се процес еманципације одвија редовним пу
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тем. У огромној жељи да се тешко стечена са-

мосталност заштити кренуло се супротним

правцем. Различите форме недемократских сис-

тема и војних режима били су претежни облици

заштите тек остварених националних тежњи.

Једини истински изузеци у овом делу Ев-

ропе биле су Србија и Грчка. Њихов национал-

ни и државни развитак током деветнаестог и

почетком двадесетог века највише је личио на

процесе у западноевропским државама. После

ослободилачких устанака почетком деветнаес-

тог века следила је борба за државну сувере-

ност, која је у оба случаја и остварена у мину-

лом столећу. Код Грка релативно брзо, код Ср-

ба много спорије. Тако су и Србија и Грчка за-

корачиле у нови век са заокруженим национал-

ним и државним институцијама, на добром путу

да остваре и онај идеал националне државе који

смо назвали парламентарном демократијом. Тек

је исход Првог светског рата раздвојио ис-

торијска искуства Србије и Грчке.

* * *

У основи преображаја западне Европе

којим су створене националне државе демок-

ратског урећења лежао је нови економски по-

редак слободног тржишта. Процес је текао у

два основна смера.
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С ^едне стране индустрщска револущн'а

друге половине осамнаестог и читавог девет-

наестог века створила ^е примарни капитал,

дакле концентрисан новац способан да оплоте

сам себе. Из тога је произишла основна правна

и економска претпоставка - апсолутно заштиће-

на приватна сворна. Ова првобитна акумулаци-

]а створена у производний даље се преливала у

трговачки и најзад финансщски капитал.

Индустриеи развој водио је ка развщ'ању тр-

жишта, а деловање ослобођђеног тржишта узро-

ковало је стварање банкарског, кредитног и

монетарног система. Западна економща се тако

претворила у сложен систем изразито ефикас-

ног пословања.

С друге стране, савла!)ивањем нових тех-

нолопн'а и убрзаним техничким напретком ис-

поставило се да производииа нще и не може

бити основни стваралац вредности. Класичан

редослед привредног циклуса од производние

преко промета и расподеле до потроипье, ру

шила је сама економска реалност. Читав еко-

номски систем преламао се на тржишту. Оно је

преузело улогу јединог судщ'е у одређђивању

вредности. Овај реални израз матерщалних до-

бара била је и јесте цена одређђена искључиво

односом понуде и тражње на тржишту и ничим

више. Нще производииа више подстицала про-

мет, него обратно. Тржишни закони будили су

одређђени вид производние, из простог разлога
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што је та производња доносила највећу зараду.

Промет ствара вредност, а тиме стимулите

производњу. Марксистичко схватање ове појаве

по којем је људски рад једини извор новог ква-

литета могло је да опстане само као заводљиво

средство за оправдание сощн'алне револущн'е и

визще неког праведшн'ег друштва. Али у ствар-

ности, тржиште ^е постало мерило за све обли

ке људског делања.

Савремена исторщска разматрања немо-

гупна су без основа политичке економије. Зато

је изгледало неопходно да се бар основни тео-

ри)'ски шумови разрасне. У супротном, слика ев-

ропског развитка у последњих две стотине годи

на не би била укупна и заокрупьена.

Слобода у економском наметала је пот

ребу за слободом у политичком животу. Пред-

ставничка демократка, или прецизнщ'е демок-

ратски парламентаризам, ро^ен је спонтано,

упоредо са изградњом система слободног тр-

жишта. Исто онако као што је функционисало

тржиште у виду скупа људских потреба и жеља,

тако је и демократски поступак чинио систем

уређђених односа којим се организу)'е државна

власт.

Оба ова система, и економски и политич-

ки, одлику)у се готово неограниченом способ-

ношпу прилагођђаважа. Форме су се мењале, али

је суштина остајала иста. Принцип индивидуал-

не користи по којем је појединачни интерес пр
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венствен, а колективни само збир индивидуал-

них, показао је све своје врлине и у трајању и у

ефикасности. Западноевропска цивилизација

створила је националну државу посебне врсте,

испуњену демократским поступком и системом

слободног тржишта.

* * *

Српска национална мисао појављивала се

у три своја основна вида: ослободилачком, др-

жавном и културном. Сваки од тих модела ис-

казивао је одрећено стање националне свести и

водио је, следствено томе, остварењу одређених

националних циљева. Узети заједно, то су уства-

ри били појавни изрази националне идеологије у

три степена укупног сазревања српског на-

рода.1

Ни у овом погледу, развој српске идеје

није много одступао од општих праваца европ-

ске историје. Ове три фазе модерног национа-

лизма биле су својствене већини европских на-

рода, нарочито оним највећим и најутицајнијим.

Прва од ових историјских равни одрећена

је националним и ослободилачким тежњама

српског народа. Свест о припадности једној на-

ционалној групацији, колико год магловита у

представи о распрострањености Срба и њихо-

вим етничким границама, била је, у сваком пог-

леду, и извор и темељ борбе за националну сло
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боду. Даљи правац развоја националне свести

водио је стварању националне државе. Нацио-

нално ослобођење и није ништа друго већ ору-

жани, економски и духовни рат против страног

господара. Као крајњи циљ увек се јавља на-

ционална држава. Отуда следећа степеница у

народном развитку, овде названа државотворни

образац, добија много јасније обрисе. Постепе-

но се склапала слика о особинама, вери, обича-

јима, језику, и што је најважније, самосталном

државном устројству. Демократска држава мог

ла је настати само као најзрелији стадијум др-

жавотворног националног модела. Крајем про-

шлог века Србија као држава и Срби као нација

стигли су до те боље форме националне државе.

Најзад, последња етапа у преображају на

ционалне идеје јесте она у којој се национално

биће једног народа укључује у универзалну заје-

дницу Европе и света. Доба када Срби, свесни

свог Српства и у духовном и у материјалном

смислу, добијају вољу да уграде себе у опште

оквире светске политике и културе, а да при то

ме не изгубе ништа од свог посебног национал-

ног идентитета. Овај културни образац Срби

никада нису потпуно достигли, али су у једном

тренутку своје историје били на добром путу

(прва трећина двадесетог века). Тачније, само

најугледнији Срби стигли су до оних висина на

којима се национално улива у универзално.

Српско друштво као целина ипак је до данас ос
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тало ограничено својим исконским и наслеђе-

ним особинама.

1. Модерна српска историја с правом се

рачуна од Првог устанка 1804. године. Ако се у

европској историји узима Француска револуција

као почетак савременог доба, онда Срби нису

много заостали у односу на Европу. "Нема ни-

чег изван или изнад Велике француске револу-

ције", написао је одавно један умни мислилац.

Слично би се могло утврдити за Први српски

устанак. Излазак Србије на позорницу модер

низма дошао је само петнаест година доцније.

Одлука да се дигне општа буна против

страховладе дахија убрзо је прерасла у истински

ослободилачки покрет. Први устанак се неве-

роватном брзином претворио у борбу за нацио-

нално ослобођење. Он је уствари започео прву

фазу у развоју националне идеје. Срби су се по-

кренули тражећи излаз из једног реално непо-

вољног положаја. Зулум отпадника од султан-

ске власти био је само повод за побуну. Унутра-

шња жеља за националном еманципацијом Ср-

ба као народа била је истинска суштина Првог

српског устанка.

Срби нису сасвим неспремни дочекали ту

1804. годину. После четири века под турском

влашћу, они су заборавили многе од оних сред-

њовековних установа и идеала који су, у то дав

но време, створили српско царство. Дуготрајно

ропство под Турцима учинило је да Срби изгубе

26

http://www.balkaninstitut.com



Усион и иад сриске идеје

готово све одлике аристократског друштва. Пр-

во је нестала сама држава, а са њом и српска

феудална господа. Ускоро од величанствене

средњовековне краљевине није остало ничега,

осим памћења. Срби су невољно пристали да

живе под страним господаром, туђим и непоз-

натим, али су спонтано чували представе о сво-

јој светлој прошлости. Народна поезија је, тако,

настала као спонтани израз којим се штитила

осетљива и интимна свест о историји и прецима.

Народно певање сликало је прошлост улепша-

ним бојама. Мрачна стварност тражила је утеху

у идеализованом народном сећању. Када један

народ падне на само дно свог постојања, нацио-

нално се претвара у морално. Отуда и српске

народне песме увек носе јачу поруку моралне

заповести, него бујицу националних осећања.

Опстанак народа, Срби су схватали као чин

жртвовања за опште Добро у борби против оп-

штег Зла. И Свети Сава и Косовска битка и

Марко Краљевић значили су много више од на-

ционалних јунака и легенди. Израсли су у сим-

оле српског моралног завета.

Од свих древних српских установа прежи-

вела је само Српска православна црква. Њена

улога под Турцима била је двострука: заштит-

ничка и духовна. Црквене зидине биле су пос

ледњи бедем пред ударима освајача, али је Срп

ска црква носила и ону лучу православља која је

уједињавала хришћанство и Српство. У Цркви,
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Срби су пронашли три стуба свог народног

постојања: доказ да су некад били велики, моћ-

ни и своји, организованог браниоца народа и ту

мана свог посебног, српског погледа на свет.

Народна поезија и Српска црква биле су

главни ослонци на којима је могао да се дигне

устанак против Турака. Срби се никад нису по

мирили са животом под османском влашћу. Ни

национално, ни духовно, ни морално. Устанак је

постао питање савести.

У историографији, и домаћој и иностра-

ној, често се постављало питање карактера Пр-

вог српског устанка. Старији историчари виде

ли су у устанку истинску националну револуци-

ју. Неки савременији писци одређивали су Кара-

ђорђев устанак као једну социјалну буну упере-

ну против турског друштвеног и економског по-

ретка. Поједини, посебно страни, аутори одри-

цали су сваку другу суштину устанка, осим се-

љачке. Они су српски устанак оцењивали јед-

ноставно као сељачку побуну. Сматрајући да

српско друштво у освит деветнаестог века није

поседовало друштвену снагу и зрелост за нешто

више од тога, ови научници су гледали на Први

устанак у изразито упрошћеним категоријама.

Устанак јесте био све то, али и много ви

ше од тога. Још је Стојан Новаковић своју књи-

гу о првом устанку назвао Вас/срс државе срп-

ске. Неспорна је чињеница да је Први српски ус

танак у својој основи био један ослободилачки
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покрет. Иако је захватио само део српског на

рода, онај који је живео у Београдском пашалу-

ку, он је пре свега исказао дуговековну тежњу

Срба за ослобођењем од туђинске власти.

Дакле, у самом почетку, био је то народни

устанак означен борбом против свакодневних

злоупотреба самозваних властодржаца. Прво-

битни мотив састојао се у оружаном супрот-

стављању дахијском терору. Тај негативни, ру-

шилачки, одречни карактер Првог устанка пр-

венствено пада у очи просто зато што се налази

на самој површини историјског посматрања.

Већ после 1805. Карађорђев устанак до-

бија дубљи и далекосежнији смисао - тежњу ка

националној еманципацији која је, у својој крај-

њој последици, требало да доведе до стварања

националне државе. Образование Правитељ-

ствујушчег Совјета као врховног политичког

тела устаничке Србије и Карађорђеви закони

били су уствари заметак модерне српске држа

ве.

2. Државотворни образац, отуда, градио

се упоредо са борбом за националну слободу.

Прва два стадијума националне идеје смењива

ла су се током читавог деветнаестог века, али су

ослободилачке тежње постелено препуштале

главну улогу процесу стварања државе и њених

установа.

Већ је у Другом устанку Кнез Милош

прилично учинио у том правду. Он је грађење
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државе разумео као свој примарни задатак. Ко-

лико је радио на међународном признању Срби-

је у статусу аутономне кнежевине, још се више

трудио да удари унутрашње државне темеље.

Милошево схватање власти проистекло је из ду-

говековног турског искуства. Без великог зна-

ња о европским државним институцијама, он је

свој неограничен ауторитет поистоветио са срп-

ским националним и државним интересима. Из

та два основна елемента настала је прва српска

држава у новијој историји. Мада ослобођена од

Турака, Милошева Србија наликовала је свом

дојучерашњем господару. Први Обреновић вла-

дао је попут турског паше. Он другог начина

није ни познавао, а није ни био спреман да нау

чи.

Отпор Милошевом самовлашћу појавио

се убрзо после избијања Другог устанка и није

престајао све до Кнежевог одласка из Србије

1839. Сваких неколико година незадовољне ста-

решине дизале су буне против Милошеве ауто-

кратске владавине, али је Милош увек успевао

да их угуши. Најозбиљнији покушај да се Кне-

жевина Србија уреди по европским мерилима

био је Сретењски устав из 1835. године. Тада су

се у Србији сударила два схватања државе. Пр-

во је било Милошево, домаће, настало из ос-

манског наслеђа. Друго је било увезено са стра

не, европско, Србима непознато. У том тренут-

ку, они још нису били спремни за оштар заок
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рет ка демократској држави. Зато је Милош од-

нео победу над заступницима европске држав-

ности.

Ни после Милошевог пада, Србија није

ушла у раздобље демократије. Поступни развој

установа власти стигао је само до олигархијске

управе у Србији. Ову фазу у развоју државне

мисли предводили су и оличавали уставобрани-

тељи. Од владавине једног човека поредак у Ср-

бији се претворио у владивину одабране групе.

Смењивале су се династије, владари и људи на

власти, али се сам систем мењао споро и с му-

ком. И на Светоандрејској скупштини 1858. која

је на површину избацила либерале, једну стран-

ку са западним погледима на политику, опет је

превагу однео стари начин владања. Кнез Ми

лош се у позним годинама вратио на српски

престо.

За владе Михаила Обреновића, Србија се

приближила оном моделу државе који се обич-

но назива - просвећени деспотизам. Од свих

српских кнезова деветнаестог века, Михаило је

добро разумео историјску улогу Србије у међу-

народним односима. Сви његови напори да чи

тав Балкан покрене и уједини, а Србији обезбе-

ди водеће место у том покрету, права су потвр-

да националне политике овог српског владаоца.

Михаило је сањао о ослобођењу читавог Полу-

острва и о уједињењу свих српских земаља под

његовим жезлом. За разлику од свог оца, млађи
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Обреновић је владао савременије. Био је свес

или оних неминовних економских и културних

потреба које су од Срба могле да створе модер

ну нацщ'у. Али, у погледу унутраппьег устрој-

ства, држава се и даље ослањала на апсолутну

власт Кнежеву и његов чиновнички апарат.

Систем је деловао углађени)е него онај прет-

ходни. Био је то српски пример европске ауто-

кратще. Поново су национални циљеви однели

превагу над политичким променама. Овога пута

обухватнще и утемсгьенще него раније. Учвр-

шћивала се држава споља, али не и изнутра.

3. Западне политичке идеје стизале су у

Србију заједно са првим нараштајима учених

људи школованих у западној Европи. Либерали

су били први весници новог времена. Либерал-

ни покрет у Србщ'и добио је свој пуни замах

шездесетих и седамдесетих година прошлог ве

ка. Задојени западним духом либерализма, ови

млади и образовани Срби донели су са собом

прегршт нових погледа на државу и политику.

Недовољно сталожени да вишеструке утицаје

преточе у једну политичку идеолопн'у, српски

либерали најстари)'ег колена лутали су између

концепции романтизма, модерног национализ

ма и нејасних представа парламентарне демок

рата)^. Упркос томе, захваљујући либералном

покрету узбуркао се политички живот у Ср-

бщи.
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У то рано време либерали нису чинили

једну строго организовану групацију, а још ма-

ње политичку странку. Био је то неформалан

скуп људи блиских више по годишту и образо

ван^, него у идејама. Оно што су либерали за-

почели у Уједињеној омладини ипак ће се окон-

чати стварањем модерних политичких странака

у Србији. Али, тај пут до демократског парла

ментаризма потрајаће све до почетка двадесетог

столећа.

Међу либералима тешко је утврдити нај-

важније групе, пошто је индивидуални дух ње-

гових предводника увек односио победу над мо-

гућностима чвршћег уједињења. У сваком слу-

чају, могућно је издвојити два правда или још

боље две тежње међу либералима. На једној

страни нашли су се они који су на прво место

стављали идеје правог либерализма (слобода,

једнакост, правда). У самом почетку њих је нај-

боље представљао Владимир Јовановић. Доцни-

је се из тог круга развила Либерална странка на

челу које се налазио Јован Ристић један од уме-

ренијих и практичнијих либерала. Ону другу

струју, склонију европским теоријама о друштву

и политици предводио је свакако Светозар

Марковић. Од свега овде је најважније запазити

да су либерали били ти који су започели једно

ново раздобље у којем су политичке идеје са за

пада први пут крочиле на тле Србије. Тог тре
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нутка Срби су отворили нову страницу своје по-

литичке исторщ'е.

Дело Светозара Марковића је прича за

себе. Он је из многоструких разлога ]единствена

појава на српској политичкој сцени. Не само за

то што је заорао дубље од либерала и што је

први поставио радикалне захтеве за увођђење

политичких промена, него пре свега зато што је

ударио темеље, и идејне и организационе, буду-

пе Радикалне странке.

Марковић је умро млад. Нщ'е рш био на-

вршио тридесету. Управо зато шф стигао да

све своје мисли и идеје коначно уобличи у једну

политичку доктрину. Живе и несталне природе,

препун жеље да постигне што више, Светозар је

у размишљању остао разбацан и несређен. Ути

ца^ су били интензивни и различити. Од руских

народњака и социјалиста, преко западноевроп-

ских либерала до трагова марксизма. И по об-

ластима за које се занимао, Марковић ^е пока-

зивао до које мере су његова интересовања би

ла широка и разнородна. Писао је и о књижев-

ности, и о економщи, и о политици, и о нацио-

налном питању. Паметан и даровит често је бо

ље осећао појаве него што ^е био способан да их

разложно протумачи. Идеалист, он се тешко

мирио са реалностима упорно покушавајући да

стварност прилагоди сворм и туђђим теорщама.

Обратан поступак ишао му је много теже. Али,

један тако бу)ан мислилац, изданак новог срп
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ског нарашта)а, успео ^е да покрене и људе и

идеје. Нажалост, посао који је започео није сти-

гао да доврши.

Оно што је са нашег становишта најбит-

није јесте то што је Светозар Марковић прео-

кренуо однос националног и политичког. За

разлику од либерала ко^ су у спокаппьем осло-

бођењу тражили први услов за унутраппьу сло

боду, Светозар је сматрао да унутраппьи поли-

тички преображај треба да добије предност над

остварењем националних циљева.

Некако у исто време, одмах после тра-

гичне погибије Кнеза Михаила, пришло се изра-

ди новог устава у Србщи. Под утииа)'ем умере-

них либерала тај докумет је и донет 1869. за

владе намесништва малолетном Кнезу Милану

Обреновићу и отуда добио име - намеснички ус

тав. Удаљен од истинске парламентарне демок

ратов, овај документ успоставио је Народну

скупштину, једно стално представичко тело, али

са суженим законодавним овлашћењима. Устав

је јемчио и основне грађанске слободе. Ипак, у

односу на претходно стание потпуног апсо-

лутизма владаоца и Савета, био је то корак

напред.

Уставне и политичке борбе за демок-

ратију узеле су пуног маха у Србщи почетком

осме деценије деветнаестог века. Из сазива На-

родне скуштине за 1880. годину издвојио се је-

дан број посланика и почетком 1881. основао
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Народну радикалну странку. Истовремено је

објављен и политички програм тек створене

странке. Сасвим кратко саопштени су основни

политички циљеви који се могу свести на следе-

ће тачке: уставна реформа; јемства свих поли-

тичких права и слобода; општинска самоуправа;

и национално ослобођење и уједињење. У ради-

калном програму најзад су се разјасниле и сједи-

ниле све оне политичке идеје које истовремено

одсликавају европски модернизам и аутентично

политичко наслеђе.

Народна радикална странка била је пре

политички покрет, него политичка странка.

Она је била та која је покренула српско сељаш-

тво, далеко најмногољуднију друштвену групу и

храбро га увела на политичку сцену. Предвође-

на млађом генерацијом српске интелигенција

она је обухватала све социјалне слојеве: и ели-

ту, локално чиновништво, и имућне трговце, и

сељаштво. Врло блиска некадашњој породичној

задрузи, са нечим завереничким међу чланови-

ма, Народна радикална странка убрзо је поста-

ла најбројнија политичка организација у Срби-

ји. Поједностављена политичка начела, сведена

на основне захтеве модерне демократије и неиз-

бежну демагогију као политички метод, поста-

ла су главно радикално оружје. Радикали су по-

нели барјак савремене Србије.

Устав из 1888. који је донет под превас-

ходним притиском управо радикала обележио је

36

http://www.balkaninstitut.com



Усион и иад сриске идеје

то ново доба. По угледу на најбоље европске

основне законе, он је утемељио оне битне поли-

тичке захтеве које је Пашићева странка поста

вила. Иако је формално донет сагласношћу свих

политичких чинилаца, овај акт је са правом

стекао име - радикалски устав. Народна скуп-

штина је постала законодавно тело, уведе-но је

практично опште право гласа пунолетних

мушкараца, обезбеђене су све демократске сло

боде, а општинска самоуправа је заменила би-

рократски централизам.

Поводом доношења новог устава, Краљ

Милан је изјавио, не без пакости:

"Сви су се драли и викали и тражили но

ви устав. Због тога сам га и прихватио. Хтео сам

да то питање доведем до бесмисла и да тако

докажем да овај устав није за Србију".

Али, борба за коначну победу демок

ратке у Србији трајала је све до 1903. године.

Последња четвртина деветнаестог века била је

означена непрекидним сукобом оних који су

снагу државе видели у ауторитету централне

власти и Краља и оних за које су уставност и

парламентаризам били једино политичко реше

ние. Тек после Мајског преврата у позно про-

леће 1903, Србија је коначно ушла у период пу

не демократије и тиме се сасвим приближила

свом европском узору.

Политички преображај однео је победу

над националном еуфоријом. Србија и српски
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политичари нису заборавили на своју неослобо-

ћену браћу ван граница Србије, у Аустроугар-

ској и Турској. Напротив, тражећи другачији

модел за своју државу, јачали су углед Српства и

мећу Србима и у иностраном свету. Тек тада је

постало могућно да се српско питање отвори и

да се реши на повољан начин. Исти онај народ

који је поражен у рату против Бугара 1885.

ушао је победнички у два балканска и један

светски рат. Искључиво унутрашње политичке

промене биле су узрок великог обрта.

Током деветнаестог века Србија као др-

жава и Срби као нација прошли су све три сте-

пенице у процесу националног сазревања. Од

ослободилачког устанка до парламентарне мо-

нархије. Од османског пашалука до модерне др-

жаве. Зато је тих стотину година и најбоља пот-

врда да су Срби, у освит нашег столећа, били

уистину европски народ чија политичка искус-

тва нису била битно различита од оних свој-

ствених највећим нацијама.

* * *

Природан развој националне идеје увек

тежи оном степену националне свести који смо

назвали - културни образац. То је уствари исто-

ријска раван на којој се систем националних

вредности укључује у систем општих вредности

и постаје његов део. Национална култура се ви
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ше не задовољава откривањем суштинских осо-

бина појединог народа, већ полази непознатим

стазама у потрази за универзалним одговорима

на универзална питања.

На]виша сфера националног увек дотиче

општечовечанско. Парламентарна демократща

]есте творевина енглеског националног искус-

тва, али ^е постала пример који су следиле мно-

ге друге нащпе у свом државном развоју. На

крају је парламентаризам као демократски по-

редак израстао у општи принцип. Деклараци/а о

Правима човека и гра^анина била ^е израз

политичких превирања у Француској захваћежу

револуцщом, али и данас служи као темељ свих

човечанских тежњи ка правди и једнакости.

Марксизам ]е производ немачке филозофще

осамнаестог и деветнаестог века који су прихва

тили многи као једини пут друштвене еманци-

пацще.

У уметности ^е овај процес рш видгьиви-

ји. Најмоћнще националне државе стварале су и

најмоћнщ'е националне културе. Од раног ро

мантизма који је био живо обо^ен националним

осепањима па све до надреализма и дал?е,

уметнички правци почињали су у развщеним

националним срединама. И онда када су изгра-

!)ивали националну културу и онда када су ру

шили колективне националне представе, став-

љајупи појединачне и подсвесне доживљаје из-

над свега другог. Снага једне националне држа
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ве и њених установа управо се и огледала у спо

собности занемаривања или чак одрицања од

саме себе.

Прелаз националних одлика у културне

обично полази од појединаца или у најбољем

случају од мањих кругова унутар националне

елите. Правац кретања иде одозго надоле и

продире онолико дубоко у друштвено ткиво ко-

лико то дозвољава степей образовања читавог

друштва. Само у појединим државама овај про

пес успео је да обухвати шире слојеве народа.

По правилу, двојство националног и културног

модела карактерисало је оне државе које су ос-

твариле идеал демократског политичког уређе-

ња. Културни образац постигнут је углавном на

врху националне лествице. Разлика је само у

ширини и бројности тог врха.

И у овом погледу, модерна историја Ср-

бије пратила је главне европске токове. Изгра-

дња националне културе одвијала се упоредо са

изградњом националне државе. Још од Доситеја

Обрадовића, култирни правци у Европи прона-

лазили су свој одбљесак међу Србима. Доситеј

је био рационалист осамнаестог века и то ра

ционалист западног типа. Његова потреба за

стварањем народног језика била је у основи

просветитељска. По Доситеју то је био најбољи

начин да се народ образује и осавремени. Он је

тражио европску еманципацију, пре него нацио
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налну. Отуда је посао који је започео дошао

преурањено.

Ако је Доситеј био српски изданак европ-

ског рационализма, онда је Вук прихватао идеје

немачког романтизма. Он је усвојио оно схва-

тање по којем се нација тумачила као духовно

јединство интелектуалних и етичких особина.

То је уствари значило да је Вук, у крајњој ли-

нији, био националист. Сакупљајући народне

умотворине, он је пре свега желео да Србима

открије заборављена српска обележја и тим саз-

нањима их одвоји од турских утицаја. Реформа

књижевног језика требало је да приближи књи-

жевност народу и учини да Срби постану свесни

ко су, шта су и у шта верују. Вук је био истра-

живач српског националног карактера. Увође-

ње фонетске азбуке и ослобађање језика од ру-

сизама и црквенословеских примеса срушило је

разлику између учевног језика и оног народног.

Зато се са сигурношћу може тврдити да је сво

]им огромним делом Вук ударио темеље српске

националне културе.

Све је потом ишло својим редом. Обја-

вљивањем Вукових збирки народне књижевно-

сти и победом његове језичке реформе Срби су

направили први, али велики корак ка својем

освешћењу. Национални правац и морални зах-

теви показали су се сами од себе. Срби су поста-

јали сигурни у то којим путем иду, из којих мо

тива и са каквим циљем. Тежња ка изградњи на
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ционалне државе добила је своју културну подр-

шку, оправдање и потврду. Вуково дело дало је

подстрека да се ослободе интелектуалне снаге

народа.

Други талас културног препорода у Ср-

бији дошао је крајем минулог столећа. Оно што

је Вук почео, завршило се стварањем београд-

ског стила у списатељству. Српски језик најзад

је пронашао свој прави и потпуни облик. Чети-

ри велика представника београдског стила Бог

дан Поповић, Слободан Јовановић, Јован Скер-

лић и Јован Дучић довели су српску писменост

до оних висина на којима национална књижев-

ност досеже свој врхунац.2 И по књижевном из-

разу и по интелектуалном занимању ова четво-

рица писаца дотакли су границу где се нацио-

нално претвара у универзално - културни обра-

зац као највиши облик националне свести. Није

зато случајно што је један странац рекао за

Слободана Јовановића: "Његова несрећа била је

у томе што је писао мало познатим језиком".

Њихов настављач и наследник, књижевни

критичар и есејист, Бранко Лазаревић, можда је

најбољи пример пробоја српског списатељства у

поља универзалног, и у изразу и по садржини.

Он је устао против претераног национализма у

уметности и доказивао да велика уметност

"никада није уско национална него широко чо-

вечанска".
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Продор српске културе у европску и

светску није остао ограничен на књижевност.

Српска наука следила је европску посредством

младих Срба образованих на западу. Идеје су

стизале у Србију да би се доцније враћале у Ев

ропу. Сасвим природно много више су долазиле

него што су се враћале, али је сам врх српске

науке уистину припадао свету. И у интелектуал-

ном и у друштвеном смислу. Срби су изградили

своје грађанско господство, а у њему и своју ин-

телектуалну елиту. На површини, Срби су по-

четком двадесетог века били европски народ. У

сред Европе, а не покрај ње.

Немогућно је на овом месту побројати

појединце у свим областима духовног живота

који су Србију извели на светску сцену. То би

требало да буде предмет посебне студије. За

нашу тему, довољно је да се разуме дух времена

и народа у одређеном историјском простору -

непрекидно уздизање нације од борбе за осло-

бођење до сврставања у систем универзалних

вредности. Истини за вољу, Срби као малобро-

јан народ, много су више примили из света него

што су му дали. Ипак, удео Српства у вредно-

стима човечанства у једном моменту када су Ср

би били на врхунцу свог националног развитка,

не може се ничим одрећи.

* * *
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На српску несрећу, исторщска судбина

одвела је Србе на националну странпутицу. Гу-

битак националне државе засноване на демо-

кратском парламентаризму и потоњи догађа]и

скренули су природан правац у развсду српске

националне идеје. Од тада су Срби почели да се

сударају са истори)'ом и самима собом, поништа-

ва]ући све оно што су дотад постигли.

Точак исторщ'е понекад уме да крене

уназад.

1 Два покупка да се класифику)е укупан разво) Српства

у XIX веку заслужу)у да буду споменути.

Први је учинио Слободан ЈовановиЬ у расправи под

насловом "Један прилог за проучаван>е српског нацио

нал ног карактера", оП^авл,ено] први пут посмртно 1964.

године.

Видети:

Слободан ЈовановиЬ, Из исшори/е и кн>ижевносши II,

Београд 1991, 543-566.

Други је проистекао из пера нашег савременика г.

Предрага ПротиЬа.

Видети:

"Развој политичке културе код Срба", Кн>ижевносш,

Београд, јануар-април 1990.

2 Посебну пажн>у аутора ових редова привукала је рас

права Радована СамарциЬа "Дело и писац" у послед

нем тому (XII) Сабраних дела Слободана ЈовановиЬа,

Београд 1991, 673-719
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ПРОГРАМИ

|ма различитих метода ко]има се може

приступити српском националном пи-

тању. Овде ^е одабрано да се тумаче

само они српски национални програми и плано

ви истакнутих појединаца или политичких гру

па, чщи ]е утицај на државну политику Србије

био најснажнији и надоалекосежнији.

Национални програми по правилу јесу

државни програми. У српском случају, то ^е сас-

вим очевидно. Србща је почела да се окреће ка

сво^" неослобођђежу брапи на западу и на ^угу

пре свега зато што је тражила начина да сво]у

државност оснажи. Сигуран опстанак Србще

као државе зависио је од њене снаге и величине.

Само јака Србщ'а могла је да издржи спохьаппье
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притиске и искушења. Степпьена између моЬ-

них царевина, од ко]'их је у једној провела без

мало пола миленщума, Србщ'а је у националном

у)едињењу видела излаза. Српска државотвор-

ност родила је националну идеју, а не обратно.

Сав српски развој од 1804. био је управ

ляи ка једном главном циљу - успостављању

Србщ'е као државе. Оно што је Карађорђђе по-

чео устанком, то је Милош завршио споразу-

мом са Турцима. Хатишерифима од 1830. и 1833.

Србща )е постала аутономна кнежевина у

оквиру Османског царства, а Милош је за себе и

своје потомство осигурао наследни престо.

Изградниа српске државе нщ'е се тиме завршила.

Била }е једино на добром путу.

Колико се Србщ'а осамостаљивала од

власти Цариграда, рш је више послала сфера

руског непосредног утиц^а. Русија је била та

која је гарантовала статус Србще и чща је војна

и дипломатска делатност довела до српске ауто-

номщ'е. Русща је у Србщи видела своју продуже-

ну руку на Балкану, а не једну независну држа-

ву. Отуда је њено мешание и пресуђивање у уну-

траппьим пословима Србще било тако осетно и

неизбежно. Русща се понашала као да је Србща

била једна од њених провинцщ'а.

Било је потребно да протекне извесно

време да би Срби схватили сву тежину свога пи

тала. Непрестана борба за државно признание

доносила је нова искуства и сазнања.
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Српско национално питание први пут ^е

сагледано и протумачено у спису Илщ'е Гараша-

нина познатом као Начершанщ'е. Ту су ударени

темељи спољаппье политике Србщ'е који се у

бити нису мењали све до 1914. године. Сви по

токи програми истог карактера, без обзира од

кога долазили, српско питание су постављали на

исти начин: као питание у чщем су средишту ин-

тереси државе Србще.

Гарашинин нщ'е самостално дошао на

идеју да напише српски национални програм.

Подстипа) је дошао са стране.

Пољски националисти, после пораза ус-

танка 1831. године, скупили су се у Паризу да

под окршьем Француске наставе своју борбу.

Гроф Адам Чарториски, бивши руски министар

спољњих послова (1806-1809), основао је пољ

ски дипломатски биро у француској престоници

(хотел Ламбер) и раширио мрежу својих агена-

та по читавој Европи. Пољске намере састојале

су се у простој логици. ЬЬихов народ и земља

били су подељени између три велике имперще,

Пруске, Аустрще и Русще. Отуда и њихова за-

интересованост да на сваки начин ремете руске

и аустријске планове где год и кад год се укаже

прилика, па и на Балкану. По истом обрасцу,
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они су видели и југоисточну Европу: подељену

између Аустрще и Русще. Та подела могла се

спречити једино стварањем једне велике јужно-

словенске државе. Ослонац тог југословенског

покрета чинили су Срби. Уместо пропалог Ос-

манског царства никнула би једна нова и снаж-

на хриптанска држава, коју би западне силе

свесрдно прихватиле као препреку аустрщским

и руским имперщалним тежњама на европском

југоистоку.

Адам Чарториски је 1843. израдио Савете

за политику коју Србэд'а треба да следи. Пољ

ски погледи сводили су се на следеће: ни Русща,

ни Аустрща, већ разграната делатност за ства-

рање државе јужних Словена; у питању верских

разлика, Срби треба да покажу довољну шири

ну и да своје деловање у Босни и Херцеговини

ослоне на католичко свештенство; у привред-

ном развоју, као темељу националне еманципа-

цще, Србща треба да се ослободи аустријске до-

минацще тако што ће осигурати излаз на море

правцем преко Скадра.

На захтев Илије Гарашанина, почетком

1844, пољски агент у Београду, Франтишек Зах,

саставио је ^едан детаљнщи спис на исту тему

под насловом "План словенске политике Срби-

је". И овде је мисао о јужнословенском уједиње-

њу добила првенство. Зах је препоручивао да

спољаииьа политика Србще иде путем потпуног

удаљавања од Русще, обазривости према Аус
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трији и приближавања Француској и Великој

Британији. У односу према Турској, Србија ће

најбоље учинити ако води политику погаћања и

тражења уступака, без претераног наваљивања

за пуном државном независности.

Гарашанин није дословно примио ни Са-

вете Чарториског, ни Захов План. Он је само

узео оно што му је изгледало добро и прихва-

тљиво, а остало је изменио. С правом се може

тврдити да је Ј/ачертани/ејердо оригинално де-

ло. Још битније од тога јесте то што је Начер-

таниЈе, без сумње, први истински национални

програм српске државе:

"Ако Србија добро проесапи шта је она

сад, у каквом се положенију налази и какви њу

народи окружавају, то се она мора уверити о

томе да је она мала, да она у овом стању остати

не сме и да она, само у сојузу са осталим окру-

жавајућим је народима, за постићи своју буду-

ћност свој задатак имати мора."

Следи најчувенији навод из НачертаниЈа.

"Из овог познања проистиче черта и те-

мељ српске политике: да се она не ограничава

на садашње њене границе, но да тежи себи при-

љубити све народе српске који је окружавају."

Као средство за остварење основног срп-

ског циља, Гарашанин помиње:

"Да би се определити могло шта се учи-

нити може и како се у послу поступити има, мо-

ра правитељство знати у каквом се положенију
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свагдар налазе народи разних провинции Ср-

бщу окружава)ућих. Ово ]е главно условще тач-

ног определенна средства. За ову цељ треба

пре свега оштроумне, од предпоп>атща не заузе-

те и правитељству верне људе као испитател>е

стања ових народа и земаља послати; и ови би

морали после свог повратка тачно писмено

известије о ствари дати."

1/ачершани/е одре^эд'е политику према

великим силама, слично као и Захов План, али

не истоветно. Мада се предви^а распад Турског

царства, савету^е се да "Србија мора настојава-

ти да од зданщ'а турске државе само камен по

камен отцепл^'е и прима. "

За Аустрију се каже да, у случају разде-

љења османске државе, сви Срби морају допас

ти под аустрщ'ску власт. Зато се тврди да ]е Аус-

трща непрестани непри)атељ српске државе.

У погледу Русщ'е донекле се мења став

пољских саветодаваца. Гарашанин оставља мо-

гућност сарадп>е са Руси]ом, али уз услов да се

Руси)а не меша непосредно у српске ствари:

"Србија ни с ким лакше не би могла своју

цељ постићи но у соглашу с Руслом. Али то са

мо онда кад би Русина савршено и потпуно при-

мила и условна Србще која би преднаведену

намеру, тј. будућност п>ену у пространом смислу

осигуравала. "

Гарашанин је заокружио српске земље

тако што је набројао Босну и Херцеговину, Цр
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ну Гору, северну Албашн'у, Срем, Бачку и Ба

нат. У посебном поглављу о односима Срба и

Бугара, указао је на снажан руски утица) у Бу-

гарској, као и на потребу да се просветним, кул-

турним и црквеним утицајем међђу Бугарима

обезбеди српска противтежа.

Има различитих мишљења о карактеру

Гарашаниновог списа. Класично тумачење је

најпростије: то ]е био план српске државне по

литике чщих не се основних идеја држати гра-

ђански политички покрети и људи у XIX и XX

веку:

"Док Зах, доследан сво^' широкој југо-

словенској замисли, тежиште целокупног рада

поставлю на широко засновану југословенску

политику Србй)'е, Гарашанин се од почетка пов-

лачи у уске границе политике Србще и Срп-

ства...

То је онај "конкретни" државни програм

Србще кога пе се њени конзервативни гра^ан-

ски државници држати све до рата 1914-1918...

У свом Начертанщу свуда изразе "^ужни

Словени", "југословенски " , '^ужнословенска др-

жава," замењу)е са Србин, српски, Србща и срп-

ско царство."

Изричито српски карактер Нанершани/а

наглашавао је један други аутор, уз додатно об-

јаппьење:

"Под утицајем националне традиции, а и

услед схватања да се Србщ'а не може борити на
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два фронта, и против Турске и против Аустрщ'е,

Начершани/е не претпоставља југословенско

питание. "

Постсу'е писци који су у Начершани/у гле

дали само оно што су желели да виде: једну ви-

зщу велелепне југословенске мисли. По њима,

српска идеја је нужно водила југословенској

идеји - ^гословенство ]есте највиши степен

Српства:

" Начершани/е нщ'е теоретска синтеза јед-

не доктрине, оно је плод исторщског искуства

једног народа да одбрани начело своје државне

и9
независности.

Исто то, само мало прецизнщ'е:

"У настанку Начертанщ'а, Кнез Милош је

дао садржај, а Пољаци оквир. Рвание са контро

лом Русщ'е и Аустри)е над српском национал-

ном политиком, изградниа словенски усмерене

српске нацще - као језгра за државно окушьање

јужних Словена - у сарадњи са на]ближим сусед-

ним покретима, као и тежња за државом по за-

падним демократским обрасцима јесте основни

историски смисао Начертанщ'а. "

Сасвим је одмерена оцена о Гарашанино-

вом Начершани/у ко]у су изрекли амерички ис-

торичари:

"Оно што је аутор уствари желео јесте

обнова среднювековног српског царства Цара

Душана око језгра аутономне Србще. Земље
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ко]е је хтео да приса)'едини Срби)'и... биле су те-

риторије ксуе је он сматрао у основи српским.

Он је планирао да уведе и развее образовну и

пропагандну делатност међђу тим народом, као и

Србима у Угарско.). Он је схватао да је Хабсбур-

шка империја стална опасност за овај програм,

а да му ни Руси^а неће дати подршку. Зато је

предлагао да Србщ'а потражи помоћ у Паризу и

Лондону. Овај програм, као и доцнщи програми

српске владе, ставл>ао је тежиште на добщ'ање

подручја насељених српском и православном

популащном. "

Вероватно је на^аснще гледиште једног

из генерацще наших модернщ'их писаца истори

ке: у Начершани/у \е "дат један заокружен про-

јект главних праваца рада на путу остварења ко-

начног циља: ослобо^ења и уједињења српског

народа. н

Исти аутор иде рш даље и закључу)'е:

"Начертани)е се... може схватити и као

поука да се српско питање не може трајно ре-

шити у оквиру једне мултиетничке државне за-

једнице у корј нщедан народ не намерава да се

одрекне своје националне посебности. "

Начершани/е')е било она врста национал-

ног програма, настао по угледу на покрете у Ев-

ропи, који су листом тежили националном осло-

бођђењу и уједињењу у националне државе. По

режела ради, у Грчкој је исте године обелода
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њен истоветан пројект велике Грчке, познат

као - Велика идеја (Мегали Идеа). Њен творац,

грчки државник Јоанис Колетис, дао је најбоље

образложење овог програма у свом говору у

Уставотворној скупштини јануара 1844:

"Краљевина Грчка није Грчка: она је са-

мо најмањи и најсиромашнији део Грчке. Грчка

обухвата не само Краљевину, него и Јањину, и

Солун, и Сер, и Једрене и Константинопољ, и

Крит, и Самос и сваку другу земљу где је грчка

историја или грчка раса била присутна... Пос-

тоје два велика средишта Хеленизма, Атина и

Константинопољ. Атина, то је само престоница

Краљевине. Константинопољ, то је велика пре-

стоница, Град и Полис, чежња и нада свих

Хелена!""

Европски одјек огледа се и у ослањању на

историјско наслеђе Србије као државе. Гара-

шанин упорно истиче обнову Душановог цар-

ства као основни циљ Кнежевине Србије. И гр-

чка Велика идеја почива на истим темељима:

обнова старогрчке и византијске државности.

И српски и грчки национални програм заснива

се на принципу неотућивог историјског права,

потпуно у складу са националним идеологијама

тога времена у Европи.

Гарашанин је у НачертаниЈу показао

спољашњи положај у четвроуглу између Тур-

ске, Аустрије, Русије и западних сила - Фран
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цуске и Велике Британще. Све до Првог свет-

ског рата то ће остати односи у којима пе се

кретати српска међђународна политика. Смењи-

вале су поједине државе у превасходном утицају

на Србију, али се све задржало у овом четворо-

углу. Као нерщ'атељи, као савезници или као

покровител>и, увек )е ових пет земаља пресудно

утицало на Србщу и њен положа^

Начершани/е \е тачно дефинисало она

подручја под ту!>ом влашћу која треба присаје-

динити Србији: Босна и Херцеговина, Црна Го

ра, северна Албашн'а, Срем, Бачка и Банат. То

исто учињено је и у грчком националном прог-

раму. Као неспорне грчке територщ'е означене

су: Епир, Тесалща, Македонща, Тракща, Егеј-

ска острва, Крит, Кипар, западна обала мале

Азще и источна Румелща.

Најзад, Гарашаниновом делу се с правом

припшэде начело: Балкан балканским народи-

ма. У Начершани/у се нашироко говори о блис-

ким везама између балканских народа, али увек

и само са српског становишта. И кад се споми-

њу везе са Хрватима имају се у виду исюьучиво

српски државни и национални интереси.

Разлика између Гарашаниновог Начер-

шани/а и каснщих националних програма лежа

55

http://www.balkaninstitut.com



Милан Сил. ПроилиН

ла ^е у другачи]им концепци]ама унутрашњег ус-

тројства Србије. Ослобођење и уједињење це-

локупног Српства стајао је као највиши нацио-

нални задатак за све њих.

Уставобранитељи и Кнез Михаило вези-

вали су националне циљеве за бирократску цен-

трализацију државе. Либерали су национално

ослобођење заснивали на политичким слобода-

ма. Светозар Марковић и радикали решење на-

ционалног питања условљавали су друштвеним

променама, тј. сељачким питањем.

Сва три тока слила су се у један тек у ос-

лободилачким ратовима 1912-1918.

Михаилова инострана политика била је

сва окренута у том правцу да се изазове општи

балкански рат против Турске у којем би Србија

предводила остале балканске народе. Михаило

је стекао ореол главног носиоца српске нацио

налне идеје, али је, више од тога, виђен и као

узданица балканског национализма уопште.

Своју велику замисао српски Кнез почео

је да остварује закључујући политичке и војне

савезе са свим државама на Балкану: са Црном

Гором 1866, са Грчком 1867-68, Румунијом 1868.

Ни у једном од ових уговора не спомиње се мо-

гућност формирања јужнословенске државе. То

су, сви до једног, били уговори политичког и
19

војног карактера. Године 1866. Гарашанин је

имао додира са Народном странком у Хрватској

и њеним првим човеком, Јурајом Штросмаје

56

http://www.balkaninstitut.com



Усион и иад сриске идеје

ром. Дошло се само до усменог споразума, на

основу којег је договорена заједничка делатност

за стварање независне државе јужних Словена.

Штросмајер се обавезао и на то да ће дати пот-

пору српској ствари у Босни и Херцеговини.

У јануару 1867, у име Србије, Гарашанин

је у Букурешту потписао са Бугарским централ-

ним револуционарним комитетом "Програм по-

литичког одношаја Србо-Бугара (Бугаро-Ср-

ба)". Главне тачке тог споразума биле су ове:

"Народ српски и народ бугарски, који су

по суседству Словени од исте крви и једновер-

ни, који произилазе из истог стабла и обитавају

пределе додирујући се, самим провиђењем поз-

вани да живе у будућности под једном истом уп-

равом и под једном заставом; због тога што об-

разују једно тело, задахнуто истим осећањима, и

што имају исте тежње, и што могу постићи њи-

хове тежње само у једном заједничком народ

ном животу, ова два братска народа носиће у

будуће с разлогом име Србо-Бугари или Буга-

ро-Срби, и њихова заједничка отаџбина Бугаро-

Србија или Србо-Бугарска; Његова светлост

Књаз Михаило Обреновић у кога је отачество-

љубље толико пута осведочено, потомак славне

лозе и син јунака ослободитеља Србије, прогла-

шава се за узвишеног шефа Србо-Бугара и за
„20

команданта њихове во]скс

Однос спољашње политике Србије и свих

ових планова за стварање балканске федераци
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је, најтачније је описао сам Илија Гарашанин у

иисму Кнезу Михаилу:

нЈа мислим да ћемо тек онда испунити на-

шу дужност кад Србију у овом смотренију оси-

гурамо и за ону најдаљу будућност, и то на сва-

ки начин, пре него би отпочели дело уједињења

јужних Словена."

И либерали, који су били велики против-

ници Михаилове унутрашње владавине, прихва-

тали су његову националну политику. Они су

били једнако убећени националисти, као што су

били и убећени демократи.

Либерални покрет у Србији израстао је

на романтичарским традицијама западне Евро-

пе. Запахнути идејама оног национализма који

су ширили националисти средине деветнаестог

века, либерали су били уверења да само демо-

кратски преображена Србија може извршити

свој национални задатак.

Претходница овог новог таласа у српској

политици била је Уједињена омладина српска,

једно интелектуално друштво младих и школо-

ваних људи. Основана у Новом Саду 15. августа

1866, Омладина је одмах истакла ослобоћење и

уједињење свих Срба. Култ српске средњове-

ковне државе узет је као историјски основ за

остварење национаног програма. Још тада су

либерали окупљени у Уједињеној омладини ви-

дели да је рушење Аустрије и Турске неопходно
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да би се извело национално ослобођђење. Као

Гарашанин, и они су истицали потребу за бал

канском сараднюм и по1ачаним везама са оста-
24

лим јужним Словенима. У своме надахнупу

српски омладинци су пропагирали народно је-

динство темељено на стварању посебног срп-

ског националног идеала.

Омладина се нарочито окренула пропа

ганди и сво]е либералне идеје успела да про-

шири по свим крајевима неослобо^еног Срп-

ства. НЬеној организацији пада заслуга што је

покренула и обичан народ, а не само интели-

генцщу, да размишља о националним пробле-

мима, мада је то чинила доста приземно, поди-

лазећи често ниским страстима примитивног

света. Тиме је у Срби^и и спољња политика пос-

тала предмет интересовања читаве ]авности,

упркос каткад неприкладним изливима нацио-

налних осећања. Али и романтичарска Европа

познавала ^е сличне падове у патетичну болепи-

вост. И оно недолочно из западног искуства на

лазило ^е своје путеве до Србије.

Главни идеолог раног либерализма у Ср-

бщи свакако је био Владимир Јовановић. Он је

био тај који је у сусретима са првацима европ-

ског романтичарског национализма, донео у

Србщ'у дух буђења националне свести. У својим

мемоарима, он је редовно користио израз "ли

берални патриоти" за себе и своје истомигшье-

нике у У)'едињеној омладини, као и за све наци
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оналисте из бројних европских држава са који-
26

ма се познавао.

Јовановић је стајао под најјачим утицајем

идеалистичког национализма Мацинијевог. Од

Мацинија је прихватио уверење да је национа-

лизам непобедива духовна моћ, али моћ која се

може показати само ако се пробуди политич-

ким слободама. Његово основно гледиште било

је да су спољашња и унутрашња слобода једна

иста ствар, само посматрана из два угла.

О једном од својих разговора са Мацини-

јем, Владимир је записао:

"Са тог разлога и либерални патриоти

српски, којима је главни смер ослобоћење и ује-

дињење народа, па према томе и ослобоћење

"Источних Хришћана" и њихово организовање

на начелу народности... На то је Мацини изја-

вио да он појима положај Србије и демократиј-

ске аспирације либералних патриота српских.

Србија, говорио је он, има судбу сличну са суд-

бом Италије. И једна и друга имају да се боре

против тућинског господства, а за своје народно

ослобоћење и уједињење. "

Либерали су били мишљења да Срби сво-

је уједињење треба да споје са италијанским и

немачким покретима за национално уједињење,

јер би тиме отклонили све спољашње препреке

које су стајале на путу српског ослобоћења и је-

динства.
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Ево како је Владимир Јовановић обра-

злагао однос српског питања и политике вели

ких сила, сасвим у духу свог националног либе

рализма:

"У борби за слободу и правду Србија и

Срби примали су и примаће са признањем и

благодарношћу потпору сваке велике силе. Ну,

као што умеју бити захвални на таквој потпори,

Србија и Срби умели би и одбити сваки поку-

шај који би тежио да њихово одушевљење за

идеале слободе и правде експлоатује у смеру ос-

вајачког ширења на истоку, па ма од куд тај по-

кушај долазио...

Ривалитет великих сила најјачи је бедем

против освајачког ширења на истоку ма које од

тих сила, па и против покушаја да се један тур-

ски јарам на врату "Источних Хришћана", заме-
29

ни јармом које друге од тих сила."

Од руских револуционара у изгнанству

Јовановић је прихватио мисао о савезу свих сло

венских народа, увек заснованог на либералним

идеалима слободе и правде. О томе је највише

расправљао са Михаилом Бакуњином и оставио

следећи запис:

"Одушевљени за слободу, руски емигран-

ти развијали су мисао о братској сарадњи за оп-

шту слободу тако да је Савез слободних и неза-

висних словенских народа био постао руско-

српским идеалом. У том духу ја сам изјавио же-

љу да јужни Словени, једном ослобођени, у са
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везу међу собом, придруже се великом савезу

слободних и независних Словена. "

У првом бро]у листа БудуИносш, ксу'и је

покренуо управо Владимир Јовановић почет-

ком 1873, изложен је свеобухватан национални

програм либерала:

"Сасвим је природно да они који су по-

реклом Срби теже да се народ Србски сав коли-

ко га има, ослободи и у сво]у собствену државу

уједини...

Сви који име Србина носе, сви синови

Србски имају право и дужност да сложно и као

браћа спремају своје народно ослобођђење и у]е-

дињење...

Браћа Хрвати и Бугари јесу природни и

најпречи савезници Срба. Ми ћемо тежити да се

што живље развща народна сагласност и узајам-

ност свщу јужних Словена. А тежипемо и уза-

1'амном познавању и зближавању свију словен-

п31

ских народа.

Ако ]е Гарашанин схватио да се у међђуна-

родном четвороуглу, Србщ'а мора ослањати на

западне силе, Јовановип и либерали отишли су

корак даље. Они су прихватили и унутраииьу

страну западне политике, и по угледу на њу,

стоили либерализам и национализам. Сада је

сасвим јасно да европске идеје долазе у Србщу у

таласима, по оном реду по којем настају у сворј

постсубини.
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Читавим током модерне српске историје

све до стварања Југославије, то ће остати глав-

но обележје укупног развоја Србије.

Светозар Марковић био је весник трећег

таласа у схватању српског питања. Његова бес-

компромисна критика постојећег стања и вла-

дајућих вредности, садржала је у себи дах нове

европске науке. Марковић је био српски изда-

нак социјалистичке мисли.

Марковић је ишао још даље од либерала.

Ако су либерали спајали национализам са поли-

тичком слободом, Светозар је национално ос-

лобођење видео у коренитој друштвеној рефор-

ми.

У схватању српског питања, он је полазио

од српске револуције 1804. и предлагао општи

устанак против османске власти на Балкану:

"Један до најпретежнијих преврата у ум-

ном развитку српског народа, што га је донела

прва српска револуција, без сумње је она рево-

луционарна мисао покорене раје: мисао да ство-

ри српску народну државу која би обухватила

цео српски народ... Та раја замишља да обухва-

ти и обнови своју државу и уништи Турско Цар-

ство у Европи... Српски народ не може корис-

није за себе употребити државну снагу, но да из
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веде потпуну револущн'у у Турској и да помоЬу

револуцще изврши потпуно ослобо1)ење сво]е и

друге угњетене браће."

Попут уставобранитеља и либерала,

Марковић ^е сматрао да је први услов за стица-

ње српске независности рушение Турске и Аус-

трще. Као и они које најватренще критике

(Илија Гарашанин, Кнез Михаило, Владимир

Јовановић), Светозар заступа гледиште по ко-

јем Србија може уништити турску власт само

оружаним средствима - револухщом.

О идеалу српског јединства, Марковић }е

1874. писао овако:

"Мисао српско јединство, то је најреволу-

ционарнща мисао што постов на целом Бал

канском полуострву од Стамбола до Беча. Та

мисао садржи већ у себи уништење Аустрије и

Турске, престанак Србщ'е и Црне Горе као са-

мосталних кнежевина и преврат у целом поли-

тичком склопу српског народа, из делова ове

две царевине, из две српске државе постаје јед-

на нова српска држава, то значи - српско 1'един-

и33

ство.

Своје основно политичко гледиште обра-

зложио је најбоље сам Светозар:

"Соцщални преображај изнутра, на осно

ву народног суверенитета и општинске самоуп

раве, револуцщ'а у Турској и федерацщ'а на бал

канском полуострву."
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Неколико година доцнще, рш једном је

поновио сличан став и разрадио концепщн'у

балканске федерацщ'е:

"Унутарњи развитак и спољњи политич-

ки услови гоне српски народ да на своју мету

постави: ослобођђење и федерацщу, и то феде-

ращн'у српско-бугарску, не по националности-

ма, но по стварним потребама. И ова федераци-

]а може се врло лако раширити у федерацщ'у

народа на Балканском полуострву и рш даље

ако се узму у рачун наши суседи преко Саве и

Дунава. "

Ову последњу могућност, Светозар при

ма условно:

"ИзричуНи ово јавно, ми смо у исто вре-

ме одредили одношаје спрам Срба и Хрвата у

Аусггрщи, Ми ћемо с њима бити све донде док је

ниихова радниа управљена на то да садапиьа Аус-
. „36

трща нестане.

Марковић је посебно противан стварању

велике српске државе, пре свега зато што се у

такво] творевини крщ'е опасност по добробит

самих Срба. Он је чврстог уверења да таква за-

мисао нще ништа друго него оружје у рукама

властодржаца у Срби)'и и владајуће династще:

"Политичка мисао: основати Велику Ср-

бщу, т']. од данаплъе српске кнежевине начини-

ти велику полунезависну или сасвим независну

државу простим присвајањем суседних српских

земаља, одговара потпуно унутрашнюј полити
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ци Србије која је тежила да у земљи утврди нео-

граничену владу династији Обреновића. Такву

исту политику терали су владари Сардиније и

Пруске, кад су на својој застави износили "Ве-

лику Сардинију" или "Велику Пруску". Основа-

ти Велику Србију значило би пренети владу над

Босном и Херцеговином од султана на породи-
37

цу Обреновића."

Опасности од нереаланих територијал-

них претензија, Светозар је објашњавао на сле-

дећи начин:

"Српски народ у Турској царевини једва

да броји више од 2.5 милиона људи. Па рецимо

да српска монархија задобије у своју државу и

остале Србе који живе у Аустро-Угарској, то је

тек мала држава од 5 милиона. Може ли таква

држава да присаједини себи више од 10 милиона

других народности? Па то би било нешто налик

на Аустрију или Угарску, што по тврђењу самих

српских државника не може да постоји! Је ли

вредно да се српски народ бори за такву бесми-

слицу"...

Од свих српских политичких идеолога, за

Светозара Марковића је најтеже тврдити шта је

уистину мислио. Он је упијао различите поли-

тичке утицаје. Зато и гледишта Марковићева

делују недовољно зрело, понекад и противре-

чно. Пун жеље за сазнањем, све је то код њега

изазивало огромно интересовање, али је, исто-

времено, остајао збуњен пред толиким учењима
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и знанием. Светозареви погледи на национално

питание уклапају се у ову оцену. ЬЬегова разми-

шљања крећу се на широком простору од наци-

оналног ослобођђења до снова о балканској фе

дерацщи. У ^едно] ствари, он се нще много уда

лиио од својих либералних прщатеља из ране

младости, Једино је уништење Турске и Аустри-

је водило еманципацији балканских народа. Ис

то је тако битно и то што су Марковићеви мо-

тиви били национални. Све што је говорио и

писао, без обзира каква је решења предлагав,

имало је као основу српски национални инте

рес. По томе се најбоље види да је и Светозар

уствари био једна посебна врста српског нацио

налиста.

Никола Пашип био ^е под снажним упли-

вом мисли Светозара Марковића када је, 1876.

године, изнео програм будуће Радикалне стра-

нке. У оделжу овог документа ко)и се односио

на решение српског питала, Пашић је написао:

"Што се тиче "ослобођђења и уједињења"

спољног, ми га потпомажемо увек, само што би

нам милще било да се то ослобођђење изврши

револуцијом, јер се тим народ одушевљава за

слободу, подноси мање жртве и дело ослобођђе-

ња насигурно започиње и дело уједињења извр
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шиће се по вољи народа, а не власника. Ми смо

за савез српско-бугарског народа, а по могућ-

ству и дунавске конфедеращце, наравно да се

опет српски народ уреди по принципу самоупра

ве. Што се ослобоЬење пре изврши то имамо

наде да ћемо пре достићи до извршења свог
39

програма. "

У програму Народне радикалне странке

из ^ануара 1881, оснивачи су своје главне циље-

ве одредили овако:

"Као циљ нашег државног уреЬења сма-

трамо: унутра народно благостање и слободу, и

споља државну независност и ослобоЪење и у)'е-

дињење и осталих делова Српства. "

У поглављу о спољаппьој политици, ра-

дикали су препоручили:

"... да се живо ради на савезу балканских

народа, а нарочито да се што пре постигне спо-

разум са Црном Гором и Бугарском, да се орга-

низује културно потпомагање раскомаданих и

неослобоЬених делова Српства, као и живо бу-

Ьење свести о нашем народном ^единству у уда-

љеним покрајинама српским које су изложене

страним елементима. "

Пада у очи постепено удаљавање радика

ла од учења Светозара Марковића. У програму

из 1881. више се не поминие револущца као

средство за остварење националног идеала. Уб

лажен је и став о односима према другим бал
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канским народима: наместо "савеза српско-бу-

гарског народа" и "дунавске конфедерације"

предлаже се "споразум за Црном Гором и Бу-

гарском" и "државна независност. "

Народна радикална странка на сам врх

свог политичког програма ставља чист нацио-

нални циљ: ослобоћење и уједињење свих Срба.

Тако су се радикали, одмах по организовању

своје странке, сврстали у ред националних по-

крета, везујући остварење тог циља за јачину

српске државе. Политичка стварност натерала

је радикале да полако напуштају идеализам

Светозара Марковића, и да се у тумачењу наци-

оналног питања, бар у основним цртама, врате

оном правцу који су обележили Гарашанин и

либерали. Оно што је остало од Светозара сас-

тојало се у зависности националног задатка од

унутрашњих друштвених и политичких проме-

на. Али, и у томе су радикали нашли један прак-

тичнији план од оног Светозаревог.

Посебну пажњу привлачи мишљење ра-

дикала о односима Срба и Хрвата. У низу чла-

нака крајем 1882. они су изнели своје станови-

ште о овом сложеном проблему. Ту се измећу

осталог каже и ово:

"Јаз који данас постоји између Срба и

Хрвата је много дубљи него што ми то понекад

мислимо. Питања религије, историје и полити-

ке су толико помешана да човек може с правом
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да пита да ли смо ми уопште ]едан народ или

нисмо ...

Разматрајући будући развој српско-

хрватских односа, радикали су предвидели две

могућности. Навод је из истог извора:

"Да постанемо чланови исте државе, да

даље приближавамо језик и да тежимо истом

циљу. У том случају само ће нас вера раздваја-

ти. Међутим, нешто сасвим друго може да се до-

годи. Наша непријатељска раздвојеност може

да остане. Језик ће се још више раздвајати и из

међу Срба и Хрвата ништа заједничко неће ос-

п43

тати.

По њиховом мишљењу камен спотицања

између Срба и Хрвата лежао је у овом:

"Ми тражимо срећу за наш народ ван

Турске, али Богу хвала, и ван Аустро-Угарске.

Ово ван Аустро-Угарске води нас ка сукобу са

нашом хрватском браћом. "

Тако су радикали размишљали 1882.

Тринаест година доцније, 1895, Милован

Ђ. Миловановић објавио је расправу Срби и

Хрвати у којој су се радикали вратили тума-

чењу природе односа између два народа. Тада

већ постаје јасно да су радикали стављали поли-

тичке интересе изнад научних мерила. Писац за-

кључује да су Срби и Хрвати "по интимном осе-

ћању свакога који се зове било Србином или

Хрватом, а који је у стању уздићи се до концеп
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щпе укупних интереса свор народности и свор

отацбине, један исти народ."

Миловановии признаке да су по сворј

прошлости Срби и Хрвати "несумњиво два на

рода", ]ер им недостаје заједничко осећање ис

торизма, "заједничко осећање успомена" и во

ља за у)едињењем, "осећање свесно или инстин

ктивно о непоходној потреби заједничког жи-
47

вота." Ра!?ање свести о припадању истој наци-

]и, аутор ставља у доба Илирског покрета и у

заслугу Лзудевита Гаја и његових другова. Тиме

се, уствари, народно јединство успоставља као

политички циљ, а не као исторщ'ска чињеница.

Више од тога, аутор даје јасну предност Срп-

ству над Хрватством:

"У трећој десети нашег века... на]умнще и

најувиЬавнще хрватске патриоте... решили су

се, гоњени потребом самоодржања, да своју суд-

бину и своју будупност народну солидаришу са

српством, да своје бипе тако рећи унесу у бипе

и48

српства.

Несумњива је и побуда Миловановипева.

Страхујући од могупног решења хрватског пи

тала у оквиру Хабсбуршке монархще, он поку-

шава да придобще хрватску наклоност за инте

ресе Србще. Ствар је проста: практична полити

ка налаже да се привуку Хрвати. У супротном,

Аустроугарска, на]већи противник Србщ'е, нене

се мопи победити. О томе аутор пише:
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"Пред очи Хрвата изнета је тада варљива

слика велике државне целине на Словенском

Југу, чији би центар био Загреб и која би на се

морала примити хрватско обележје...

У Тројединици се Хрвати потискују по-

моћу Срба, а у Босни и Херцеговини, које су по

огромној већини народа и по својој прошлости,

својим успоменама, неоспорно српске земље,

хрватство се подржава упоредо са пропагира-

њем католичанства, не само на штету српства...

већ и на општу штету наше заједничке народно-
„49

сти.

Мисао о јединственом српско-хрватском

народу постала је инструмент српске спољашње

политике, тј. средство за остварење српског на-

ционалног програма:

"Хрвати остају и даље, остају неповра-

тно, за вечита времена у крилу народности срп

ске, са којом су се данас веп неразлучно споји-

и50

ли.

Године 1909. Миловановић се поново

вратио разматрању проблема Босне и Херцего-

вине с националног становишта. После рђавог

искуства у анексионој кризи, он показује много

више уздржаности и реализма. У том спису, он

упозорава на претераност српских националних

тежњи и на све опасности које из таквог преду-

беђења могу произићи:

"Ми Срби засновали смо не само свој ши

роки народни програм, него и своју позитивну
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националну и државну политику, на поставкама

које поред свог револуционарног карактера са

гледишта међународно-правних измена имају

још и ту ману да не одговарају стварности и ис-

тини, него су израз наших жеља и нашег увере

ња да би тако требало бити. "

О расположен^ у Босни и Херцеговини,

Миловановић је записао:

"Иако сав народ босански говори срп-

ским језиком, већа половина његова, мухаме-

довци и католици, не осећају се српски, неће да

буду Срби, не желе да се споје са Србијом. Она

мања половина, оне две петине управо право-

славних Босанаца, осећају се и кажу Србима,

али многи би и од њих, кад би имали бирати из-

међу аутономије и уједињења са Србијом, иза-

брали прву. "

Зато Миловановић опомиње:

"Ово што овде рекох, као год што је има-

ло пресудног утицаја на судбину Босне и Херце-

говине приликом окупације и анексије, имаће

исто тако силну улогу у организовању уставног
53

живота у Босни и уопште за будућност њену. "

Нешто доцније, на Миловановићеву рас

праву Срби и Хрвати стигао је одговор у бро-

54 -г
шури под истоветним насловом. Ту се отворе

но одриче свако постојање хрватске нације:

"Хрвати нити имају посебног језика, ни

заједнице обичаја, ни чврстог јединства живота,
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ни, што је главно, свести о међусобној припад-

ности, и стога не могу бити посебна народ-

и

ност.

Ево како аутор полемише са гледиштем

Миловановићевим:

"Год. 1848. коју госп. Миловановић {Дело

1895), а и остали српски писци уздижу као узор

српске и хрватске свести, била је само гола пре-

вара обојих, јер су служили као оруђе бечкој

влади против бунтовних Маџара. Ми с тога тре

ба да прекинемо поносити се том борбом, јер је

то један од ретких случајева у нашој историји,

да се Срби боре против слободе другог народа.

Док је Аустрија требала јако јужно-Словенство,

дотле је и стварала Илирство и Југословен-

ство ...

Суштинску разлику између Срба и Хрва-

та, писац ове књижице види у следећем:

"То је, мислимо, најбољи доказ да нас де

ле само појмови о слободи, да смо две полити-

чке партије.

У борби тих странака не може бити гово

ра о "слоги", јер су начела њихова из основа

противна, и јер су Хрвати туђинска авангарда, а

Срби претставници принципа Балкан балкан

ским народима. "

Овом крупном и судбоносном питању по-

светио је пажњу још једном Стојан Протић у

низу чланака 1910-11 године. Супротно својим и
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страначким погледима из 1882, сада и он засту

па мисао о народном јединству Срба и Хрвата.

РасправљајуЪи овај проблем са војвођђанским

радикалима и нииховим прваком Јашом Томи-

ћем, Протић показу)е мањи степеи обазривости

него четврт века раните:

"Ту теорщу о два народа мора]у, дакле,

радикали напустити. Она не само неће појача-

вати позицщу Срба у Хрватсгсу, него ће ^о]

шкодити. Теорија о ^едном народу, која одгова-

ра и науци и фактичком станиу, има све добре

стране идеје о народном јединству, а не смета ни

једном делу народа да своје особине и исто-

ријске успомене негу)'е и развща."

Своје схватање народног ^единства Про

тић дефинише као "^едан народ са две главне

индивидуалне одлике." Другим речима истог

писца: "Разноликост у јединству, јединство у

разноликости"...

И поред свег свог одушевљења за српско-

хрватску ствар, Протић ипак запажа и ово:

"Наше народно ]единство има да савлађђу-

је многе сметние и отклања многе препреке које

му је на пут ставила исторщ'а и од'е му ставља

политика непрщ'атеља. "

Шта се то догодило да радикали промене

своје држахье према Хрватима и да тако

свесрдно пригрле мисао о једном српско-хрват-

ском народу? Национална политика водила је
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Србщу неизбежном сукобу са Аустроугарском,

пре свега у Босни и Херцеговини. У анексионој

кризи тај сукоб је довео две државе на саму иви-

цу рата. Ни пошто је Србщ'а под притиском

пристала на анкесщу Босне и Херцеговине, ме-

ђусобни односи се нису смирили. Напротив.

Српска политика је једино схватила да пе бити

немогућно остварити националне циљеве без

сарадрье Хрвата у Хабсбуршкој монархщи. Срп-

ски политичари су почели да користе идеју о

народном јединству исто онако као што је то

чинила Аустрија током деветнаестог века. Ри-

валство Србще и Аустроугарске преламало се

на питању ко ће успети да придобще Хрвате.

Отуда је и дошла велика промена у националној

политици српских државника и странака. Ево и

доказа:

"Познато )е да су Хрвати у Босни и Хер

цеговини у мањини. Познато је и то да је та ма

њина до окупащце била тако незнатна да се јед-

ва видела. Познато је да ту мањину нарочито

протежирају баш они фактори које г. Супило

сматра као главне виновнике рђђавога положаја

Хрватске и слабљења њене аутономщ'е - на

штету већине народне у Босни и Херцеговини

које носи име Србин. "
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Све су српске политичке странке имале

истоветне циљеве у националном питању. Као

по правилу, у њиховим политичким програмима

на врх је долазило начело народног ослобоћења

и уједињења. Оно по чему су се разликовале би-

ла су средства за остварење овог циља. Тачније,

разлика се састојала у томе која ће од великих

сила бити узета за покровитељицу Србије у ње-

ној националној мисији.

Један сажет преглед делова страначких

програма који говоре о националној политици

лако ће потврдити ово становиште.

Програм Српске напредне странке усво-

јен је 10. јануара 1881. Био је то уствари про-

грам листа Видело од 2. фебруара 1880. У одељ-

ку који се односио на националну политику, на-

предњаци су објавили:

"Осећајући да осамљеност на мећународ-

ном пољу не носи благослова, наша је света

дужност да помажемо душевну и чување драго-

цених народних особина Срба и изван граница

Српске кнежевине, а да учвршћујемо братске

свезе у великој породици словенских народа, и

да са осталим народима суседним, на основу уза-

јамног поштовања и потпомагања, дамо живота

и смисла начелу: да исток припада источним на-

и63

родима.
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У прерађеном програму Напредне стран-

ке из 1889. поновљен је исти став:

"... радња и борба за српски напредак

значи, да се ради за самосталност, ускрс и једин-

ство Срба. "

Коначно, Напредна странка обновила је

свој политички програм 1906. У том документу

још једном су потврђени познати принципи:

"11. да у спољњој политици Србија, верна

дужности које има као члан међународне зајед-

нице, мотри једино на интересе свеколикога

српског народа, ма где он био, и да то чини што

год се може легалним средствима за унапређе-

ње тих интереса и одржавање што живље везе

међу раскомаданим племенима српским;

12. да стојећи у балканској политици на

земљишту девизе "Балкан балканским народи-

ма" увек заступа слрбодно самоопредељење

балканских народа, искључујући свако иностра-

но туторство и свачије мешање у балканске

послове које би било противно интересима на-

ционалнога ослобођења и самоопредељења

балканских народа."

Либерална странка изнела је свој полити-

чки програм десет месеци после радикала и на-

предњака. Имајући најдуже искуство политич-

ког деловања, либерали се нису журили да

оформе странку и објаве свој програм. Када су

то најзад учинили у октобру 1881, на самом по-

четку су утврдили:

7Н
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"Народни развитак у Србији кретао се у

новије доба главно у два правца: прво у тежњи

да се створе прилике и услови за ослобођење и

уједињење раскомаданих српских покрајина"...

У програму из 1888. Либерална странка

још једном је показала своју оданост национал-

ном идеалу и историзму:

"... народно-либерална странка држи, да и

српском народу мора бити главна брига и не-

прекидно старање, уједно, највиша и најсветија

цељ: да раскомадане делове и земље своје на

балканском полуострву уједини у природним

етнографским границама, а у облику старе сла

ве и моћи, како на политичком, тако и на црк-
,,67

веном пољу.

Либерални програм допуњен је већ сле-

деће 1889. године, али је гледиште о национал-

ном питању остало неизмењено:

"Српски народ па и Либерална странка,

сматрају јединство српских земаља на Балкан

ском Полуострву као божју правду, која се мо-

же извршити, као јемство мира и напретка на

Истоку.

У овом смислу спољња политика Либе-

ралне странке поштоваће савесно законита пра

ва суседних народа и држава, но тражиће и бра-

ниће права свога народа. А поглавито, стараће

се, како би се пронашао мирни пут и начин, да

се источни и балкански народи међу собом

зближе, да своје интересе сложе и ступе у савез

79

http://www.balkaninstitut.com



Милан Сш. ПрошиН

за за)едничку одбрану свог државног и народног

опстанка и свога самосталиога развитка. "

Расцеп међђу либералима догодио се 1904.

године. Већи део странке пришао је новој поли-

тичкој организацщи под именом Народне (на-

ционалне) странке. Један мањи број либерала

основао је Странку либералне демократще. Али

већ наредне године, оба крила су се опет

ујединила, овога пута у странку под називом -

Народна странка.

Народна (национална) странка обелода-

нила је свој програм у којем је национални циљ

добио на]већи значај:

"Стога Народна (национална) странка

сматра и објављу)'е као највишу цел? српског на

рода: У)едињен>е раскомаданих делова своје

земље на балканском полуострву у природним

етнографским границама, како на политичком,

тако и на црквеном пољу...

За осигурањие слободе и независности це-

лога народа Српског, Народна (национална)

странка водипе строга рачуна о заједници инте

реса Србще и свију Балканских држава и стара-

пе се да их доводи у сагласност, не жртву)ући

при том никавих праведних интереса Србще и

Српства."

Народна радикална странка се поделила

на две стру)'е 1901. године. Млађђи радикали ос

новали су нову партију - Самосталну радикалну

странку. Тада су обновили стари радикалски
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лист Оцјек као званично гласило своје партије.

У свом првом обраћању јавности, они су у наци-

оналном питању остали верни ставу из 1881. и

дословно преписали прву тачку из програма

Народне радикалне странке. У разради су до

дали још и ово:

"А кад је реч о ослобођењу и уједињењу

осталих делова Српства, о том највећем идеалу

Србиновом, ми морамо рећи да само политика

одржавања најискренијих односа са великом

словенском царевином Русијом и братском Цр-

ном Гором може, поред наше снаге, помоћи да

се тај наш идеал оствари, политика која не ис-

кључује добре односе с осталим државама. "

Свој прави политички програм самостал-

ци су израдили 1905. У националном погледу,

ништа се битно није померило:

"...да се нарочито одржава и јача култур-

на заједница и помагање раскомаданих и нео-

слобођених делова Српства, и да се живо буди

свест о народном јединству у удаљеним покраји-

нама српским, које су изложене навали страних

елемената - све у тежњи: да Србија, као Пије-

монт Српства, учини све што је кадра за уједи-

њење свију делова Српског народа. "

Само у једној јединој непотпуној речени-

ци спомиње се потреба "да се гаји дух југосло-

венске заједнице" - и ни речи више.
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Тајна организација " УЈедињење или смрт

(познатија као Дрнарука) створена је 1911. го-

дине међу српским официрима којима се

придружило и неколико цивилних политичара.

То је било једно превратничко, револуционар-

но удружење јарких националних боја. Главни

циљ организације одређен је у првом члану ос-

нивачког акта:

( "У циљу остварења народног идеала - ује-

дињења Српства ствара се организација чији
73

члан може бити сваки Србин"...

Методе рада утврђене су у члану 4. и то:

"1) Према карактеру свога бића утиче на

све службене факторе у Србији као Пијемонту

и на све друштвене слојеве и целокупни живот у

њој.

2) Спроводи револуционарну организа-

цију по свим територијама на којима Срби жи-

ве.

3) Ван граница, бори се свим средствима

противу свију непријатеља ове идеје.

4) Одржава пријатељске везе са свима

оним државама, народима, организацијама и по-

јединим личностима, који су пријатељски распо-

ложени према Србији и српском племену.

5) Указује сваку помоћ оним народима и

организацијама који се боре за своје национал-

но ослобођење и уједињење."
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Не би више смело да буде икакве сумње у

то да је основна линија српске националне по

литике у деветнаестом веку тежила искључиво

ослобођењу и уједињењу свих Срба. Сви други

планови и визије о балканској федерацији или

јужнословенској заједници појављивали су се

као додатна или успутна решења за остварење

великог националног идеала. Исто тако, не би

требало да буде спора у томе да је тај

национални правац ишао упоредо са подудар-

ним токовима међу другим европским народима

и државама. Непобитно је и то да је столеће за

нама било доба националних идеологија.

Средишњу улогу имала је сама Србија

као матица око које се имало извршити српско

уједињење. Отуда су сви српски национални

програми уистину били државни програми. И то

је сасвим јасно. Сви су се слагали још у једном:

само независна и јака Србија могла је постати

јемац којим ће се гарантовати остварење

националног задатка.

Разлике у погледима на национално пи

тание сводиле су се на две тачке. Прво, у томе

шта значи снажна и чврста Србија, тј. какво јој

је унутрашње устројство потребно да би се узи-

мала као важан чинилац европске политике на

југоистоку. И друго, како ће се усмерити споља-

шња политика српске државе и где ће се, међу
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ко]им силама, тражити потпора за српску ствар.

Наравно да су ове разлике биле од пресудног

значаја, али су се кретале у оквиру практичне

политике, а не и коначног циља.

На крају је победила руска струја. После

многих неспоразума и разочарања ипак је оста-

ла само царска Русија као највећа заштитница

српског национализма. И док је њена величина

стајала иза Србије, наша национална мисао

имала је некаквих изгледа. Државно и нацио-

нално самопоуздање Србија је изградила сама,

али је народни посао био олакшан тиме што су

Срби уживали наклоност велике Русије.

Из тога се јавила једна рђава околност.

Српски политичари су се, у првој деценији два-

десетог века, осетили снажнијим него што је то

било реално. Самоуздање је донекле прерасло у

државну уображеност. Многи су се заносили да

пе велика држава на Балкану, без обзира како

се звала и колико пе несрпских народа у њу ући,

бити остварење оног идеала који је постављен

још средином минулог столећа. Зато се, најед-

ном, појављује југословенска идеја упоредо са

српском, а потом и испред ње.

Срби су желели више него што су други

били ради да им допусте.

Па, можда и више него што су им биле

стварне могућности.
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нщи покуша] да се изгради аутентична српска нацио-

нална култура на тсме;ьима патрщархалне традицще,

витештву и отмености народне поезще и слободарским

тежн>ама српског народа.

26 За време боравка у Лондону, ЈовановиЬ ]е написао и
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Видети: Владимир ЛовановиЬ, Усйомене, Београд 1988,
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28 Владимир ЈовановиЬ, Успомене, 150
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Владимир ЈовановиЬ, Усйомене, 162

31 Владимир ЈовановиЬ, "Шта хоЬемо н како хоЬемо",

БудуАносш, бр.1, 1. ]ануар 1873
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48 М. Ъ. МиловановиЬ, "Срби и Хрвати", 15
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53 М. Ъ. МиловановиЬ, "Рефлексще", 247
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Спол.нополитички одел>ак у овом програму прегледао

)е и дотерао Владимир ДовановиЬ. Отуда се примере

знатан утицај н>егових мисли о националном питан>у.

Видети: Владимир ЈовановиЬ, Усйомене, 503-504

70 "Наша прва реч", Од/ек, бр. 1,1. октобар 1902.
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ПАРЛАМЕНТАРНА

ДРЖАВА

|ије много времена прошло од када су се

Срби побунили против Турака, да би

идеје демократије почеле да стижу у

Србију. Прво стидљиво и у фрагментима, а онда

све јаче и утицајније. Требало је, напротив, да

проће далеко више деценија да би те идеје

прерасле у политичко устројство.

Модерна демократија је изум западног

искуства, пре свега оног острвског.1 Она и није

замишљена као идеалан систем државног уре-

ћења. Пре би се могло тврдити да је демократ-

ски поредак најмање рђав од свих знаних и пос-

тојећих. Отуда он ретко одаје утисак уређеног

политичког функционисања. Проистекла из уо-

бичајеног понашања, које се тек накнадно коди-

фиковало, демократија, по правилу, нема онај

углаћени изглед других политичких система.

Пут ка успостављању демократског устројства
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увек је трновит и мукотрпан. Никад и нигде де

мократа није успостављена преко ноћи и на

мах. Није тако било ни у Србији.

На изласку из османског ропства, Срби

нису поседовали готово никаквог искуства у из-

грађивању државне власти. Све што су знали

било је патријархално наслеђе и оно што су ви

дели од Турака. Понешто су доносили Срби из

Угарске, али и та сазнања била су удаљена од

савремених политичких стремљења у развије-

ном свету. Сам народ, навикао да се штити од

турских злоупотреба, постао је изузетно непо-

верљив према сваком државном ауторитету. За

то је, током читавог деветнаестог века, тешко

примао нову власт и често устајао против ње.

Не схватајући да су потребе самосталног држав-

ног живота и захтевне и скупе, Срби су дуго

пружали отпор сопственој управи.

Тек током последњих двадесет година ми-

нулог столепа, у Србији се постепено стварало

једно ново политичко расположение. Уз помоћ

масовних политичких странака, обичан свет је

уведен на политичку сцену. Још значајније од

тога, народ је почео да стиче поверење у органе

власти и постао свестан да на њихово деловање

може пресудно утицати. Био је то увод у демо-

кратију.

Од Карађорђа и Кнеза Милоша, у Србији

се непрестано водила борба за ограничение вла

сти. Прво су се устаничке старешине побуниле

"
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против Карађорђђевог ауторитета. Доцнще су се

Милошеве главешине упорно супротстављале

апсолутној власти српског Кнеза. Отпор се нас-

тавио и у доба уставобранитеља као и у раздоб-

љу владавине последп>а три Обреновића. По

угледу на Европу, демократща је у Србији про-

изишла из настојања да се врховна власт надзи-

рује и умањи.2

Иностране политичке идеје које су допи

ране до Србще нису сваки пут прихватане у

свом изворном облику. У понечем су се начела

државног устројства преплитала и сажимала са

традиционалним друштвеним институцщама.

Установа кнежинске самоуправе била ^е онај

вид локалне организации кощ је Србима обез-

беђђивао заштиту од насиља освајача за време

живота под Турцима. Принцип децентрализаци-

је власти, дакле локална самоуправа, постојао је

и као искуство британског и француског

схватања модерне демократке. Када ^е група

Светозара Марковића, а доцнще и Народна ра

дикална странка, истакла ова] принцип као ос

нов државног преуређђења, обичан становник

Србије прихватио га ^е као нешто блиско и пре-

познатљиво, лако схватајући његов главни циљ

и смисао.

Борба за национално ослобо^ење и про

цес стваран>а демократске државе били су упо-

редни токови у српско] историји деветнаестог

века. Иако су често тумачени као међђусобно су
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протстављени интереси, ^ер унутраппьа трвења

и сукоби слабе спољашњу снагу Србије, ипак је

Србија постала на^'ача управо онда када се пре

творила у парламентарну демократщу са жи

вим, готово неуредним унутрашњим животом.

Велики део прошлог века, Србщ'а ^е провела у

личним режимима у ко]има је власт углавном

чинила оно што је желела без контроле и одго-

ворности. Али оно што је овде битно запазити,

јесте кључни правац српског политичког раз

во]а. Он је несумњиво водио оном моделу који

је највише личио на примере тадаииьег европ-

ског парламентаризма.

За сто година (1804-1903) Србија ^е пре

валила дугачко растојање од ивичне провинцще

Османског царства до модерне државе. Онај пе

риод који се неретко назива златним добом срп-

ске демократще (1903-1914) нще одавао утисак

савршеног политичког устройва. Истини за

вољу, ни они најугледнщ'и европски системи не

одају такав утисак. Ни тада Србща шц'е оства-

рила свој демократски идеал, али ^е била на до

бром путу да то учини.

Политички развитак Србщ'е током прош

лог столепа нще имао поступности и реда. Био

]е то пре низ скоковитих успона и падова. Сва-

ки покушај да се достигне нека од демократских

слобода био је спутаван са изричитом намером

да се обустави. Борба за ограничение власти

владаоца или оног ко је на власти обележила ^е
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српску историју деветнаестог века. Али то и је-

сте знак демократског развоја. Ни у овом пог-

леду, политички догађаји у Србији нису значај-

но одударали од основног правца у европској

политици.

Мисли западноевропске демократије у

свом истинском значењу допрле су до Србије

негде средином прошлог века. Њихови носиоци

и весници били су припадници младе генерације

српских учених људи школованих на страни. Та

почетна сазнања заступали су и тумачили чла-

нови Уједињене омладине и либералног покре-

та. Њихов глас најснажније је одјекнуо за време

Светоандрејске скупштине 1858. Један од глав-

них либералних писаца из раних дана, Стојан

Бошковић писао је са отвореним усхићењем ка-

ко: "Ми треба да учимо од Енглеске - мајке сло

боде и уставности целог света."3 Године 1876,

један други либерал и по припадности и по уве-

рењу, Владимир Јовановић, опчињен британ

ским парламентарном теоријом превео је на

српски гласовиту расправу Џона Стјуарта Мила

"О представничкој влади", књигу која се смат-

рала за буквар демократије. Зна се да је Петар

Карађорђевић, будући Краљ Србије, у свом де-

мократском заносу такође превео спис истог
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писца "О слободи". Ова књижица је објављена у

Бечу рш 1868. године.4 Од радикала, Коста

Таушановић је превео 1880. године студщу Хо-

вера "Шва.щарска, њен устав, влада и самоупра

ва."5 Приближно у исто време, Ъорђђе Симић,

један од умеренщих радикала и доцнији пред-

седник министарског савета, приредио ^е српско

издание књиге Бенжамена Констана "Полити-

чки принципи и о министарској одговорности."6

Године 1884. Стојан Протић ^е превео неколико

од либералнщих устава тога времена: шва]цар-

ски, белгијски и амерички. Сви ови преводи об^-

ављени су исте године у радикалном гласилу

Од/ек?

На састанку у двору 11. јануара 1889, не-

пуних месец дана после доношења устава од

1888, чланови уставотворног одбора донели су

одлуку да се изради нацрт изборног закона. У

том циљу решено }е да одређђени људи путу)'у по

европским земљама и упознају тамошње избор-

не законе. Тако су Милован Ъ. Миловановип и

Живан Живановип посетили Француску, Белги-

ју и Данску, а Андра Ъорђевић и Јован Ъа^а

Грчку. Прва дворца су на путу боравили од 15.

јануара до 20. фебруара 1889. 8

Слободан Јовановип ^е оставио драгоцен

запис о своме оцу у којем је покушао да оцрта

политичку идеологију прве генерацще српских

либерала. Он је утврдио да су либерали сщ'али

под западним утица]има и у свом национализму
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и у свом либерализму.9 О свом родитељу забе-

лежио је и ово:

"Владимир није много водио рачуна о

практичним тешкоћама на које би енглески

парламентаризам наилазио у нашој средини.

Енглески парламентаризам изгледао му је нај-

савршенија политичка машинерија."10

По сведочењу Слободановом, Владимир

је у Лондону пријатељевао са Мацинијем, Баку-

њином, Херценом, Кошутом и француским про-

тивницима Другог царства Жил Бернијем и Ед-

гар Кинеом. Боравећи у Паризу, он је упознао

представнике француске републиканске леви-

це, од којих су најпознатији Фавр, Жил Фери

(будупи председник републике) и Флоке:

"За њега су највећма пријањале идеје

француске левице", написао је син о оцу и до-

дао:

"За њега је највећи политички мислилац

био Џон Стјуарт Мил, који је у својој расправи

"О слободи" дао теоријску основу либерализ

ма... За њега је највећи државник био Гледсто-

ун, који је могао служити као доказ да је, на ви-

шим ступњима цивилизације, код просвећених

народа, могућно владати саобразно слободоум-

ним начелима и хуманим осећањима."11

Будући оснивачи Радикалне странке би

ли су у својим младалачким данима претежно

под утицајем европске социјалистичке мисли.

Њихов предводник, Светозар Марковић, узи
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мао ^е иде^е руске револуционарне теорще, у

првом реду Николаја Чернишевског, али је ста-

јао и под де)'ством гледишта Добролюбова и

Лаврова. Мало доцюн'е, за време боравка у

Швајцарско] упознао је и учења Карла Маркса,

али и осталих западних соци)алиста, пре свих

Ласала и Диринга. Од француских соци)алиста

читао је Лу)'а Блана и Прудона. Та] дух ухватио

је и његове другове ко]и су заједно с к>им студи-

рали на универзитету у Цириху. Тако ^е и нас

тала група школских омладинаца с краја шезде-

сетих година, који не десетак година доцније

створити Народну радикалну странку.

Спреман да се упусти у борбу за корени-

те друштвене и економске промене у Србији по

иностраном обрасцу, Светозар се вратио у Ср-

бщу. Къегова теоретисања препуна политичког

одушевљења, наишла су у домапој средини на

зид реалности. Српско друштво тога доба није

одговарало концепщн'ама припремљеним спо

лиа. Стварност се садржала у постсуању једног

сељачког друштва и једне бирократске власти

склоне самоволии и злоупотребама. Ни трага од

радништва и његове револуционарне свести.

Светозар и ьвегови другови нашли су се оэд'ед-

ном на пустом пољу, у раскораку између за-

мигшьеног и стварног. И сам Марковип није

био начисто шта је тачно желео да узме из бо-

гате левичарске традиције Европе. У настојању

да све те разбацане мисли некако повеже, он је

98

http://www.balkaninstitut.com



Усион и иад сриске идеје

остао недоречен и збуњен. У којој мери је Мар-

ковић био растргнут измећу идеја социјализма и

либерализма најбоље ће сведочити његове ре-

чи:

"Сва ова питања сви економисти које

знам, осим Чернишевског, Маркса и унеколико

Мила, решавају наопачке"...12

И Светозар Марковић и његови другови

су се убрзо удаљили од својих социјалистичких

корена и средином седамдесетих сасвим при-

ближили доктрини демократског радикализма.

Последњих година свог кратког живота Свето-

зар се сав окренуо политичким питањима. Ње-

гова делатност превасходно је била усмерена на

борбу за доношење новог слободоумног устава

и супротстављање државном бирократском апа-

рату. Интересовање за револуционарне соци-

јалне и економске реформе, које је Марковић

наследио од својих руских учитеља, престало је

да буде главна тема његових размишљања пос-

ле 1873. Некако у то време Светозар је, насуп-

рот либералима, истакао два политичка захте-

ва: 1) Народна скупштина треба да ужива право

законодавне иницијативе, а право владаоца тре-

ба ограничити на суспензивни вето; и 2) право

избора председника и чланова министарског са-

вета треба пренети са владаоца на Народну

скупштину.13 Оба ова захтева несумњиво упућу-

ју на важну промену у размишљању Светозара и

пријатеља. Ови захтеви јасно говоре да су они
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решили да крену парламентарним путем уместо

револуционарним.14 Уствари, они су правили

једну политичку странку која је настављала оно

што су либерали започели још 1858. У свом

парламентаризму, радикали су врло мало при-

мили од Марковићевог социјализма, а много ви-

ше од својих каснијих политичких супарника,

либерала. И сам Светозар, у последњим година-

ма, сасвим се примакао идејама оних људи које

је сматрао за своје највеће противнике.

Трагови социјалистичке мисли задржали

су се међу радикалима и у доцнијим годинама,

али су били све више измешани са идејама ради-

калне демократије. Тако је Пера Тодоровић, је-

дан од оснивача Народне радикалне странке и

њен први идеолог, био редовно претплаћен на

француске левичарске листове разнородних по

литичких погледа.15

Примери да су социјалистичке идеје оста-

ле међу радикалима све до средине осамдесетих

година могу се пронаћи у полицијским извешта-

јима приликом претреса радикалских домова

после слома Тимочке буне у јесен 1883. године.

Међу одузетим списима нађени су и Маркс-Ен-

гелсов Комунистички манифест из 1848, Про-

грам немачке социјадемократије из 1869, дела

француског револуционара Бабефа из 1789. и

књиге Васе Пелагића.16 Ипак, превагу су све

више односиле идеје радикалне демократије.

Социјализам је међу радикалима заузео место

100

http://www.balkaninstitut.com



Усион и иад сриске идеје

младалачке љубави према којој се довека осећа

наклоност и симпатија. У политичком погледу,

нарочито после 1883, стварни утицај социјалис-

тичке мисли био је сасвим занемарљив.

У чему је била суштина парламентарног

система који је, крајем минулог столећа, ипак

однео победу у Србији?

Почетна мисао састојала се у томе што

би савршено устројство било оно у којем би на-

род владао непосредно. Сложеност савременог

друштва и државе чини овај једноставан систем

практично немогућним. Стога, народ треба да

влада преко представничких тела на која пре-

носи своја суверена права. Тако он бира и шаље

у парламент своје посланике изабране на сло-

бодним и тајним изборима. Дакле, полазна тач-

ка јесте принцип народне суверености:

"Сваки члан државни, сваки њен грађа-

нин има свог удела у општем интересу државне

заједнице, сваки од њих има и право на известан

део државног ауторитета који тежи за остваре-

њем тога општег интереса, тј. сваки од њих има

известан удео у сувереној власти државној."17

Другим речима истог писца:
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"Сувереност не припада ником другом до

народу, али своја суверена права народ врши

преко својих представника."18

Ево и одговора зашто је представничка

демократија боља од других политичких сис

тема:

"С теоријске тачке гледишта... демократ-

ска влада је увелико боља и савршенија. Она је

боља и савршенија и од аутократије и од арис

тократке. Најбоља је ако је умерена, тј. ако да-

је свима грађанима удела у вршењу власти, али

води рачуна о заслугама и способностима."19

Али, ни жеље, ни интереси народни нису

увек складни, истоветни. Напротив, по правилу

су међусобно сукобљени. Зато и настају поли-

тичке странке као организовани изрази тих раз-

личитих интереса и уверења. Свака политичка

група заступа одређени склоп политичких зах-

тева. Највећа група, која претставља већину на-

родну, добија право да образује владу:

"Влада се рађа, живи и умире заједно са

скупштинском већином. "

Управо о томе овако је некада писао је-

дан уважени професор и радикалски првак:

"Партије и политика - то је реалност> то

је неопходност, без тога се не може... јер људи

не мисле једнако, а људи хоће слободу... дакле,

на јавност излазе различита мњења."20

Преузимајући енглеско начело партиј-

ског система, Радикална странка је усвојила ус
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танову страначке владе. Партија која на сло-

бодним и равноправным изборима освоји већи-

ну добија мандат да састави кабинет, али:

"Суштина парламентаризма лежи у за-

висности владе од скупштине и у њеној одговор-

ности тој скупштини."21

Однос монарха и народа одређује се пот-

пуно у духу енглеског парламентаризма:

"Основни закони у земљи - устави - треба

тако да одреде однос владаоца према народу: да

поставе границе њиховој власти и да даду пуне

гаранције да они непе да их прекораче. Народ

има право да узме на одговор свог владаоца кад

погази устав и кад проневери интерес своје

отаџбине који су њему поверени на чување."22

О уставом питању још једном, али из раз-

личитог угла. Опет из пера једног радикала:

"Језгро све ове наше борбе је уставни

преображај. По дубоком уверењу мом и свију

свесних и поштених Срба ма којој партији при

падали, једини природан и лак излаз из ових тр-

завица и честих прелаза и промена у Србији је-

сте - промена устава у духу потпуно обезбеђене

уставнос™ и свестране слободе... У недостаци-

ма нашег устава корен је свему злу. "в

Целокупна делатност Народне радикал-

не странке заснивала се на борби за ограничение

власти Круне. Залагање за демократију и пар-

ламентаризам било је на првом месту последи
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ца радикалског отпора аутократији. Зато су се

непрекидно враКали том основном мотиву:

"... улога владаочева мора да буде улога

модератора. Краљ има следеЪа три права: право

да даје савете, право да прави предлоге влади и

право да храбри министре."24

Следећи навод о истом питању и са истом

поруком потиче из 1894:

"Утицај Краља треба да буде моралан:

заснован на размишљању и памети."25

Из овога се јасно види да су сва овлапте-

ња дата суверену само саветодавна. Иако је у

оно време било незамисливо оставити Круну

без щедног обелеяда врховне власти, радикали

су доследно извели теорщски принцип народне

суверености. То што нщедан од устава донетих

у Србщи током деветнаестог и двадесетог века

нще прогласио апсолутну сувереност народа,

него поделу суверености између народа и мо

нарха, нще значило да тај принцип нще узиман

као најбољи и на]'савршенщи. Његово практич

но неостварење било је просто резултат неспре-

мности саме Круне да прихвати споредну улогу

у управљању.

Саму бит парламентаризма радикали су,

рш раних осамдесетих, тумачили и овако:

"Беседа је програм владе, али је адреса

програм Скупштине. Ако ]е програм владе у са-

гласности са програмом Скупштине, онда влада

ужива њено поверење. Међђутим, ако програм
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владе није у сагласности са програмом Скуп-

штине, влада мора да поднесе оставку, јер је на

род изнад владе. Ако се Скупштина подели на

две групе, влада мора да стане на страну групе

која има већину... Народ, само народ и нико

други, има суверено право да одлучује ко је на

погрешном путу."26

Први услов парламентарне демократије

јесу слободни избори. Од избора све почиње, на

њима се све руши. Зато радикали и кажу:

"Слободан избор народних посланика, то

је прва, основна погодба сваке представничке

владе. Кад ње нема - све је друго што устав ут-

врђује и самообмана и лаж."27

Радикали су у свом зрелом добу усвојили

не само идеју парламентаризма, него и оно што

из ње неминовно произилази - начело поделе

власти. О томе се огласио поново Милован Ђ.

Миловановић, најпозванији радикал да о томе

говори. Ево шта је тим поводом рекао у Народ-

ној скупштини 1902. године:

"Једно од битних начела, једна од основ-

них гаранција за слободу - то је подела власти,

то је независност власти једна према другој...

Народна скупштина није конвент, она не може

ни у чему да заповеда органима судским, ни ор-

ганима извршне власти, као што ни они не могу

заповедати Народној скупштини. Те власти сто-

је једна према другој независно, а нису једна

другој субординиране."28

105

http://www.balkaninstitut.com



Милан Сш. ПротиН

Радикална странка, у свом парламента

ризму, стајала је под претежно западним утица-

јима.29 То је већ безброј пута утврђено. Колико

су радикали били упознати са европским појмо-

вима о уставности сведочи и овај пример:

"Између уставности енглеске и конти-

ненталне постојала је та битна разлика што је у

Енглеској уставност дело стварних друштвених

сила, докле се на континенту покушава да се ус

тавом створе те друштвене силе."30

Како пе се страна политичка искуства

пренети у Србију? И на то радикали имају од-

говор:

"Ми можемо из туђинских устава позај-

мити начине којима су у њима организовани

разни елементи друштвене снаге, али се морамо

најпре уверити из нашег властитог живота, из

наше историје да ли ти елементи које хоћемо да

организујемо на известан, одређен начин посто-

је у нашем друштву."31

Не остаје друго него да се пресуди. Ако

идеје британског парламентаризма и нису про-

дрле до свих слојева српског друштва, сигурно

је да су биле познате, схвапене и усвојене у оном

делу политичке елите који је Србију водио

управо остварењу тог модела. Бар у томе више

не би смело да буде спора.
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Србщ'а ^е у деветнаестом столећу имала

шест устава (1835, 1838, 1869, 1888, 1901, 1903).

Прва три донета су у периоду аутономне кнеже-

вине. Последња три створена су у време неза-

висне државе. Знатан број уставних нацрта и

предлога допун^'у слику о развоју српске устав-

ности прошлогвека.

Од свих ових устава само је основни за

кон из 1888. увео у Србщу парламентарни сис

тем. Релативно кратко време Срби су провели у

добу парламентарнос™. Важење устава 1888.

трајало је само у раздобљу 1888-1894. и 1903-

1914. када је овом документу, уз мале измене,

повраћена правна снага. Нще то било довољно

да се ово политичко уређење до краја устали и

развще. Ипак, не може се оповргнути факт да

^е то уистину био период парламентарне демо-

кратще, макако несавршене и нестабилне.

Устав 1869. био је први ко]'и је Србща до-

нела самостално, без одобрења страних сила.

Он је и на]'дуже био на снази; означио ^е читаву

^едну епоху: он је успоставио Србщу као устав-

ну државу, али је нщ'е увео у парламентаризам.

Био ^е то уствари компромис између намесниш-

тва малолетном Кнезу Милану Обреновићу и

либерала.

По уставу 1869. Народна скупштина стек

ла је положај уставног чиниоца, пореде Кнеза и
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Савета. Али ниједно од права које јој је дато ни-

је било потпуно. Скупштина јесте постала зако-

нодавна,32 али без права законодавне иницщати

ве. Кнез је у ванредним околностима могао и

сам доносити привремене законе. Буџетско пра

во Скупштине било је толико ограничено да се

сводило само на формалност. Влада је могла

продужавати важење претходног буцета у недо-

глед и без сагласности Скупштине. Оно што је

најважније није постојала обавеза да се влада

образује из скупштинске већине, него искључи-

во из реда саветника, које је опет постављао

Кнез. Састав Скупштине био је двострук: три

четвртине чинили су изабрани посланици, а јед-

ну четвртину је постављала влада. Устав није

обновио општинску самоуправу, већ је задржао

"полицијску управу". Најзад, иако је проглаше-

на слобода штампе, укидање цензуре било је је-

дина појединачно утврђена гаранција.33 Избор-

ни систем по овом уставу предвидео је низак би-

рачки порез (15 динара). Посредни избори у

срезовима и јавно гласање давали су згодну при

лику властима да утичу на народну вољу, па ако

је неопходно и да је нетачно протумаче. Једном

речи, овај изборни систем пружао је могућност

злоупотреба од стране власти.

Устав 1869. био је највише дело Јована

Ристића. Он је замерао либералима првог коле

на да су претерано слободоумни и да њихови

захтеви не одговарају српској средини. Заступ
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ник бирократске државе, он је уместо енглеске

уставнос™ изабрао једну немачку варијанту у

којој је држава уведена у уставне оквире, али

без парламентаризма. Монарх је био везан Ску-

пштином у питањима буџета и доношења за

кона, али се није морао обазирати на скупштин-

ску већину у избору министарског савета.

Основни мотив лежао је у сумњи Ристића

и истомишљеника у то да једна неразвијена зем-

ља може напредовати под апсолутном влашћу

једне слободно изабране, али сељачке и необра-

зоване Скупштине. Као и други школовани љу-

ди, и он је веровао у чиновништво које треба да

донесе држави и народу правни ред и уведе

одозго, својим ауторитетом и уставним положа-

јем, оно уређење које је Ристић упознао као

студент у Немачкој.34

Безмало две деценије доцније, Србија је,

тада већ као Краљевина, добила нови устав. Тај

познати документ изгласан је у Великој народ

ној скупштини 22. децембра 1888. године. Фор-

мално, текст устава усаглашен је између свих

политичких странака и примљен "од корица до

корица."35

Најбитнија особина устава 1888. била је

та што је њиме у Србији установљен парламен

тарни систем. То је значило да је Краљ био оба-

везан да узме председника министарског савета

из скупштинске већине, тј. из оне странке која

је у парламенту освојила највећи број посланич
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ких места. Из овог уставног решења произи-

шао је и принцип строге поделе власти на зако-

нодавну, извршну и судску.

Основна начела овог документа могу се

сажети у седам тачака:

1. Јемство свих политичких и грађанских права

која се остварују преко вишестраначког сис

тема.

2. Слободни избори свих народних представни-

ка (опште право гласа) и једнодомни парламент

(Народна скупштина).

3. Сувереност подељена између Круне и народ-

ног представништва: двојство законодавне ини

цщативе између Краља и Скупштине.

4. Право Народне скупштине да надгледа рад

министарског савета (интерпелације, извештаји,

скупштинска питања).

5. Потпуна министарска одговорност: политич-

ка и кривична.

6. Право Народне скупштине да доноси будет.

7. Административна подела државне територије

на начелу локалне самоуправе у срезовима и

општинама.36

Поред овога, устав од 1888. гарантовао је

апсолутну слободу штампе, политичког удру-

живања и јавног окупљања и увео обавезно ос-

новно школовање.37 Устав је такође укинуо

смртну казну за политичка кривична дела, осим

у случају атентата на чланове Краљевског до

ма.38
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Ако је устав 1869. настао на компромису

намесништва и либерала, онда је устав 1888.

настао на компромису Краља Милана и радика

ла. Главни уступак који су радикали учинили

Круни био је у томе што су се одрекли начела

народне суверености и пристали на поделу за-

конодавне надлежности између владаоца и пар

ламента.39 Ипак, узет у целини, овај акт пред-

стављао је остварење политичких гледишта На

родне радикалне странке.40

Основни закони државе обично настају у

споразуму између политичких чинилаца. Ово

неписано правило потврдио је и устав из 1901.

До њега се дошло компромисом Краља Алек

сандра Обреновића и радикала. Тражећи излаз

из личног режима, радикали су примили један

устав који није одговарао њиховим погледима.

Пред крај своје владавине, суочен са многим

опасностима по опстанак династије, Алексан-

дар је покушао да придобије на своју страну нај-

јачу политичку партију.41

По начину доношења овај устав није из-

гласан у Уставотворној скупштини, него га је

Краљ "даровао" народу. Отуда назив "октрои-

сани устав". Била је то својеврсна мешавина

елемената из устава 1888. и напредњачких ус-

тавних нацрта, од којих је најпознатији онај из-

рађен под владом Стојана Новаковића 1896.42

Уведен је дводомни парламент. Поред Народне

скупштине, постојао је и Сенат у којем су ско
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ро две трећине чланова били именовани, а само

једна трећина изабрани.43 Дон>и дом је био пот-

пуно изборан, по угледу на Скупштину из уста

ва 1888. (практично опште право гласа, непос-

редни избори,44 тајност изборног поступка).

Парламентаризам је био битно ограничен не са

мо Сенатом, већ и Краљевим условом да ради

кали и напредњаци уђу у коалищи'у. Тиме се

Круна обезбеђђивала од радикалне вепине и ње-

не владе. Овом комбинациям настала је једна

неприродна ситуацщ'а. Радикална странка која

је имала већину морала је власт да подели са на-

предњацима, иако је могла владати и сама.45

Краљеубиство 29. маја 1903. окончало је

Александрову самовољу, мада побуде официра-

завереника нису биле управљене ка обнови пар

ламентаризма. Тај чин је означио завршетак до

ба владавине динаспн'е Обреновића. Нови

Краљ Србије, Петар Карађорђђевић, изабран је

на српски престо тек пошто је враћен у живот

устав од 1888, који је он морао да прихвати као

први услов свог избора.

После 1903. Србија је коначно закорачи-

ла у онај период своје политичке исторще ко]и

се назива - период парламентарности. Али, да

леко од тога да су те године биле године мирног
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развоја. И савременицима и млађим познавао-

цима, то раздобље изгледа препуно сукоба и по-

литичке нетрпељивости. До 1914. на власти се

променило ни мање ни више него осамнаест

влада. Оно што је ово доба разликовало од пре-

тходних било је то што се уместо борбе за огра

ничение самодржавља владаоца, појавила борба

политичких странака. На главној сцени крену-

ли су једни на друге радикали и самосталци.

Почетком века, једна млађа група одвоји-

ла се од Народне радикалне странке и основала

Самосталну радикалну странку.46 Разлог се сас-

тојао у уверењу самосталаца да је странка одус-

тала од од програма из 1881. и изневерила оне

политичке принципе на којима је створена.47

Под уставом 1903. прво се покушало са

коалиционим кабинетима радикала и самоста

лаца, али је тај покушај био кратког века. У но-

вембру 1904. састављена је хомогена радикална

влада. Читавих годину дана (мај 1905 - април

1906) на власти су сами самосталци, да би наред-

них две и по године поново радикали образова

ли министарски савет. Тек је, услед анексионе

кризе 1908, дошло до новог савеза радикала и

самосталаца. Ова коалиција трајала је знатно

дуже од претходне, све до 1911. У ослободила-

чке ратове Србија улази предвођена поново ра-

дикалима, а нова коалиција створена је у новем-

бру 1914. Избијање Првог светског рата спречи-

ло је парламентране изборе. Током рата опста
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ла је једна већ распуштена Скупштина. Коали-

ција се распала у јуну 1917. Све до уједињења на

власти је била чисто радикална влада.48

Шта је онда то што је у суштини повези-

вало две главне странке у Србији у периоду

1903-1914?

Прво, обе странке су проистекле из јед-

ног политичког покрета. Уствари, и стари ради-

кали и самосталци били су истоветних погледа

на основна питања организације државе. Уз то,

били су и дугогодишњи пријатељи и саборци из

времена отпора против самовоље последња два

Обреновића. У крајњој линији, кључни идеоло-

шки придев "радикална" задржали су и једни и

други у самим именима својих странака. Нијед-

ни нису били спремни да се одрекну радикалне

идеологије. Зато између њих и није било знат-

них разлика. Самосталци су замерали старијим

друговима једино то што су привремено приста

ли на уступак Круни. Када је васпостављен ус

тав од 1903. отпао је и тај основни разлог за

раздвајање. Настојање да се две струје српског

радикализма поново сједине 1904. ипак је про-

пао. Изгледа као да парламентарни живот има

нека своја правила која су старија од свега дру-

гог, па и идеолошке сличности и личне блис-

кости. Само су самосталци имали снаге да се су-

протставе радикалима у надметању за власт. Да

су се ујединили, то би угрозило темеље парла

ментаризма, пошто би нестало достојне опози
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ције. Мада је Самостална радикална странка уг-

лавном била у опозицији, њена моћ и утицај, па

и умешност, стављали су озбиљне ограде и пре-

преке радикалној власти. Отуда су настали то-

лики покушаји да се створе коалиционе владе.

Друго, и радикали и самосталци остали су

верни не само изворним начелима радикализ-

ма, него и демократском поступку. У мећусоб-

ној борби постојано су се држали демократске

форме. У опозицији, самосталци су употребља-

вали сва средства која су одговарала принципи-

ма парламентарности, укључујући ту и опструк-

цију Скупштине. Колико год су се стари радика-

ли на власти противили опструкцији, нису је ни-

када сасекли у корену, већ су -једино тражили

демократских путева да је обуздају. У томе су

најчешће изазивали парламентарне кризе и до-

водили до распуштања Скупштине и нових из-

бора.

Треће, радикали и самосталци слагали су

се у још једном важном питању - националном.

Обе странке стављале су на прво место заштиту

државе и њене независности. А затим су, као ис-

тински националисти, заједнички радили на ос-

тварењу националног идеала. у спољашњим по-

словима, српска политика 1903-1914 била је нај-

доследнија. У два преломна догаћаја тога вре-

мена, анексионој кризи и Првом светском рату,

на власти су биле концентрационе владе. И у

погледу великих сила од којих Србија може
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очекивати помоп и потпору, две странке су би

ле сагласне. И ^едни и други су покровителиа

Србще виделе у Русщи. Обе странке ослонац су

тражиле у Велико] Британщи и Француској.

Сродно им је било и непрщатељство према Аус-

троугарској. Отворене разлике у питању јуж-

нословенског у)едињења јавиле се доцније, тек

крајем рата.

Период парламентарне демократије у

Србщи јесте био кратак. Трајао је укупно једва

нешто више од ^едне деценще. За коначно уте-

мељење демократских установа, то ^е било не

довољно. Србща је направила само први корак.

Али и та] корак био је огроман и могао је бити

од великог знача]а.

Последњих година пред изби)'ање свет-

ског рата, једна сенка пала ^е на парламентари-

зам у Србији. Војни чинилац ко]и ^е уклонио ди-

настщу Обреновића и отворио пут демократ-

ској промени, наново се по]авио као фактор од

утица)'а на политичка збивања. Сукоб радикала

и припадника та]не организацще "У)едшьење

или смрт" нще био само сукоб војних и цивил-

них власти. Испод тог површног неспоразума,

скривала се борба између тежН>и да се парла

ментарна демократща очува и одбрани, и оних

који у те институцщ'е нису веровали. Један бро]

официра окупљен у завереничком удружењу

познатом као "Црна рука" нще имао ни разуме-

вања ни поверења у то да политичке странке
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могу са успехом извести национални задатак

ко]'и ^е стајао пред Србщ'ом.

И поред ове опасности и великог рата у

юу'и је Србщ'а ушла, основе демократског по-

ретка остале су неокрњене. Чак и онда када ^е

држава пала под окупацщу, а влада, Скупштина

и во;)ска биле принуђђене да се повуку са српске

територије.

Избори за Народну скупштину, у раздоб-

љу од 1881. надаље,49 нису увек давали праву

слику односа политичких снага у Србщи. Осим

у периодима парламентарности, Краљ нще био

обавезан да мандат за састав кабинета понуди

најзастушьенщој групацщи у парламенту. На

друп>) страни, притисак власти је, у појединим

случа^евима, доводио до искривљене представе

о вољи бирачког тела.

Избори су у поменутом периоду одржава-

ни учестало, али са различитим мотивима. Не-

када ^е циљ био да се створи сасвим одређђен

распоред снага у парламенту кор би одговара

Круни и његовој власти, а понекад су избори

расписивани зато што Краљ и влада нису имали

куд, )ер ]е наваљивание политичких странака би

ло одвећ снажно.
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Летимичан преглед резултата избора мо-

же да помогне да се сагледа и разуме политички

развој у Србији на заранку деветнаестог и у ос-

вит двадесетог века.

Избори одржани 7. септембра 1883. дали

су следећи однос снага: 61 радикал, 34 напред-

њака, 11 либерала и 7 неутралних посланика.50

Подаци о изборима из маја 1886, расписаним од-

мах после радикално-либералног споразума, до-

некле се разликују. Владин извор наводи да су

напредњаци добили 61 место од укупно 121,

дакле минималну већину. Извори блиски Кра-

љици Наталији тврдили су да је резултат био

нерешен; 58 посланика влада, 58 посланика опо-

зиција, уз 5 поништених мандата.51 На изборе се

изишло веп 17. септембра идуће 1887. године.

Том приликом Напредна странка бојкотовала је

изборе. Од укупно 146 посланичких места, ра-

дикали су освојили 87, либерали 59, а 10 места је

поништено.52 Француски посланик у Београду

дао је мало друкчије резултате: 81 радикал, 61

либерал.53 Радикали су однели убедљиву победу

и на изборима од 21. марта 1888: изабрано је са

мо 15 либерала и ниједан напредњак. Све оста-

ло узела је Радикална странка: од 156 места, њој

је припало 133.54 На изборима за Велику народ-

ну скупштину новембра 1888, која је изгласала

нови устав, опет су радикали били убедљиви по-

бедници. Пет шестина посланика било је из ове

странке. Либерали су освојили сто мандата, а
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напредњаци су и овога пута остали ван парла

мента.55 Ни 1889. Напредна странка није ушла у

Скупштину, а 1890. имала је једног јединог по-

сланика, свог председника Милутина Гарашани-

на.56 На изборима 1889. радикали су добили

158.856 гласова, а либерали свега 21.829. Годину

дана доцније, за радикале је гласало 152.935 би-

рача, за либерале 23.548, а за напредњаке само

8.895.57 Године 1893. однос снага се донекле из-

менио: бирачко тело одређено је на 236.892; ра

дикали су освојили 130.316 гласова, либерали

91.836, напредњаци 14.745. На основу извора из

Радикалне странке састав парламента изгледао

је овако: укупно 133 посланика, од тога 66 ради

кала, 64 либерала и 4 напредњака. Либерали су

наводили потпуно друкчије податке.'По тврђе-

њу њиховог министра иностраних дела Јована

Авакумовића, у Скупштини је било 70 либера

ла, 50 радикала, 3 напрењака, а 11 избора је би-
СО

ло спорно.

Одмах се може приметити да је Народна

радикална странка, скоро без изузетка, убедљи-

во побеђивала на парламентарним изборима. И

то без обзира да ли је у тренутку избора била на

власти или није. Исто тако, треба имати на уму

да је тек доношењем устава од 1888. најјача

парламентарна странка добијала мандат за сас

тав кабинета, тј. да је Краљ у понуди мандата

био везан распоредом снага у Скупштини.
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Од све три политичке партије, само су

радикали били модерна организацща окренута

масовном чланству. ^дино су они, упоредо са

инсистирањем на увођењу парламентарног ре

жима, разращивали партијску организащцу,

тражећи на првом месту пут ка власти побе-

дом на слободним и равноправним изборима.

Друге две странке, и Напредна и Либе

рална, имале су другачщ'а схватања политичког

устро]ства у Србији.

Напредрьаци су полазили од претпостав-

ке да је Србија неразвщено, сељачко друштво у

којем је било неопходно да елита води државне

послове. Нису сматрали да је добро ако једна

Скупштина сва састављена од неписмених сеља-

ка поседује тако велику моп да може одређива-

ти која не странка, или који људи, бити на влас

ти. Зато су, уз подршку Круне као група обра

зоване интелигенцще, себи узимали право да

одлучују о судбини државе, не марећи много за

расположение народа. Напредна странка је, оту-

да, више подсепала на политички клуб одабра-

них, него на модерну политичку странку.

У једној прилици Милутин Гарашанин је,

пишући о радикалима, изнео, додуше посредно,

схватање сопствене странке:

"Радикална странка је рш увек мойна, и

ако то шн'е снага памети, онда ^е бар снага бро-

]а."59
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Међђу напредњацима налазила су се ува

жена имена ондаиньег времена. Да набрсуимо

само она на]чувенщ'а: Сто]ан НоваковиК, Милан

Ъ. Милићевип, Чедомиљ Мијатовић, Владан

Ъорђевић. Конзерватизам Напредне странке

нще био сасвим чист. Он ]е ублажаван трагови-

ма задоцнеле просвећености и идејама о модер

низацщи државне управе. Напредњаци јесу хте-

ли реформу политичког уређђења, али су ту ре

форму мислили да изврше одозго, у садејству са

Круном.

Либерална странка је била најстарщ'а од

три српске политичке партще: у свом дугом

животу прошла је неколико фаза, па се посте

лено удаљила од свог првобитног програма. У

посебности исторще Либералне странке долази

и то да се она најдощш)'е организовала као по-

литичка формацща. У свом раном добу, многи

од либерала прве генеращце, били су одушев-

љени за идеје национализма и западне демокра-

тије. Али, осим у идејама нису много учинили у

примени сво]их сазнања. Прелом је настао од

онда када ]е чело либералног покрета преузео

1ован Ристић, концем шездесетих година. Он је

либералима донео ]ецну снажну црту бирокра-

тизма, али и државничке одговорности. Под

њим се Либерална странка претворила у поуз-

даног политичког чиниоца ко^ је у једном осет-

љивом времену предводио српску владу. На дру

гое страни, та промена међђу либералима удаљи

121

http://www.balkaninstitut.com



Милан Сш. Прошик

ла их ^е од идеолошкох уверења западне демо

кратов. Предвођђени Ристипем, они су постали

државна странка у тесној спрези са династиям

Обреновића: каткад у прщ'атељству, каткад у

сукобу, али увек уз сам престо. Јован Ристић је

једини био први намесник обожци ОбреновиКа:

и Кнезу Милану (1868-1872) и Краљу Алексан

дру (1889-1893). Под либералном владом, Срби-

]а )е стекла међђународно признание и државну

независност (1878) и добила свој први самостал-

но донети устав (1869). После три деценије у по-

литици, либералима је помало власт постала са

ма себи цшь. Учестали уступци монарху и оси-

пања у вођству учинили су да Либерална стран

ка дуго остане у политичком животу. Зато спо-

разум који је на Цвети 1886. склошьен са ради

калима нще могао да буде компромис са неис-

томишљеницима. Они строге политичке вере

више нису имали.

И Либерална странка ]е у својим редови-

ма имала истакнуте појединце:. У прво] генера

цщи то су били Јеврем Гру)ић, Владимир Јова-

новић, Стсу'ан Бошковић и Милован танковић.

У другој - Јован Ристић, Јован Авакумовић, Жи-

ван Живановип и Сто]гм Рибарац. Два будућа

радикална првака такођђе су почели као либера-

ли: Сава Грурћ и Гига Гершић.

После 1903, ни Напредна, ни Либерална

странка нису играле пресудну улогу на политич-

ко] сцени. Још су, с времена на време, неки од

122

http://www.balkaninstitut.com



Усион и иад сриске идеје

њихових представника узимали учешћа у важ-

ним догађајима, али се оне, као странке, посте-

пено уклањају са главне позорнице. Њихово

место заузимају радикали и самосталци. Парла-

ментарна демократија одузела им је основно

средство у политици, исто као што је радикали-

ма и самосталцима то средство пружила. Време

их је прегазило.

У Народној скупштини Краљевине Срби-

је 1903-1904. однос две највеће странке био је

овакав: 75 радикала према 66 самосталаца.60 Пр-

ва влада (29. мај - 12. јун 1903.) била је концен-

трациона, састављена од припадника свих поли-

тичких група. Председник је био либерал Јован

Авакумовић. Друга влада (21. септембар 1903 -

26. јануар 1904.) била је радикално-самосталска,

дакле коалициона, под председништвом Саве

Грујића.61 Овај кабинет реконструисан је после

неколико месеци, такође са Савом Грујићем на

челу (26. јануар - 27 новембар 1904). Тек четв-

рто министарство, овога пута чисто радикално,

предводи Никола Пашип (27. новембар 1904 -

16. мај 1905). После оставке Пашићевог каби

нета, Краљ је понудио мандат председнику дру

ге по снази партије у парламенту. Тако је Љубо-

мир Стојановић, председник Самосталне ради-

калне странке, образовао хомогену владу (16.

мај - 30 јул 1905), која је имала да припреми из-

боре за Народну скупштину. Избори су одржа-

ни 23. јула 1905. Резултати су били следећи: од
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160 посланика, само ^е 95 избора било неспор

но, а на 65 су уложене тужбе и приговори. Са-

мосталци су обезбедили већину од ]едног једи-

ног посланика62 и формирали кабинет, опет под

1Ьубомиром Ощ'ановићем (30. јул 1905 - 7. март

1906). Још 7. фебруара 1906. радикална опози-

цща објавила је излазак из Скупштине и опс-

трукцщу њеног рада. Разлог се састојао у избе-

гавању владе да одговори на интерпелацију по

водом прекинутих односа са Великом Британи-

рм. Месец дана доцније, 7. марта Ощ'ановиће-

во министарство је поднело оставку. Нову вла-

ду поново је образовао Сава Гру^п. Ова] каби

нет нще опстао дуже од тридесет и пет дана (1.

март - 4. април 1906). Била је то последња чисто

самосталска влада. Потом Никола Пашић до-

бија мандат за састав владе и са том владом се

улази у нове парламентарне изборе, 11. маја

1906. Од 160 посланичких места, радикали доби-

^аЗу убедљиву вепину од 91 мандата.63 После из

бора, Радикална странка прави хомогени мини-

старски савет (30. ма] 1907 - 7. ^ул 1908) са Нико-

лом Пашипем као председником. Ова влада јед-

ном је реконструисана, 30 марта 1908. Тиме је

избегла пад, суочена са опструкцщом парламен

та проглашеном 2. фебруара те године. Резул

тат промена у влади, опозицща је прекинула оп-

струкцщ'у 15. ма^а. Истовремено, у Скупштини

је почео да делу)е у)едињени опозициони блок

састављен од 68 посланика. Али, парламентар
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но примирје није дуго трајало. Опозиција је уш

ла у опструкцију још једном, непуних месец да

на доцније, 6. априла 1908, захтевајући распуш-

тање Скупштине и нове изборе.64 Пашић је изи-

шао у сусрет опозицији, сам поднео оставку и

распустио парламент 8. априла. Избори су одр-

жани 31. маја са изненађујућим исходом: радика-

ли су једва досегли већину од 84 места (укупно

160). Последња два мандата узели су на накнад-

ним изборима у седам оспорених места. Резул-

тати гласања били су још неповољнији по ради

кале: освојили су једва 174.000, док је опозиција

узела свих 225.000 гласова. й Снага две ривалске

странке, Радикалне и Самосталне, била је при-

ближно једнака, па је министарска криза поста-

ла неизбежна. После дугих и испрекиданих пре-

говора, дошло се до коалиционе владе Пере Ве-

лимировића (7. јул 1908 - 11. фебруар 1909).

Услов споразума састојао се у ограниченом де-

локругу и трајању овог кабинета. Анексиона

криза натерала је сукобљене политичке чинио-

це да створе четворну концентрациону владу

(радикали, самосталци, либерали и напредња-

ци), под председништвом уваженог научника и

политичара Стојана Новаковића (11. фебруар -

11. октобар 1909). После тога, улази се у једно

дуже раздобље коалиционе, радикално-само-

сталске, владе којом председава Никола Па-

шип (И. октобар 1909 - 25. јун 1911). Затим сле

ди четири хомогена радикална кабинета: прва
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два на чијем челу се налазио Милован Ђ. Мило-

вановић (25. јун 1911 - 27. јануар 1912. и 27. јану-

ар - 18. јун 1912), трећи са Марком Трифкови-

ћем као председником (18. јун - 30. август 1912)

и четврти који предводи Никола Пашић (30. ав-

густ 1912 - 22. новембар 1914).66

Са формалне тачке гледишта, овако је

изгледао парламентаризам у Србији.

Није тако једноставно, као што се чини,

сагледати једним погледом тих стотину и нешто

година српске историје (1804-1914). Нију ту би-

ло поступног развоја, да би се олако успостави-

ла мерила и одредили степени. Развитак је био

скоковит и неправилан. Падале су главе и у

подножју и на врху. Било је насиља и тапкања у

месту. Било је и заблуда и заустављања.

Највећи део деветнаестог века Србија је

провела у личним режимима. Па и онда кад се

власт владаоца ограничила, то је учињено у ко-

рист једне олигархије. Тек је крајем минулог

столећа, маса народна закорачила у политику.

И то је ишло тешко. Од свих устанака и прев-

рата, последња је била Тимочка буна 1883.

Ако је нешто у српској прошлости било

стално, онда је то била борба против апсолутне

власти. Ниједан владалац у Србији није своју
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владавину провео у миру од почетка до кра^.

Карађорђе је прво избегао, па затим уморен.

Милош ]е Србију напустио 1839. и одрекао се

престола. Кнез Михаило је први пут збачен

(1842), а други пут убщен (1868). Кнез Алексан-

дар Кара^орђђеви^ је такођђе уклоњен са трона

на Светоандре]ској скупштини (1858). Кнез, а

потом Краљ, Милан абдицирао је 1889, одмах

после изгласавања устава од 1888. гЬегов син

Краљ Александар убщен је у официрској заве

ри 1903. Једини изузетак представљао је Кнез

Милан Обреновип, најстарији син Милошев ко-

}и ]е, самртно болестан, био српски владар ^едва

месец дана (1839), пре него што је издахнуо.

Из различитих побуда и са различитим

циљевима, претходни век је, изнад свега, обеле-

жио управо тај сукоб. Напослетку, победу је

однела парламентарна демократща.

Не као идеал државног устройва, веЬ

као најмање од свих политичких зала.

1 У приступно] беседи приликом избора за професора др

жавног права на Великој школи, 1888, Милован Ъ. Ми-

ловановиЬ одржао ]е предавайие под насловом "О пар

ламентарној влади". Ту је, у уводном делу, дао детал>ан

преглед исторщског развоја енглеског парламентари

зма.

2 Одавно ]е Слободан ЈоваиовиЬ направио поделу поли-

тичке исторще Србще деветнаестог века, ко]ој ни да-

нас нема шта да се приговори. ЈовановиЬева периоди-

зацща била )е подел>ена на седам раздобл>а: 1) доба

стваран>а владалачке власти (Кара^ор^е и Кнез
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Милош, 1804-1835); 2) доба чиновничке олигархще

(уставобранител>и, 1835-1858); 3) доба полицщске држ-

аве (друга влада Кнеза Михаила, 1860-1868); 4) доба ус-

тавности (намеснички режим и Крал> Милан, 1869-

1888); 5) доба парламентарности (1888-1893); 6) доба

реакцще (Крал> Александар ОбреновиЬ, 1893-1903); 7)

доба повраЬене парламентарности (1903-1914).

Видети: Слободан ЈовановиК, "Периоди српске уставне

исторще", Из исшори/е и кн>ижевносши I, Београд

1991,468-470

3 Срби/а, 1870.

4 Драгол>уб Р. Живо]иновиЬ, Крал> Лешар I Кара#ор/>е-

виА, Београд 1988, 56-60

5 Слободан ЈовановиЬ, Влада Милана ОбреновиЯа III,

332-340; видети тако^е: Раша МилошевиК, Тимочка бу-

наШЗ. године, Београд 1923, 251-260

6 Милошевич, 251-260

7 МилошевиЬ, 251-260

8 Живан ЖивановиЬ, Лолишичка исшори/а Срби/еу дру

га/ ' йоловини девешнаесшог века 2, Београд 1924, 394-

395

9 Слободан ЛовановиЬ, "Један прилог за проучаван>е срп-

ског националног характера ", Из исшори/е и кн>ижев-

носши, Београд 1991, 550

10 Слободан ЈовановиЬ, "Владимир Јовановић", Мо/и

савременици, Виндзор, 1962, 20-21

11 Слободан 1овановиЬ, "Владимир ^вановиЬ", 28-29, 53

12 Светозар МарковиЬ, Сабрани сйиси /, Београд 1960,

102

13 Светозар МарковиЬ, Делокуйна дела /, 93-95

14 Видети: Слободан ЈовановиЬ, "Светозар МарковиЬ",

Лолишичке и йравнерасйраве /, Београд 1932, 274

15 Ла баша/ (Ьа ЬаШМе), Лйролешер (Ье ргоШагте), Лен-

шресижан (Ь'ш1тещеап1), Ла дейеш де Тулуз (Ьа ёересЬе

ее Тои1оиве), ЛаЖисшис (Ьар$Исе).
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Архив Срби/е, лични фонд Добре РужиЬа, ПО-27/183,

6. јун 1883.

16 Милен НиколиЬ ур., Тимочка буна 1883. године 2, гра-

Ьа, Београд 1954-55, 372-385

17 Милован Ъ. МиловановиЬ, Државно йраво, рукопис,

Универзитетска библиотека, Београд, одел>ак 2, табак

28,3

18 МиловановиЬ, Државно йраво, одел>ак 2, табак 31, 3

19 МиловановиЬ, Државно йраво, одел>ак 2, табак 26, 2

20 Архив Срби/е, лични фонд Андре НиколиЬа, бр. 10

21 Милован Ъ. МиловановиЬ, "О парламентарное влади",

Ошаибина\9, ма^ун 1888, 165-166, и посебно, Београд

1888.

22 МиловановиЬ, Државно йраво, одел.ак 2, табак 31, 3

23 Стојан ПротиЬ, "Читаоцима-прщател>има", Од/ек, 21.

март 1885.

24 Сто]ан ПротиЬ, "Уставна влада и н>ена одговорност",

Самоуйрава, 1. јануар 1883.

25 танус, "Уставна и друштвено-политичка иждлъг.' , Дело

2, 1894, 42

26 Степан ПротиЬ, "Уставна влада и 1ьена одговорност",

Самоуйрава, 1. јануар 1883.

27 Милован Ъ. МиловановиЬ, "1едан или два дома", Бео

град 1901, 32

28 Говор у Народној скупштини 22. јануара 1902.

Наведено у: Воислав Грол, Правна мисао Милована

МиловановиЛа, Београд 1989, 25

29 Слободан ЈовановиЬ ]е ценио да ^е "захвал>у)уЬи Про-

тиЬу, радикална странка и за владе Крал>а Петра, схва-

тала парламентарну владу сасвим на Бецхотов начин,

т). влада се узима из парламентарне веЬине, без обзира

на лично расположение Круне".

Слободан ЈовановиЬ, "Једна критика француске рево-

лущуе", Из исшори/е и кн>ижевносши 2, Београд 1991,

420
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Главно дело Волтера Бецхота ко]е помшье ЈовановиК

је Енглески усшав објавл>ено у Лондону 1867. године

(^анег Нацело!, ТАе Епд/нл СопзПШюп, Ьопскт 1867).

30 Милован Ъ. Миловановип. "Наша уставна реформа",

Београд 1888, 32

31 Миловановип, "Наша уставна реформа", 108

32 Закон о Народној скупштини донет је рш почетком

1859. Тада, уствари. Народна скупштина постаје треКи

уставни чинилац. Одре^ено ]е да се Скупштина има

састајати сваке треЬе године и одлучивати о данку и

порезима. И по овом закону, као и дойни]е по уставу

1869, Скупштину су сачшьавале две врсте представни-

ка: изабрани посланици и они по положа]у. (Скуп-

штине су посто]але и дотад, али их је сазивао Кнез по

свом нахо^ен>у и позивао кога ]е хтео).

33 Видети:

Усшав Кнежевине Срби/е, Београд 1869.

Слободан ЈовановиЬ, "Наше уставно питан>е у деве-

тнаестом веку", Полишичке и йравнерасйраве 2, 28-30

Димитрще Ъор^евиЬ, "Страни утица^ и балкански ус-

тави у деветнаестом веку", Огледи из нови/е балканске

исшори/е, Београд 1989, 104-130

Јаша ПродановиЬ, Усшавниразвишак иусшавне борбе

у Срби/и, Београд 1938.

Мирослав Ъор!)евип, Усшавниразвишаку Срби/иу де-

вешнаесшом веку, Лесковац 1970.

34 Поводом доношен>а устава 1869, Аустрщски конзул у

Београду, Бенј а мин Кала], забележио је у свом

дневнику:

"... у условима конституционализма неминовно долази

до образовала политичких странака, а самим тим и до

страначких сукоба ко]има се разједин>ују унутраппье

снаге народа и према жел,ама спол.н>их фактора. "

Дневник Бен/амина Кала/а, Београд - Нови Сад, 1976,

711
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35 Избори за Уставотворну скупштину одржани су 20. но-

вембра 1888. Изабрано ]е 593 посланика од кс^их ]е пет

шестина припадало Народно] радикал но] странци, тач-

но сто либералима и нщедан напредн>ацима. За пред-

седника Скупштине изабран )е радикал Коста Тауша-

новиЬ.

Видети: Живан ЖивановиЬ, Лолишичка исшори/а Ср

би/е 2, 373, 388; Слободан ЈовановиЬ, Влада Милана

Обренови/иг2, Београд 1934, 466

36 Миливо]е ПоповиЬ, Лорекло и йосшанак усшава од

Ш& године, Београд 1939, 170

37 Усшав Кра/ьевине Срби/е, Београд 1888, чл. 125-132

38 Усшав КрФьевине Срби/е, чл. 54

39 Слободан ЈоваиовиЬ, "Никола ПашиЬ", Сербиа и ко-

меншари/ Београд 1989, 242

40 Сами радикали сматрали су устав 1888. сво]Им дости-

гнуЬем. Ево два примера:

"Иако промена устава (1888) яще извршена на начин

како )е то Радикална странка замшшьала, иако су у

уставотворном одбору биле заступл>ене оне друге две

странке у веЬем бро]у него радикална, ипак ]е радикал

на странка усво)ила нови устав, сматра^уКи га куд и

камо бол>им од старога устава од 1869. "

Архив САНУ, бр. 10593, говор Пере ВелимировиЬа на

радикалном митингу у Београду 28. ]ула 1896.

"Своја начела и свој програм народна радикална

странка је... остварила доношен.ем устава 1888. и н>его-

вим спрово))ен>ем у живот 1888-1892, и затим 1903"...

Заклзучци и резолуци/е радикалних земаъских конфе-

ренци/ау 1920. и1922. години, Београд 1923, 2-4

И француски посланик у Београду био ]е мишл>ен>а да

]е устав 1888. одраз радикалног програма:

"Реформе у администрации, надлежност гра^анских

судова у полицщским пословима, организац^а среза и
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уво!>ен>е општинске самоуправе значиле су примену

програма Радикалне странке."

Агс/иуез <1и тмШеге с1ез а^Ыгех еГгал^еге* /галсам, СР-

8егЫе, 1889, извеишу из Београда, 20. октобра 1889.

41 На овом питан>у дошло ]е до расцепа ме!>у радикали-

ма. Једна група мла^их чланова нще била спремна да

прихвати решен>е које )е у суштини било противно

програму странке. ОптужујуЬи старее другове за од-

рицан>е од изворних начела радикализма, ова група се

сукобила са Главним одбором. Недуго затим, основана

]е Самостална радикална странка.

42 Видети: Сто]ан НоваковиЬ, Двадесеш година усшавне

борбеу Срби/иШЗ-1903, Београд 1912.

43 По уставу 1901. било је прописано да се сенатори бира-

)у у вароши Београду и окрузима.

44 Изборни систем и по уставу 1888. и по уставу 1901.

предви^ао ]е порески цензус од 15 динара. Биран>е по

окрузима било је засновано на начелу сразмерног

представништва. У срезовима и градовима избори су

били непосредни.

45 Ни ово нще било довол>но Александру. Само две го

дине доцнще, 1903, он ]е извршио државни удар и на

силу променио изборни закон којим )е укинута слобода

избора. Избори одржани под овим законом створили су

парламент саставл>ен од л>уди оданих исюьучиво Кра-

я.у.

46 До коначног разлаза дошло је 1901. када су радикали

направили коалициону владу са напредн>ацима под

председништвом Михаила Ву]иЬа и одмах после тога

пристали на октроисани устав 6. априла исте године.

На челу ове групе налазили су се: Лиубомир ЖивковиЬ,

Јаша ПродановиЬ, ХЬубомир Сто^ановиЬ, Јован Жу-

рвиЬ и Л>убомир ДавидовиЬ. Истакнути самосталци

били су ]ош Милорад ДрашковиЬ и Јован СкерлиЬ (не-

ко време био је члан Српске сощцалдемократске
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странке). Председници Самосталне радикалне странке

били су три ХЬубе: ЖивковиЬ (до 1905), СтојановиЬ (до

1912) и ДавидовиЬ (до 1919, потом Демократске

странке до смрти 1940.)

47 Самосталци су се окупили око обновл>еног ради-

калског листа Од/ек. У свом првом обраЬан>у )авности

истакли су следеЬе:

"С тога Ьемо тражити на првом месту ревизщу Устава

(1901, прим. М.Ст.П.) и реформу закона, у смислу пра

ве Уставности, у мщо\ не може бита угушена ни фалси-

фикована народна вол>а, и у ко^у) би биле све гаранттуе

за законитост, слободу штампе, зборова, удруживан>а и

строгу одговорност владе како за сво]е, тако и за

владаочеве поступке...

Ми стс^имо на правом радикалном нрограму, на оном

истом програму ко]и су неки радикални прваци напус

тили."

"Наша прва реч", Од/ек, бр 1, 1. октобар 1902.

Наведено у: Василще КрестиЬ и Радош ХЬушиЬ, Про-

грами и сшашуши срйских йолишичких сшранака до

7928. године, Београд 1991, 244

48 Видети: Слободан ЈовановиЬ, "Радикали и самостал

ци " , Из исшори/е ик/ъижевносши /, Београд 1991 , 533

49 Ова година узета ]е као преломна само зато што су та-

да званично основане све три политачке странке у

СрбщИ. Народна радикална 8. ]ануара, Напредна два

дана доцнще, а Либерална у октобру исте године. Тиме

је Србща и формално ушла у период вишестраначког

живота.

50 Слободан ЈовановиЬ, ВладаМилана Обренови/ш 3, 111

51 Слободан ЈовановиЬ, Влада Милана ОбреновиЛа 3,

341-342

52 Слободан ЈовановиЬ, Влада Милана ОбреновиЛа 3,

395-396
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53 Агс/и'уез а"и тмй/еге Лез аДЫгез еГгап^егех/галсам, СР-

Зегд/е, 1887/88, извешта] из Београда од 11. новембра

1887.

54 Агслпез а"ех а//аггех е1гал#егез/галсам, СР-ЗегЫе, 1887/88,

извешта) из Београда, 10. март 1888.

55 ЖивановиЬ 2, 373, 388

56 Слободан ЈовановиЬ, Влада Александра ОбреновиАа!,

205

57 Слободан товановиЬ, ВладаАлександра ОбреновиАа 1,

191

58 Слободан Јовановић, Влада Александра ОбреновиАа 1,

325-326

59 Архив Срби/е, лични фонд Милутина Гарашанина, бр.

1058

60 Енциклойеди/а /угослави/е, том 8, Загреб 1971, 164

61 Сава Гру)иЬ, вишеструки министар и председник владе,

почео )е као либерал, на]дуже }е био првак Радикалне

странке, а на заласку карьере пришао )е само

сталцима.

62 Сшенографске белешке Народне скуйшшине Краъеви-

не Срби/е / 1905, 112

63 Димитрще Ъор^евиЬ, 1/аринскираш Срби/е иАусшро-

угарске!90б- 1911, Београд 1962, 192

64 Сшенографске белешке Народне скуйшшине Крал>еви-

не Срби/е 4, 1907, 579-584

65 Димитрще Ъор^евиЬ, 1/аринскираш..., 458

66 Подаци су преузети из: Усшави и владе Кнежевине Ср

би/е, Краъевине Срби/е, Краъевине СХСи Крал>евине

/угослави/е 1835-1941, прире^ивач Душан Мр^еновиЬ,

Београд 1988.
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СГВАРА&Е

.ГУГОСЛАВШЕ

т
1це]а о у)'едињењу јужних Словена ста-

рог је датума. Појавила се рш почет-

ком деветнаестог столепа. Током про-

шлог века та се замисао до те мере мењала и

означавала различите жу'мове да се са тешко-

пом може узимати као јасна концепщца о зајед-

ничкој држави.

Југословенска мисао нарочито је била ра-

ширена међђу јужним Словенима у Хабсбуршко]

монархщи. Тријалистичко решение државног ус-

тројства у остарелој царевини подразумевало је

стварање југословенске јединице у оквиру Ау-

стрије. Посебно су слободоумни интелектуалци

из Хрватске били одушевљени овом идерм.

Илирски покрет настао средином деветнаестог

столепа постепено се претварао у покрет за

остварење овог политичког цшьа.
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У доба када су се будили национални

покрети у читавој Европи и Хрвати су покуша

ли да закораче тим путем. Недовољно снажни

ни бро]чано, ни политички, али ни економски,

они нису били у стању да остваре национални

идеал суверене државе. Уместо тога потражили

су једну ублажену варщанту. На једној страни

помирили су се са статусом аутономне јединице

прихватајући дунавску монархију као реални

политички оквир. На другој страни појачавали

су свој национални положај повезујући се са ос-

талим ]ужнословенским и словенским народима

у царевини. И по]едини заступници реформи у

Аустрији били су склони једном оваквом реше-

њу. За њих је то био добар начин да се Хабсбур-

шка имперща очува као целовита многонацио-

нална држава.

Срби из Аустроугарске имали су унеко-

лико другачщ'и циљ. Упоредо са израстањем

српске државе током минулог века, Срби из

Аустрије све су чешпе гледали ка националном

уједињењу са матицом стављајући тако српску

државну идеју на сам врх својих националних

тежн>и. Онемогућени у овом свом првенственом

цшьу Срби из Хрватске и Босне и Херцеговине

улазили су у споразуме са осталим јужнословен-

ским народима царевине тражећи привремене

путеве за своје национално организована. Из

тих побуда је и настала Српско-хрватска коали-

ција 1905. године.1
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Коначно, Србија као самостални држав-

ни чинилац упорно је стављала на прво место

својих националних стремљења ослобођење и

уједињење свег Српства. Чак и онда када се на

политичкој сцени појављују планови о балкан-

ској, а потом и југословенској заједници, о томе

се размшшьало само као о далекосежној могућ-

ности. За Србију је југословенско уједињење

могло доћи једино као продужење српске наци-

оналне идеје, никако уместо ње.

* * *

Први пут када се југословенско уједиње-

ње поставило као првенствени и највиши идеал

српске државне политике било је 1914. године.

Почетак светског рата и крваве борбе које је

српска војска водила у касно лето и јесен те го

дине учинили су да се погледи српске владе из

основа преокрену.

Наговештај нове политике налазио се вен

у манифесту српском народу Регента Алек

сандра од 29. јула 1914, у којем се помињу злоде-

ла аустријских власти према Србима, али и пре-

ма Хрватима.

У прогласу из Крагујевца неколико дана

доцније, Регент је био нешто јаснији:

"... јауци наше браће који су до нас

допрли из Босне и Херцеговине, из Баната и
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Бачке, из Хрватске, Славонще, Срема и са на-

шег мора, кршне Далмазе"...2

У исто време и сам Пашић се изјаснио за

границе нове државе негде на линији "Клаген-

фурт-Марбург-Сегедин. "3

Крајем августа 1914. влада Краљевине

Срби)'е образовала је једну комисщу састављену

од најбољих научника са задатком да израде

програм југословенског у)едињења. У ту коми-

сщу ушли су Л>уба Јовановић, Александар Бе-

лић, Јован Цвијић, Никола Стојановић, Слобо

дан Јовановић са рш неколико истакнутих про-

фесора. После неколико дана, 4. септембра, ми-

нистарски савет ]е објавио основне правце тог

програма: 1) ^една јака централна држава неоп-

ходна је ради очувања будућег мира на Балкану

и у Европи; 2) та држава треба да буде Србща са

Босном и Херцеговином, Војводином, Дал-

мацирм, Хрватском, Истром и Словенщом; 3)

та ће држава чувати равнотежу на тадранском

мору и Средоземљу: 4) Бугарска се може прй-

дружити овој држави на основи федералисти-

чкој или другој слично^4

Сасвим прецизно било је упутство које је

председник српске владе Никола Пашић издао

истог дана:

"... кра]Ние концесще преко којих Срби^а

не може и не сме ићи то су земље на источној

страни Брегалнице до утока реке Лаковице, а

отуда на југ вододелницом између источне стра
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не Вардара и воде ко]е иду у Струмицу до срп-

ско-бугарске границе на планини Беласици - и

то под условом ако Тро^и споразум победи и

Србща добще све српско-хрватске земље у Аус-

троугарско]."5

)ош једном се Пашип обратио силама са-

везницама 5. новембра у покупку да објасни

ратне циљеве Србије:

"Србија се бори не само за себе, него и за

остале народе балканске... Србија се бще за са-

мосталност същу балканских народа"6

Југословенски програм у)едињења конач-

но је уобличен у Декларацщи српске владе у

Нишу почетком децембра 1914. године. У тој

познато] прокламацщи између осталог се каже:

"Уверена у поверење Народне скупшти-

не, докле год сво]е силе ставља у службу велике

ствари српске државе и српско-хрватског и сло-

веначког племена... краљевска влада држи за

своју главну дужност у овим пресудним момен-

тима да обезбеди срећан свршетак ове огромне

борбе ода, кад се веп повела, постаје борбом

ради ослобођђења и у)'едињења све наше неосло-

бођђене брапе Срба, Хрвата и Словенаца."7

Неспорно је да се званична политика Ср-

бще променила и уместо српског националног

у)едињења на прво место својих настојања ис-

такла стварање заједничке државе јужних Сло-

вена. Поставка се питање шта је то утицало на

Србщу да се одлучи на такав корак. На први
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поглед изгледа да је Нишком декларациям ко-

начно угашен српски национални програм8.

Зашто?

Краљевина Србща се 1914. нашла у изра-

зито неповољном положају ратног стања су-

протстављена великој и снажној Хабсбуршкој

монархщи. Југословенска идеја требало је да

послужи као унутрапиъе оружје да би се осла

била ^ачина Аустроугарске и отупела оштрица

њене во]не силе.9 На аустријској страни током

прве године рата било је 20-25% Срба и преко

50% Хрвата.10 Програм јужнословенског у)'еди-

њења могао је да помогне интернационализова-

њу српског питања и у националном и у држав-

ном смислу, посебно пред западним савезници-

ма. Стварање велике државе на Балкану обез-

беђђивало је равнотежу на Полуострву. Тиме се

спречавао продор Италије на источну обалу

1адранског мора и одређђени утицај у источном

Медитерану. Најзад, Аустроугарска би била

удаљена са Балкана што би задало озбюьан

ударац њеном опстанку као среднюевропске др

жаве.

Према томе, Нишка декларацща као по

четни документ јужнословенског уједињења би

ла је много више резултат конкретних политич-

ких и војних прилика у којима се Србија нашла,

него израз дуговековних тежњи јужнословен-

ских народа за заједничком државом. У услови-

ма сложене међђународне ситуације, суочена са
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великим непрщатсъем, Србща је покушала да

пронађе излаз и спасење. Сви напори српске

владе били су усмерени том циљу. Југословен-

ска иде^а прихваћена је из изнудице, а не из убе-

!)ен>а. Само неколико уважених научника и ин-

телектуалаца развили су концепщиу јединства

јужних Словена и њихових заједничких нацио-

налних и државних интереса и у ту концепцщу

искрено поверовали. Политика ^есте практична

делатност и води рачуна само о тренутним или

краткотра]'ним решењима. Тако је било и са Де

кларациям од 7. децембра 1914. Увщена у отме-

но рухо народног ^единства Срба, Хрвата и

Словенаца, она је уствари била мотивисана ак-

туелним потребама Србщ'е угроженом ужасним

ратовањем.

* * *

Много се говорило, и данас се говори, о

плановима за стварање велике српске државе на

кра^у Првог светског рата. Заступници овог

тумачења обично тврде да је Србщ'а имала Сло

бодан избор између проширења Србще неосло-

бођеним крајевима и јужнословенског у)'едиње-

ња. Из тога произилази да су српска влада и Ре

гент Александар својевољно изабрали заједни-

чку државу јужних Словена. Често се помињу и

понуде доби)'ене од савезника током рата у ко-

јима се предлагало образовање велике Србще
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на Балкану. Ово сложено питание, управо због

тога, захтева подробнще разматрање и то из уг

ла спољње политике ко]у су водиле силе Ан

танте.

Посебно је Велика Бриташца била про

тивна стварању велике словенске државе на

Балкану. Још 1878. Лорд Солзбери истицао је да

би "уједињење Србще и Црне Горе довело до

стварања словенске конфедерацще и на крају

до велике словенске државе т)'а би се прости

рала од Пирота до Јадранског мора."11 Отуда је

и Нишка декларанта примљена у Лондону вр-

ло уздржано.12 Крајем децембра 1914. Енглези

први пут предлажу територщалне уступке Ср-

бщи. По том предлогу Србща је требало да до-

бще Босну и Херцеговину, излаз на море и део

Албанще уз услов да добар део Македоније пре-

пусти Бугарској.13 Слични планови понављају се

у британском Форин Офису током прве полови

не 1915. године.

Ове концесще углавном су биле условље-

не британском политиком према Италики и ње-

ним територијалним амбищцама на тадранском

мору и у Далмащц'и.

У августу исте године енглески министар

иностраних послова предлаже да следеће облас

ти треба да припадну Србији у случа]у савезни-

чке победе: Босна и Херцеговина, Славонија,

Срем, Бачка, тадранска обала до тачке 10км

]ужно од Цавтата, острва Велики и Мали Жи
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роне, Бује, Шолта, Брач, Јакљан и полуострво

Пељешац. Овај план предвиђао је да се питање

Баната реши мировним уговором уколико се

Румунија не придружи силама Антанте. Понов-

љен је захтев да Србија препусти Бугарској део

Македоније на основу друге тачке тајног спора-

зума из 1912. чиме се спречавала заједничка

граница Србије и Грчке.14

У априлу 1915. Италија је пристала да

приђе савезницима, али је за своје учествовање

у ратним операцијама тражила и добила пре-

цизне територијалне уступке.15 Лондонски уго-

вор, тајни споразум између Енглеске, Францу-

ске, Русије и Италије, потписан је на дан 26, ап-

рила 1915. године.16 Италија је заиста и објавила

рат Аустроугарској 23. маја 1915. На улазак у

рат са Немачком, Италија је сачекала пуних

петнаест месеци, све до августа 1916. Сами хр-

ватски историчари признали су да је Лондонски

уговор до те мере уплашио хрватске политича-

ре, јер је стотине хиљада Хрвата и Словенаца

препустио Италији, да је то био главни разлог

њиховог приближавања српској влади. Постало

је извесно да јединство Хрвата и Словенаца за-

виси само од успеха Србије.17

Без обзира да ли је српска влада изабра-

ла пут стварања велике Србије или пут југосло-

венског уједињења,18 италијански захтеви ишли

су насупрот српских националних интереса.

Продор Италије на јадранску обалу значио је
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велику опасност и непремостиву препреку рат-

ним цидьевима Краљевине Србще.

Током 1916. године Енглези су и даље

стајали на становишту да Србији треба дати

проширење у Босни и Херцеговини и Славони

]и, али увек уз услов да се Македонща препусти

Бугарској.19 Смена владе у Великој Британии

децембра 1916, када је Дејвид Ло'щ Цорц постао

премщер, донела је минималну промену енгле-

ске политике према српском питању. У првом

меморандуму после формирања нове владе по-

јавила се идеја о сепаратном миру са Аустро-

угарском. Истовремено, југословенска краљеви-

на била је замишљена као федерална ^единица у

преуређђеној Хабсбуршкој монархщи. Србщи је

додељена Босна и Херцеговина и дозвољено

у)'едињење са Црном Гором.20

Крајем 1917. британска политика према

Србији и федералном уређђењу Хабсбуршке мо

нархи)е добила је своје јаснщ'е обрисе. Сада се

појављују две различите концепщф решења

балканског проблема. Једна група британских

политичара предлагала је да Србија у^е у оквир

дунавске царевине. Друга стру)'а остала је верна

плановима из 1915. и 1916. године.21 Током пре

говора о сепаратном миру са Аустроугарском

између енглеског генерала Сматса и Менсдор-

фа, Велика Британија ^е поновила своју намеру

да никако не жели распад Хабсбуршке монар-

хще.22
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Најзад, тек у лето 1918. британски каби-

нет коначно се изјаснио у корист југословен-

ског уједињења у јединствену и независну држа-

23

ву.

Пратећи свој древни правац равнотеже

на Балкану, Енглези нису никако били одушев-

љени стварањем велике Србије. Једна таква

творевина пореметила би укупан однос снага на

југоистоку Европе. Због тога су Британци

упорно инсистирали да обе империје, и Хабс-

буршка и Османска, преживе рат по сваку цену.

У том погледу ништа се у енглеској политици

није променило од почетка деветнаестог века.

Њихово задоцнело прихватање југословенске

идеје само површно изгледа као одустајање од

овог политичког курса. Уствари, Енглези су на

крају схватили да ће будућа уједињена Југосла-

вија бити Аустроугарска у малом - многонацио-

нална држава са сличним унутрашњим тешко-

ћама као што је била Хабсбуршка монархија.

Ако више није било могућно сачувати Аустро-

угарску, онда је требало створити нову државу

налик на њу. А то је била Југославија. Довољно

велика да одржава стабилност на Балкану, а до-

вољно слаба изнутра да би прерасла у регио-

налну силу сама за себе. Принцип који је вредео

за Беч, пренет је на Београд.24

Понуде Велике Британије за стварање

велике Србије помињане су само докле је рат

трајао и докле његов коначан исход није био из
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вестан. Улога српске војске у сламању отпора

централних сила била је претежан разлог што

су Енглези чинили такве понуде и Србе убедили

у своје добре намере. Али и тада, као по прави

лу, свака помисао на српско проширење на за

пад и север подразумевала је одустанак од тери-

торија на југу. Тако сви ти британски планови

за велику Србију више подсећају на пресељење

Србије ка западу, него на истинско обједињава-

ње свих српских земаља.

Наивно је било очекивати од великих си

ла, од Уједињеног краљевства посебно, да ће

свим срцем стати на српску страну и дозволити

остварење српског националног уједињења.

Крај рата донео је видљиве промене граница,

али се однос снага и светске политике према

српском питању није променио. Напротив.

* * *

Одлучујући корак ка стварању заједни-

чке државе Срба, Хрвата и Словенаца учињен

је у лето 1917. године на Крфу. Крфска конфе-

ренција, на којој су са једне стране стајали чла-

нови Југословенског одбора а са друге српска

краљевска влада, донела је декларацију о буду-

ћем устројству заједничке државе. Овај спора-

зум често се узима као подлога југословенског

уједињења, мада је његов карактер и даље спо-

ран. И са правног и са политичког становишта.
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Крфска конференција одржана је између

15. јуна и 20. јула 1917. После дуге и мучне рас

праве најзад је сачињен један спис у којем су од-

ређени основи за будуће уједињење. Деклараци-

ја је пошла од претпоставке народног јединства

јужних Словена и истакла на прво место право

на народно самоопредељење. За овај други

принцип, разуме се, највише су били заинтере-

совани Хрвати. Споразум је предвиђао да се

држава назове Краљевина Срба, Хрвата и Сло-

венаца и да на њеном челу буде краљевска по-

родица Карађорђевића. Углављено је и то да

будућа заједница буде уставна, парламентарна и

демократска монархија. Утврђено је опште пра

во гласа и зајемчене су све грађанске и полити-

чке слободе. На крају је договорено да ће о

уставном уређењу одлучивати слободно изабра-

на Уставотворна скупштина и да не се устав до-

нети "бројно квалификованом већином."25

Крфска декларација јесте постала темељ

југословенског уједињења. Тачно је и то да су

основна начела истакнута на Крфу пренесена у

Видовдански устав 1921. Али, колико год то

звучало парадоксално, побуде обеју страна би

ле су привремене, и у самој бити различите.

Свако је у том споразуму видео оно што је у том

тренутку њему било потребно и корисно.

Пашић је упорно избегавао писмени уго

вор са Југословенским одбором догод је посто-

јала царска Русија. Русија је једина била распо
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ложена да види православну Србију на Балкану

пре него једну измешану заједницу католика и

православних. После пропасти руског царства

фебруара 1917, Пашић је потписао декларацију

највише због тога да би западним савезницима

показао немогућност опстанка Аустроугарске.

Али, ни сам Пашић није мислио да иде даље од

те декларације. Његово уверење о присаједиње-

њу аустроугарских крајева Краљевини Србији у

суштини није било поколебано. Ствар је била

само у новој тактици у односу на промењене ме-

ђународне прилике.26 Поред тога, Пашић је био

притиснут опозицијом самосталаца који су уве-

лико инсистирали на интегралном Југословен-

ству. У спрези са Југословенским одбором, они

су могли да угрозе примат радикала на кормилу

Србије. Опозиција је била само за неколико

посланика слабија од радикалне већине у срп-

ском парламенту. Отуда је настала Пашићева

бојазан да би могло доћи до споразума између

српске опозиције и јужних Словена из Аустро

угарске без радикала, па и против њих. И то је

био један од Пашићевих разлога да прими дек

ларанту.

Српска влада је одбила предлог Југосло-

венског одбора да се одржи један национални

конгрес на којем би учествовали посланици На-

родне скупштине Србије, чланови Југословен-

ског одбора и Црногорског одбора за народно

уједињење, представници српске војске и оста
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лих ]ужнословенских организации под председ-

ништвом Регента Александра.27 Пашић није био

спреман да призна Југословенски одбор ни под

којим условима, па чак ни у случају да се Југо-

словенски одбор обавеже да пе следити полити

ку српске владе.28 Из овога јасно излази да је

Пашић Крфску декларацију узимао за даљу бу-

дућност. У том тренутку сва власт морала је ос-

тати у надлежности српске владе.

Још поводом оснивања Југословенског

одбора 1915. његов председник др Анте Трум-

бић одредио је општи правац будуће политике:

"Наша организација има да ради, разуми-

је се, у споразуму са Србијом, али не у њезино

име и то сада посве приватно и без вањске ети-

кете. Касније када дођу догађаји и сазрије лик-

видација Аустроугарске, наша организација

имала би да се и формално образује као коми

тет јужнословенских земаља подложних Аус-

троугарској и као такав иступит пе пред европ-

ску јавност са задатком да ради на ослобођењу

наших земаља као цјелине, без обзира на судби-

ну Србије и Црне Горе."29

Хрвати су, са своје стране, држали да су

укупне околности такве да је њихов интерес у

приближавању Србији. И они су тражили

начина да своје питање отворе пред светом. За

њих је Крфска декларација била само један од

могућних путева да своју намеру остваре. На са

мо две недеље пре почетка Крфске конферен
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цще, 30. ма)'а, Југословенски клуб у бечком пар

ламенту донео је једну другу декларацију тзв.

"Ма]'ску декларацщу". У нюј је између осталог

изнето:

"На темељу народног начела и хрватског

државног права, захтщевају уједињење свих зе-

маља у монархи]и у којима живе Словенци, Хр-

вати и Срби у ^едно самостално, од сваког гос

подства туђих народа слободно и на демократ-

ској подлози основано државно тијело под жез

лом Хабсбуршко-лоренске династије."30

У августу 1917. одржан ^е скуп хрватских

политичара у Загребу на којем је истина уздр-

жано примљена Крфска декларацща, али ^е јас-

но изражена потреба да се очува хрватска др-

жавност у новој држави.31

Тако је Крфска декларација била наиз-

глед чврста основа за ^угословенско уједињење

и доказ сагласности о уређђењу заједничке др-

жавне заједнице. Али, испод тог формалног

споразума остале су све разлике и у интересима

и у схватању у)'едињења.

Пут ка југословенском удруживању све је

више личио на низ компромиса између српског

и хрватског национализма, него на стварање за-

једничке националне идеологще. Права приро

да српско-хрватских односа најбоље се показала

на Женевској конференцщи одржаној почетком

новембра 1918. У приликама у којим су западни

савезници сасвим прихватили распад Хабсбур
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шке монархще и идеју о формирању независне

јужнословенске државе, поново су се срели по-

литички представници Краљевине Србще (Ни

кола Пашип), чланови Југословенског одбора

(др Анте Трумбип) и Народног вщепа (др Ан

тон Корошец).32

Међђународне околности у том тренутку

биле су такве да је Енглеској и Француској ви-

ше одговарала југословенска држава него про-

ширена Србија и оснажена Италща са доминан-

тним положа^ем на Јадранском мору, а тиме и у

Средоземъу.33

Од свих споразума који су водили бра-

тимгье]ьу јужних Словена, Женевска деклараци-

ја изазвала је највише протеста и недоумица.

Мада уопштеног карактера овај документ је ус-

поставио два основна принципа. Начело народ-

ног ^единства Југословена, тј. њихову вољу да

УЬУ У државну заједницу и чињеницу постојања

три ^ужнословенске државе (Србще, Црне Горе

и Државе СХС). Женевска декларапта ^е пот-

врдила договор са Крфа по ко]ем се будуће ко-

начно државно устројство има уредити у Уста-

вотворној скупштини. Оно што је овај споразум

учинило спорним јесте привремено решење до

сазивања Конституанте. За тај период деклара

нта је предви^ала постојање две државе (Срби-

је и Државе СХС) које се добровољно удружују

у заједницу као њене равноправне чланице. Цр-

ко\ Гори је остављено да сама одлучи хопе ли се
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придружити новој држави. Женевска деклара-

ција је закључила да српска влада и Народно

вијеће "обављају послове сваки у свом унутраш-

њем и територијалном делокругу на редован на

чин какав где постоји."34 Привремена влада од

дванаест чланова требало је да се бави искљу-

чиво питањима од општег интереса: спољаш-

њом политиком, војском, поморством и припре-

мањем Уставотворне скупштине. Свака од уго-

ворница стицала је право да именује по шест

представника у заједничком министарству. За

почетак именовано је шест министара, по три са

сваке стране. Српски министри полагали су

заклетву српском Краљу, а они други Народном

вијећу у Загребу.

Женевски документ успоставио је дуалис-

тичко решење јужнословенског уједињења и

посредно наговестио федерално уређење буду-

пе државе. Одредба по којој је привремена вла

да била дужна да делује "у вези са народним

владама" држава чланица уводила је и један

елеменат конфедерализма у међусобне односе

два равноправна државна субјекта.35

Дух Женевске декларације несумњиво је

преузет из Аустроугарске нагодбе од 1867. Под

утицајем хрватских захтева, али и интегралног

Југословенства по сваку цену српске опозици-

је,36 Пашић је био приморан да попусти и стави

свој потпис на Женевски споразум. Од међуна
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родних чинилаца, посебну улогу у овоме имала

је Француска.37

Веома нерасположени према ономе што

је углављено на Леманском језеру, и Регент

Александар и чланови српског министарског

савета одбили су погодбу из Женеве. Посебно је

Стојан Протић, у том тренутку заступник пред-

седника владе у Београду, био непомирљив у

овом питању:

"Југословенски политичари су се ослобо-

дили српском и савезничком заслугом, али се

нису ослободили духовно. Они су још у идеоло-

гији аустроугарској."38

И поново:

"Намера југословенских политичара јес-

те да се Срби Босне и Херцеговине, Срема и

Славоније, Далмације и Лике, Бачке, Баната и

Барање одвоје од Србије, па да се направи

фронт према Србији."39

Протић је са Крфа одмах упутио депешу

Пашићу у којој је најавио оставку читавог каби

нета и препоручивао демисију самом председни-

ку владе:

"Оно што та господа подвлаче и сада же

ле, то је чудо од владе каква никад и нигде није

постојала, то је израз неповерења према Вама

лично и против Србије... сматрам да је потпуно

неумесно да се министри заклињу неком другом

осим нашем Краљу који је наш заједнички вла-

дар... молимо Вас да примите наше оставке...
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сматрамо да у такво] ситуацщи више ни за Вас

нема места у такво) влади"...40

Поводом Женевске декларацще Протић

^е послао поруку представницима Народног ви-

јећа, Корошецу и Чингрщи, у телеграму упуће-

ном српском посланику у Лондону Јовану Јова-

новићу. У то] депеши од 25. новембра 1918. сто-

ји и ово:

"Наша браћа имају сама, између себе да

одлуче - прима]у ли искрено, јасно и чисто је-

динство државно и народно у облику једне мо

дерне, уставне, парламентарне и демократске

монархије са Династиям Карађорђђевића на че

лу, на основи Крфске декларацщ'е - или не.

Конституанта у ко^' би и Србща учествовала,

не може о томе решавати јер ми о две ствари

никакву дискусщ'у не допуштамо - о монархщи и

о династији Кара!)орђђевића. Сворј браћи ван

Србије остављамо пуну слободу да се они сами о

томе одлуче.

Ако они то приме, онда пе бити једин-

ства државног и народног и биће добро свима и

целом народу; ако то не приме и одустану од

Крфске декларации, биће велика штета коју

ћемо дубоко жалити, али онда ћемо ићи сваки

својим путем: Срби са Србима, а Хрвати и Сло

венци са Хрватима и Словенцима. '""

Протић се рш неколико пута враћао

овом проблему. Крајем 1921. дословно је поно-

вио истоветно гледиште:

^
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"Ако се на таквој једној здравој и довољ

но широкој основи споразумемо... онда ]е то до

бро за цео наш народ, за све три гране нашег

народа.

Ако се то, противно нашој жељи искре

ној, покаже немогућно, онда ми имамо отворен

пут да извршимо једну ампутацщу, иако болну

али неизбежну, па да свакој страни оставимо

пуну слободу."42

Ни годину дана доцнще шце променио

свој став:

"Или пемо се поштено споразумети или,

брате, да се у прщатељству растанемо, јер је и

то боље него да се супротстављамо као два ку

нака са запетим пушкама."43

Већ 18. новембра Никола Пашип саста-

вио је ново министарство, али је постало јасно

да пе Женевска декларација остати мртво слово

на харти)'и. Нити је српска влада на Крфу желе-

ла да призна уговор из Женеве, нити је то учи

нило Народно вщ'еће у Загребу. Нарочито је

Светозар Прибићевић био противан овом спо-

разуму. У]едињење је наизглед узело сасвим

други правац. Оно што ]е овде битно, међђутим,

јесте то што је састанак у Женеви јасни)е него

щедан други, показао праве циљеве и намере

обе стране. Жеља за заједничком државом била

је само формално јединствена. Све остало је би

ло до те мере различитО да је морало да изазове

сукобе и неспоразуме.

155

http://www.balkaninstitut.com



Милан Сш. Прошић

* * *

Одмах после акта о уједињењу, па и пре

њега, у покушајима да се постигне сагласност

различитих учесника у стварању Југославије,

основна питања нису била чисто идеолошка.

Чак ни онда када је на први поглед изгледало

тако.

Нова држава која иза себе није имала за-

једничку прошлост уједињених народа наметала

је, на првом месту, решавање проблема нацио-

налне природе. Сви преговори о уједињењу од

Крфске декларације, преко Женевске конфе-

ренције до коначног уједињења и карактера бу-

дућег устава, стављали су у средиште питања о

уређењу државе са националног становишта.

Тај правац се наставио и у заједничкој држави.

Подлога свих неслагања и супротних пог-

леда била је у суштини национална. То значи да

је залагање за одређена политичка решења

(слобода избора, уставност, парламентаризам,

демократске слободе итд.) увек крило напоре да

се обезбеди повољнији положај за једну од

нација које су ушле у Југославију. Ниједно гле-

диште није било суштински идеолошко, засно-

вано на политичком уверењу. Многи су Југосла-

вију схватили као принудну творевину чији је је-

дини задатак да осигура несметано национално
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конституисање.44 Иде)'а о заједничкој држави би

ла је од другоразредног значаја.

Несрпске политичке странке веома лако

су се прилагодиле новонасталим политичким

приликама. И то из два основна разлога.

Прво, оне су, и у случају Хрвата и у слу-

чају Словенаца, чиниле јединствене и организо-

ване представнике сво^х нацща. Хрватска ре

публиканска сељачка странка (доцније Хрват

ска сељачка странка) била је далеко на]већа и

најутицајнща организована групацща у Хрват-

ско^4546 Остале хрватске партще (Хрватска те-

жачка странка, Хрватска за^едница и Хрватска

странка права) биле су много мање и по бро]но-

сти и по утицају.47 У питањима од националног

значаја све су деловале као национални блок.

Словенска људска странка била је, свакако, нај-

знача]'ни)и политички чинилац Словенаца.48

Друго, њихова претходна искуства у Хаб-

сбуршкој монархщи била су сасвим блиска њи-

ховом деловању у околностима тек створене

југословенске државе.49 И хрватске и словенач-

ке странке стекле су навику да се залажу не за

политичка начела и идеолошка уверења, веп за

што истакнутије место својих представника у

ма^арским или аустрщским државним телима.

Читава њихова активност сводила се на борбу

за аутономију у оквиру Аустроугарске. Ту поли

тику наставиле су и у Југославщи. Нова вишена-

ционална држава заменила је стару. А то их ]е
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водило идеји федерализма. Оне најупорније и

до сепаратизма.50 Сам Светозар Прибићевић

постао је свестан ове особине јужних Словена

из Аустроугарске, па је зато и изјавио у Уставо-

творној скупштини:

"Кад расправљамо, господо, о државним

питањима и пословима избија из нас један дух

који се не примећује овамо у овим странама у

Србији која има своју државну независност већ

сто година. Код нас се показује из оних крајева

известан дух негације, незадовољства, разара-

ња.. Живели смо, господо, у једној тућој држави

коју нисмо сматрали својом државом: све што

смо морали тој држави давати, давали смо под

"мораш". Све што је та држава узимала од на-

рода, сматрао је народ да ће се против њега ок-

ренути; тај народ мрзео је ту државу у којој је

живео и све што је од те државе долазило смат-

рао је као наперено против себе. Отуда се увре-

жио у народ тај дух негације против државе: тај

дух треба терати из нас"...51

У прилог оваквом закључивању може да

послужи и податак да су све несрпске партије

носиле на првом месту националну ознаку у

својим називима.

Веома слично држање у политици имале

су и оне партије које су заступале мање нацио-

налне групе (Југословенска муслиманска орга-

низација, Црногорска федералистичка странка,

итд).
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Одмах после эд'едюьења оне странке чщи

је главни ослонац био међђу Србима поделиле су

се на две велике групе: радикале и демократе.52

Народна радикална странка била ^е по-

литичка организацща са највепом традициям и

политичким наслеђђем у Србщи. Предвођђена

таквим политичарима какви су били Никола

Пашић, Ощан Протић и Миленко Веснић, она

је и у Југославщи задржала једно од на]важнщих

места на лествици политичких чинилаца.53

Демократска странка је основана почет-

ком 1919. од припадника самосталаца, напред-

њака, либерала, дела Хрватско-српске коалици-

је и рш неколико предратних политичких љу-

ди. Одмах је стала у ред најутица)'них и на]већих

партща у Краљевини.54

На изборима за Уставотворну скупштину

од 28. новембра 1920, те две странке добиле су

далеко највише гласова, а тиме и највећи број

посланика. Демократи - 319.448 гласова и 92

посланичка места, радикали - 284.575 гласова и

91 скупштински мандат.55

Наредни парламентарни избори одржани

су 18. марта 1923. Снага Народне радикалне

странке порасла је на 108 посланичких места

(562.213 гласова), док су демократе доживеле

убедлив пораз и освојиле само 51 место у пар

ламенту (400.342 гласа).56

Разлике су постсуале између ове две по-

литичке странке у оба дела њихових програма.
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Више у погледима на национално питање него у

питањима политичке идеологије. Чак и кратко-

трајне коалиције у које су улазили у неколико

махова, биле су израз тренутних интереса, ника-

да резултат истинске политичке блискости.

Радикали су током читаве своје историје

стављали демократско државно устројство из-

над свих других политичких начела. Идеја пар-

ламентарног облика владавине, заснованог на

систему поделе власти, општем праву гласа и

локалној самоуправи биле су основе радикал-

ног политичког програма још из 1881. Одувек су

се залагали за ограничение власти Круне и за

заштиту свих демократских слобода. То су задр-

жали и у првим данима југословенске државе.

Али, основни проблем уједињене државе

није било питање демократског парламентари

зма. Тај проблем се пре свега састојао у супрот-

стављеним гледиштима о месту и улози поједи-

них територијалних и националних јединица у

заједничкој држави. У стварности питање се

сводило на различите варијанте државног уре-

ђења од јединствене државе, преко разних об

лика децентрализације, до идеја о федералном

устројству и прикривеном сепаратизму.

Сасвим је јасно да се Радикална странка у

новим политичким околностима врло тешко

сналазила. Изгубила је своје главно упориште у

политичкој идеологији и морала је да уђе у бор-

бу за коју није била ни прилагођена, ни спрем
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на. Отуда су се у самој Радикалној партији од са-

мог почетка појавили различити погледи на

проблем државног устројства.57 Без обзира на

ове супротности, које су нарушиле јединство

странке и ослабиле њену снагу и утицај, поли-

тичка позадина је увек била истоветна. Све

струје међу радикалима желеле су да се што пре

реши национално питање и да нова државна за-

једница што пре уђе у редовно политичко ста

ние. Управо о томе речито говори програм Ра-

дикалне странке из 1920:

"Под једном јединственом државом разу-

мемо државу с једним парламентом, коме одго-

вара државна влада и који заједно с Краљем има

неподељену суверену законодавну власт за целу

земљу. Као даљу карактеристику ове је-

динствене државе Радикална странка сматра са-

моуправни принцип проведен кроз целу држав-

ну и друштвену машину... с тим да је за велику

област меродаван исти тај принцип самоуправе,

тј. област треба да је толико велика да овај

принцип може доћи до истинског изражаја сво-

га, с једне стране, а с друге, да она својом вели-

чином и надлежношћу не стави у питање једин-

ственост државе. "58

Мисао о првенству демократских слобода

над свим другим политичким начелима развио је

Стојан Протић:

"Ако наши Војвођани или Босанци, или

Старо-Србијанци, или Црногорци или Хрваћа
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ни, не могу да рш поднесу ону меру слободе

ко]у Србща има, и на коју Србија рш после сво-

га полувековног политичког и парламентарног

живота има право полагати, онда нека они оста-

ну на оној мери која је за њих, или коју особите

прилике у Н>их налажу за прво време."59

Радикали нису израсли као партија на-

ционалног блока. Та им је улога наметнута. За

то нще ни чудо да су се у томе тешко сналазили.

На другој страни, Радикална странка би

ла је носилац српске државотворности. И у Ср-

бщи и у ,Тугослави)и. Али, измењене политичке

прилике учиниле су да у Југославији буде много

мање успешна него у Србщи. У)едињена држава

захтевала је савез националних странака, а не

идеолошки блок. Радикали су могли да предво-

де овај други. Нажалост, за онај први нису има

ли ни искуства ни разумевања. Радикална пар

тија била је и остала српска странка, корј је

неопходно национално јединство да би могла да

де]'ству)е с успехом. Зер, национално је увек моћ-

нще од идејног. Вероватно зато што је заснова-

но на пристрасном и осећајном.

Сви покупки појединих радикалних

првака да пронађђу одговарајуће национално ре

шење у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца

завршили су се поразом. И сама Радикална

странка губила је своје најбоље људе у неслага-

њима и размимоилажењима у националном пи
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тању. Тиме су изгубили сви. И Лугославщ'а и ра-

дикали.

Друга велика партща у новој држави, са

седиштем у Београду, била је Демократска

странка. 1Ьен положа] и деловање на новој по-

литичкој позорници били су донекле друкчщи

од положаја и деловања Радикалне странке.

Од самог почетка своје организацще, де-

мократи нису наступали као потпуно монолит

на групацща. Сасвим је било очигледно да пос-

тоје две струје у оквиру Демократске странке.

Једна, коју су сачињавали прваци из Србщ'е, нај-

веним делом некадапиье Самосталне радикалне

странке, и друга у корј су се окупили бивши

чланови Хрватско-српске коалицщ'е, Срби из

Аустроугарске. На челу прве групе стајао је, до-

душе незванично, Милорад Драшковић. Другу

је предводио Светозар Прибићевић.60

Оно што је битно за став демократа61

према националном питању, тј. политичкој иде

ологщи, јесте то што су се две групе највише

разликовале међђу собом управо у томе. Следбе-

ници Светозара Прибићевића, за собом су има-

ли слично искуство у политици оним несрпским

политичким партијама. И они су се борили за

значајни)'е место и улогу свога народа у Хабс-

буршкој монархији. И за њих су питања демо-

кратског система била од неупоредиво мање

важности. Тај менталитет пренели су и у Југо-

славију.
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Идф јединствене и централизовав др-

жаве има сво]'е корене у схватањима ових поли-

тичара, исто као што идф федерације потиче

од хрватских политичких странака. И једни и

други су проблем посматрали из истоветног уг

ла. Само су тачке гледишта биле различите.

Што је време више пролазило послало

је ]аспще да и српске политичке странке прих

вата]^ нова правила националне политике. Јед-

ним делом под притиском околности, а другим

под утицајем српских политичара из Хрватске.

Питања политичког устројства у)'едињене држа-

ве полако су губила значащ пред налетима уз-

бурканих националних жеља. Уместо да Југо-

славија постане демократска заједница у ко]ој

ће сваки појединац моћи слободно да изражава

своја политичка уверења, она се претворила у

бојно поље сукобљених националних интереса.

Заюьучци ко]'и се могу извести из овог

правца размишљања су и сложени -и далекосеж-

ни. Зато на овом месту нема смисла трагати за

н>има. Једино би можда требало застати и замп

олита се над једним основним питанием.

Да ли је уопште могућно помирити раз

личите националне интересе и темеље праве де

мократа)^?

Или једни искључу)'у друге?
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Међђународне прилике драстично су се

измениле од почетка 1918. Априла месеца прет-

ходне године С^'едињене америчке државе ушле

су у рат на страни Антанте као "придружна си

ла". Наилазило }е време коначног расплета.

Амерички председник Вудро Вилсон

објавио је у јануару 1918. манифест ратних ци-

љева САД изложених у чувених "Четранест та-

чака". Овај програм послужио је доцнще као

основ за мировну конференци)'у у Паризу (18.

јануар 1919. - 20. јануар 1920). Сасвим сажето,

"Четрнаест тачака" огледале су се у следећем:

1. Поништавање свих та]'них дипломатских уго

вора; 2. Слободна пловидба свим морима; 3. Ук-

лањање економских препрека у што већој мери;

4. Смањење наоружања; 5. Непристрасно уређђи-

вање колонщалних захтева; 6. Ослобо!?ење рус-

ке територще; 7. Обнова Белгще; 8. Ослобођђе-

ње Француске и повраћа] Алзас-Лорена; 9. Пре-

прављање италщанских граница "дуж јасно пре-

познатљивих националних линща;" 10. Аутоно-

ман развој народа Аустроугарске; 11. Ослоборе

ње територща Румуније, Србије и Црне Горе уз

излазак Србще на море; 12. Самоуправа народи-

ма у Отоманском царству и слободан пролаз

кроз Дарданеле; 13. Стварање независне Поли

ске са слободним и безбедним изласком на мо

ре; 14. Организована светске заједнице народа

са цшьем да се гаранту)'е независност свих др-

жава.
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Угледа)'у!ш се на Вилсонов програм, Па-

риска мировна конференцщ'а одбила је да приз

на иједан та]ни уговор склошьен за време рата.

Ово је, пре свих споразума, вредело за Лондон

ски пакт из 1915, иако су италщански представ-

ници упорно инсистирали на примени његових

одредби.

Програм "Четрнаест тачака" уствари је

истакао на првом месту начело народног само-

опредељења. Мада се ни у ^едном члану не гово

ри непосредно о примени овог принципа, читав

садржај управо указује на основни смисао до

кумента. Национално самоопредељение може се

дефинисати и другим речима као - национална

држава. Конференција у Паризу трудила се да

овај општи принцип доследно примени, али су,

као и увек, одређђени интереси сила победница

над)ачали тежњу за универзалним начелом.

За српску ствар, било је од највеће важ

ности то што ни Вилсонов манифест, ни ратни

програм Велике Британще такођђе с почетка

1918,62 нису спомињали распад Аустроугарске.

Оба програма предвиђала су опстанак Хабсбур-

шке монархије федеративно преуређене. Тек је

26. \ука 1918. америчка администрацща прихва

тила као свој цшь разбијање "вештачке аустриј-

ске импери^е."63

Србија је, дакле, против себе имала две

опасности: очување Хабсбуршке монархще и

улазак Италще на Балкан. Као резултат победе
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у Првом светском рату Србија је очекивала ис-

пуњење два главна циља: распад Аустроугарске

којим би се остварило ослобођење и присаједи-

њење аустријских Срба, а потом и Хрвата и

Словенаца из Монархије и добијање изласка на

Јадранско море. Инсистирање на југословен-

ском уједињењу као најважнијем задатку српске

политике требало је да неутралише обе ове

опасности и да буде најпогоднији начин за ост-

варење оба ова циља.

* * *

Две године после стварања Краљевине

Срба, Хрвата и Словенаца, састала се Уставо-

творна скупштина на дан 12. децембра 1920. Рад

Конституанте трајао је више од шест месеци.

Најзад се завршио доношењем устава 28. јуна

1921м

Питање карактера заједничке државе

поставило се као главни камен спотицања још

од самог тренутка уједињења. Зато је неопход-

но, пре свега, размотрити те супротне погледе

на државу. Једино ће се тако моћи да схвати

права природа првог југословенског устава, али

и суштина југословенског неспоразума.

У основи овог проблема лежало је пита

ние националних и државних права појединих

народа који су ушли у нову државну заједницу.

Две тежње, српска и хрватска, прилично су јас
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не. Обе су полазиле од свежих псуединачних ис-

торщских и националних интереса и, због те

разлике, одмах дошле у колизщу. Треће схвата-

ње било ^е у суштини оно које се обично назива

- интегрално Југословенство.

Настанак и садржина ових гледишта

захтевају посебну и подробнщу анализу.

Хрватско гледиште заснивало се не на

политичкој и правној реалности, него на једној

државноправној конструкцщи пренесеној из

Хабсбуршке монархще. Нестанак Аустроугар-

ске вратио је Хрватској државни субјективитет.

Закључци Хрватског сабора од 29. октобра

1918. несушьиво указују на овај правац резоно-

вања: 1. Преста]у сви државни односи између

Краљевине Хрватске, Славонщ'е и Далмащн'е с

једне стране и Краљевине Угарске и Царевине

Аустрще с друге стране; 2. Далмацща, Хрват-

ска, Славонща са Рщеком проглашу)'е се посве

независном државом, те према модерном наче-

лу народности, а на темељу народног јединства

Словенаца, Хрвата и Срба, приступа у заједни-

чку народну суверену државу Словенаца, Хрва

та и Срба; 3. Свеоппа народна уставотворна

скупштина свега у)едињенога народа Словена

ца, Хрвата и Срба одлучит ће се унапред одре-

ђеном квалифицираном већином која потпуно

заштийэде од сваког марризирања коначно ка-

ко о форми владавине, тако и о унутраииьем

државном устро]ству наше државе, утемељене
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на потпуно] равноправности Словенаца, Хрвата

и Срба; 4. Хрватски сабор призме Народноме

ви)'ећу врховну власт у држави Словенаца, Хр

вата и Срба.65

У време у)'едињења, дакле, нщ'е постлала

само суверена Краљевина Србща, него и неза-

висна хрватска држава. Та два равноправна чи-

ниоца водили су преговоре и утаначили услове

уједињења. То се нарочито односило на посту-

пак доношења уставног акта. Тако је јужносло-

венска заједница, према хрватском тумачењу,

настала као једна врста нагодбе између две не-

зависне државе као представника две слободне

нацще. Сличност са аустроугарским узором ви-

ше је него очигледна.66

Као добар пример може да послужи на-

вод из говора Мате Дринковића посланика Хр-

ватске заједнице (Народни клуб) у Уставотвор-

но^ скупштини. Позивајући се на заюьучак Хр-

ватског сабора од 29. октобра 1918. и на "напу-

так" Народног вщећа делегацщи за преговоре о

у|едињењу, он је рекао и следеће:

"Пошто ова скупштина неће да води о

томе рачуна, него дапаче хопе да руши темеље

на које је ова држава постављена и хопе да на

метне земљи устав средством бројне марриза-

щце не обазирупи се на стајалиште представни

ка хрватског народа, Народни клуб )е приморан

да, док се не дођђе на веп утврђђено стајалиште

споразума које искључу)'е ма.)'оризирање Хрвата,
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порекне као што и изрично пориче законитост

ове скупштине и њезино право да даде устав пу-

новажан за Хрватску и хрватски народ."67

Српско становиште истицало је чињени-

цу по ко^' је само Србща имала неспорно ме^у-

народно признание и унутраппье уставно уре^е-

ње. Србщ'а, дакле ^една суверена држава, изиш-

ла ^е из рата као сила победница. Из тога се за-

юьучивало да су се аустроугарски Југословени

присајединили Србщи, која је са своје стране

пренела на нову државну заједницу сво] споља-

ппьи субјективитет, сво]у Краљевску лозу и

Круну, као и свој укупан унутраппьи поредак.

Сазивање Уставотворне скупштине требало ]е

да буде природан наставак унутраппьег изгра-

!)ивања државе на темељима претходног срп-

ског државног система. Унутраппьеправни дис-

континуитет примљен је само условно. Као ус-

тупак и израз добре воље.

У прилог овом схватању ишло је и то што

су велике силе одговориле одречно на молбу

Народног вщећа да буде признато као влада

Државе Словенаца, Хрвата и Срба. Молба је

упућена 3. новембра 1918. владама Француске,

Велике Британще, С^'едињених држава и Ита-

лще.68 Само пет дана доцнще, 8. новембра, ^еди-

но је српска влада пристала да призна Народно

вијеће као легитимног представника аустроу-

гарских Југословена. И ово се тумачило као
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гест великодушности према страни чщи )е ста

тус био у најмању руку споран.

Международноправни континуитет између

Краљевине Србще и Краљевине Срба, Хрвата и

Словенаца убедљиво ^е потврђђен у Уговору о

заштити малина од 10. септембра 1919. У тачки

12. овог уговора каже се и ово:

"До закључења нових уговора и конвен-

цщ'а Државу Срба, Хрвата и Словенаца обаве-

зивапе пуноправно сваки уговор, конвенцща

или споразум у корма су Србија с једне стране и

једна, ма која од главних сила савезничких и

удружених с друге стране, биле стране уговор-

нице на дан 1. августа 1914. године или после

тог датума, а исто тако и све обавезе које )е

примила Србија према главним силама савезни-

чким и удруженим пре и после тог датума. "69

За Србщу, питание државног континуите

та готово да је било излишно. Сва своја народна

и државна достигнута и успехе Србща је била

спремна да подари сворј тек ослобођђеној бра-

ћи. Отуда је било потпуно природно да Тугосла-

вща буде продужетак српске државности.

Концепција интегралног Југословенства

била је нарочито распространена међђу српском

и хрватском интелигенцщ'ом, али је слабо про

дирала у шире слојеве и ]едног и другог народа.

Ово уверение оснивало се на једно] неисториј-

ско] претпоставци: Срби, Хрвати и Словенци су

један народ кор је низом историјских неприли
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ка и вољом великих сила био подељен и остав

љен без своје националне државе. Разлике у ве-

ри, обичајима и политичком развоју настале су

као последица тог насилног раздвајања. Отуда

су се Југословени поделили на племена, а не на

нације и отуда су неједнакости међу њима само

племенске, а не националне. Уједињење је дош

ло као остварење те давнашње и природне же-

ље за заједничким државним животом јужних

Словена. Творевина која је потом настала зато

и јесте нова држава са новим уставним устрој-

ством. Ово гледиште темељило се на претпос-

тавци о "троименом народу" и једном језику

"српско - хрватско - словеначком". Главни но-

силац овог гледишта била је Демократска

странка, која је у својим редовима успела да

окупи већину поборника ове идеје, али није

успела да је претвори у општу националну идео-

логију.70

* * *

Тако су се на политичкој сцени сусрела

три различита схватања карактера Краљевине

Срба, Хрвата и Словенаца. Испод овог формал-

ног размимоилажења криле су се три национал

не идеје. Две старије и историјске, српска и хр-

ватска, и једна нова - југословенска.71

Српска и хрватска биле су истинске на

ционалне идеологије од којих је прва израсла на
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темељу изградње националне државе, а друга у

борби за аутономију против централне власти.

Српска се претстављала као традиционално др-

жавотворна, хрватска као федералистичка, на

граници сепаратизма. Срби су штитили оно што

су дотад достигли без претеране жеље да се сас-

вим утопе. Хрвати су тражили остварење оног

статуса федералне јединице који никада нису

успели да изде]'ству)у у Хабсбуршкој монархији

и на тај начин учине први корак ка сопственој

државности.

Тугословенска мисао била је више надна-

ционална него чисто национална. Она је прет-

постављала брисање националних особина и ис-

торијског наслега које су Срби и Хрвати већ

били стекли и на њима изградили своје идеоло-

гще. Тугословени, свесни недовољне снаге свога

уверења, инсистирали су на унитарној државно]

организацщи као најпогоднијем средству ко]'им

се може учврстити југословенска идеологија.

Победу је, на крају, однела идеја инте-

гралног Тугословенства. Видовдански устав је

доследно утемељио организацщу засновану на

претпоставци о јединственом народу, јединстве-

ном језику и ^единственој држави.72 Истини за

вољу, југословенска концепција била је ближа

српском гледишту него хрватском. Она је бар

]емчила централну државу, ако се и одрекла

свог исюьучиво српског карактера. Српска иде-

ја је великим делом постала државна, а све ма
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ње остајала национална. По цену националног,

Срби су прихватили Југословенство.

Видовдански устав је, мећутим, ишао

право насупрот хрватског схватања и нације и

државе. Он је у сваком погледу одрекао исто-

ријско право Хрватима на аутономију, а камоли

на федерацију. Упоредо с тим, опште право гла-

са које Хрвати нису уживали у Аустроугарској,

сада је дало полета хрватском националном

покрету. Устав је донет у споразуму представ-

ника Српства и Југословенства, иако су његове

одредбе одражавале гледишта искључиво ове

друге концепције.

Тада су се и побркали српски појмови на-

ције и државе. Наднационално Југословенство

требало је да доће уместо националног Срп-

ства. За Хрвате, ствари су постајале све јасније.

За Србе, све замршеније. Стварањем Југослави-

је, хрватски национализам добио је помоћ коју

раније није имао. Српски национализам нашао

се на брисаном простору, распет измећу нацио-

налне интеграције и државног разлога. Уједи-

њење је Хрвате приближило крајњем исходу -

образовању националне државе. Србе је удаљи-

ло од већ достигнутог циља.

Клице потоњих заблуда и посртања нала-

зиле су се управо у чину од 1. децембра 1918.

године.
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1 О овоме )е писао Првислав Грисогоно 1938. године:

"Ни у програму, ни у интеншцама те организации

(Српско-хрватска коалицща, прим. М.Ст.П.)) нще било

ослобоЬен>е и у]един>ен>е свих 1угословена око

Београда. "

У/едшъена /угослави/а, Л>убл>ана 1938, 56.

И поново:

"Кумановска битка у том смислу је прави датум јер се

н>оме размимоилажен>а коме Ье се и око кога центрума

да нзврши у]един>ен>е и ослобоЬен>е дефинитивно ре

шило у корист КараЬор1?свиЬа и Београда, "

Грисогоно, 59

2 Грисогоно 71

3 М. ЕкмечиЬ, Рашни цшьеви Срби/е 1924. године, Бео-

град 1973, 84

4 ЕкмечиЬ, Рашни цшъеви, 87

ХЬубинка ТрговчевиЬ, Срйски научници и /угословен-

скоу/едшьен>е, Београд 1988, 30-32

5 Дийломашски архив СФР/, политичко одел>ен>е, Па-

шиЬ Спала]ковиЬу, строго пов. бр. 4600 фасц. XXII,

шифра 80.

6 Драгослав ЈанковиЬ "Мишка декларанта", Исшори/а

XXвека, Ц, 1969, 25-26

7 Грисогоно 63

8 Посто]е и другачща мишл>ен>а. Тако }е Анте Смит

ПавелиЬ тврдио да ]е Нишка декларанта уствари зас

тупала иде)у српског уједшьен>а под велом уједин>ен>а

Срба, Хрвата и Словенаца. Он је дал>е сматрао да је

ова] програм значио уюьучен>е Хрвата и Словенаца у

велику Србщу под условом да прилике то дозволе пос

ле рата. По овом аутору ПашиЬ се на]вшие прибо]авао

одлуке савезника да подрже стваран>е независне Хр-

ватске ко]а би обухватила све или на]веЬи део хабсбур-

шких ]ужнословенских територща.
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Видети: Анте Смит ПавелиЬ, Др Анше Грумбик- йроб-

лемихрвашско-срйс/сих односа, Минхен 1959, 34-35

9 22сшори/а срйског народа У/-2, 68-70

10 Драгослав .1анковиЬ, "О утицају првог светског рата на

решаван>е ]угословенског питан>а", Сшварагье /уго-

словенске државе 1928. године, Београд 1989, 145

Милорад ЕкмечиЬ, Сшваран>е /угослави/е 1790-1918,

Београд 1989, 696

11 РиЫк Лесог^ О/рсе (Архив Срби/е), ЗаН$Ьигу (о Сгом,

ВегНп, 19.06.1878, РО 78, уо1 2899

12 Видети: Драгол>уб Р. Живо]иновиЬ, "Велика Срби]а

или Југославща? Велика Британка и ]угословенско

У1един,ен,е 1914-1918", Архив за исшори/у здравсшвене

кулшуре Срби/е, 18, 1989, 95

13 Живо]иновиЬ, 98-99

14 РиЫ/сЛесого"О/рсе, Сгеу 1о ВисЬапоп, 10.08.1915, РО 371,

уо1 2265. Захтев сила Антанте био )е упуЬен Србщи пр-

ви пут 30. августа 1914, а доцщуе ]е поновл>ен у нотама

од 25. маја 1915. и 3. августа исте године.

Видети:

Исшори/а срйског народа У/-2, 84-45.

15 Италии )е обеЬана територща ИаНа ЬтеёеШа (Тренти-

но, ]ужни Тирол, Истра, Горица, Трст, велики део дал-

матинске обале од Лисарнице и Трбн>а до рта Планка

са Задром осим острва Брач, Кварнерска острва), део

Албанще око Валоне, сувереност на Додеканским ос-

трвима, турска провинщца Адолща у мало] Азщи, ко-

лонщална проширен>а у Африци, као и удео у ратно]

штети.

Видети:

А.Ј.Р. Тау1ог, ЯгеЛм №ог/а' №аг, Реп^иш Воок$, 1963, 89-

90

Спаг1ев & ВагЬага Маукп, Гпе &ГаокптепГ о/ ВаМап

N01/0/101 зШе* 2804-1920, \Уа8Ьш#оп ишуегеиу Рге$8,

1977, 288
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16 Праве услове Лондонског уговора обелоданили су

6ол.шевици 1918. после сов]етске револуцще када су

одбили да приме обавезе ко]е ')е преузела царска Руси-

)&. Овом уговору на^више се супротставл>ао амерички

председник Вудро Вилсон због отвореног крпкмьа на-

ционалног принципа. Зато су С^едшьене државе одби-

ле да прихвате одредбе овог пакта као обавезу)уЬе. На

Париско] мировно] конференции 1919. и Велика Бри

танка и Француска окренуле су се против Италще.

Видети: А.Ј.Р. Тау1ог, 91

17 1уо Вапас, ТЛе МгП'ола/()иеМюп ш Уи^о^/аша, СогаеН 11ш-

уегкку Рге88, 1984, 119

18 Хрватски историчари сматра^у да ]е за Србију у]един>е-

н>е мужних Словена уствари било истоветно што и срп-

ско у)един>е№е.

Видети: Ап1е ЗтКп РауеНс, 34-35

19 Видети:

К.т. СаШег, ВгНаш а/и/ 1Ле Опд/гн о/1/ге Меи/ Еигоре /9/4-

/9/8, СатЪгШее 1976, 93-97

У.Н. КоЙтеИ, ВгШзА №агА/т* ала1' Реасе О/р/отасу /9/4-

/9/8, ОхСогй 1971, 51-53.

20 РиЬ/гс Яесога" ОДНсе, ТЬе Е)гаттопс1 Метогапйшп,

РеЬгаагу 12, 1917, РО 800, уо1 20

Наведено у: Живо]иновиЬ, 107-108

21 //Ъгагу о/Ме Ноизе о//огск, ОэуШ Ыоус1 Сеог^е Рарег$,

1/45/9/10, ТЬе Оепега1 8гааи Метогапйит, Магсп 14, 1918.

Видети: Живо^новиЬ, 108

22 Драгослав ЈанковиЬ и Мирко МирковиЬ, Државно-

правна ястори/а Јутославще, Београд 1989, 349

23 Живо]иновиЬ, 105

24 "Са стране Југословенског одбора веЬ се истакло како

одбор претставл>а осам милиона, а српска влада само

четири милиона. Ми у Београду све више добивамо

утисак да извесни хрватски кругови имају план да од-

воје Србщу и Црну Гору од осталих наших кра]'ева, да
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се на тај начин место ]едноставне државе у кор) се они

боје да Срби не воде главну реч, створи )една чисто

аустрщска комбинашка. Чак нема никакве оригинал-

ности, но се копира однос Аустрп)е и Угарске."

Архив Зугослави/е, НинчиЬ-ПрибиЬевиЬу 28. новембра

1918, фасц. XII, дос. 1

Видети: ЕкмечиЬ, Сшваран>е /угослави/е,%\\-%\2

25 Фердо ШишиЬ. Докуменши о йосшанку Краъевине Ср-

ба> Хрваша и Словенаца 7914-Ш9, Загреб 1920, 97

26 Слободан ЈовановиЬ, Из исшори/е и кн>ижевносши 1,

Београд 1991, 175

27 Видети:

Никола Сгс^ановиЬ, "Пред стваран.ем Југославще",

Нова Евройа, ^ануар 1927.

28 Слободан ЈовановиЬ, "ПашиЬ и Југословенски одбор",

Из исшори/е и кгьижевносши3, Београд 1991, 198-202

29 Ап1е 8пн1п РауеИс, 35

30 ШишиЬ, 94

31 Фердо ЧулиновиЬ, /угослави/а измену двараша 3, Заг

реб 1961, 42-45

32 Српску парламентарну делегащцу чинили су Во]ислав

МаринковиЬ, Милорад ДрашковиЬ и Марко Трифко-

виЬ. У име тугословенског одбора на конференции су

учествовали др Густав Грегорин, Душан ВасшьевиЬ, др

Никола Сто)ановиЬ и 1ован Баланин. Народно вш'еЬе

из Загреба представл>али су др Мелко Чингрща и др

Грегор Жер]ав.

ЧулиновиЬ, 80

33 ЧулиновиЬ, 79

34 Слободан ЈовановиЬ, Полишичке и иравнерасйраве 2,

Београд 1932, 295

35 ЧулиновиЬ, 80-83

36 У телеграму упуЬеном из Париза у Солун 19. октобра

1918, ПашиЬ се жалио Регенту и Стхуану ПротиЬу да
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српска опозищуа помаже Југословенски одбор у сво^

борби против сриске владе.

Светозар ПрибиЬевиЬ, Дикашура крал>а Александра,

Београд 1952, 38-39

37 Почетком новембра 1918. Председник Француске Ре-

публике, Рејмон Поенкаре, позвао ]е српског послани-

ка у Паризу Миленка ВесниЬа и саветовао му да се што

пре постигне споразум са представницима Југо-словена

из Аустроугарске упозоравајуЬи на велику акцщу

Италще да неутралише ]угословенску тезу о у]един>е-

н>у. Об]ашн>ава]уЬи сво] потпис, ПашиЬ је 10. новембра

упутио телеграм Регенту и Сто]ану ПротиЬу у ко)ем је

потврдио наспт)а}ьа француског Председника да се

споразум постигне у што скор^ем времену.

Видети: ПрибиЬевиЬ, 41-42

38 Андреј МитровиЬ, Срби/а у йрвом свешском рашу,

Београд 1984, 559

39 Архив /угослави/е, Ого)ан ПротиЬ во^ом изасланику у

Лондону, 12. новембар 1918, фасц. VI, дос. 1

40 ПрибиЬевиЬ, 42

41 Стојан ПротиЬ, "Женевски споразум и н>егови од]е-

ци", Радикал, бр. 341, 06. јануар 1923.

42 Степан ПротиЬ, "Радикални конгрес", Радикал, бр. 54,

16. децембар 1921.

43 Радикал, бр. 296, 11. октобар 1922.

44 Владимир 'НоровиЬ, Исшори/а /угослави/е, Београд

1989, 590

45 На изборима 1923. Хрватска селачка странка добила

\е 473.733 гласа и 70 посланичких мандата.

Видети: Јован Мар^ановиЬ, "Политичке странке Кра-

л>евине СХС (1919-1929)", Из исшори/е Зугослави/е,

Београд 1958, 212

46 "Хрватска сел>ачка странка ]е данас оно што ]е Стар-

чевиЬева странка била ]уче, а то ]е први и главни пред-

ставник хрватског народа. "
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Степан РадиЬ, Лолшиички сииси, Загреб 1971, 339

47 Бранко ПетрановиЬ, Исшори/а /угослави/е 1918-1978,

Београд 1981,48

48 Словенска л>удска странка обухватала ^е око 60% сло-

веначког бирачког тела. Остали гласови били су расу-

ти на ман>е важне политичке групе.

Видети: Вапас, 342

49 За све јужне Словене из бивше Аустроугарске начело

општег права гласа било ]е сасвим ново. У Аустроугар-

ско] је до краја посто^ао висок изборни цензус. На пос

леднем предратним изборима одржаним 16. децембра

1913. у Хрватско] и Славонии право гласа имало је све

та 208.411 граЬана. На изборе је изишло ]едва нешто

више од половине бирачког тела - 111.055; 97.406 је ап-

стинирало.

Грисогоно, 97

Богдан Кризман, "Хрватски сабор и уједин>ен>е 1918.

године," Сшваран>е/угословенске државе 1918. године,

Београд 1989, 51

50 ТюровиЬ, 589

51 Сшенографске белешке Усшавошворне скуишшине

Крауьевине Срба> Хрваша и Словенаца, кн>. 1. записник

са седнице од 12. ма}а 1921, Београд 1921, 9

52 Неколико ман>их партща такоЬе ]е покушало да про-

наЬе сво]е присталице меЬу српским бирачима

(Републиканска странка, Земл.орадничка странка,

Сощцалдемократска странка, итд).

53 Видети: Бранислав ГлигорщевиЬ, Сукоби у во^сшву

радикалне сшранке 1920-1928, Београд 1972.

54 Видети: Бранислав ГлагорщевпЪ, Демолрайгслга сшрая-

ка и йолишички односи у Краъевини Срба, Хрваша и

Словенаца, Београд 1970.

55 ПетрановиЬ, 48

56 Јован Мар]ановиЬ, "Политичке странке Крал>евине

СХС (1919-1929)." 212
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57 Видети: Бранислав ГлигорщевиЬ, Сукоби у во^сшву

радикалне сшранке, 29

58 Закл>учци ирезолуци/арадикалних земал>ских конфе-

ренци/ау 1920. и 1921> Београд 1923, 3-4

59 Степан ПротиЬ, Окоусшава, Београд 1921, 65

60 ЪоровиЬ, 591

61 За више детали о Демократској странци видети: Бра

нислав ГлигорщевиЬ, Демокрашска сшранка...

62 Програм ратних цил>ева У^едшьеног крал>евства изло

жив ]е премьер Де^вид Лодо Цорц у говору синдикати-

ма (тре]Д]унионима) 5. јануара 1918. И овом приликом

енглеска влада је истакла намеру да се очува Хабсбур-

шка монархща и пружила гаранщуе аутономног поло-

жаја за јужне Словене. Попут Вилсоновог плана, ко]и

је обелодааен само три дана доцнще, Британци су се

тако^е заложили за обнавл>ан,е Крал>евине Србще и

Црне Горе.

Видети: ЈанковиЬ и МирковиЬ, 350

63 ЕкмечиЬ, Сшварагье /угослави/е, 11Ъ-11А

64 Видовдански устав донет је простом веЬином од 223

гласа. 35 гласова ]е било против, а 161 посланик прет-

ходно )е напустио Уставотворну скупштину.

65 Слободан ЈовановиЬ, Полишичке и йравнерасйраве 2,

292-293

66 Овде ')е занимл>иво поменути да ]е овом гледишту био

склон и Светозар ПрибиКевиЬ. Он ]е тврдио да ]е

хрватскоугарском нагодбом 1868. Хрватска неспорно

потврдила своју државност. Из тога је извукао зактьу-

чак по којем је акт у)един>ен>а био двострани споразум.

Ова^ истакнути представник пречанских Срба отишао

је рш дал>е када \е утврдио да је успех нове државе по-

чивао на неопходности да се код Хрвата створи могуЬ-

ност за пуни развој хрватске индивидуалности.

ПрибиЬевиЬ, 7, 53-56

67 Сшенографске белешке Усшавошворне скуйшшине, 15
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68 Видети:

Рау1е Э. 0в1оу1с, ТЛе Тги/Ь АдоШ Уи^оу/ау/а, №у^ Уогк

1962, 92

Чулиновић, 93

69 Службене новине Крсьъевине СХС, год. II, 1920, бр.

133-а

70 Видети:

Слободан 1овановиН. Лолишичке и йравне расйраве 2,

301-324

Слободан ЛовановиЬ, /угословенска мисао у йрошло-

сши и буду/шосши, Београд 1939.

71 Ово }е само донекле осетио Иво Банац, али ни он вще

извео зашьучивание до краја. ОптереЬен задатком да

оправда хрватску страну подлегао )е националним ис-

кушен>има и изгубио главно сво)ство историчара. Он )е

лепо приметно да је "Југословенско питан>е било израз

супротставл>ених националних идеологща које су се

развиле у свакој од н>ених националних и верских

ча|едница", али нще ишао дал>е у дубину анализе.

Недовол>но ]асан је и н>егов суд о Видовданском уста

ву. На једном месту, он пише о "конечном трщумфу

српске национал не идеологи^е", да би неколико

страница доцнще тврдио да је ова) устав "претставл>ао

компромис измену идеолога ]угословенског унитари

зма и српског национализма". Очигледно је да ни

Банац, сигурно на^премн^и хрватски историчар мла-

!>е генераци)е, нще сасвим рашчистио по]Мове нащуе и

државе, српске и хрватске националне иде^е и инте-

гралног Југословенства.

Видети: Вапас, 403-407.

72 Овде треба напоменути да су дилеме о карактеру ]уго-

словенске нацще остале и дал>е. Светозар ПрибиЬевиЬ

^е, говореЬи управо о томе у Народној скупштини 22.

)ануара 1922, рекао и ово:
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Месмо ]едан народ или нисмо ]едан народ. Ако нисмо,

кажимо то отворено. Ако имамо посебан српски на-

родни индивидуалитет, посебан хрватски национални

индивидуалитет, и ако имамо посебан словеначки на

ционални индивидуалитет, кажимо отворено: "Нисмо

]сдан народ" и тражимо онда ]едан модус вивенди. Или

]есмо ]едан народ, али онда не можемо као ]едан народ

са народом преговарати. "

Сшенографске белешке Народне скуйшшине Крауьеви-

не СХС, 1921/22, кн>. 1, 193

183

http://www.balkaninstitut.com



Милан Сш. ПрошиН

ЈЕДАН ИЗВОР

ПЕТАРА. КУНОВЧИВ

ИнспекторМин Унутрашњих послова

Бео град

МОЈЛРВИИЛОСЛЕДЊИРАЗГОВОР

СА

СТОЈАНОМПРОТИВЕМ

бившим Претседником Министарског Савета

Краљевине Срба> Хрвата и Словенаца

16. марта Ј921. године

Кад уђох код Господина Стојана Проти-

ћа, затекох га на сред библиотеке, пред столом

за писање, наједно два три корака, у капижони.

По извршеном поздраву пође своме столу по

казавши десном руком столицу рекавши ми:

"Изволите Г. Куновчићу, седните". Ја не седох.

Кад је Г. Протић сео на столицу, упитао ме је:

"Зашто не седнете? " Ја сам му одговорио: "Гос

подине Претседниче, пре него што седнем, изја-

вљујем: да нисам радикал, да нисам дошао да

ловимкласе и положаје, него самдошао из чис-

тих националних побуда, да Вам реферишем о

бедном стању у Босни и Херцеговини, за коју

смо ми толико жртава и крви дали". Г. Протић

љутито мије одговорио: "Ја Вас то не пигам".

Ја му одговорих: "Хоћуи желим да Вамкажем,
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јер друкчији је мој реферат кад ја нисам ради

кал, а друкчијије кад самрадикал ". Онми на то

рече: Ја нисам на власти", а ја му одговорих:

"Ви сте сила и кад сте на власти и кад нисте на

власти ". Међутим није било онако како сам ја

мислио, него онако како је он рекао т/. ни/е

фактички имао никаквогутицаја на власти. По

томмирече да седнем, аја седох. Настала јејед-

на мучна тишина, он је гледао право пред со-

бом, а ја исто тако и наши су се погледи секли

под правим углом пред њим на једап метар од-

стојања. Та мучна тишина трајала је можда је-

дан минут, ализа менеје била вечност иједнако

сампомишљао на речи Боже Максимовића који

ми је рекао: "Пази Петре шта говориш, јер је

Стојан необично нерасположен и може те изба-

цити напоље, без обзира на то што те је при-

мио ". Ту мучну тишину прекинуо је Г. Протић

обративши се мениречима: "А Ви сте земљак Г.

Максимовића?". Одговорио сам да ијош неко-

лико обичних питања упутио мије и напослетку

рече: "А садшто сте дошли?"

Ја почех: "Господине Претседниче, Босна

и Херцеговина скинула је фирму "Естерајхиш-

Унгариш", а ставила фирму "СХС", а остало је

све по староме. Не бива. " Онје одговорио: "Не

бива ". Затим продужих: "Менталитет босански

је овакав: кад наиђете уједну улицу, а Босанац

Вам иде у сусрет са супротне стране, ако нема

од Вас никакве користи, он се враћа назад, без
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обзира колики пут има да превали натраг. Про-

лазећи поред Вас он би морао да се јави али

пошто неће да Вам сејави, он чини оно што ре-

кох. Ако пак има користи он ћејош на 20 кора-

ка испред Вас да закопча капут, да се намести

као регрут у касарни и поред Вас ће да проде-

филује, скине шешир, поклони се дубоко и поз-

драви рекавши: "Слуга покорпи, Г. Капетане ".

Ја због тога и таквог поздрава, сутрадан морам

да мудам вагон гвожђа, а без београдске дозво-

ле, која се у Београду издавала за 5до 6 хиљада

динара.

После неколико дана сретне ме чувени

Чика Јефтић, трговац из Зенице, Г. Протић ре-

че: "Познајем га онје биоу нашој Народној Од-

брани ", и после уобичајенога поздрава рече ми:

"Господине Капетане, молим те да дођеш сутра

кодмене на ручак имам с тобомнешто важнода

разговарам". "Хвала доћићу" одговорих. Да ме

је ма ко други звао не бих отишао јер би за тај

ручак морао да дам вагон гвожђа без дозволе,

пошто је то моја дужност а не фабрике, али

поштоје Чика Јефтић дао на олтар Отаџбине 4

сина и синовца и то баш код мене, у мојој чети,

то сам рекао без размишљања да ћу доћи. Су

традан око подле кренуо сам кући Чика Јефти-

ћевој и кад сам дошао поздравио сам се њим и

саједномдевојчицомкоја гаје служила и која је

тај ручак слремила. Кадје заузео своје место и

почели да ручамо, обоје смо ћутали. Ја сам се у
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себи питао зашто меје овај човек звао кад ћути,

а признајемда ми то ћутање није било пријатно.

Сетих се да Босанци имају једну добру и прак-

тичну навику, не говоре ништа штоје непријат-

но, алијош мање грде и коре све донде док се

нетто не поједе, јер сит човек лакше свари се-

кирацију и не оставља та секирација никакве

последние за собом. Кадаје свршенручак Чика

Јефтић рече: "Дијете испеци две кафе и донеси

за мене и г. Капетана на теферич, па можеш

ићи од куће ". Кад смо попили кафе, Чика Јеф-

тић ме упита: "Видиш ли овуреку Г. Капетане,

која сече авлију на два једнака дела, видиш а

знаш ли као се зове? " - Знам Босна. "А видиш

ли овај брежуљак који се подиже са оне стране

реке и знашли како се зове ? " - Знам, Хум. "Ви

диш ли ону колибу на Хуму? " - Видим. "Видиш

лидаје направљена одпрућа, просна и сламе?"

- Видим. "Таква је Ваша слепа чка србијанска

политика. Ви сте Богови јунаци, али бедни по-

литичари. Ни Ваш Пашић, ни Ваш Протић, ни

сви други нису за један прст наших бивших бе ч-

ких ћесарских политичара - министара. А виђе

ли, показујући десном руком уназад преко дес-

ног рамена са опруженим палцем, А шта?

"Казнионицу у Зеници". Одговорих - виђох.

"Знаш ли Капетане од чега је направљена?".

Знам одговорих. "Ја ћу ти казати, она је Капе

тане направљена од челика, гвожђа и бетона. Е

тоје аустријска политика. Каква разлика. Не да
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се поредити. Један гвоздени, али челични шта-

пић може да уништи целу колибу, а казниони

нико ништа не може да учини. Ето толико је

огромна разлика између ваших србијанских по-

литичара и бивших аустријских, као штоје раз-

лика између ове две зграде, зване казнионе и

ове бедне колибе на овом брдашцу Хуму. Ви-

диш г. Капетане, пред нама лево ону капијицу,

показујући десном руком, на коју се излази из

могдворишта. На ту капију 1914. године, кад су

звона ночела да звоне, а дервиши и телали да

вичу по улицама, а и она са џамије, на ту капију

испратио сам мојих седам синова и синоваца,

мојих седам "Богова-Јунака ", мојих 7 Соколова,

мојих седам поноса, четири сина и три синовца.

Кад самдошао близу капије да се са свима поз

дравим и опростим ту затекох моју жену, њихо-

ву мајку и стрину, да плаче. Окренух се неколи-

ко нута лево идесно иу назад да видим нема ли

кога у пашој близини, јер је Босна у то време

била преплављена аустријским шпијунима,

страхујући да ме ко не чује, па сам онда бојаж-

љиво и са пригушеним гласом, а повишеним то

ном давао мојим соколовима питања, а у исто

време и одговоре, рекавши: Јелте ђецо, знате ли

зашто вас ћесар позива у војну? Ђеца ћуте, а ја

дајем одговоре: Ђецо, ћесар вас позива у војну

да чувате Аустро-Угарску круну, монархи/у и

државу и њиховог црног орла, а ја вам наређу-

јемда се по цену нашег и вашег живота, пошто
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ћете ви бити сигурно на Руском или Српском

фронту, предате без опаљене пушке, у против

ном, проклето вам мајчино млијеко, а мој бла-

гослов претворио се у клетву да Бог да. Окре-

нуо сам се на лево круг не рекавши мојој ђеци,

мојим соколовима, више ни једне речи, чак ни

честито збогом, а још мање да сам се ма са ким

од њих поздравио и пољубио. Дошао сам, Капе-

тане, овде на теферич, где ја и ти седимо и ту

сам сео на твоје место где ти сад седин/, а после

извесног времена дошла је и моја жена сва уп-

лакана и села на ово место где ја сада седим. Ја

самје нежно готово родитељски, а не мужевски

загрлио левомруком и тешиоје, алије она би

лаја ча од мене, савладала меје иуместо да сам

ја њојутро сузе, ја сам се заједно с ньом раслла-

као и тако смо заједничкиједно време плакали.

Хвала Српском Богу и мојим синовима јунаци-

ма и њиховимдруговима, они су испунили завет

употпуности. Прва босанска чета која се преда

ла на Карпатима Русима билаје чета мојихјуна-

ка. Нећуда грешимдушу ида хвалим само моје

синове и синовце, били су и осталијунаци њихо-

видругови. Убили судва мађарска официра, без

огарављене пушке предали се Русима, нека им

је алал и овог и оног света. Како су се провели

сви добровољци у Русији - у Добруџи ти знаш

боље од мене, али хоћу ија да ти кажемјер ија

знам. Чим су се предали бивши аустријски вој-

ници, а српске народности нарочито, а понекии
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то само понеки Хрват и Словенац, од њихје об

разована једна дивизија, Прва српска доброво-

љачка дивизија. Познато тије врло добро како

је она прошла и све користи којеје она учинила

Србији и целом Српству. Када су се вратили из

Добруце у Русту неко време су се одмарали, а

после поново организовали и кренули на

Солунски фронт! Сувим, железницомдо Влади

востока, путовали су више од шест месеци, а по

том од Владивостока моремпреко Сингапура на

Солун и дошли на Солунски фронт, дошли код

тебе г. Капетане, с тобом се борили. Четиримо-

ја сина и синовца погинула су, три су са тобом

дошла. Победили сте вековног непријатеља и

затекли сте дан-данас истог кмета, истог пред-

седника, истог пандура, начелника, жупана,

шуцкора и све друго по староме. Е брате Капе-

тане, то не бива и ово овако не може, а и не сме

да и даље остане по цену живота свију нас. Да

смо ми Срби из Босне знали, који смо се борили

за велику Србију, а не за Југославију, да ћете

овако и на овај начин све бивше шуцкоре, све

српске крвопије и све српске убице из бивше

Аустријске монархије и Сршкића са његовим

Талијанцима, оволико награђивати и давати

масне положаје, дијурине разне, бенефиције и

све остале благодети, Ви бисте могли ући у

Босну али само преко мртвих нас Србаља из

Босне и то још на реци Дрини, исто онако као

што је Аустрија ушла у Босну преко мртвог
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Хаџи-Лоје. Али пошто ми то све нисмо знали и

умели да сазнамо, онда се горко кајемо што

нисмо прешли у несрбе - у католике, јер данас

се на политичкој берзи само они котирају, а ми

Срби не. Напослетку, не треба нама ова назови

национална Отаџбина, у којој честито нема хле

ба да једе ниједан Србин па нија који дадох на

олтар Отаџбине четири сина-синовца и жену у

лагеру. Слушај ти Капетане, реци ти свима они-

ма горе уБеоградушто ведре и облаче, ако они

ово садање стање у Босни не поправе да ће још

теже настати прилике и да овоме неће бити

краја. "

Стани Чико, ставивши му десну руку на

његово лево раме рекох му: кад су добровољци

дошли из Русије, они су били у извесној мери

сви бољшевизирани. Српска врховна команда у

официрском кору пробрала је све најбоље ко

мандире чета и остале официре воднике, који су

имали да приме доброволице из Русије. Чета

твоЈих синова - синоваца - Соколова - јунака па

ла је мениу део, додељена је мени, ја бејах њи-

хов командир чете. Чим судошли из Русије пре

дали су нама четним командирима са својим

четним списковима јединичне спискове. Одмах

изврших прозив новог људства, утврдих тачно

бројно стање и одмах у почетку упознах се са

људством. Читајући име ипрезиме сваког војни-

ка (појединца), и одакле је, а кад наиђох на се-

дам презимена истих из истог места рођења,
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застадох иупитах:јесте ли свирођена браћа или

од стрица, гласно ми одговорише: "Јесмо бра-

ћа ". Рекао сам да не могу остати у мојој чети

свих седам, него да ће на мој предлог бити

распоређени у седам разних пукова, тако да ће

самоједан остати код мене, а осталу шесторицу

у других шест пухова, због тога јер не дај Боже

неке несреће ако остане свих седморица код ме

не онда је велика вероватноћа да ће вас бити

више мртвих него живих, а желим да вас што

више живих кући вратим. Одједанпут громко у

један глас цела чета и по цену својих живота не

дају никога из чете. Без обзира како ће се рат

свршити и ко ће из рата жив изаћи, понова им

објасних да ја по званичнојдужности морам та

кав предлогда поднесем, а њиховоје да лиће да

га приме или не, алије много паметније и боље

да ме послушају. Одговорили суу глас: "Уовом

случају не можемо никог послушати, па ни

Вас ". Тако је и било. Написао сам рапорт ко-

манданту пука и изложио моје мишљење и ко-

мандант пука спровео је мој рапорт, после не-

колико дана мој рапорт се вратио и командант

арми/е је усвојио мој предлог. Кад сам дошао и

саопштио наредбу команданта I армије настала

је побуна у чети. Дакле као што раније рекох

сви из Русије били суу извесној мери бољшеви-

зирани, па и ова моја чета. Ја сам одмах теле-

фонски известно команданта пука о свему о

овоме и он мије рекао: "Г. Капетане ви сте сво
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Јеучинили, нека остане како они желе, по њих и

по њихове породице гореје. " Вратим се у чету и

саолштим им да сви остају у чети. Одједном се

проломиурнебесно "Живео ". Они остадоше сви

у чети, аја самрапорт вратио команданту пука

са том примедбом како ми је телефонски

наређено.

ОДУСТАНАК ОДОФАНЗИВЕ

У1917. ГОДИНИ

Одмах по пријему тих чета из Русије, ми

смо морали систематски, постепено, да их нави-

кавамо нашим србијанскимпрописима и наређе-

њима, и у томе смо постепено успевали, али се

то морало веома опрезно и на један згодан на

чин наводити. Одмах са тимновим четама поче-

ли смо да идемо на претстражу да смењујемо

старе трупе које већ две године на Солунском

фронтураде и би/у се и тако нашидобровољци

ушли су у саму ствар осигурања претстраже и

будуће наше борбе, као и наше тактике. У 1917.

год. у очи самог Ускрса неколико дана, наша

цела артиљерија, тешка и лака оруђа почну са

бомбардовањем непријатељских положаја и да

са бомбардовањем припреми наш напад - да от-

почне офанзиву и да у име Бога уђемо у нашу

Срби/у и такоје и било. После бомбардовања 7

дана и 7 ноћи од стране наше артиљерије у не-

пријатељскеровове, кренули смо напред и осво

193

http://www.balkaninstitut.com



Милан Сш. Прошић

јимо неколико реда утврђених положаја, али

истога дана увече добили смо наређење да се

повучемо натраг на своје старе положаје и ту

смо смењенииповучениу позадинуурезервуда

се одмарамо и тек ту на том одмору сазнадох

зашто смо повучени са својих положаја. Све је

тоучињено због Грка. Савезници су се плашили

да нас Грчка не удари с леђа. После вечере вој-

ници су се у групама разговарали, ајаса својим

официрима, а око пола девет ноћу, одједанлут

чусмо хуктање једног залуталог тешког хауби-

чног зрна кроз ваздух и то зрно паде башумоју

чету и уби једанаест војника, од којих 4 твоја

сина-синовца. На завршетку моје приче чика

Јефтићу се скотрљало неколико суза с очијуја

мурекох да мије била дужност да му објасним

као су на који начин погинула његова 4 сина-си

новца. Даљерекох, ако ми не верујеш ту су тво-

ји синовци и сип па упитај. Чика Јефтић одгово-

ри: "Нећуда пигам, теби верујем. "

Чика Јефтић настави: "Слушај Калетане,

реци ти онима горе у Београду ако не окрену

своју политику према Боснида ћемо се ми Срби

и муслимани побунити исто онако као што смо

се бунили за време свих стр. инвазија, нација и

држава, које су долазиле и владале Босном и

Херцеговином и одлазиле. Истина је да смо

увек платиликрвљу алије тако бивало и биће и

историја ће и то записати. Даље Капетане, ако

се пакја жив из побуне вратим, а стањеу Босни
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се не лоправиукорист нас Срба, ја ћу битишеф

делегације Срба и муслимана, ко/ућуда водиму

Беч код бив. ћесара, али полгго нажалост нема

њега жива, то ћемо потражити бив. аустри/ске

политичаре да умолимо да дођу да спасу Босну

иХерцеговину од вас Србијанаца. Збогом г. Ка-

петане ".

Устаде пружи мидесну руку, поздрави се,

окрену се и оде са теферича и ја остадох сам

самцат у његовој кући на теферичу. Признајем

да ми овај чича дао шах-мат ида се одмах нисам

могао прибратии снаћи, а после краћег времена

дођох к себи, прибрах се узех капут и изађох и

ја из куће. Ето тако се заврширазговор између

насдвојице.

Као што видите г. Претседниче, тежи ми

је удар овај чича дао него Албанска Голгота, јер

ми отстулаЈући кроз албанске гудуре и кршеве

имали смо један велики идеал, идеал велике

Србије, за коЈу смо се борили... никада за Југо-

славију. Држали смо се оне Христове изреке:

"Вера твоја спасла те је" и веровали смо у наш

спас и зато смо гинули као снопље и више него

десетковани вратили се у нашу земљу као побе-

дници. Гинули смо противно принципима свију

стратегија и тактика јер оне налажу кад једна

напи/а изгуби 25% војника она треба да

закључи мир, макар и сраман и на штету своје

нације, али не сме даље да се бије, а ми смо се

били и достигли цифру губитака око 60% вој
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ничких, а официрских око 80%, али смо ипоред

свега тога битку извојевали по цену страхови-

тих жртава незапамћенихуратовима, прошири-

ли се, ослободили и ујединили. Какве нам г.

Претседниче наде дајете, да ли ће боље бити и

по нас Србаље, да ли ће се боље земљом

управљати него што се тододанас чинило?

ОДГОВОР Г. ПРОТИЋА

ИЊЕГОВА ИЗЛАГАЊА

Кад сам завршио говор г. Протић ме упи-

та: "Јесте ,ли готовиг. Куновчићу" - одговорих -

Јесам. "Ја сам Вас слушао три четврти сата, аја

Вас молимда ме чујете само пола сата ". одгово-

рио сам: Ја сам рад да Вас слушам сатима.

"Онда ме чу/те: прву епизоду примам 75% без

резерве, а 25% бацам у воду". Зашто, упитах.

"Прво зато што сте млад човек, никакав поли-

тичар и велика Србенда, што у данашњемдобу

не бива! Другу епизоду са добровољцима при

мам 100% и кануше му неколико, а тако исто

заплакао т.ј. кануло мунеколико суза и то неко

лико пуга, кад сам причао о погиби/и четири

сина-синовца Чика Јефтића. Окренувши се

мени снажно лупидесном песницом о свој сто и

рече: "Све су то сами магарци, тако се државом

не управља, али шта ћете. Никоме се не чудим

јер тоје све сам шегрт политичар, (аја убацим

г. Марка Ђуричића и Трифковића), одговорио
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је одлучно: "Шегрти, Давидовић највећи шегрт,

Драшковић калфа и устаде са столице (поздра-

виоје доносећидеснуруку на обод качкета), па

ни ономМалом горе (Краљу Александру, прим.

М.Ст.П.)) што ће да уништи Србију и Српство,

само се чудимједномједином мајстору полити-

чару, а тај мајстор политичар јесте г. Никола

Пашић. Али шта ћете, време је учинило своје,

осамдесета се прешла и прелази се удетињство,

ограђен Кинеским зидом од стране никоговића

и скоројевића, опијен победама. Онај Мали и

Прибићевић холе Видовдански устав по цену

живота свију нас Срба, а на уштрб сви/у Срба из

Србије и осталих. Једном реч/у Видовдански

устав кога они пројектујујесте гробар Србије и

Срлства. Ја сам одуједињења до данас сваке го

дине обилазио целу земљу а нарочито Словени-

Ју и Хрватску, разговарао са свима политичари-

ма, генералима са војском и без војске, видео и

утврдио све шта они желе и траже и шта и како

раде, па самдошао до закључка: да се о Слове-

нији нема много шта да говори и да је у Слове-

нијиједанједини генерал с војском г. Корошец,

који су из велике рачунице пришли нама Срби-

јанцима, да их целог века хранимо и издржава-

мо, јер ће нам крв исисати на памук. Што се

тиче Хрватске, ту је једини генерал г. Радић,

али са њим се уопште не може разговарати и он

је зрео за Стољевац. Хрвати и Словенци су не-

гативне и деструктивне наци/е, а нарочито

197

http://www.balkaninstitut.com



Милан Сш. ПрошиН

Хрвати, који ће нас физичкиуништити и преда-

ти непријатељима нашу и њихову слободу,

уништити и докусурити и крв још заосталу од

Словенаца исисати т.ј. оно што нису успели

Словенци да нам отму, то Не нам отети Хрвати.

Иако се нема никакве користи од генерала без

војски ја сам ипак успео у Хрватској да прона-

ђемједног таквог човека, истина научног ауто-

ритета, а тај се човек зове г. др Ладислав Полић

професор идекан Правног факултета загребач-

ког универзитета, који са своја три професора

прима мојустав без икакве резерве, са врло ма-

лим изменама и то формалне вредности, чији су

професори са г. Лазом Марковићеми прегледа-

лимојустав, то стањеутврдилии одобрили.

Не треба заборавити да Хрвати траже

само три жупаније и то Загреба чку, Вараждин-

ску и Беловарску, територи/у где влада чакав-

ски и кајкавски дијалект, територију коју је

Аустрија једино као своју признала - Хрватска.

Искористите сада ову скромну жељу Хрватске,

јер ће они после 10 година тражити границе до

Београда т.ј. Земуна. Потом извади карту наше

државе раширије на сто ирукомми показа: ето

ја имдајемнешто више, масан залога] Међумур-

ја, али одмах им зато дајем пасивну и гладну

Далмацију, која ће их брзо натератида нас моле

пред целом Европом и то на коленима да их

примимо у нашу масну, богату и пуну српску

кућу, а ми то не смемо учинити никада на вови
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Јек веков амин, Јер то су маЈстори са сува и са

мора, крв Не нам исисати, као шторекох горе, и

све положаје отети почев од ђенералских и ми-

нистарских, па до редовских и пандурских, тако

да ле после 15година Ваш син са факултетомје-

два добитиместо на улиции то на лини/ида даје

пролаз колима и пешацима, што то данас чини

основац, а после 20 година ни то неће бити. Јер

ће они све то мајсторски покупити и ућиће Вам

у приватни и државни апарат и њих се лако без

револуције не можете курталисати, зато бежите

од Видовданског устава као пас од топа (и ђаво

одкрста), онће Вам све то донети т.ј. последние

Видовданскогустава осетићете тек после 20 го

дина и бићете голи и боси, гладни и жедни као

несретници и изгубићете своју државу и слобо

ду, крвљу извојевану и постаћете туђе робље

као и они, а они пак слободни нису ни били,

нити су имали своју домовину, не умеју да цене

слободу и зато имје слађе ропство него њихова

инаша слобода. Оногмомента када Александар

Карађорђевић потпише Видовданскиустав и на

њега се закуне, од оног момента одрубио је

Србији и Српству главу, једном за свагда, сем

деобе. Јер уместода онинама плаћају контрибу-

цију Ви ћете њима т.ј. даваћете 8 делова ратне

штете, а себи задржаћетеједандео као слепцуи

то штете коју сте Ви Вашом крвљу стекли, чи/а

је отаџбина опустошена иразорена за три годи

не окупаније непријатеља.
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Друго, динар раван швајцарском франку.

КадВамговорим г. Куновчићу, данасје 16. март

1921. године, у нашу земљу од уједињења до да-

нас унето је, преко Италије, Аустрије, Мађар-

ске и Румуније, осам и по милијарди ново од-

штампаних фалсификованих аустријских круна

чија је монетарна вредност мања од вредности

хартије, то значи 32 комплетна пуна теретна

воза хартије без вредности, то динар треба да

размени са круномједан према четири, а изво

лите, пружајући ми бечки лист "Винер Алгемај-

не Цајтунг" од јуче, од 15. марта 1921. године,

чија црна берза котира наш динар један српски

2000 аустријских круна. Дакле, црна берза која

је фалсификовала ове круне и убацила их у

нашу земљу, на својојрођеној берзиу Бечу ко

тира динар за 2000 круна, а онинаши слепнипо-

литичари хоће да замене један динар за четири

круне. То је страшно, то је уништење србијан-

ске динарске монете и ми ћемо због тога поста-

ти потпуно сиромашни. Енглеска својом памећу

и здравом валутом, фунтом стерлинга, команду-

је целим светом и освојила је цео свет, тако да

под својом командом има пола милијарде робо-

ва. Ми немамо намети, али имамо добру војску

и добру валуту и ми по цену живота сви/у нас

треба да чувамо и морамо да чувамо и војску и

валуту, а ми како радимо упропастићемо и вој-

ску и валуту т.ј. донесемо ли Видовданскиустав

тврдим Вамда ћемо уништити војску која је да
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нас у Европи најбоља и најјача квалитативно, а

тако исто и валуту. Војска ће бити уништена

мешавином са рђавим квалитетом бивше аус-

тријске војске, а динар због бедне размене биће

уништен и ми ћемо Србијанци економски коне

чно пропасти, па ће чак и поколења осећати

тешке последние уништења динарске вредно

сти, и због ове глупе и неспособне монетарне

политике патиће Српство док постоји и биће

стално са 15до 17 поена по једном динаруу гу-

битку, а тоје монетарна катастрофа.

Ваша генерација створила је ову и оволи-

ку земљу, а Ваша генерацијаДУЖНА је и треба

имора имимо онихгоре (Малог) и свих осталих

државних фактора насилнода спречидоношење

Видовданског устава и да Ваша генерација, ако

је потребно и топовима и осталим оруђем на

сред београдских Теразија насилно да спречи

доношење Видовданског устава и да мој устав,

један од Вас који сте стварали ову државу, ра-

ширии прочита на сред београдских Теразија и

дигне револуцију, ако затреба и да буде слична

оној Револуцијиу Француској 1789. године.

Треће, србијански пензиони фонд нај-

бољи, најскупљи и најсолиднији у Европи с об-

зиром на број учлањених улага ча, износи 160

милиона златних динара, отићиће на неке пре-

чанске спрдње, јер господа пречани са Прибиће-

вићем на челу нису научили да сами стварају

себипензијуулогом, већ су научилида имдржа
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ва плаћа пензију. Доцније смо сазнали да је овај

фонд отишао на други крак колосека Стара Па-

зова-Винковци ијош смо моралиу буџет да до-

дамо милијардудинара.

Четврто, најделикатније и најтеже пита

ње, питање нашег поноса, морала и части срби-

јанске, јесте међународни злочин, инвалидско

питање, којим Европа и нарочито Енглеска

хоће да нас Србијанце унизи и понизи, прво

пред самим собом, а потомпред целомЕвропом

ида намнасилно наметне да ми хранимо човека

који нам је силовао мајку, сестру, жену, ћерку,

брата, оца и остале убијао и опљачкао, а нас

отерао из отаџбине. То треба да платимо. Тоје

дакле инвалидско питање. Ако ни због чега дру-

гог, а оно само због овог четвртог питања не

смете дозволити да дође до примања и обнаро-

довања Видовданског устава, јер су његове по

следние тешке, недогледне и кобне по Србију и

Српство.

Пето, ја додајем, и то сад додајем, пусти

ли смо католичку цркву без борбе у нашудивну

Србију која није могла да уђе у Србију без бор

бе ни са борбом почев од наших најстаријих

православних владара па све до 1918. године. Да

иронија буде још века, разуме се по нас Срби-

јанце, наше су се општине такмичиле, утркива-

ле која ће пре и више да да бесплатно земљи-

ште за подизање католичких катедрала у Јуж-

ној Србији и бедно смо дочекали да миимамоу
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свима варошима у Срби/и и Јужној Србији са

малим изузетком, католичке катедрале поди-

гнуте, где уолште живља католичког нема, или

ако га яма, има га у бедној цифри, као на при

мер у Приштини постоји катедрала католичка,

четиридо пет фурунџија арнаута католика који

су из антагонизма према нашем православљу

прешли у католичко и што је још жалосније и

бедније по наше Српство, да наши бедни Приш-

тинци са својим свештенством нису се постара-

ли да подигну бар једну цркву православну у

старој престоници краља Милутина, али зато

има преко ЗОџамија турских.

Шесто, уласком католичке цркве у нашу

земљу Србију својим разорним радом тешко је

задрмала темеље наше православие цркве и по

целала наше црквене великодостојнике на не-

колико фракција доношењем разних закона и

конкордата нт.сл., и

седмо, на места која су заузимали људи

Богови-Хероји српски, који су створили ову

државу и на чијим костима почива ова велика,

чи/им су костима цементирани темељи ове др-

жаве, дошли су црно-жути, који су нам нанели

срамотуу четвртом и осталим питањима и сели

за зелену чоју, команду/у нама, владају нама, а

ми ихјош правдамо и хранимо, на срамоту сви/у

нас Србијанаца.

Мој устав све ово негира и помоћу мог

устава целу Европу изигравамо, јер је то и за
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служила, ова стара проститутка и политика

европска, која иде на то да нарочито нас Србију

и Србијанце понизи и унизи, а ја сам ова/ мој

устав писао за Србију и Српство, јер нама Југо-

славија не треба. Послуша/те ме док још има

времена, а донније кајаћете се горко и од блата

ћете ме правити, али ће бити сасвимдоцкан/ер

ћу бити сав иструлео.

Овога момента када ја са Вама разгова-

рам, пре Вашег уласка код мене, примио је г.

Радић г. Стефана Ватсона, чувеног енглеског

књижевника и опасног непријатеља Срба, да не

кажем србождера, који ради противу нас и де

лом и пером и ко зна шта све он са г. Радићему

његовојкућиради, о нашој земљи не разговоре,

а нарочито Србији. Верујемда са г. Радићем не

волинашу земљу.

Замолио сам г. Протића да ме упозна са

својим Уставом и по могућству ми нешто боље

објасни. Пружио ми је један примерак овог

устава, којије корегиран од стране Хрвата иг.

Лазе Марковића, рекавшида ће мирећи идруге

ствари које нисуунете у овајустав, а које не сме

да напише, јер ово није више Срби/а.

"По мом уставу, мој синко, држава се

делина девет покрајина:

1. Србија до 1912. године

2. Војводина

3. Хрватске жупани/е: Загребачка, Вараждинска

иВјеловарска са Међумурјем
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4. Босна иХерцеговина

5. Словенија

6. Црба Гора

7. Јужна Србија

8. Далмација

9. Срем

Са девет парламената-сабора, девет ми-

нисгарстава - десети парламенат и десето мини

стерство у Београду ". - Ја му приметих да је то

много скупо. Њему прели један облак преко

чела, намршти се, строго ме погледа ијош стро-

жије рече: "Кошта једне лондонске дипломат-

ске вечере, али пошто Ви не знате шта је то

лондонска дипломатска вечера, ја ћу Вам срп-

ски рећи. Један Ваш Србијанац министар више

ће да украде него што ће коштати увођење у

живот свих девет покрајина за 50 година уна-

пред. Је ли Вам сад јасно? - Јасно. Ајдемо сад

даље. Ми овога нута не смемо ништа да тражи-

мо, него само Србију у старим границама: Бео-

град - Ристовац - Ужице - Књажевац и ништа

више под милим Богом". Ја запањен упитах га:

Како г. Претседниче? "Ето тако, нама за сада

више не треба. Штоје најважније у моме уставу

јесте то што ја не смем да напишем, да ниједан

Србијанац не сме да учествује у одређивању

етнолошких граница појединих покрајина. Тоје

најбитније у моме уставу. Свака би покрајина у

том случају одредила узајамно са сусеткама сво-

је етнолошке границе, ударила гранично каме
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ње и карауле, једном речју потпуно се оделила

једна од друге. Извршили би се избори и свака

би покрајина добила своју народну скупштину

са својим народним претставницима ирадила би

како најбоље зна иуме. Све би покрајине биле

негативне. Једини смо ми позитивни и знамо

шта хоћемо, јер смо ималидржаву од кад посто-

јимо, па и после робовања створили смо своју

државу и то само својом крвљу. Једино наша

Србија цактала би као швајцарски хронометар,

а све остале би рамале, јер нису способне да

саме владају собом.

Србија у том случају имала би да доби/е

19 милијарди ратне штете. Знате, г. Куновчићу,

шта зна чи то да сеу Србију Београд - Ристовац -

Ужице - Књажевац унесе толики грдан новац.

Ја као претседникјугословенске владе нисам се-

део скрштенихрукуи нисамводио само полити

ку, него самрадио и то озбиљнорадио за Срби/у

и то само за Срби/у, да је што пре обогатимо и

доведемо уред модернихдржава и одратног ха

оса опоравимо и повратимо. Видите ли на овом

мом столу ове две велике групе аката у корица-

ма, показујући левомруком од себе у лево. Ова

мања трупа односи се на целокупну железничку

мрежу наше Србије и то тако: сваку другу ол-

штину сеља чку, а да не говоримо о градским оп-

штинама, везаћемо железничком шином, где је

нормални-нормалним, а где је узан-узаним ко-

лосеком. Знате ли шта ће све то да кошта? -Не
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знам. То ће све да кошта свега две и по милијар-

де динара, што све Немцидају, а ми само дајемо

просту грубу снагу за грубе радове и на тај на

чин успели би да целу Србију ставимо у желе-

зничку мрежу и цео народ да запослимо и ство-

римо благостање у нашој Србији како никад

није имала боље нити ће имати. Једном речју,

створили би земаљскирај од мање земље Срби-

је. Видите ли овудругу много већу групу аката?

- Видим. Ту је предвидено целокупно уређење

Србије, а то је: регулација реке Мораве за пло-

вну, регулација свију река у Србији да не плаве

сељачке њиве, јер сваке године нама поплава

доноси штете од 2 милијарде динара само у

Србији, подизање јавних зграда: болница, шко

ла, стручних школа, државних зграда и осталих,

електрификација целе Србије: Београд - Ристо-

вац - Ужице - Књажевац, што значи да по

следний засеок српски имада буде електрифици-

ран, а ми смо у том погледу заостали од целога

света, јер данас сем Београда, Ваљева и Ниша

ни/едан град нема електрику, а у варошицама и

селима да и не говоримо. Експропријација и

уређење државних путева од 15м. ширине са бе-

тонском подлогом, и на послетку регулација

обале реке Дрине на нашој страни. Знате ли

шта би све то коштало? Свега седам и по мили-

јардидинара. Шта да радимо са осталих 9 мили-

јардидинара које имамо да примамимо за рачун

ратне штете? Ја не знам шта. Али Вам тврдим
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да би после свега овога Срби/а била најлепше

уређена стаклена башта на свету и био би нај-

лепши модел уређења једне најмодерније држа-

ве. Све би европске државе па и запад долазиле

да и са завишћу и љубомором гледају нашууре-

ђену СрбиЈу којој равне на свету не би било ни

по богатству ни по уређености с обзиром на

број становника у Србији.

Кад све покрајине буду ночеле да фун-

кционишу, свака за себе онако како најбоље зна

и уме и када ми у Србији будемо повукли све

ове кредите из Немачке и они буду улазили у

нашу земљу у одређеним правцима т.ј. сваки

одређени кредит иде намењеном циљу. После

једно шест месеци толиког и таквограда, мина-

мигнемо Војводини да приђе нама, она ће у га

лопу прићи нама без једног гласа против. Треба

намјерје богата и имаДунавски базен, а штоје

најглавније, а тоједа суњене границе на западу

поред Сиска, Пакраца и Осијека и да су то гра

нице будуће велике СрбиЈе које су добровольно

и без икаквог притиска одредили Хрвати, Срби,

Немци и Мађари из Војводине, размерили се,

поставили гранично камење и карауле грани-

чне, а Европа не би имала, нити могла, нити

смела да има шта пребацити, јер минисмо учес

твовали у одређивању етнолошких граница по-

јединих покрајина, па ни између покрајине

Хрватске и Дунавске. Потом би намигнули Ју-

жној Србијида нам она приђе, али ако она не би
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случајно хтела, ми би њу силом натерали. Више

нам нико не треба. - Како, запитах ја? Нико

више, одговорио је г. Протић. Кичма ове држа-

вејесте Дунавски, Моравски и Вардарски базен,

Војводина, Србија, Јужна Србија и то државу

храни, држи и издржава. Све су остале покраји-

не пасивне и негативне и ми морамо да их хра

нимо, па намине требају. Ни Црна Гора, ни она

нам не треба, ни овај Мали горе кога морамо да

хранимо. Никада Србија за републику није била

зрели/а него данас. Али шта ћете, Срби из Вој-

водине и Јужне Србије гледају у Монарху неко

нарочито биће, то ћемо морати због нихда при-

мимо Њега и Његову Црну Гору и да их целог

века хранимо и издржавамо. Ни Босна нам не

треба за 50 година. Зато што ми не можемо да

уредимо Босну, јер тамо никога не познајемо. Ја

познајем петдо шест политичара и то површно,

а г. Пашић највише десет и то површно. Е мој

синко, једном се покрајином не може паметно

управљатидок не познајемоудетаље водеће ли

чности. Босанци ће боље Босну да уреде од нас,

јер боље познају људе који су их за време Аус-

три/е гонили и мучили, као на пример Спахо,

Храсница идруги, а нарочито за време пропасти

Србије и они ће најбоље да се освете свима

њима и да их пошаљу где треба, а ми ћемо Бо-

санце та/но да помажемо новцем и у сва чему

осталом што буде било потребно, па тек после

50 година Босну ћемо присајединити нашој
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Србији. Што се тиче Хрватске, Далмације и

Словеније, понављам на во вијек вјеков амин са

нама уједнудржаву не смејуући. Вредноје про-

читати Српско-Хрватски спор и на стр. 21 стоји:

"Југословенски одбор (у емиграцији 1917. годи

не) старао се свим силама код наших савезника

да се створи у првомреду "Велика Хрватска " у

федеративно] Аустро-Угарској илиу Југослави-

ји са престоницом у Загребу, али без Србије и

Црне Горе ".

Да је ово остварено најсретнија би била

Србија и Српство (не би се доживела да-

нашњица на СветогИли/у 1941. године).

Напослетку када је завршио са овим

излагањем, замислио се неко време па се онда

окрете мени са речима: "Са мојим уставом не

само да ће се спасти Србија и Српство, него ће

се подићи и културно и материјално и конкури-

саће најмодернијим државама на свету, чак

Швајцарска биле љубоморна на нас ".

Потом ми рече: "Али пошто сте се Ви

упалили као неслан сир и хоћете пошто пото са

Хрватима и Словенцима у једну заједничку

државу, онда ме бар послушајте и не улазите са

њима уједнудржаву бар за 12до 14 година, а за

то време примајте на универзитет десетоструко

већи број студената него што се то до сада при-

мало, десетоструко већи броју Војну академију,

подофицирске школе, све стручне школе и све

остало што сарађује на уређењудржаве, тако да
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после 10година добијете максимум чиновника и

официра коЈИ неће имати својих дужности, а

који ће само сваког првог да дођу на касу да

приме плату, јер се чувају за тај моменат спа-

јања са Хрватима и Словенцима. Па кад наступи

моменатда приђете Хрватима и Словенцима т.ј.

да се уједињујете, онда ћете Ви њима рећи: при-

стајемо да уђемо у једну заједничку државу са

вама, под условом да примите ове наше чино

внике и официре којиће да уреде ваше покраји-

не ка штоје то наша Србија уређена и тако на

тај начин да ви њима дате известан проценат

официра и чиновника, да их они хране као побе-

ђени, а не ви као победиоци да храните побеђе-

не, што нигде уисторијиратова ја видео ни про

читао нисам. Није то обична политичка грешка

да победилацхрани побеђеног, негоје токарди-

нална икатастрофална политичка грешка, а по

сле настаје и физичка катастрофа. Ово синко

добро запамти, да ниуком случају не може ине

сме победилацда хранипобеђеногнего само по-

беђени победиоца, без обзира у каквом су стању

једниилидругии без обзира на то којејачи или

слабији социјално. Девиза: побеђени мора да

храни, издржава и слуша победиоца, тоје акци-

ом. Тако и на тај на чин бар ћете спасти полови

ну Српства и Србије, у противном тотално сте

пропали и морално и материјално и физички.

Рок Вамдајемнајвише 20год.
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После свега овога, ја Вас молим као моје

дете Мићу, да по сваку цену одете код г. Паши-

ћа ида мукажете све оно што сте меня казали и

да му кажете шта сам Вам све ја казао и да ка

жете да сам Васја кодњега послао. Ја сам тврдо

убеђенда ако Виуснете да уђете код њега и све

му ово кажете што сте мени рекли и што сам

Вамрекао да ће он одбацити Видовданскиустав

ида ће мој примити, ако не у целости, а оно бар

упола, те да на тај начин, да упола спасемо

Србију и Српство. Он неће мој устав у целости

примити из разлога што Видовдански устав хо-

ће Прибићевић са пречанским Србима и што

хоће онај Мали горе, али пе имати моћии кура-

жида бар пола могустава примиитако нас спа

се бар упола. Према томе ја Вас молим да по

ценуживота, пошто пото и силомуђете код код

г. Пашића и да му све ово као што Вам напред

рекох испричате и чујете шта ће да Вам каже и

да дођете код мене понова и да ми саолштите

шта Вамје г. Пашић рекао. Ја сумњам да ћете

Ви уопште моћи ући код г. Пашића због оних

скоројевића и никоговића који су га оградили

Кинеским зидом, али у сваком случају употре-

бићете све своје силе да уђете и поступите по

моме савету.

Ја се опростих са г. Протићем и обећах

муда ћупоступити по његовим саветима ида Ну

у случају да будем примљен од стране г. Паши-

ћа, доћида муреферишем о свему.
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УКАБИНЕТУ

ПРЕТСЕДНИКА ВЛАДЕ

Из истих стопа отишао сам у Претсе-

дништво Владе које је тада било у кући Јована

Ристића, у Краља Милана улици, преко пуга

Официрског дома. Кад сам дошао пријавио сам

се код шефа кабинета и он ме је примио. Тада

су били шефови кабинета Драгутин Којић и

Веља Поповић. Тога дана затекао самВељуПо

повна, мога друга и молио га да ме пријави г.

Пашићу, јер имамда му нетто реферишем. По-

повић ме је упитао, шта ја имам то да рефери

шем, јер он каошеф кабинета мора то да зна. Ја

сам му рекао да долазим из Босне и да имам и

морам да реферишем г. Претседнику о рђавом

стању у Босни које треба што пре поправити у

противномдоћићеу Боснидо нежељених после-

дица. Какав реферат ти то имаш да подносиш

претседнику кад ниси политичар? Зар само по-

литичари имају право да реферишу г. Претсе

днику, а ми национални радници? Вас претсе-

дник неће нида чу/'е, само прима политичаре, а

пошто ти ниси политичар то те он неће прими-

ти, нити ћу те ја уопште пријавити. Ја сам

наваљивао и на послетку самрекао да ме шаље

г. Протић дареферишем г. Претседнику о свему

што сам г. Протићурекао иштоје мениг. Про-

тић наложио и ставио у аманет да ја то саоп
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штим г. Претседнику. Нажалост, ПоповиЬ мало

иронично се насмејао, развлачећи усне, па шта

хоће та] Стојан Протић, ко]и сводим уставом

хоће да разгради државу? Ја сам се одупро тој

реченици меговој и повисио тон ирекао: Ја мо

рам по сваку цену да уЬем код г. Претседника

Пашића, хтео ти или не хтео, или ћу нъегов

аутомобил зауставити на средулице, само да му

све ово испричам и искажем све што мије нало

жено. Кад у'е видео Поповић да сам /а у овоме

упоран и одлучан он се у'е привидно одобро-

волио и рекао ми је, па добро Петроније, кад

хоћеш баш код г. Претседника, онда имаш да

чекаш. Рекао сам: добро, чекаћу и тако сам че-

као 10 дана на пријем, али пошто сам морао да

бринем о својој егзистенцији да се спремам за

дипломски испит, а потом за адвокатскии суди)-

скиида узмем тезу из Касације, то^е мо^е време

било у великом питању и/а сам морао са тим

фактом највише да рачунам, а време ми]е било

скупље од новца. Поповић мо] друг видевши ме

да сваки дан неуморно долазим и да очекујем

пријем, склопиоје план да ме изиграју иу томе

је успео. Десети дан мога доласка у кабинет г.

Претседника, Половик мирече око 12 сати, Пе

тре спреми се и пази шта кажеш г. Претседни

ку, примиле те кроз пола сата. Ја му се захвалим

иу себи се преслишам шта имамда саопштимг.

Претседнику, а разуме се све оно што мије ре

као г. Протић. Кад сам ја већ требао да будем
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уведен код г. Претседшка, од/едном из побочне

собе изађе-уђе у кабинет један секретарчић и

рече шефу ово: "Г. Шефе, сада уђе аустријски

лосланик код г. Претседника иг. Претседник је

рекао да данас пре подне више не може никога

лрнмити". Кадаје секретарчић отишао из каби

нета, Поповић ми се обративрло љубазно, саоп-

штимида данас не могу бити примљен и да до-

ђем сутра и то раније, а он ће ме на сваки начин

сутра убацити код г. Претседника. Ја поверујем

томе наведеном маневру и преваранцији и иза-

ђемуходник. Идући кроз ходник застанем и по-

мислим у себи: ако је заиста аустријски посла-

ник код г. Претседника онда морају бити посла-

ничка кола пред Претседништвом, јер послани-

ци долазе са колима, а не пешке. Кад сам иза-

шао са том мишљу, ја сам погледао пред Пре

тседништвом и нисам видео никаква кола и од-

мах сам закључио да сам на мајсторски начин

обманут и преварен. Хтео сам да се вратим да

му пребацим, али сам се тргао и оставио за су

тра. Сутрадан када самдошао затекао сам Који-

ћа уместо Поповића, којије већ киднуо наједно

дуже отсуство, ја се обратим Којићу исто онако

као и Поповићу и објасним циљ мога доласка

због чега већ И дана тувијам.

Поштоје Којић гори од Поновила, то до-

ђосмо до оштре препирке и чак до сукоба и на

крају крајева га савладам, али ме он цинички

изигравао и увек обећавао да ће ме пријавити,
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међутим он то није хтео већ меје увек преварио

и пријављивао друге који су после мене долази-

ли, као јављали су се раније телефоном и.т.сл.

Старе тракалице шефова појединих кабинета,

који на основу истих, нас људе запослене и од

реда изигравају. Долазио сам више од 20 дана,

али због горе поменутих испита нисам више мо-

гао да долазим и тако не испуних завет г. Про-

тића и не одохда мујавим о резултатушто меје

јако болело и болиме идандањи. Да самја знао

оних дана оно што данас знам и против жеље и

једног и другог шефа кабинета, ја бих отишао

код г. Претседника, без обзира на то да ли сеје

то коме свиђало или не, али шта ћу онда сам за

те ствари био потпуно безазлен-невешт.

Тако ја не заврших миси/у коју мије по-

верио човек, државник и политичар, каквог

ретко која држава има, а ми да Бог да да смо

имали такве политичаре и човека од гласа и

пера, као штоје био Стојан Протић. Тако самја

морао ову миси/уда не завршимида се окренем

својој књизи.

Г. Протић је умро 31 месец после нашег

разговора и отишаоу гроб потлуноразочаран и

увређен.

Оригинал овог записа аутор је добио на увид и препис

добротом г. М. Д. Марковића из Београда, у чијем по-

седу се документ и данас налази.

Овде је објављен у аутентичној верзији, без икаквих

исправки.
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КОРАЦИ

УНАЗАД

1

|сто онако као што су Срби испуњавали

своју националну мисао током деветна-

естог века, тако се Српство поступно

разграђивало после стварања Југославије. Ис-

тим правцем, али у супротном смеру. Ако је

Српство кренуло од националне револуције и

преко изградње државе стигло до политичке де

мократке, сада је процес кренуо у једнаком ре-

ду, али обратним путем. Прво је пала демокра-

тија зарад заштите државе. Лични режим Кра-

ља Александра био је јачи гарант опстанка др

жаве од несигурне владавине политичких стра-

нака. Потом је и сама српска нација дошла у пи

тание. Крајем тридесетих година угроженост на

рода довела је до распада заједничке државе.
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Други светски рат, са српске стране, вратио је

читав ток развоја на сам почетак. Срби су се по-

ново нашли у таквим неприликама да је одбрана

нације постала први и једини задатак. И ту се

српски круг судбине затворио.

Период парламентарне демократије у

Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца трајао је

свега десетак година и врло је мало наликовао

истинском парламентаризму. Завршио се изре-

ченим увредама и пуцњима у Народној скуп-

штини као одговором. У међувремену, народи

који су ушли у Југославију успели су само у томе

што су упознали сопствене разлике и искусили

националну нетрпељивост. И југословенски

парламент и укупан политички живот претво

рили су се у поприште сукоба националних иде-

ологија.

Покушај југословенског монарха да др-

жавно јединство наметне одозго, када је поста-

ло извесно да се оно не може изградити одоздо,

био је онолико успешан колико га је носио

ауторитет самог Краља. На крају је и југосло-

венска Круна пала као жртва хрватских неос-

тварених снова. Већ је тада морало бити потпу-

но јасно да ће исход живота у заједничкој држа-

ви имати трагичан и крвав завршетак. Уследили

су бескрајни преговори, натезања и уступци. У

освит светског рата, један део Срба, или још

боље њихових претставника, пристао је да по-

клекне. Стварање Бановине Хрватске није заДО
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вољило хрватске националне прохтеве, али ^е

зато отворило српско питање. Срби и Хрвати

нашли су се окушьени и организовани једни

против других. Двадесет година уједињења није

показало ништа друго осим тога да су две наци

оналне идеје међусобно непомирљиве. Хрвати

су мислили да Српство спречава њих у оства-

рењу идеала националне државе, а Срби су у

Хрватима видели један непоуздан чинилац који

једино размишља о рушењу државне грађевине.

Из својих углова, и једни и други су били у пра

ву.

Оглед са интегралним Југословенством

завршио се тешким поразом. Још онда је мора-

ло бити јасно да су националне идеологије мно

го јаче од интелектуалних конструкција. Југо-

словенство се сурвало у сопственој нереалности.

Што се више на њему радило, без обзира којим

средствима, то је више оно само изазивало кри

зу. Ма који облик вишенационалног уједиња-

вања могао је доћи само после периода самос-

талних националних држава, а никако уместо

њих.

Зато је југословенска идеја врло брзо по-

стала главна сметња. Прво Хрватима, доцније и

Србима.

* * *
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Државно уређење успостављено је доно-

шењем Видовданског устава 28. јуна 1921. годи

не.1

Какав је збиља био карактер тог доку

мента?

Видовдански устав установио је државу

под именом Краљевине Срба, Хрвата и Слове-

наца. Претпоставка о народном јединству нала-

зила се већ у члану 3: службени језик Краљеви-

не одређен је као "спрско-хрватско-словенач-

ки."2 У члану 19. који говори о једнакости свих

грађана у државној служби понавља се израз

"народност српско-хрватско-словеначка". Из

ове претпоставке интегралног Југословенства

произишло је уставно начело државног једин-

ства, провучено кроз читав текст устава. Адми-

нистративне јединице дошле су уместо историј-

ских покрајина. Те области могле су имати нај-

више 800.000 становника и бити организоване

искључиво "према природним, социјалним и

економским приликама."3 Тиме се спречавало

да области послуже као основа за племенско

груписање. Стало се на становиште да државно

јединство зависи од односа централне власти и

локалне управе. Срби, Хрвати и Словенци узети

су, доследно принципу народног јединства, као

једна јединствена нација. Различитости су сведе-

не на племенске и признате словом устава само

у имену, вери и азбукама.4
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Са друге стране, Видовдански устав уте-

мељио је парламентаризам5 и локалну самоу

праву.6 Устав је увео онај облик парламентариз

ма, преузет из српског устава од 1903, по којем

се законодавна власт делила између Краља и

Народне скупштине. Самоуправе по уставу нису

било онолико широке као у појединим нацрти-

ма, али су у завршној верзији устава ипак обез-

беђивале знатну самосталност областима. Те

две полуге требало је да осигурају државно је-

динство. Учвршћење монархијског облика вла-

давине такође је имало исту сврху. Краљ је ви-

ђен као највиши симбол уједињене државе и

зато му је дата улога уставног чиниоца равно-

правног Народној скупштини. Најзад, под ути

цајем савременог законодавства, први југосло-

венски устав посветио је посебну пажњу соци-

јалном и економском уређењу. Угледајући се на

нови немачки устав, творци Видовданског уста

ва унели су у устав један читав одељак од 23

члана о социјалном уређењу.7

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца

најчешће се одређивала као уставна и парла-

ментарна, наследна монархија, мада је та дефи-

ниција преписана из самог устава. Тачније би

било закључити да је та творевина на основу

Видовданског устава била уствари - једноставна

грађанска држава.
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У периоду између 1921. и 1929. Крал>еви-

на Срба, Хрвата и Словенаца и њено политичко

уређење имали су два главна противника: Хрва-

те и комунисте.

* * *

Убрзо после проглашења Видовданског

устава, почетком августа 1921, три хрватске

странке (Хрватска републиканска сељачка

странка, Хрватска заједница и Хрватска странка

права) основале су савез под називом - Хрват-

ски блок. На челу Блока налазило се предсе-

дништво састављено од тро]ице челника удру-

жених партија (Стјепан Радип, Мате Дринковип

и Мирко Кошутић). Намера је била лако препо-

знатљива: да се обједине сви хрватски предста-

вници и постави хрватско национално питање

насупрот унитарном решењу из југословенског

устава. У Хрватски блок је, на тај начин, ушло

63 народна посланика.

Јануара 1922. Хрватски блок ^е објавио је-

дан меморандум у одем ]е изнео основне по

ставке свог политичког програма. На првом ме

сту је истакнуто хрватско државно право и по

новљена стара мисао о историјској државности

Хрватске ода "никада није правно прекидана":
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"Ми смо Хрвати у европску повщест уш

ли као веп организиран и цивилизиран народ,

свјестан самога себе. Зато смо у друго) полови-

ци IX вщека основали независну хрватску држа-

ву, састављену од приморске Хрватске на Јадра-

ну - у некадашнюј римској Далмацији - и од ду-

навске Хрватске у једном дщ'елу некадаппье

римске Горње Панонще.

Хрватски народ и држава примили су сво-

је политичко и књижевно образование од запа

дне Европе - од Италще и Француске - а своју

економску и соцщалну организации од средње

Европе: Аустрще, Њемачке и Чешке... Једнако

су идеје економског и соцщалног напретка у

Хрватску уведене путем њемачке администра-

ције и њемачког школског сустава. Хрватски

дакле народ има своје основе у хуманитарном

индивидуализму једне свјетске - католичке -

цркве, а хрватско се друштво потпуно развило

европском књижевношпу и школом"...8

У овом прогласу потврђђено је и схватање

Хрватског блока о томе како је дошло до југо-

словенског у)'едињења:

"Хрватска је уствари уви)'ек заузимала

м^есто ]ец,не државе која је имала сво] терито-

рщ', сво] посебан парламент и своју посебну вла-

ду... Објава потпуне независности Хрватске је-

дногласном одлуком хрватског парламента на

дан 29. листопада 1918. била је дакле само врло

логична и врло природна посљедица више него
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ли тисућгодишњег развитка хрватске политике

и културе, а то тим више што је хрватски парла

мент - објављујући независност Хрватске - изја-

вио жељу да оснује једну заједничку државу са

краљевином Србијом и Црном Гором под увје-

том да одлуку о облику и уставу те нове државе

донесу националне групе, никако појединачно

гласање."9

Свој основни политички захтев Хрватски

блок је формулисао овако:

"Остварење једне истинске суверености

Хрватске - или признање Хрватске државе у за-

једничким границама међународне заједнице

Срба, Хрвата и Словенаца - постаје на тај начин

једна европска потреба, очигледна за све побор

нике поретка на који су пристали они који су

под њим."10

Скоро у исто време, Хрватски блок је ис-

користио састанак представника светских сила

заказан за пролеће 1922. у Ђенови да хрватско

питање отвори и пред међународним мњењем.

За ту прилику припремљен је још један мемо

рандум којим се Хрватски блок обратио вели

ким силама. Али, непосредно пре тога, Хрват

ски блок је упутио једно писмо влади у Београду

тражећи да његова делегација учествује на кон

ференции у Ђенови. У тој поруци председнику

министарског савета Николи Пашићу отворено

је изнет хрватски став о природи заједничке

државе:

224

http://www.balkaninstitut.com



Усион и иад сриске идеје

"Не прејудицирајући нимало начелном

гледишту с којега ово једино и законито уставно

заступство хрватске државе и хрватског народа

пресућује унутрашње одношаје хрватске државе

и хрватскога народа према народу српском и

словеначком унутар споменутих заједничких

мећународних граница Срба, Хрвата и Словена-

ца - имамо пред очима чињеницу да све земље и

сви народи у тим границама имају осим својих

посебних још и такових заједничких интереса

који нарочито произилазе из њиховог одношаја

према иностранству, а које могу најуспјешније

изнијети и обранити својим заједничким мећу-

народним наступом... Истодобно изјављујемо

да... се сматрамо овлаштенима изабрати оне

особе које ће на конференцију као изасланици

Хрватске и хрватског народа поћи у делегацију

из мећународно признатога подручја Срба, Хр-

вата и Словенаца."11

Пошто Пашић није одговорио на ову ре-

золуцију, Хрватски блок је послао посебан ме-

морандум конференцији у Ђенови. У њему се

скретала пажња на италијанску окупацију тзв.

треће зоне у Далмацији (задарско залеће и ос-

трва, као и град Сушак са околином), и после

потписивања Рапалског споразума. Меморан-

дум је, мећутим, далеко занимљивији по томе на

који начин је ово питање образложио:

"Високи зборе!
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Хрватски блок - као уставно заступство

Хрватске и хрватскога народа са своја 63 наро

дна заступника - закључио је на сво^' с]'едници

од 25. ожу)ка 1922. овај акт упутити високоме

збору да његову позорност сврати на једно

питание европског јавног права оде захвапа и

оппе интересе Европе, а напосе рш интересе

хрватскога народа...

Ово нередовито стање ствара с народнога

гледишта отровану атмосферу између обију су-

с^едних земаља - између Италще и Хрватске, те

рађђа узбуђђеност и огорчение оде толико расте

да од тога прщети права опасност на]'озбиљни-

јег замашаја и сукоба"...12

У жељи да појача свој положа] самостал-

ног представника хрватског народа, Хрватски

блок је веп у мају 1922. објавио рш један про-

глас. По опробаном методу из Аустроугарске,

Блок је покушао да покрене питание и осталих

народних мањина у Југославщи, захтевајући и за

њих територщално груписање. У овом докумен

ту хрватски представници предлагали су да:

"...и Арнаути, од'и су на]старщи стано-

вници Балкана, и Мађђари од'и су у Подунављу

преко 1000 година, па и Турци (Османлще) и

Нщемци оди су у овим крајевима веп више

стољепа, имају потпуну политичку мјесну само

управу свуда гдје су у вепини."13

Не наилазепи на велико расположение у

иностраној јавности за хрватско питање, Сце
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пан Радић је крајем 1922. почео да ублажава

свој став према Београду. Прво је у новембру

искључио представнике Хрватске странке права

из Хрватског блока,14 а затим је послао поруку у

којој је указивао да Срби немају разлога да се

прибојавају Хрвата и да њихове народне теко-

вине нису угрожене.15 Сву одговорност за пре-

кид у политичким односима Радић је ставио на

терет Пашићу и Прибићевићу. За њих двојицу

је тврдио да су носиоци "диктатуре", али је по-

менуо и то да међу српским политичарима има и

"часних појединачних изузетака". На крају, вођ

ХРСС није пропустио да још једном понови свој

захтев за признање хрватског националног и

државног права:

"... оживотворење права народног самоо-

предељења, а то код нас значи: искрено и пош-

тено признање хрватске државне индивидуално-

сти."16

Убрзо после парламентарних избора од

18. марта 1923.17 створен је нов, још снажнији са-

вез федералистичких политичких странака.

Овом приликом ујединиле су се оне групације

које су представљале три највећа несрпска пле

мена у Краљевини: Хрватска републиканска

сељачка странка, Словенска људска странка и

Југословенска муслиманска организација. Пово

дом овог догађаја Стјепан Радић је издао следе-

ће саопштење:
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"Готово је то да Словенци, Хрвати и Хер-

цег-Босна са 117 заступника, с ко.)'их 700.000 из

борника, а са добрих пет милијуна пробуђенога

и организиранога народа иду посве сложно про

тив београдскому централизму за то да се не ди

^еле ни Словенща, ни Хрватска, ни Херцег Бо-

сна; за то да ни у Л>убљани, ни У Загребу, ни у

Сарајеву не владају нити Пашипевци, нити ичи-

]и службеници, за то да Словенци као народ, и

Хрвати као народ и Херцег-Босна као посебна

хисторијска земља, има^у све оно за што је на

род способан, што народ захтијева и за што )е

народ гласовао са неви^еном слогом и оду

шевљением."18

Покушај да се уреде односи између Бео-

града и Федералистичког блока преговорима у

Загребу априла 1923. (Марков протокол)19 нще

се завршио успехом. Једино је договерено да

словеначки и муслимански посланици уђу у на

родно представништво, док су заступници

ХРСС остали и даље ван парламента. Радић ]'е

остао упоран у свом одбщ'ахьу да нађђе споразум

на основи Видовданског устава, а представници

владе инсистирали су управо на томе. Иако су

ме^усобна оптуживања настављена, па је РадиЬ

у лето те године одлучио да се на кратко склони

у иностранство,20 ХРСС је показивала нарочиту

упорност да се њени мандати у Народно] скуп-

штини овере. Првих 20 мандата оверено је у
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марту следеће године, а на притисак опозищн'е и

осталих 47 на дан 27. маја 1924.21

ХРСС се ограничила на ванпарламентар-

но деловање, али је у сваком погодном часу ко-

ристила демократске установе када рј ^е то од-

говарало. Поводом оставке Л>убомира Давидо

вића и његовог кабинета, ХРСС је нашла за схо

дно да изрази свој протест позивајући се на ус-

тавност и парламентаризам:

"...ХРСС нарштрще осу^е сваки поку-

шај да други уставни фактор посредно или не-

посредно ут)'ече на одлуке парламента уопће, а

на избор предс)'едништва напосе и да којим год

начином наслои тежиште јавног живота прене-

сти изван парламента, дотично изван парламен-

тарне већине, ^ер се тиме руши сва уставност и

уводи лични режим."22

Реакција из Београда уследила је крајем

1924. године. Влада Пашић-Прибићевић одлучи-

ла је да примени Закон о заштити државе на

Хрватску сељачку странку. На предлог минис

тра унутраппьих послова Боже Максимовића,

ХРСС ]е оптужена за повезивање са комуни-

стичком интернационалом и антщугословен-

ским организащиама, пре свих са ВМРО {Вну-

трена македонска револуционарна организаци-

ја) у Бугарској. Кабинет је донео коначну одлу-

ку о овом питању 1. јануара 1925. године.23 На

та] начин је деловање ХРСС стављено ван зако

на. Одмах потом ухапшени су прваци странке,
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па и сам Радић који је лишен слободе 5. јануара.

Суђење вођству ХРСС пред окружним судом у

Загребу одржано је непосредно пред нове пар-

ламентарне изборе заказане за 8. фебруар. И

поред судског поступка одобрене су кандидат-

ске листе ХРСС. Она је на изборе изишла заје-

дно са Хрватском заједницом и то врло живом и

организованом кампањом. Примедбе опозицио-

них странака на регуларност избора ипак су до-

некле биле оповргнуте резултатима гласања.

На изборе је изишло безмало 2,5 милиона гласа-

ча од уписаних 3.167.659 (77%). Народна ради-

кална странка и Самостална демократска стран-

ка Светозара Прибићевића добиле су заједно

162 мандата (радикали 123, коалициона листа

31, СДС 8; у накнадној расподели радикалима је

припало 140, а Прибићевићу 22 мандата), ХРСС

и Хрватска заједница 67, Демократска странка

36, Словенска људска странка 20, ЈМО 15 посла-

ничких места.24

Притисак режима, који се наставио и по

сле избора, убедио је Радића и другове још увек

у затвору, да је нагодба са Београдом неопхо-

дна. Положај ХРСС био је очигледно незавидан,

упркос парламентарној снази ове странке. Прво

је Павле Радић у име ХРСС дао изјаву у Наро

дној скупштини којом је најзад примио постоје-

ће државно устројство и монархијски облик вла-

давине:
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"Ми сматрамо јединство државе изван

сваке сумње... Исто тако сматрамо и владајућу

династију Карађорђевића тако, да је непотре

бно о томе говорити"...25

Преговори између радикала и радићеваца

током лета 1925. завршили су се закључењем

народног споразума. Тако је и настала коалици-

она влада коју је образовао Никола Пашић 18.

јула 1925. Тек тада је Стјепан Радић пуштен на

слободу. Недуго затим ушао је у владу као ми-

нистар просвете (17. новембра). У међувремену

Радићево држање према Краљу променило се

до те мере да је хрватски вођ користио сваку ја-

вну прилику да покаже своју оданост југосло-

венском суверену. У својој наглој промени пона-

шања, Радић је, као и обично, претеривао. Од

убеђеног републиканца и непомирљивог проти

вника Карађорђевића, он се наједном претво-

рио у праву улизицу:

"Ви сте најприје наш човјек, наш народни

владар, а затим државник и то све троје у најве-

ћој мјери"...

Радићево улагивање Александру није

имало граница, исто онако као што његово про-

тивљење монарху није имало укуса. Поводом

прославе хиљадугодишњице хрватског краљев-

ства, августа 1925, Радић је испевао химну

Краљу и јавно је изговорио пред искупљеним

светом:
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"Хрватски сокол сад к Теби лети, Зв^'е-

здо Карамор1?ева дома " ...26

Промена у политичком курсу ХРСС ^е,

несумњиво, дошла после оштрих мера ксце ^е

предузела влада у Београду. Стављанием главне

хрватске странке ван закона и затваран>ем

њеног председника, Стјепан Радип заиста нще

имао избора него да се приклони сили. Али, и у

том свом изнуђеном потезу, он нще показао по-

стојаности и угледа. Колико је неразуман и на-

силан био поступак власти, толико ^е снис-

ходљив и неискрен био и одговор шефа ХСС.27

Чланови ХСС остали су у владама све до

1. фебруара 1927. Прво у Пашићевој (до 8. апри-

ла 1926), а затим у три владе Николе Узуновића.

Нще ово био последњй од преокрета у

политици Хрватске сељачке странке. За све

време свог присуства у кабинетима, радићевци

су се понашали као да и нису на власти. Често

су понављали да они нису на власти, већ "при

власти". Најзад почетком 1927. повукли су се у

опозицщ'у и рш једном изоштрили свој поли-

тички став враћа]ући се идејама федерализма.

Последњи избори у Краљевини Срба,

Хрвата и Словенаца одржани су 11. септембра

1927. На изборе је изишло 2.324.676 гласача од

укупног броја установљеног на 3.373.593. Побе

ду је поново однела Народна радикална странка

са 112 посланичких места (742.111 гласова).

ХСС је добила 61 мандат (367.570). Демократска

232

http://www.balkaninstitut.com



Усион и иад сриске иде\е

странка је побољшала свој изборни резултат и

освсжила 59 места (381.784) и рш 11 мандата на

за^едничко] листи са Југословенском муслиман-

ском организациям (на самосталној листи ЈМО

]е добила додатних 9 мандата). Прибићевићева

Самостална демократска странка остала је на 22

посланика (199.040), као и Словенска људска

странка са 20 освојених мандата (106.247). Те-

жак изборни пораз доживео је Савез земљора-

дника кор је пао на 9 посланика (иако је добио

136.076 гласова).28

Као гром из ведра неба од)екнуло је ства-

рање новог савеза у октобру те исте 1927. годи

не. Два љута непрщ'атеља, Светозар Прибиће-

вип и Стјепан Радић, образовали су Сељачко-

демократску коалицщу.29 У свом првом обра-

ћању јавности воЬи СДК подвукли су и ово:

"Сељачко-демократска коалицща може

ући само у такову владу која ће значити промје-

ну досадапиьег политичког система у духу демо-

кращце, парламентаризма и равноправности."30

Најзад су се на једној страни окупили

представници оног дела српског народа који је

живео ван граница Краљевине Србще и највећа

политичка организацща Хрвата. Сељачко-демо

кратска коалицща била је заједница не само

парламентарна и страначка, него и збир оних

политичких тежњи које су изражавале њихова

некадапиьа политичка искуства. И Хрвати и

Срби ван Србще носили су у себи дубоке траго
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ве живота у Аустроугарско]. Политичка борба

за националну аутономију приближавала ^е

њихове политичке организации' е. СДК је била

нека врста обнове Хрватско-српске коалищце

са истим људима на челу и сличним цшьевима.

Ревизща уставног уре!?ења на темељу федера

лизма постала је окосница споразума између Ра-

дића и Прибићевића. Нще зато било случало

што је СДК названа - пречански фронт.

Светозар Прибићевић, творац видовдан-

ског режима и главни носилац идеје интеграл-

ног Југословенства у првим годинама Краљеви-

не СХС, одрекао се својих некадапиьих гледиш-

та и потпуно усвојио хрватско схватање харак

тера заједничке државе:

"Наша је држава створена једним међуна-

родним уговором, у од'ем је нарочито наглаше-

но да су Срби, Хрвати и Словенци из бивше

Аустроугарске монархије сворм слободном

одлуком решили своје у)едињење са Србирм у

једну државу и да ^е Србща на то у)'един>ење

пристала."31

И поново:

"По нагодби од 1868. Хрватска је збшьа

имала карактер државе. Нарочито треба о тој

чињеници водити рачуна када се суди о хрват-

ским захтевима у Југославији."32

"... данас у држави управљају Србщанци

(мада не по вољи народа из Србије), што ће

рећи другим речима да такозвани представници
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становништва од 3 милиона душа владају са 14

милиона људи. Пре рата је сличаи случај био у

Ма!)арско,), али се против тога подигао цео ци

вилизован свет."33

У прилог свом новом гледишту, Приби-

Ьевић је навео и )едан занимљив пример, не слу-

тећи колико пе га потоњи догами демантова-

ти:

"У чехословачком парламенту има више

од 70 Немаца и то не наноси никакву штету ни

престижу ни снази чехословачке државе. У Че-

хословачкој има и министара Немаца. "34

Преуређђење државе на федеративној ос-

нови, Сељачко-демократска коалицща је обра-

зложила у сво^ резолуцщи од 1. августа 1928:

"Констату)'уЪи да су Краљевина Хрватска

и Црна Гора и све народне индивидуалности у

Народном вщећу приступиле у државну заједни-

цу Срба, Хрвата и Словенаца са Србщом не

одричући се својих хисторщско-државних, одно-

сно народно-политичких индивидуалности у ко-

рист ма ю^'е од у)едињених земаља, него само у

корист државне заједнице"...35

СДК је у истој резолуцщи предложила

федерацију Словеније, Хрватске Босне и Хер-

цеговине, Црне Горе, Србще и Македонще, на

основу "истори)'ских и народних индивидуално

сти."36

Југословенски неспоразум ближио се

свом крвавом исходу. Пуцњи Пунише Рачипа у
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Народној скупштини 20. јуна 1928, ко]'има су

убицени хрватски прваци Павле Радип и Ъуро

Басаричек, а смртно рањен сам Стјепан Радий,

означили су крај несрећног доба парламента

ризма у Југославщи. Од последица атентата,

предводник ХСС је издахнуо 8. августа 1928.

Стјепан Радип и његова Хрватска сел>а-

чка странка успели су у две юьучне ствари. Пр-

во, објединили су Хрвате и територи)'ално и по-

литички. И друго, ХСС је израсла у јединог

представника хрватских интереса, а Радип је по-

стао неспорни вођ свих Хрвата.

Одговорност за ово носи, пре свих, поре-

дак од 28. јуна 1921. Видовдански устав и његови

ствараоци покушали су да заједничку државу

утерају у централизам и интегрално Југословен-

ство, што милом, што силом. Тиме су једино по

могли да се уобличе хрватски територщалии и

политички цшьеви. Уместо споразума између

Срба и Хрвата или разлаза, понурено је решение

оде је ослабило Српство, а оснажило хрватски

блок. Свесно одрицање од тековина Крахьевине

Србще у име једне сумњиве идеје о јединству у

сваком погледу, највише је наудило самој

српској ствари.

* * *
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Комунистичка партија Југославщ'е осно

вана ]е 1919. године. У политичком програму из

1920, комунисти су одредили сво] главни циљ:

"... могућност оне соцщалне револуцще,

која је крајњи циљ целокупне међђународне ко-

мунистичке партще као свеснога израза класног

покрета... Неопходни услов за соцщалну рево-

луцију ^есте диктатура пролетерщата...

КШ ^е начелни противник парламента

ризма као средства сво^е класне владавине. По

осва]ању политичке власти од стране пролете-

рщата, парламентаризамје немогућ...

Одмах после преузимања власти пролете-

рщат одузима буржоазщи средства за прои-

зводњу и претвара их у заједничку, државну сво-

јину."37

Ипак, ^угословенски комунисти су изи-

шли и на локалне изборе од 22. августа 1920.38 и

на изборе за Конституанту новембра те године.

На тим изборима, КШ је освоила готово

200.000 гласова (58 посланичких мандата) и у

том тренутку постала трећа политичка странка

у Уставотворној скупштини. Да би потврдили

своје мандате и ушли у Конституанту, комуни-

стички посланици, као и сви други, били .су ду-

жни да поднесу заклетву Регенту Александру.

После кратког противљења, они су то и учини

ли на дан 28. јануара 1921. године.

Посебно ^е занимљиво шта су предста-

вници КШ говорили у расправама о новом уста
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ву. Ево неколико карактеристичних примера

како су комунисти схватали уставно питание и

начин доношења највишег државног акта:

"Пролетерщ'ат и радни народ се свуда мо-

билише и припрема за ту силу ко)'а ће извсу'ева-

ти советски устав, праву сов^тску власт ...

"Совјетски устав, господо, ко]и ми тражи-

мо... не пише се у буржоаско] Конституанти,

него само у средини револуционарних радника и

сељака. Та] устав не ниче из парламентарное

преговора и прегањања са буржоазијом, него из

револуционарне борбе радника и сељака против

буржоази)'е. Револущн'а је мати сов^етског уста

ва!"40

"Те измене може учинити само и једино

сам радни народ вароши и села и то онда када у

отвореном сукобу са буржоазирм сломи отпор

буржоазије, и победи њу и њене слуге и кад ор-

ганизу)е свој апарат, своју совјетску републи-

ку."41 '

Током дискусще о називу заједничке

државе, један посланик КШ изрекао је и овакву

мисао:

"Када се данас поставлю питание о имену

државе, тада се јављају у првом реду српски

франковци, оличени у Радикалној странци, кор

проповедају Велику Срби)'у против Југослави-

^е."42

"Црвена опасност", како се онда назива-

ла бојазан од могуће болшевичке револуцще,
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натерала ]е радикално-демократску коалици]у

на оштре мере против комуниста. Те мере пре-

вазилазиле су чисто политичке методе. У поку-

шају да се сузбију немири које су комунисти ор

ганизовали по читавој држави, влада се решила

на одлучан корак. Претпоследњег дана 1920. го

дине коалициона влада Миленка Веснина изда

ла је чувену Обзнаяу.АЗ један недемократски акт,

са превасходном намером да се сузбије утицај

Комунистичке партије Југославије, нарочито

после њених успешних резултата на изборима

за Конституанту. У том омраженом прогласу на

првом месту је дато објашњење за увођење ван-

редних мера:

"Са више страна из више поузданих изво-

ра, државне власти имају сазнања да растројни и

реакционарни елементи спремају ових дана на-

пад на државу, њено устројство и друштвени

ред, са задатком да по руском бољшевичком

примеру све сруше што данас постоји од закона,

установа и добара, јавних и приватних, а место

тога заведу, као у Русији, власт неколико људи

који ће располагати животом, слободом и

имањем грађана, а државу нашу отворити инва-

зији странаца. "

Обзнана је забранила све облике комуни

стичке делатности до доношења устава и наре-

дила да се из државне службе отпусте сви они

који шире и јавно заступају комунистичке идеје.

Ипак, у Обзнани је поновљена владина спрем
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ност да очува слободу јавне речи и писања који-

ма се не вређа сама држава. После бурне рас

праве, Скупштина је одобрила поступак владе и

прихватила Обзнану.

Неспорно је да су комунисти одувек став-

љали насилну револуцију на највише место сво-

јих политичких циљева и да су, по угледу на со-

вјетске бољшевике, замишљали диктатуру про-

летеријата оличену у авангардној партији као

једино исправну форму власти. Сасвим отворе

но, они су одбацивали све парламентарне и де-

мократске установе, сматрајући их класним и

буржоаским. Питање је само у томе, да ли једна

власт тек створене државе, која још није имала

свог највишег правног акта, а која је имала ам-

бицију да успостави парламентарну и демократ-

ску монархију, смела да употреби недемократ-

ска средства у обрачуну са револуционарима.

Прибегавајући сили, власт је задала кобан уда-

рац идеалу оног поретка у чије име је та сред

ства одлучила да примени.

Упркос Обзнани, посланици КПЈ ушли су

у Уставотворну скупштину и у њој узели акти-

вног учешћа. Из Скупштине су иступили тек 11.

јуна 1921, на свега седамнаест дана пре доно-

шења Видовданског устава.

Своје праве намере, комунисти су показа

ли већ у лето 1921. Прво је Спасоје Стејић из-

вршио неуспешан атентат на Регента Алексан

дра 29. јуна приликом Престолонаследниковог

^
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доласка у парламент и његовог подношења за-

клетве на устав. Један други комуниста, Алща

Али]агић44 извео је атентат и усмртио министра

унутрапиьих послова у оставци, Милорада

Драшковића, 21. јула исте године у Делницама.

После ових догађаја, режим је почео озбиљан

прогон чланова КШ. Скупштина је поништила

мандате комунистичких посланика 4. августа, а

покренут је и кривични поступак против кому

нистичких вођђа за припремање ова два злочи-

на.45 Иако је свима било јасно да се КШ крщ'е

иза ових криминалних радњи, руководство КШ

је упорно одбщ'ало сваку везу са тим.

Реакщп'а власти огледала се у доношењу

Закона о заштити јавне безбедности и поретка у

држави, донесеног 1. августа 1921. Овај доку

мент је озаконио Обзнану и дао правног основа

за коначно укидање Комунистичке парти)'е. И

овог пута, идеја је потекла од таданньег минис

тра унутрашњих дела, Светозара Прибићеви-

ћа.46

Покушај да се обнови активност комуни

ста у Југославщи уследио је почетком 1923. Чет-

рнаестог јануара основана је Народна радничка

партщ'а Тугославще, на основу одлуке Централ-

ног комитета са III земаљске конференцще

КШ. Програм нове партще садржао је и овај

став:

"Народна радничка партща .гугославије

поставка као кра.)њи циљ: класном борбом про
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летерщата замените капиталистичко друштве-

но уре^ење соцщалистичким."47

И ова комунистичка организащн'а била ^е

кратког века. Коначно }е забранена јула 1924.

године.

Све до почетка 1924, југословенски кому

нисти нису гледали на национално питание као

на проблем од првенствене важности. Тек на

поменуто] III земаљско] конференции у Београ-

ду, у ]ануару те године, они су повели расправу о

томе. Као победничка изишла је она група

кра^е левице која је истицала право хрватске и

словеначке нације на " самоопредељение до от-

цешьења". Истовремено, усво)ена ]е партщска

линща Коминтерне о великосрпској хегемонщи

српске буржоазще.

На Петом конгресу Коминтерне у Мос-

кви 1924. дефинисан ^е југословенски проблем:

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца оценена

]е. као "верса]ска творевина" и предложено ]е

н>ено растурање тако што Ъе се издвојити Сло

венца, Хрватска и Македонка.

Размимоилажења и унутрапнье борбе

међу комунистима довеле су до потпуног пропа

дала Комунистичке партще Тугославще. Став-

љени ван закона и изложени прогонима власти,

комунисти су убрзо сасвим нестали са политич-

ке сцене. Године 1928. КГО нще имала више од

безначајних 2034 чланова.
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На Бадњи дан 1929. године, Краљ Алек-

сандар је, својим ауторитетом, укинуо Видов-

дански устав, распустио Народну скупштину и

завео личну власт у држави:

"Наступио је час кад између народа и

Краља не може и не сме бита више посредни

ка...

Парламентаризам, који је као средство по

традицијама од мог незаборављеног оца остао и

мој идеал, почеле су заслешьене политичке

страсти злоупотребљавати у тој мери да је по-

стао сметња за сваки плодан рад у држави...

Моја је света дужност да свим средствима

чувам државно и народно јединство... Чувати је-

динство народно и целину државну, то је најви-

ши циљ моје владавине, а то мора бити и најве-

ћи закон за мене и свакога...

Ради тога решио сам и решавам да Устав

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 28.

јуна 1921. године престане важити...

Народна скупштина изабрана 11. септем-

бра 1927. године, распушта се"...48

Сам југословенски суверен своју одлуку

правдао је следећим речима:

"Не би нико више волео од мене да није

до овога дошло, али када се поремети ред и не

осећа она идеја водиља јавља се свашта, нарочи

то центрифугално. Ја знам да ми се може репи
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да излазим ван граница својих уставних атрибу-

ција. Али, јесу ли моје уставне атрибуције да

гледам како иде или да апелом на вас потражи-

о м49

мо лека:

Шта је све претходило овом догађају?

После испаљених хитаца у парламенту и

смрти хрватског вођа Стјепана Радића, постало

је извесно да југословенски парламентаризам

више не може опстати. И сам Радић је упућивао

поруке Александру дајући му на знање да од

њега очекује одлучан потез. Радићев наследник

на челу ХСС, др Влатко Мачек, такође је пре-

поручивао Краљу да предузме радикалне мере.

У разговору са Александровим повереником,

Мачек је поручио југословенском монарху:

"Све је у рукама Краљевим, и штогод он

сад учини добро је, ако није у смеру учвршћи-

вања садашње ситуације."50

У исто време Краљ је добио још једно

обавештење из Загреба које је наводило на ис

ти закључак о расположењу Хрвата према ли

чном режиму.51 Александар је добио чврста уве-

равања да ће ХСС добро дочекати његов посту-

пак и да ће га прихватити "као једино разумно и

могуће рјешење без икаквих потреса."52 И стра-

ни посматрачи у Београду, али и неки домаћи

савременици, закључивали су да се Краљ Алек

сандар више прибојавао реакције и могућих по-

следица у Србији, него отпора у Хрватској.53
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На аудщенщн'и код Краља, 4. јануара

1929. Мачек је изложио сво]е виђење уставне

ревизщ'е. Као и увек, он је у први план стављао

државни положај Хрватске, нудећи или поделу

државне територщ'е на више равноправних једи-

ница или споразум о дуалистичком решењу.

Овога пута био је сасвим прецизан. Предложио

^е успостављање "државно-културно-хисторщ-

ских" индивидуалности са својим саборима и

владама". Те посебне јединице, Мачек је поре-

ђао у следепем реду: 1. Србија, 2. Хрватска, 3.

Словенца, 4. Босна и Херцеговина, 5. Војводи-

на, 6. Црна Гора, 7. Македонка.54

Светозар Прибићевић био је примљен у

аудијенцщу одмах после Мачека. Разлог се са-

стсуао у питању - да ли Прибићевић у свему сто-

ји иза захтева шефа ХСС. Одговор је био пот-

врдан. Тиме се аудщ'енција и завршила.

Слободан Јовановић позван је на разго

вор са Краљам вече уочи 6. јануара. Краљ је же-

лео да сазна стручно мипиьекье о Мачековим

"увјетима". Одговор је био једноставан: то је ре

ална унщ'а, дуализам какав је постојао у Аустро-

угарској од 1867.

По сећању самог Јовановипа, Краљ му се

тада поверио:

"5а то као Краљ Срба, Хрвата и Словена-

ца не могу да прихватим. "
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Александар је потом обавестио Јованови-

ћа о својим намерама и уверавао га у успех сво-

јих планова.55

Актима од 6. јануара Краљ је на себе пре-

узео све функције државне власти. Он је доно-

сио законе и све остале правне акте, за своје

радње није никоме одговарао, он је именовао

министарски савет, а влада је била само њему

одговорна.

Нови Закон о заштити државе забранио

је рад свих политичких странака. Исто тако су

била забрањена сва удружења која су имала

обележја "верска или племенска."56

Закон о називу и подели Краљевине на

управна подручја донет је 3. октобра 1929.

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца преиме-

нована је у Краљевину Југославију, а читава

државна територија подељена је на девет вели-

ких области - бановина.57

Други устав у уједињеној држави донет је

у септембру 1931. Такозвани "октроисани" (по-

дарени) устав није био дело Уставотворне скуп-

штине, него је излазак из неуставне ситуације

учињен вољом Краљевом. Краљевина Југосла-

вија је дефинисана као "наследна и уставна мо-

нархија"(чл.1). Дводомно представничко тело

састојало се од Сената и Народне скупштине.

Једна половина сенатора била је изборна, а дру-

га постављена Краљевим указом. Изборно пра-

во за чланове Сената дато је само представни
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цима власти у појединим бановинама (народним

посланицима, банским посланицима, и предсе-

дницима општина). По један сенатор биран је на

сваких 300.000 становника. Једнак број сенатора

именовао је сам Крал>.58 Посланици Народне

скупштине бирани су на основу "општег, једна-

ког и непосредног" изборног права (чл.54).

"Краљ именује и разрешава председника мини-

старског савета и министре; председник мини-

старског савета и министри чине министарски

савет, који стоји непосредно под Кра-

љем"(чл.77). Краљу су остала значајна овлаш-

ћења и у законодавној, и у управној, и у судској

власти (одељак IV).

Уређење уведено уставом из 1931. не мо-

же се оценити као систем представничке демо-

кратије. То је пре била мешавина личне власти

и елемената парламентаризма. Оно што је не-

сумњиво јесте то што је држава изведена из неу-

ставног стања. Октроисани устав је, и поред

свих мањкавости и ограничења, био највиши

правни акт који је прописао, омеђио и уредио

све државне органе и њихове функције. Краље-

вина Југославија се вратила у границе уставно-

сти.

Било је многих и честих покушаја да се

одреди карактер Александрове личне власти.

Најчешће су се чули гласови о војној диктатури

и Краљевом апсолутизму. Комунисти су и пре

револуције и све време своје полувековне влада
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вине лични режим упорно називали - монархо-

фашизмом.59 Отуда се намеће потреба да се ]'ош

једном преиспита суштина поретка успо-

стављеног 6. јануара 1929, да му се да права оце-

на и утврди истинска природа.

Неспорна је чињеница то да је Крал>

Александар завео поредак ауторитарне власти

и тиме суспендовао не само парламентаризам,

него и уставно уређђење. Исто је тако тачно да је

то био режим личне власти у којем су сва држа-

вна овлашћења била скупљена у рукама монар

ха. Али, то нще била диктатура у пуном смислу,

из најмање два разлога. Прво, лична власт се

односила само на политичко деловање, а не и на

остале области живота. Поготову не на привре-

дна кретања, културу, просвету. Друго, Алек

сандров режим је тра]ао релативно кратко да би

се могао обележити као диктатура: тачно две

године и девет месеци. Већ 2. септембра 1931.

Краљ је поклонио народу нови устав и повратио

државу у уставне оквире.

КраЛэ Александар ]'е, изнад свега, био

официр.60 И по држању и по менталитету. Њего-

во образование и животно искуство били су

потпуно у духу војничком. И његово резоно-

вање и поступци произилазили су из тога њего-

вога својства. Као војник, он није имао много

слуха за сложен и спор политички живот једног

неуспешног парламентаризма. Навикао да се

ослања на водички ауторитет и дисциплину,

гьша±
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Александру су били много ближи одлучни мето-

ди у решавању спорова. У њему је било несум-

њивог предводничког дара и државничке амби-

ције. Александар није био спреман да прими

улогу пасивног чиниоца. Неповерење у полити-

чаре и политичке странке помогло му је у са-

знању да је он тај који треба да пресуђује и од-

лучује. Када је проценио да другог излаза нема -

извео је државни удар и успоставио лични ре

жим.

Идеологија на којој се заснивала Алек

сандрова власт била је уствари идеја интеграл-

ног Југословенства. Оно што се није успело по-

литичким средствима, морало се извести Кра-

љевим ауторитетом. Александар је остао веран

југословенској ствари, заснованој на јединству и

националном и државном. Може се чак тврдити

да је управо он до краја спровео у живот. Једино

што је то учинио употребом војске и својим по-

ложајем врховног команданта.

По сведочењу Слободана Јовановића,61

Краљ га је обавестио о својим плановима за

време пријема 5. јануара на дан пред државни

удар. На Јовановићева упозорења да је тај ко-

рак опасан, Александар га је умиривао речима:

"Ништа се не брините! Све пе се добро

свршити. Кад сам, приликом пробоја Солунског

фронта, наредио својој војсци да иде напред, без

обзира на савезнике, без обзира на комору, сви

су ми рекли да ће се то рђаво свршити. Ја сам,
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меЬутим, био уверен да је идење напред једини

пут. Био сам у праву и све се добро свршило.

...И ово ће се исто тако добро свршити."62

Александрова невичност у воЬењу поли

тике најбоље се видела по томе какве је лично

сти изабрао да на њих ослони свој режим. Узео

је многе веп компромитоване особе без посе-

бног угледа и моралне чврстине. Ни меЬу поли-

тичарима, ни меЬу официрима, юле умео да

пронаЬе најподеснщ'е људе за своју државну

обнову.

Нема сумње да ]е југословенски суверен

имао великих државничких планова. Он свака-

ко није био спреман да, попут свог оца, полити

ку препусти политичким странкама и њиховим

воЬствима. Од када је преузео краљевске фун-

кцщ'е у јуну 1914, Александар ^е све више пока-

зивао жељу да непосредно утиче на политичка

збивања. Али, тек после у)едињења, његова

улога постаје пресудна. Чин од 6. јануара само ]е

открио Александрове истинске намере.

Александар, као и вепина српских прва-

ка, остао ^е веран щщи јединства нове државе.

Очаран могупношпу да влада великом државом,

просторно далеко већом од Србще, Крал* ^е из-

губио осећај реалне процене. Том искушењу

многи нису одолели. Разлике измеЬу њих могле

су бити само личне или, у најбољем случају, у

методима. Саму суштину нико нще доводио у

питање.
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Много година доцнще, када се нашао у

сличној ситуацији, Слободан Јовановић је изре-

као овакав суд:

"Наше су се династш'е одржале само због

тога што су биле националне. Ова може пасти

само зато што је престала да буде национал

на."63

Лична власт је, заиста, донела одређене

резултате. За тих неколико година стање у зем

лии је смирено, а сама држава сачувана од распа

да. Ред је поново усиостављен, мада је то учи-

њено одозго, вољом самог суверена.

Али, она права истина била је на сасвим

другој страни. И циљ, и људи, и средства Алек-

сандровог режима били су већ остарели и пора-

жени. Интегрално Југословенство било је опа

сна заблуда, носиоци поретка непоуздани, а сва-

ка лична власт омражена. Бар у Србщи, ако не

другде.

Мучко краљеубиство у Марсе^у 9. окто-

бра 1934. прекинуло је посао који је Александар

започео.

Шта би се десило у супротном, остаће ве-

чита тајна.

1 Припреман>е уставног акта трајало ]е пуне две и по го

дине. У том времену министарски кабинети израдили

су три нацрта устава (ПротиЬев, ВесниЬев и ПашиЬев).

Све значајнще политичке странке тако^е су изнеле

пред јавност своје уставне предлоге (Хрватска заједни-

ца, Југословенски клуб, др Јосип Смодлака, Земл>орад-
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ничка странка, социјалистички и републикански на-

црти).

Хрватска републиканска сељачка странка остала је

упорна у свом инсистирању на републиканском облику

владавине и потпуно самосталном статусу Хрватске

под називом "хрватска републиканска држава". Она је

објавила свој нацрт устава 14. маја 1921. мада је одбила

да учествује у раду Конституанте. У свом нацрту ХРСС

је предложила да се држава уреди на темељу национал-

ног плурализма и то: три народне државе (Србија,

Хрватска, Словенија) и три "полуплеменске и полухи-

сторијске домовине" (Црна Гора, Босна и Херцеговина

и Македонија). Предвиђен је био и плебисцит којој од

народних држава ће се ове области придружити. Хр

ватска је одређена као "миротворна, човјечанска и

неутрална република". Од централних органа нацрт

ХРСС помињао је само врховно представничко тело и

републикански облик владавине.

Кључно питање састојало се у томе да ли ће држава

бити уређена јединствено или деценрализовано тј. на

федералистичкој основи. Из тога је избио спор између

скупштинске већине и хрватско-словеначких послани-

ка. Ови други су у знак протеста што се њихови пред-

лози не уважавају, иступили из Уставотворне скуп-

штине.

У расправи се појавило укупно девет нацрта устава.

Уставни одбор Скупштине образован је 1. фебруара и

радио је до 16. фебруара. Разматрао се само владин

нацрт устава. Пленарна седница Уставотворне скуп

штине почела је 14. априла и завршила се на ЬХП засе-

дању изгласавањем устава.

Видети: Слободан Јовановић, Полипшчке и правнерас

праве 2, Београд 1932, 348-385

2 Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 28. ју-

на 1921, Збирка закона, св. ЬХ, Београд 1926.
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3 Усшав Крауьевине Срба, Хрваша и Словеши^а, чл. 95

4 Усшав Крауьевине Срба, Хрваша и Словенаца, чл. 12,

61

5 Ову чшьеницу признавали су и переднии писци из кому-

нистичког времена.

Видети: ЧулиновиЬ, /угос.чави/а измену два раша /,

356, 359

6 Устав ]е предвидео самоуправу у областима, срезовима

и општинама. Закон о обласно] и среско] самоуправи

од 22. априла 1922. извршио }е територијалну поделу на

33 области. На челу сваке области налазио се велики

жупан кога )е поставл>ао владалац, док су остали ор-

гани били самоуправни.

7 Усшав Крауьевине Срба, Хрваша и Словенаца, чл. 22-44

8 ЧулиновиЬ, 373

9 ЧулиновиЬ, 373

10 ЧулиновиЬ, 377

11 Наведено у: ЧулиновиЬ, 382

12 Јосип Хорват, Полишичка Лови/есш Хрвашске 1918-

1929, Загреб 1938, 289

13 Резолуци/а Хрвашског блока, 14. ма] 1922.

14 То су били Анте ПавелиЬ, Мирко КошутиЬ и Влади

мир Пребег.

15 У исто време дошло је и до разговора измеЬу Хрват-

ског блока и представника Демократске странке. Једна

делегаци^а у кор] су били Јура] Крн>евиЬ, Јосип Преда-

вец и Мате ДринковиЬ стигла }е су у Београд 13. новем-

бра на преговоре са представницима Демократске

странке. Том приликом дошло ]е и до н>иховог сусрета

са Океаном ПротиЬем. Покушај се окончао неуспе

хом, јер су Хрвати заюьучили да демократе нису спре-

мне да обара]у ПашиЬеву владу у кор] су се налазили и

И.ИХОВИ чланови као коалициони партнери.

16 Хорват, 300
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17 На овим изборима ХРСС ]е добила 70, СЛС - 24, а МО

- 18 посланичких мандата.

18 Слободнидом, 1. април 1923

19 По радикалном посланику и преговарачу у Загребу

Марку ЪуричиЬу.

20 РадиЬ ]е напустио земл>у 21. ]ула 1923, а вратио се 11.

августа 1924. За време боравка у иностранству он ]е

увео сво]у странку у МеЬународни сел>ачки совјет (Се-

л>ачку интернационалу), ]едну од бол>шевичких меЬу-

народних организацща, са седиштем у Москви (гене-

рални секретар Александар Смирнов). РадиЬ је стигао

у Москву 1. маја 1924. У приступном писму од 27. ]уна

РадиЬ ]е измеЬу осталог написао и ово:

"Само по себи се разумще и то да Ье ХРСС за рјешен>е

унутрашн>их пи тан>а у Југославщи и за збациван>е сада-

цнье милитаристичке буржоаске странке прще свега

предузети само мирна средства, а само у крадем слу-

чају, кад би се ова мирна средства показала безуспеш

на, ступит Ье у револущуу"...

Сшенографске белешке Народне скуйшшине Крауьеви-

не СХС ванредни сазив за 1925, 196

Поступак свога председника, воЬство ХРСС ]е прихва

тило и одобрило на седници одржано] 3. августа 1924. У

закл>учку са ове седнице записано је да "приступ ХРСС

у Сел>ачку интернационалу у Москви сматра као прву

реалну везу измеЬу народа хрватског и народа рус-

ког"...

Сшенографске белешке Народне скуйшшине СХС, ван

редни сазив за 1925, 26

21 Мандата Сфпана РадиЬа и Јураја Крн>евиЬа нису пре-

дати Народно] скупштини због н>иховог одсуства из

земл>е.

22 Наведено у: ЧулиновиЬ, 434

23 Сшенографске белешке Народне скуйшшине, Београд

1925. 27
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24 Сшашисшика избора народних йосланика за Народну

скуйшшину Крал>евине СХС, Београд 1926, 152-158

25 Говор Павла РадиЬа, 27. март 1925.

Сшенографске белешке Народне скуйшшине Кралгеви

не СХС, 1925, 224-225

26 Хорват, 397

27 Као доказ сво]е нове политике Хрватска републикан-

ска странка (ХРСС) променила \е назив у Хрватска се-

л>ачка странка (ХСС) и одрекла се свог републикани-

зма.

28 Сшашисшика избора народних йосланика за Народну

скуйшшину Крал?евине СКС, Београд 1928, 242-244

29 Споразум је понурен и демократама, али су они то од-

били, углавном захвал^уКи крилу окупл>еном око Воје

МаринковиЬа. Намера ]е била да се за]едничком акци

ям обори влада Вел>е ВукиЬевиЬа.

30 Новосши, бр. 312, 11. новембар 1927.

31 Полишика, бр. 7311, 7. септембар 1928.

32 Светозар ПрибиЬевиЬ, Дикшашура крал>а Александра,

Београд 1952, 7

33 ПрибиЬевиЬ, 29

34 ПрибиЬевиЬ, 67

35 ПрибиЬевиЬ, 100

36 ПрибиЬевиЬ, 101

37 Исшори/ски архивКШ II, Загреб 1950.

38 КШ је однела релативну победу на општинским избо-

рима у два највеЬа града Крал>евине СХС - Загребу и

Београду. У престоници ]е на изборе изишло 10.435 би-

рача: КШ \е добила 3628 гласова, Народна радикална

странка нетто ман>е - 3371, Демократска странка -

2831, а републиканци - 605. Председник општине пос-

тао )е истакнути члан КШ Филип ФилиповиЬ, али ]е

министар унутраппьих дела, демократа Милорад

ДрашковиЬ, спречио н>егово наименование.
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39 Говор Филипа ФилиповиКа, Рад Усшавног' одбора ус-

шавошворне скуйшшине Крал>евине СХС, сшенограф

ске белешке, кн>. И, 1921 , 31

40 Говор Животе Мило]ковића, 11. фебруара 1921, Рад

Усшавног одбора, 79

41 Говор Владе ЧопиКа, Сшенографске белешке Усшаво-

шворне скуйшшине Крал>евине СХС, записник са

XXVIII седнице, кн>. I, Београд 1921, 22-23

42 Говор Животе МилојковиЬа, 18. маја 1921, Сшено

графске белешке Усшавошворне скуйшшине, 6-7

43 Аутори Обзнане били су дворца министра унутраш-

н>их дела и дво]ица од најистакнутщих првака Демо-

кратске странке, Милорад ДрашковиЬ и Светозар

ПрибиЬевиЬ.

44 Главни организатор овог злочина био ]е Родол>уб Чо-

лаковиЬ, доцнще високи парти]ски функционер.

45 Спасоје СтејиЬ добио )е смртну казну, али ]е потом по

милован и осушен на двадесет година робще. Алща

АлщагиК ]е осушен на смрт и казна је извршена.

46 Сшенографске белешке Народне скуйшшине Крауьеви-

не СХС, Београд 1921, 1-20

47 Исшори/ски архив К/77, 211

48 Службене новине, 6. ]ануар 1929

49 Дийломашски архив /угослави/е, Дворске харпце

(ДХ), ф-23, концепт говора Крал>а Александра, без

датума

50Дийломашски архив Зугослави/е, ДХ, ф-11, писмо Тони

Шлегела Крал>у Александру, 6. децембар 1929

51 Неколико година доцнще Мачек је признао свом лека-

ру др Шелеру да му се лично допала политика крал>а

Александра "оног ]утра 6. сщечаа 1929", али му се нще

допала политика л>уди који су тог поподнева дошли на

власт.

Писмо др Лу)а Шелера намеснику Раденку СтанковиЬу,

21. октобар 1934.
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Наведено у: Це]Коб Б.Хоптнер, Зугослави/а у кризи

1934-1941, Рщека 1973, 151

52 Дийломашски архив /угослави/е, ДХ, ф-1 1 , писмо М.

ДринковиЬа Крал>у Александру, без датума

53 Тодор Стој ков, Ойозици/а у време шесшо/ануарске

дикшатуре 1929-1935, Београд 1969, 60

54 Видети:

У1а1ко Маспек, /л 1пе Мги^/е Рог Ргееа'от, Ие^ Уогк,

1957, 123

ПрибиЬевиЬ, 108

55 Коста Ст. ПавловиЬ, Разговори са Слободаном /ова-

новиАем 1942-1943 1, Виндзор 1969, 53, 82

56 Службене новине, 11. јануар 1929.

57 Дравска (Л>убл>ана), Савска (Загреб), Врбаска (Баниа-

лука), Приморска (Сплит), Дринска (Сарајево), Зетска

(Цетшье), Дунавска (Нови Сад), Моравска (Ниш), и

Вардарска (Скопл.е).

Службене новине, 5. октобар 1929

58 Закон о избору сенатора Крал>евине Југославще, 30.

септембар 1931.

59 Чшьеница да ]е управо Крал> Александар пао као жр-

тва фашизма и н>егових терористичких организащца

(Усташе и ВМРО) нису спречиле руководиоце КШ да

га назива]у монархофашистом.

Видети:

Одлука, IV земал>ска конференци/а К/23, 1Ьубл>ана

1934.

Уводни реферат, т. Б. Тито, V конгрес К223, Београд

1948.

60 У Балканском рату командовао је првом армирм, а у

Првом свестком рату био је врховни командант.

61 Нще сасвим ]асно какво ^е било товановиЬево држан>е

према Крал.у. Многи су упирали прстом у н>ега као на

писца прогласа од 6. јануара. Сам ЈовановиЬ је одбщао

сваку своју умешаност у државни удар. Ипак, и из н>е
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гових записа о томе и из сеЬан>а савременика провејава

могуЬност да )с ЈовановиЬ благонаклоно гледао на

Крал>ев потез. Изгледа вероватшце да је шестсуануар-

ски текст писао напредаак, а дощнце демократа, Во

ислав МаринковиЬ.

62 ПавловиЫ, 82-83

63ПавловиК1,70
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КРАХ

|ма догаћаја у историји чији је значај то-

лико велики да се према њима одрећују

и прошлост и садашњост и будућност.

Својим последицама они одрећују читаве епохе.

У такве догаћаје спада свакако - Други светски

рат.

За Србе, последњи светски сукоб оставио

је печат у три основна вида. Рат је прво донео

окупацију. Окупација је изазвала оружани по-

крет отпора. Све се завршило комунистичком

револуцијом. Под ударима са три стране сруши-

ле су се све српске вредности. И националне, и

државне, и моралне. Ожиљци су остали дубоки

и трајни.

Сасвим је јасно да су неспоразуми Срба и

Хрвата обележили историју Југославије. Од са
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мог тренутка уједињења два народа предвоћена

својим политичким покретима и лидерима, кре-

нула су у међусобни сукоб. Хрвати, у бесому-

чној трци са историјом за сопствени национал-

ни индентитет, за потврду своје посебности, за

облик аутономне државности. Срби, за заштиту

својих националних и државних достигнућа. За

Хрвате, Југославија је била умањена Аустро-

угарска. Тежња ка сепаратизму једноставно се

пренела из једне државе у другу. За Србе, Југо-

славија је имала двоструки смисао. Срби из

Србије, видели су у њој шири оквир српске

државности, парламентарне демократије и посе-

бне културе. Срби изван Србије били су уверени

да је најзад остварен идеал уједињења свег

Српства.

* * *

Већ смо видели да су тридесете године

овог века довеле до коначног обрачуна две су-

протстављене тежње. Познато је и то да је Ми-

лан Стојадиновић, председник министарског са-

вета, често оптуживан за пронемачку политику

и диктаторске претензије, морао да поднесе

оставку фебруара 1939.1 Доцније је изолован и

конфиниран у околини Сарајева, а потом на

острву Маурицијус. Уклањање Стојадиновића

учињено је уз помоћ Велике Британије.2

Зашто?
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Званично објашњење да је од Стојадино-

вића претио државни удар данас не звучи

довољно убедљиво.3 Принц Регент Павле, бри-

тански човек и по образовању и по политичком

опредељењу, успешно је сараћивао са Стојади-

новићем непуне четири године. Али, оно што

Стојадиновић никако није желео да учини јесте

уступак Хрватима у погледу државне аутономи-

је. Његово приближавање фашистичкој Итали-

ји, поред осталог, било је мотивисано неутрали-

сањем хрватских сепаратних тежњи. Традици-

онално хрватско ослањање на Италију на овај

начин било је ако не спречено, а оно бар оте-

жано.

Први парламентарни избори после Кра-

љеве погибије одржани су на дан 5. маја 1935.

На једној страни била је листа Југословенске на-

ционалне странке на челу са Богољубом Јефти-

ћем. Удружена опозиција на својој јединственој

листи објединила је Сељачко-демократску ко-

алицију, Југословенску муслиманску организа-

цију, демократе Љубе Давидовића и земљора-

днике Јована Јовановића. Носилац листе био је -

др Влатко Мачек. Изборно тело одрећено је на

3.908.313 гласача. На изборе је изишло 2.880.964

граћана. Листа ЈНС добила је 1.746.982 (60,6%),

док је удружена опозиција освојила 1.076.345

(37,4%). Расподела мандата у Народној скуп-

штини ни изблиза није одсликавала изборне ре-

зултате. Владиној листи је тако поклоњено 303
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посланичких места. Удружена опозиција треба-

ло је да се задовољи бројем од 67 мандата.4 Зато

је опозиција и одбила да учествује у раду парла

мента. Али, такво стање није дуго опстало.

Др Милан Стојадиновић први пут је обра

зовао министарски савет 25. јуна 1935, пошто је

претходно, по наговору Кнеза Намесника, обо-

рио владу Богољуба Јефтића у којој је заузимао

место министра финансија. Успео је да обезбеди

скупштинску већину тако што је разбио једин-

ство у Народној скупштини и за себе придобио

191 посланика. Само 89 народних представника

остало је верно бившем председнику владе Јеф-

тићу.5 Политику своје владе Стојадиновић је

одредио овако:

"Основни правац наше унутрашње поли

тике дат нам је основним законом земаљским,

Уставом од 1931. године. Краљевска влада је

верна свим начелима тог Устава, истичући на

рочито принцип државног и народног једин-

ства."6

У мају 1935. Стојадиновић почиње да

ствара нову политичку странку под именом - Ју-

гословенска радикална заједница.7 Ту је окупио

добар део Народне радикалне странке, Словен-

ску људску странку и Југословенску муслиман-

ску организацију. ЈРЗ је званично основана 24.

августа 1935. године. У говору о програму своје

нове партије, Стојадиновић је, између осталог,

изнео и следеће:
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"Срби, Хрвати и Словенци треба да за]е-

днички, у атмосфери поверења, изграде уну-

трашње уре!>ење њихове сопстевене куће...

Програм ЈРЗ даје нам могућности да у ча

су пуног смирења приступимо решењу хрват-

ског питања...

Али нека нико из наше добре намере не

изведе закључак да пемо допустити увођђење та-

квих метода ко]'и би могли ометати ред и мир у

земли, прелазећи преко онога што ]е до

зволено писаним законима ове земље...

Ми смо за поштовање трщ'у имена нашег

народа: Срба, Хрвата и Словенаца. Ми смо за

поштовање њихове равноправности и њихове

традицще"...8

Др Иван Субботић, стални изасланик

Краљевине Тугославщ'е у Друштву народа, имао

је, средином ]ануара 1937, разговоре са грофом

Ъаном, италщанским министром спољњих по-

слова, као и са његовим опуномопницима Бути-

^ем и Витетщем. Главна тема обухватала ^е три

тачке: 1. питание усташа и њихове делатности у

Италщи; 2. питание италијанских интереса у Ал

бании; 3. остала политичка питања у оквиру

могупно југословенско-италщанског споразума.

Југослави)'а ^е тражила да се неутралисање уста

ша реши као претходно питание. У погледу ста

туса Албанще, југословенски став се заснивао

на гаранцијама независности Албанщ'е. Остале

тачке споразума односиле су се на узајамно при
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јатељство, непроменљивост стања на Јадрану,

неповредивости државних граница и обавезе ме-

ђусобне неутралности.9

Током 1937. настављени су југословенско-

италијански преговори. Енглески посланик у

Београду, Роналд Кембел, био је од почетка

упућен у садржину ових преговора. Његово на-

челно одобравање било је пропраћено комента-

ром "да се не сме ићи предалеко". Кнез Павле,

који је свакако стајао иза ових корака југосло-

венске владе, просто се угледао на енглеску по-

литику према Италији. Ако је Британија у са-

гласности са Мусолинијем налазила пут ка си-

гурности у Средоземљу, исто је тако Југослави-

ји била потребна помоћ Италије да би се обез-

бедила на Балкану.

Писани споразум између Италије и Југо-

славије склопљен је 25. марта 1937. у Београду.

Потписали су га Стојадиновић и гроф Ћано.

Најважније клаузуле биле су следеће: 1. обавеза

међусобне неутралности; 2. обавеза узајамног

договора код међународних заплета; 3. Обавеза

мирољубивог решавања међусобних спорова; 4.

обавеза спречавања свих активности уперених

против друге уговорне стране. Трајање уговора

ограничено је на пет година.10 Истовремено,

Ћано је Стојадиновићу предао писмену изјаву о

укидању усташке организације у Италији. Рим

је исто тако одобрио да један представник југо-

словенског министраства унутрашњих послова
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сарађује са италијанским органима на овом по

слу.11

Стојадиновић је пронашао два плодо

творна начина да за кратко обузда хрватске

тежње. Са спољашње стране, он је споразумом

са Италијом неутралисао усташки покрет, али и

умањио значај Мачекових незваничних додира и

преговора са Римом. С друге стране, стварањем

ЈРЗ, Стојадиновић је изоловао Хрвате као по-

литичког чиниоца на домаћој сцени. У спрези са

Словенцима и муслиманима, он је и српску опо-

зицију отерао ка Мачеку. Тиме је коначно уч-

врстио свој политички положај.

И Стојадиновићева концепција ишла је за

истрошеном идејом државног и националног је-

динства - интегралним Југословенством. Његови

умесни маневри и у међународним односима и у

унутрашњој политици само показују практичну

вештину, али не и разумевање суштине српско-

хрватског проблема.

* * *

Намера Енглеза да се Хрватима по сваку

цену изиђе у сусрет постојала је одавно. Кона

чно решење дошло је те 1939. године. Притисак

на Кнеза Павла да се одрекне Стојадиновића

имао је као последицу истовремену припрему

споразума Цветковић-Мачек.
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Са своје стране Хрвати су поновили своје

познато становиште. На скупу у Загребу 15. ја-

нуара, сви хрватски посланици изабрани у На-

родну скупштину Краљевине Југославије обра

тили су се једном резолуцијом великим силама и

затражили њихову интервеницију како би се

"Хрватској осигурала слобода одлучивања о

властитој судбини". У истој резолуцији речено

је и ово:

"Догађаји после 1918. даље су доказивали

неостварљивост југословенске идеје, једне

државе заједничке и Србији и Хрватској."12

Већ шест месеци после пада Стојадинови-

ћа, споразум је био готов 20. августа и потписан

три дана доцније, 23. августа. Преговори су те

кли током пролећа и лета 1939. године. У је-

дном тренутку дошло је до прекида преговора.

Том приликом Мачек је изјавио и ово:

"Ако Београд не може земљи дати ред, Не

мачка може."13

У својим основним цртама, Споразум је

предвиђао стварање Хрватске Бановине која је

обухватала Савску и Приморску бановину, као

и делове Врбаске и Дунавске бановине. Уста-

новљен је Хрватски сабор са правом доношења

посебног буџета. Закони су се имали доносити у

садејству Сабора и Круне. Средишњој власти су

остали најважније државне надлежности: инос-

трана политика, војска, трговина, јавна безбе-

дност и просвета.
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Двадесет шестог августа образована је

коалициона влада чији је председник био Драги-

ша Цветковић, а подпредседник Влатко Мачек.

У владу су ушли и припадници Самосталне де-

мократске странке, дакле представници Срба

из Хрватске и Босне, иако је стварање Банови-

не Хрватске највише погаћало њих и народ чије

су интересе заступали.

* * *

Најјачи отпор Споразуму и стварању Ба-

новине Хрватске, са српске стране, пружао је

Српски културни клуб. Ово удружење основано

је 1937. као нестраначко друштво за "неговање

српске културе у оквиру југословенства". СКК

је окупио истакнуте српске интелектуалце на

челу са Слободаном Јовановићем као предсе-

дником. Ту су још били Владимир Ћоровић,

Драгослав Страњаковић, Васа Чубриловић,

Слободан М. Драшковић и други. Своја гледиш-

та на српску историју, културу и политику изно-

сили су у свом гласилу које је 1939-40 излазило

под називом Српскг лас. Хроничар Клуба и не-

кадашњи члан његове омладине, одредио је гла-

вне циљеве Српско ласа:

"Надвијање ратне опасности над Југосла-

вијом и почетак разбијања Југославије образо-

вањем Бановине Хрватске августа 1939. у најве
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ћој мери су утицали на физиономију листа и

његову садржину."14

СКК није доводио у питање опстанак Ју-

гославије као заједничке државе. Није у њој ви

део опасност по Српство и Србе као народ. На

против, супротстављао се Споразуму зато што

је угрозио државно јединство и створио хрват-

ску јединицу, а да није водио рачуна о српским

интересима. У читавом низу написа у Српском

ласу, припадници Клуба објашњавали су ово

своје основно становиште:

"Без јаке Југославије нема ни српске ни

хрватске слободе. Други услов за успех српско-

хрватског споразума јесте не само да Хрвати,

него и Срби буду у њему верно застушьени."15

"Ако се Срби данас окупљају и зову на

окуп све југословенске родољубе... по среди је

најчистији посао: да се сачува наша заједничка

највећа тековина, јединствена национална држа-

ва свих Срба, Хрвата и Словенаца."16

"Срби би грешили ако би мислили да се

њихов задатак састоји само у одбрани Српства.

Они имају да брину још и о државној целини...

Ако је југословенство као национална

идеја наишла на тешкоће у српском и хрватском

национализму, то није доказ да она мора наићи

на исте тешкоће и као државна идеја."17

* * *
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Први пут после безмало хиљаду година

Хрвати су уединили Хрватску и Далмацшу и до

били, уз то, добар део Босне и Срема. Илузща

државности отелотворена стварањем Бановине

Хрватске, у тренутку када Европа улази у нај-

крвавще године своје исторщ'е, дала је Хрвати-

ма осећа] успеха. У сенци енглеске спољаппье

политике.

Проенглеска политика Кнеза Павла сле

дила је свог великог учитеља.18 Помирљиво

држање владе Невила Чемберлена према Хи-

тлеру било је ослонац политике неутралности

Кнеза Павла.19 Уступак Хрватима спасао је ста

билност целе државе, обезбедио подршку Бри-

танаца и потврдио правац неутралности

Краљевине Југославще. Тако је бар веровао

Кнез Намесник.

Али, ратни вихор и немачки војни успеси

1939-40 окренули су британску политику про

тив сила Осовине. Чемберленов кабинет је

замењен владом Винстона Черчила у пролеће

1940. Уместо уступака и помирљивости Велика

Британща се претворила у нарзбиљнщег супар-

ника немачкој рушилачкој сили. Енглеска је по-

четком 1941. остала усамљена непокорена тачка

у Европи, али и она под страховитим војним

притиском и непрестаним бомбардовањем.

Неутралност Југославще више нще била

политика коју је Британща помагала. Саветни-

ци Кнеза Павла са Острва нису више били на
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власти. Принц је изгубио сигурно тле под нога-

ма. И даље веру]ући у неутралну политику, Па

вле, немавши куд, одлази код Хитлера. Од њега

успева да издејствује споразум о приступу Тро]-

ном пакту, али без икаквог ангажовања Југосла-

вще у ратним операцщама. Чак ни посредно.

Било ^е то више Хитлерово јемство неутрално-

сти Југославщ'е него пристајање на његову стра

ну. Немачка је желела да реши балканско

питание, своје југоисточне крило што пре, при-

премајући одлучан напад на Совјетски Савез.

Хитлеров услов био )е да главне тачке споразу-

ма садржане у три ноте остану недоступне ]а

вности.

Бојећи се распада државе и нелојалног

држања Хрвата, влада Цветковић-Мачек при

хватила је пакт. Сам Влатко Мачек отворено је

признао да нщ'е сигуран да ће Хрвати прихвати

те рат са Немачком.20 У очима потписника,

Пакт је изгледао као највиши државни разлог.

Да ствар буде рш сложенща, Велика

Британи)'а ^е поред своје званичне политике уве-

лико радила на стварању мреже свода агената у

Југославщи уз помоћ српских пробританских

политичара. Сумња у Кнеза Павла послала је

све израженща. Некадапиьи омиљени аристо

крат са Балкана, изгубио је не само подршку

Винстона Черчила, него је почео да бива и пре-

прека ратним циљевима Велике Бриташце.
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На основу данас доступне архивске грађђе,

несукоьиво је утврђђено да }е мрежа завереника

за обарање владе Цетковић-Мачек и Кнеза На-

месника организована рш 1940. године. Циљ је

наравно био да се Југославија уведе у рат. Тако

би се, надали су се Енглези, макар на трен

смањио притисак нацистичке војне силе на У]е-

дињену Краљевину.

Међђу Србима, у Београду нарочито, Бри

танци су нашли најбоље сараднике за своју на-

меру. Традиционално антинемачко располо

жение из Првог светског рата и српски борбени

дух били су ослонци хладне и промишљене по

литике енглеских интереса. Знали су Енглези

да ако ико у Југославщи жели рат против Не

мачке, онда су то Срби. Давно су Острвљани

научили да Србе треба спутавати у миру јер су

им државне амбищф и велике и опасне, а да их

треба користити у рату јер су изразито ратобор-

ни. Тај српски национални романтизам био ^е

главни енглески адут у Југославщи те 1941. го

дине.

Државни удар од 27. марта имао је, тако,

двоструку природу. Сполиа, био је то одговор

српске омладине и родохьубиве интелигенщце

на срамно потписан приступ Тројном пакту. Иза

тога крила се читава британска организацща

пуча. Агенти, политичари, официри, новац.
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Отуда Черчилова из^ава да је " Тугослави-

^а поново нашла сво]у душу" звучи извештачено

и неискрено. Срби нису били ништа више од ма-

шица у рукама једне велике силе и њених инте

реса.

* * *

Да су британски обавешта]'ци играли гла-

вну улогу у припремању удара од 27. марта ре-

чито сведоче објављени извешта]'и из архива

СОЕ (Служба за спецщалне операщф) у Лон

дону. Ево само неколико примера.

У свом дугачком рапорту из септембра

1941, Тревор Гленвил, један од енглеских агена-

та у Југославщи, дословно је написао:

"У ствари ово је (државни удар, прим.

М.Ст.П.) резултат нашег осамнаестомесечног

мукотрпног рада. "21

О личностима међђу српским политичари-

ма умешаним у заверу ^асно говори једно писмо

Александра Глена упућено Билу Бе^щу рш ав

густа 1940:

"1ован Ъоновић и Илща Трифуновић су

посредници преко којих ^е пренета информащф

о предложеном пучу... Сматра се у оваквим

околностима да тоталитарне тенденщф треба

прекинути једним ударцем и да то може да се

постигне само државним ударом."22
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У писму енглеском премијеру, Хју Дал-

тон је отворено признао умешаност Велике

Британије у организацију пуча:

"У ствари... биће вам јасно да је пуч у ве-

ликој мери Трифуновићево дело, а да је стварну

политичку подршку изван старе владе пружила

српска Земљорадничка странка - главни инстру

мент наше политике која је (као и Народна од-

брана) на нашем платном списку. Поносим се

резултатима које у великој мери сматрам Теј-

лоровом заслугом и заслугом његових помагача

поручника Мастерсона и Бенета."23

Још један телеграм из Београда упућује

на организаторе пуча:

"Мастерсон је изванредно обавио посао и

заслужује највећу похвалу. Похвалу заслужује и

Бенет који је открио Трифуновића. Исто тако,

желео бих да нагласим да треба да захвалимо

Ханау што је сецовао на Тупањанина као гла-

вног адута."24

О односу Енглеза према Хрватима гово

ри један други поверљив извештај из Београда:

"Не би било фер окривити све Хрвате да

су издали земљу и принудили владу да потпише

Пакт. Главну одговорност сноси Кнез Павле и

његови послушници. Према томе, једва да се

може сматрати озбиљном идеја о издаји Хрва-

та."25

Телеграм чији текст следи у целини,

убедљиво доказује енглеску решеност да се
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изведе државни удар у Југославији. Депеша је

упућена из југословенске престонице само неко-

лико дана пре пуча:

"А. Видео сам телеграм Форин Офис-а у

коме се скреће пажња на могућност коришћења

организације у циљу пружања отпора влади

уколико потпише Пакт. Будите уверени да се

Посланик у току кризе у потпуности користио

услугама СО2, а нарочито услугама Мастерсона.

Б. Неспорно је да је СО2 пружила знача-

јан допринос борби у циљу спречавања потписи-

вања Пакта, како у смислу пружања информа-

ција, тако и као посредник у омогућавању кон-

таката на првом месту преко Тупањанина који

представља главно језгро отпора."26

Енлески агенти су отворено признавали

своје мешање у политички живот Југославије.

Ево једног од најбољих доказа:

"Од како сам преузео СОЕ у Југославији

потрошили смо најмање 100,000 фунти стерлин

га. Новац је углавном отишао на финансирање

Земљорадничке странке и остале видове подми-

ћивања... Благодарећи овом новцу наши агенти

су били у могупности да одржавају пријатељске

односе са главним Југословенима расположе-

ним против сила Осовине (као што су Тупања-

нин из Земљорадничке странке и Трифуновић

из Народне одбране), а наше агенције за тајну

пропаганду непрестано су подстицале народну

жељу да пружи отпор."27
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Ови изводи из архивске граЬе првог реда

са доста убедљивости потврЬу)'у претпоставку о

непосредном утицају Британаца на дога^е у

Југославщ'и од пре педесет година.

Зна се да је одбацивање Тројног пакта

државним ударом и величанственим демонстра-

щиама у Београду и другим српским градовима,

довело до коначног напада Немачке на Југосла-

вщ'у 6. априла 1941. године.

Краткотрајан отпор Југословенске кра-

љевске војске био је пропраћен учесталим из-

да]'ничким потезима несрпских официра. После

диие су биле катастрофалне. Распарчана земља,

окупацщ'а, стварање Независне државе Хрват-

ске, покољ над Србима.

Не пристајупи на немачко заробљениш-

тво, група српских официра Југословенске кра-

љевске војске окупила се веп маја месеца те не-

срећне 1941. на Равној Гори да почне организо-

вани покрет отпора. ПредвоЬени пуковником

(доцније генералом) Драгољубом-Дражом Ми

хаиловићем, они су ускоро прерасли у истинску

оружану силу под називом - Југословенска Во]

ска у Отацбини.

Све до средине 1943. покрет Драже Миха

иловића био ]е, и у очима светске јавности и у
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очима српског народа, израз отпора окупатори-

ма земље. Комунисти и њихов партизански по-

крет појавили су се тек крајем јула и почетком

августа месеца, и то као партијска организащца

у знак солидарности са Светским Савезом и

његовом наметнутом борбом против Хитлера.

Као и сви дисциплиновани интернационалисти,

југословенски комунисти су подржавали немач-

ко-совјетски пакт из 1939. и исто тако дисципли-

новано кренули у помоћ Сов^етима када је Не

мачка одлучила да нападне прву земљу соцща-

лизма.

Сукоб партизана и дражиноваца, после

краткотрајне и неуспешне сарадње у јесен 1941,

имао је два главна узрока. Први је био по свор]

суштини националан. Припадници Југословен-

ске Војске у Отацбини избегавали су отворену

борбу са Немцима после одлуке окупационих

власти да стрелиа сто талаца за сваког убијеног

немачког возика. Партизанска непомирљивост,

произишла из идеолошког чистунства, нще мо

гла да прихвати икакав облик тактизирања са

непријателием Ощ'етског Савеза. Други узрок је

идеолошке природе. Југословенска Во^ка у

Отацбини била ^е прави покрет отпора чще је

политичко залете остало одано постојепем,

предратном систему власти и законитој

Краљевини. Комунисти су одувек били интерна

ционалисти и револуционари. И поново по Со-

вјетском примеру, они су у рату видели прилику
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за остварење свсжих превратничких амбицща.

Ншхова идеолопца заснована на насилној про

мени власти имала је пресудно место у укупном

деловању партизанског покрета. Отуда није ни

мало чудно што су два тако различита покрета

ушла у међђусобан ощ>шщ.

Често се чу)'е аргумент по којем су се у

гра^анском рату у ^гославији трагично сукоби-

ли Срби са Србима као припадници две разли

чите идеологије. То не само да нще тачно, него

]е и намерно смишљено да би се оправдали они

коју су приступили комунистима. Напротив, они

пореклом Срби који су стали у Партизанске ре

дове одрекли су се својевољно свог Српства и

постали интернационални револуционари у ко-

рист прве земље социализма. Није то био рат

Срба против Срба. Био ^е то сукоб Срба против

комуниста, без обзира на национално порекло

тих комуниста. Цшьеви су у основи били супро-

тни. Покрет генерала Михаиловића био је наци

онални покрет отпора са јаким коренима у

Србији. Партизани су били револуционари, пре

свега. И сви они ко^ су се супротставлали идеји

комунистичке револущце послали су њихови

непрщатељи. Сваки национализам за њих је био

опасност. А српски, на^ачи од свих, на]опаснеи.

У томе лежи юьучни разлог грађђанског рата из

међу четника и партизана.

Не тако давно, на]зад је обелодањено да

су у марту 1943. представници врховног штаба
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партизанског покрета склопили споразум са не

мачком командом за западну тугославщу.28 Овај

дога^ се упорно опису)'е као "мартовски пре

говори", иако ]е без сумн>е заключен споразум у

писменом облику. Српска историографща ника-

ко да се ослободи идеоЛошких предрасуда у

приказивању неспорних чшьеница. Потписници

овог споразума били су Коча Поповић, Мило

ван Ъилас и Владимир Велебит с једне, и не-

мачки командант Глез Фон Хорстенау с друге

стране.29 Споразум је постигнут у Загребу, после

преговора у Горгьем Вакуфу и Сарајеву. Као

главна тачка овог споразума утврђђено је да је

највеЬи противник обе стране четнички покрет

Драже Михайловича. Што је рш важнще дого

ворена је заједничка оружана акција Немаца и

партизана у случају искрцавања западних саве-

зника на Балкан. Сада посл^е сасвим јасно да је

цела прича о колаборацщи четника са окупато-

ром била обична идеолошка неистина југосло-

венских комуниста са намером да се обрука и

окала .1угословенска Во.)'ска у Отацбини. Не

само да су партизани били ти ко^ су имали до-

дира са Немачком командом, него су са Немци-

ма углавили и писмени споразум.30

Али, ова унутраппъа страна тог споразу

ма мање је важна за коначан исход рата у Југо-

славији. Далеко знача]'ни)а јесте чињеница то

што влади Велике Британије нще ништа сметао

тај споразум да само два месеца доцюце сву по
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моћ и подршку упути управо Титовим партиза-

нима.31 На први поглед изгледа невероватно и

бесмислено да је једна велика сила безрезервно

стала на страну оних који су само неколико не-

деља раније планирали војну акцију против те

исте велике силе и то у сарадњи са највишим

представницима немачке команде у Југослави-

ји.32

Досад на ово питање није стигао ваљан

одговор стручњака. Један енглески историчар

америчког порекла33 упорно тврди да су британ-

ске власти апсолутно знале за мартовски спора-

зум Немаца и партизана. Његово објашњење

овог нелогичног потеза енглеског министар-

ства своди се на смушен закључак по којем је

тај споразум био знак Черчилу да су Тито и пар-

тизани значајнији чинилац на европском југои-

стиоку него што се раније мислило. Нагла и не-

очекивана одлука о промени енглеске полити-

ке, од подршке покрету генерала Михаиловића

ка Титу, овај историчар налази у тој чињеници.

Неки други англосаксонски експерти за ово

питање једноставно сматрају да Черчил није

имао знања о овом споразуму.34 Ово опет не зву-

чи уверљиво.

У сваком случају проблем је сувише

озбиљан да би смео остати без одговора. Могло

би се чак тврдити, са много разлога, да би кона-

чно решење овог питања бацило нову светлост

на историјску оцену о укупним збивањима у Ју
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гославији 1941-1945 и о истинским узроцима ус

пеха комунистичке револуције и њених носила-

ца.

У покушају да се пронађе решење треба-

ло би поћи од три основне чињенице. Прво, за

падни савезници Енглеска и САД нису имале

доследну и непроменљиву политику све време

рата, већ су стратегију формирали искључиво

према својим интересима и у односу на постоје-

ће стање ствари. Друго, током читавог рата, за

падне силе нису на прво место истицале идео-

лошку оштрицу уперену против Совјетског Са-

веза и комунизма уопште. И треће, рат у Југо-

славији није имао велики значај у глобалним ра-

тним операцијама, али је подручје Југославије,

са стратегијског становишта било од важности

и за западне савезнике и за СССР. Подела инте-

ресних сфера у Европи после рата била је гла

вна преокупација међу будућим победницима.

План за отварање другог фронта у Евро-

пи стар је скоро колико и сам рат.

Од самог почетка Стаљин је инсистирао

код својих западних партнера да се активно ук-

ључе у европски сукоб и тако доведу Немачку у

теснац између фронталних напада са две стране.

Из свог угла, и Черчил је размишљао у том

правцу, нарочито од 1943. године.35 Успеси Цр-

вене армије на источном фронту били су јасан

знак енглеском премијеру да се Руси неће лако

зауставити. Отварањем фронта на Балкану и
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бржим напредовањем на север, Черчил је ми-

слио да ће спречити совјетски продор у цен-

тралну Европу. Наук из Првог светског рата

уверавао је Черчила у исправност таквог поду-

хвата. После упорног избегавања, Американци

су коначно одбацили овај план почетком маја

1943. Ова одлука дошла је као последица аме-

ричке незаинересованости за уплитање у европ-

ски рат. Стара изолационистичка политика још

увек је имала својих утицајних присталица у Ва-

шингтону. Победа над Јапаном у том тренутку

била је далеко важнија од опасне авантуре на

Балкану.36

Америчко одбијање британског плана о

искрцавању на Балкан и отварању другог фрон-

та у Европи37 драматично је променило енглес-

ку политику према Југославији. Средином 1943.

Британцима је постало јасно да уколико запа-

дни савезници не ућу на Балкан, то ће учинити

совјетска армија. У том случају Тито и партиза-

ни постају кључни чинилац у решењу југосло-

венског питања и будућих интересних сфера у

југоисточној Европи. Покушавајући да задржи

одрећени утицај у Југославији, Черчил се одлу-

чио да преће на Титову страну и на тај начин па-

рира неизбежној совјетској доминацији.38 Све је

то било сасвим у складу са традиционално пра-

гматичном политиком Велике Британије.

281

http://www.balkaninstitut.com



Милан Сш. Прошик

Може лако бити да у томе лежи главни

разлог његовог наглог преокрета ка Титу и ко-

мунистима.39

* ф 9|С

Најзад, стара идеја о равнотежи Срба и

Хрвата у Тугослави]и40 била ^е озбиљно угроже-

на стварањем Независне државе Хрватске и

страховитим погромом над ерпским живљем.

Хрвати су се, како год се погледа, одлучи-

ли да пристану на страну сила Осовине.41 Срби, с

друге стране, масовно учеству)ући у покрету

ДМ, ]асно су стали уз западне савезнике. Равно-

тежа не само што је била поремещена, него ^е и

будупност некакве равноправие, а посебно фе-

деративне Југослави)е послала све мање веро-

ватна. Крај рата ^е неминовно водио исходу у

коме би Срби били победници, а Хрвати пора-

жени. Последице би биле штетне и за Хрвате и

за Југославщу као целину. Срби као победници,

били би у прилици да одређу^у и услове мира и

темеље односа у ново] држави и евентуалне др-

жавне границе. Предратна решења и уступци

Хрватима сигурно не би били обновљени. На

против.

Појава комуниста и победа њихове рево-

луције успеле су да замагле природне односе за-

рапених страна. Револуцща је донела нову поде-

лу на револуционаре и контрареволуционаре.
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Победници и поражени нашли су се на истој, из-

губљеној страни.

Југословенски комунизам успоставио је

вештачку једнакост између Срба и Хрвата

сврставајући их заједно у партизане (победнике)

или у противнике народноослободилачког по-

крета (поражене). Симетрија између наводне

колаборације четника42 и отворене нацистичке

и геноцидне идеологије усташа потврдила је на-

ционалну политику југословенских комуниста.

Југославија јесте опстала, али се претворила у

равноправну федерацију поражених и из-

мишљених нација. Једино су Срби остали прева-

рени и збуњени преваром.

Али, оно што овде остаје најзначајније је-

сте то што се суштина ратног сукоба претвори

ла у однос супротстављених страна у револуци-

ји. Став партизаниских историчара о револуцији

и контрареволуцији тако је уствари добио своју

потврду, али из једног сасвим другог угла.

Наравно, остаје питање у којој мери је

овакав развој догађаја одговарао западним саве-

зницима. Да ли су Велика Британија и доцније

Сједињене Државе имали удела у овој трагичној

игри интереса, идеологија и симбола?
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Темељи комунистичке власти у Југосла-

вији налазе се у одлукама тзв. АВНОЈ-а. Засе-

дања овог тела у три маха (1942, 1943, 1945) до

била су снагу највишег уставног и правног зна

ча]^.43 Сви доцнији потези власти заснивали су

се на томе. Зато је сасвим оправдано поставити

питање уставне и правне ваљаности тих одлука.

Прво. Несумњиво је да су комунисти на

власт у Југославији дошли насилним путем, тј.

револуцијом. А револуција, сама по себи, јесте

поништавање (негација) уставног и правног по

ретка. Она је у суштини неправна промена ос-

тварена употребом силе. Нешто што је непра-

вно не може, ни у ком случају, да производи

правне, већ само неправне последице. Отуда до-

следно излази да су сви акти комунистичке вла

сти у последњих пола века били без икакве пра

вне снаге. Принуда, тј. монопол физичке силе,

дакле једна фактичка околност, чинила је да

споља изгледа као да су комунистички устави и

закони имали легалну утемељеност.

Друго. И сам састав и начин одлучивања

у АВНОЈ-у показује да нису постојали ни наје-

лементарнији захтеви једног законодавног тела.

Нити су тзв. делегати бирани, нити су пред-

стављали бирачко тело или његове делове. То

су били пуки чланови једне политичке партије,

наоружане и борбене, спремне да на власт дође
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барнетима и куршумима. Партщска руковод-

става су одређђивала особе ко]е су на овим ску-

повима учествовале. Вепина од њих дошла је у

униформама и под оруж)'ем, носепи на капама

)ещю интернационално обележје, црвену звезду

петокраку. Отуда је сасвим јасно да АВНОЈ

нще представљао никога, а најмање југословен-

ске народе.

Треће. Начин одлучивања акламацирм,

применен на заседањима у АВНСИ-у, непознат

је у традицщи модерних демократща. Све је то

много више личило на митинг наоружане пар-

тщске ворке, него на државни парламент. Реч

парламент стварно пара ухо када се употреби за

скупове комунистичких делегата.

Тек је треће заседание АВНОЈ-а било

проширено оним предратним посланицима, ко-

)И, по мишљењу комунистичке власти, нису

сара^ивали са окупатором.44 Њих неколицина

били су само декор, појединци без икаквог ути-

па)а на одлучивање. То нще било ништа више

од невешто намештене игре у ко^ су западни

савезници из сворх разлога помогли политичку

фарсу у Југославији и омогућили коначан дола-

зак комуниста на власт. Јер, на њихово инсисти-

рање ови посланици из 1938. придодати су

АВНСМ-у.45

Најзад, друго заседание АВНСМ-а чще се

одлуке сматра]у за уставни основ друге Југосла-

вије, юце признао нщ'едан члан међђународне за
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једнице. Чак ни велики покровителе комуниста

у Југославщи, Совјетски Савез. У исто време,

постлала је легална влада југословенске држа-

ве у Лондону, ко]у су званично признавали сви,

па и Сов^етски Савез.

Ни споразум Тито-Шубашић46 из 1944. го

дине, правно гледано, нще имао никакву тежи-

ну. То је био договор дворце политичара од ко-

јих нщедан није био народни представите.47 По-

готову не Тито. Он је био вођђа једне интернаци-

оналне партще и њених оружаних снага и ниш-

та друго. Нигде на свету где се пошту)'у демо-

кратија и цивилизована држава ни)е могућно да

се на основу договора два појединца одлучи суд-

бина петнаест милиона држављана једне држа-

ве, а да се они о томе и не питају, а камоли изја-

сне.48

Сада постаје сасвим извесно да ^е пози-

вање на АВНОЈ празно слово, без икаквог

оправдања, ни правног ни политичког. При

знание одлука АВНСО-а може ^едино значити

признание комунистичке револуцщ'е и власти

која је из ње проистекла. То је све.

* * *

И данас, после безмало пола столећа ко

мунистичких заблуда, нико од оних који одлу-

чу)'у не одустаје од АВНСО-а. Без обзира из ког

националног центра долазе, у име ко]е нащн'е
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иступају, сви без разлике признају одлуке

АВНОЈ-а, а тиме и целокупну комунистичку

власт у бившој Југославији.

Зашто?

Разлози су истовремено и очигледни и је-

дноставни.

Одлуке АВНОЈ-а чине стуб власти свих

комуниста у Југославији.49

Читав овај период несрећне историје има

једну непрекидну нит. Од 1943. до данашњег

дана.50 Главни правци утврђени су још онда и од

њих комунистички властодршци никада нису од-

ступили. Мењали су облике, називе, речнике,

али суштину никада нису изменили.51

Идеја о федеративном устројству Југо-

славије52 под патронатом комунистичке партије

неминовно је водио успостављању суверенитета

тих федералних јединица.53 И ту је линија непре-

кидна.54 Устав из 1974. просто је извео до краја

ту основну идеју. Решење замршеног национал-

ног питања у Југославији доведено је до свог

суштинског исхода, свакако комунистичког.

Свака република, па и аутономна покрајина, по-

стала је не само једини представник одређеног

народа, него и конститутивни елемент федера-

ције.55 Тако је давнашња тежња појединих југо-

словенских нација за својом државом остварена

посредним путем. Јер, систем установљен уста

вом 1974. дао је предност федералним јединица-

ма и у политичком и у уставном и у национал
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ном смислу. Делегатски систем, у коме републи-

ке и покра)ине имену|у делегацще у савезним

представничким телима, замишљен је као ефи-

касно средство за остваривање локалних инте

реса и, што је рш горе, предност републичких

власти над савезним. Наравно, врховна власт }е

остала у рукама комунистичке партщ'е чија је

улога увек била централна и у вођењу политике

и у одабирању личности.

Претходни кораци били су само припре-

ма за коначно решение. Увођђење тзв. радничког

самоуправљања (1950), уставни закон (1953) и

устав 1963. непогрешиво су водили успо-

стављању суверенитета републичких и покра-

јинских власти. Устав 1974. био је врхунац ова-

квог схватања и националног и државног пита

ла.

Вековне тежње појединих ^угословенских

нацща за сопственом државом остале су неос-

тварене све до краја Другог светског рата. Једи-

но су Србија и Црна Гора успеле да извоју)у сво-

ју независност у деветнаестом веку. Остали су

живели као непризнати делови великих цареви-

на, османског и аустрщског. Уласком у Југосла-

вщу за њих се ништа битно нще изменило. Они

су само Беч и Цариград заменили Београдом.

Тугославщ'у су прихватили као на]мање рђђаво

решение, ^ер би, у сваком другом случају, били

на изгубљеној страни у Првом светском рату.

БЬихови екстремни делови чинили су све да ту
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државу растуре, служећи се при том и политич-

ком и оружаниом борбом. Краљ Александар I

Караћорћевић пао је као жртва једне такве за-

вере у Марсељу 1934. године.

Само је Србија своју независну државу

добровољно уложила у уједињену Југославију.

Зато су Срби и били темељни стуб државности

измећу два рата. Јер за њих је Југославија била

историјски наставак Србије. И у националном и

у политичком погледу.

Други светски рат донео је ново крвопро-

лиће и граћански рат. Жеља за сопственом

државом натерала је несрпске народе у сарадњу

са окупационим силама. Тако је већ у априлу

1941. настала Независна држава Хрватска. И

Македонци, и Шиптари и муслимани, па и Сло-

венци махом су стали на страну оних који су до-

цније рат изгубили. Оно мало авантуриста и ин-

тернационалиста отишло је у комунисте и чети-

ри године ратовало за Совјетски Савез и кому-

нистичку револуцију. Када су односи између ве-

ликих савезника и ситуација у земљи постали

повољни за извршење њиховог циља, комуни-

сти су преузели власт у Југославији. А да би за-

довољили националне жеље незадовољних на-

ција, увели су федеративно уређење са идејом

да га развију у конфедерално.

У свему томе, сви несрпски комунисти де-

ловали су у складу са националним тежњама на-

рода из којих су потекли. У многим случајевима,
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као по правилу, њихови национални циљеви

били су важнији од идеолошких. Већина Хрва-

та, Словенаца, Македонаца, Шиптара, муслима-

на прилазила је комунистима на исти начин и из

истих побуда као што су претходно прилазили

Немцима или Италијанима. Да остваре своје на-

ционалне снове. Комунизам је изненада постао

излаз за оне који су изабрали погрешну страну у

рату.

С друге стране, српски комунисти били су

истински интернационалисти и поклоници свет-

ске револуције. У својој залуђености одрицали

су се нације којој су припадали. Заменили су на-

ционална знамења црвеном петокраком, не

само на капама, него и у убеђењима. Што је још

горе, чинили су све да сломе и униште државо-

творност Србије и Срба, да затру ту велику опа-

сност од Српства. И за време рата и после њега.

Српски националисти, иако на страни победни-

ка, проглашени су за издајнике, побијени и про-

гоњени. Српски сељак, градитељ и носилац

српске националне идеје и државности, морао је

да буде уништен, и биолошки и материјално, да

би комунизам успео у Југославији. То се, нажа-

лост, и догодило. Под комунистичком диктату-

ром сломила се кичма српског народа. Он више

нема оне снаге коју је некада имао. Ни снаге, ни

националне свести, ни некадашње отпорности.

Под комунистичким режимом сви су до

били осим Срба. Несрпски народи добили су

290

http://www.balkaninstitut.com



Усион и иад сриске идеје

прилику да граде сопствене државе. Прво у

формалном оквиру Југославије, а доцније и ван

ње. Једино су Срби, остали у зачараном кругу

измећу комунизма, страха и заблуда. Велико је

питање да ли ће икада наћи излаз.

У последње време све је изашло на виде-

ло и постало јасније него што је икада било.

Распад комунистичке Југославије потврдио је

сва претходна политичка кретања. Несрпски на-

роди и њихова воћства имали су само један циљ:

неугасиву жељу за сопственом државом. Развој

комунистичког режима омогућио им је да данас

буду ближи остварењу тог циља него икада у

прошлости. Иако су избори у Хрватској, Слове-

нији, Босни и Херцеговини и Македонији фор-

мално скинули комунисте с власти, свуда је

остала на снази иста политика. Сва нова руко-

водства не само да потичу из комунистичких ре-

дова, него и заснивају своја гледишта на непра-

вним темељима Титове Југославије.

И У Србији се десило исто. Али, без

оправдања и без логике. Срби су једини народ у

Југославији коме је комунистичка власт одузела

државу, раскомадала нацију, уништила свест.

Садашња власт у Србији наставила је да

се позива на неправне акте и уставе донесене у
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комунизму. Тиме је, сасвим очигледно и огоље-

но, потврдила своје комунистичко опредељење.

На тај начин, она ради директно против интере-

са Српства. Исто онако као што су комунисти

увек чинили. Ту нема недоумице.

У случају да се Србија одрекла комуниз-

ма и одбацила све последице педесетогодишње

диктатуре сама би себи скинула окове и могла

би слободно да преговара са свима. Ослобоћена

и чиста. Овако, Србија заробљена у комунизму

остаје беспомоћна и слаба. А они који су за-

хваљујући комунистичкој власти и њеним одлу-

кама створили сопстевене државе, слободно се

одричу тог истог комунизма и приказују свету

као слободоумни и борци за демократију. За-

хваљујући власти у Србији. У супротном, било

би јасно свима ко је у суштини комуниста, а ко

није. Јер без комунизма несрпске нације нису

имале никаквог основа да траже своја наци-

онална, а камоли државна права. То право ужи-

вали су Срби пре свих, али им је њихова власт

свесно то право ускратила. Да ствар буде још

гора, читава спољашња политика Србије засно-

вана је на тзв. континуитету са бившом СФРЈ.

Та држава је у свему одговарала властима у

Србији осим евентуално у погледу граница. Не-

одрживост тог аргумента и недоследност парти-

је на власти огледа се управо у тој чињеници.

Она упорно инсистира на признању континуите-

та са оном државом чије унутрашње границе ни
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како није спремна да прихвати, а признавала их

је догод је та држава (бивша СФРЈ) постојала. У

име такве накарадне политике, која са интере-

сима Српства никакве везе нема, они су мили-

оне невиних људи утерали у граћански рат,

огромну несрећу, погибију и бежанију. И после

свега, још очекују признање за своје заслуге у

одбрани српског народа.

Као у Орвеловој 1984, лаж је постала

врлина, лицемерје искреност, а обмана замена

за истину.

Последице су, нажалост, катастрофалне.

Они који држе власт у Србији успели су да обо-

ре српску националну идеју, да Србе обрукају

пред свима и да нацију одвоје од читавог света.

* * *

Начело националне државе било је

европско начело деветнаестог века. Показано је

да су још у прошлом столећу Срби истакли свој

коначни циљ: ослобоћење и уједињење свег

Српства.

У данашње време, мећутим, постављају

се два питања пре него што се приступи оства-

рењу остарелог идеала. Прво, шта је у суштини

значио тај национални принцип из прохујалог

доба. И друго, да ли су Срби у овом тренутку

спремни да тај циљ остваре.
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Сасвим прецизно, национално уједињење

значи стварање националне државе. Дакле, сви

Срби у српској држави, а не сви Срби у једној

држави. Националне државе су и настале као

противтежа вишенационалним империјама. Ово

начело се не може задовољити у сложеним

државним творевинама заснованим на наци

оналном мерилу. Следствено, Југославија као

сложена држава никако није могла да оствари

национални идеал. Срби који су једини имали

своју националну државу и пре Југославије, мо

рали су се ослободити тог многонационалног

оптерећења и раније и лакше од осталих. Напо-

слетку, национално начело нигде у Европи није

доследно спроведено. Истина јесте да већина

припадника европских нација живи у својим на

ционалним државама, али свака од тих нација

има и своје националне мањине у суседним

државама.

Срби су морали бити свесни да је полуве-

ковна комунистичка владавина оставила много

дубоких бразготина на самом бићу Српства. Ни-

једна од српских националних установа није

остала неокрњена, а многе су потпуно затрвене.

Поред тога, многи су Срби, из различитих ра

злога, подлегли искушењима комунистичког по-

ретка.

Укупно узев, на изласку из комунизма,

ако га је уопште било, Српство се нашло на нај-

нижој тачки свог постојања као нације. Срби су
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били апсолутно неспособни за извршење задат

ка који је требало испунити одавно. Цена кому

низма је прескупа. Срби, или рш боље они који

у њихово име иступају, нису хтели да буду све-

сни тога. Исти онај знак који је скрхао Српство,

сада )е требало да га брани. Пресудитељ се пре-

ко нопи претворио у спасиоца. Непрщатељ је

постао заштитник. Војска израсла из револуцще

проглашена је за ослободиоца српског народа.

Све се преокренуло у сопсвену супротност.

Српство поражено унутра, морало је да буде

осуђено и споља.

Ово је време за национални рад, а не за

националну борбу. Уместо да се створи језгро

националне државе, без обзира на границе, и

почне тежак национални посао на политичком,

културном и економском пољу, кренуло се пу

тем насила. Под велом рата за национални оп-

станак у деловима Југославще који су се одво]и-

ли, крила се уствари воља за очувањем државе и

поретка из Титовог доба. Српско питање је

било само изговор. Намучени народ из којег ]е

истиснуто готово све што је било истински

српско, прихватио је неискрени ратни поклич

као зов за обнову српске нацще.

Превара се најбоље види по томе што се

на.)'лакше одрекло оне области која је била на^

мање спорна - Македонще. Краљевина Србща

унела је област Јужне Србије (Македонще) у ]у-

гославщ'у као део своје суверене територще
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ослобсфене у Балканским ратовима 1912-13.

Али се зато ратовало за подруч)а ко]а у модер

ној исторщи никада нису припадала Србщи. И

правац оружаних борби наводи на исти закљу-

чак. Кренуло се од запада ка истоку, уместо

обратно. Да је српски национални интерес био

првенствени циљ, на прво место би дошло оно

што је Србија обухватала пре југословенског

уједињења, затим би се поставило питание

српских области ван Србије. Уместо тога, отпа

дала је једна република за другом, комунисти су

се повлачили просторно, али су упорно чували

стари систем и његову власт.

* * *

Други светски рат почео је као отпор си-

лама Осовине, а завршио се победом комуни-

стичке револуцщ'е. Међђународни интереси и нов

послератни поредак учинили су да Срби изгубе

основни правац свог националног и политичког

кретања. Она усправна линщ'а српске историје

силом је поломљена и искидана.

Од жртава комунизма, Срби су постали

његови заточеници.

1 Последн>и избори у Крал.евини Тугославији одржани су

у децембру 1938. Владина коалищуа саставл>ена од

1РЗ, СЛ>С и ЈМО добила је ]едва 59% гласова, а

Удружена опозищца пуних 41%. У односу на прет-
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ходне изборе из 1935, владина листа добила ]е 52.000

гласова ман>е, опозицща 250.000 више. 650.000 Срба ви-

ше гласало је за удружену опозифцу него 1935.

Видети: Це]коб Б. Хоптнер, Зугослави/ау кризи 1934-

3941, Рщека 1973, 146

2 На изричит захтев ]угословенске владе од 1. марта

1941, Велика Британка прихватила је да склони Ого-

]адиновиНа. Он ]е 20. марта прешао југословенско-грч-

ку границу, одмах пао Енглезима у руке и одведен на

Маурищуус.

СоуегптеШ РпгШ'ля О^/се, ^а$Ьш^оп, 1)оситепь оп

Оегтап Роге^ РоНсу 1918-1945, Д IX, с1ос. 517

3 Огс^адиновиЬ је пао после разговора Кнеза Павла са

петорицом министара: ЦветковиЬем, Спахом, Креком,

КуленовиЬем и Снорм. Сутрадан после овог разго

вора, 2. фебруара 1939, они су поднели оставке са обра-

зложен>ем да "у влади посто]е различита гледишта о

питан>у споразума са Хрватима", да су дотични члано-

ви кабинета уверени у "неопходност коначног спора

зума" и да "влада у садаиньем саставу спречава реше-

н>е тог важног питан>а " .

Хоптнер, 150

4 Сшашисшички годишн>ак Крауьевине Зугослави/е 3934-

33, Београд 1937. 346

5 ЧулиновиЬ, Зугослави/а измену двараша II, 99

6 Сшенографске белешке Народне скуйшшине Крал>еви-

не Зугослави/е 3934-33, кн>. II, Београд 1937, 115

7 У меморандуму Кнезу Павлу од 18. ма]а, Ок^адиновиЬ

га је обавестио о ново] организации и поставио три ос-

новна цшьа: придобщан>е Мачекове сарадже, ублажа-

вавье напетости у земл>и и расписиван>е избора.

Видети: Хоптнер, 146

8 Милан Ото)адиновиЬ на скупштини ТРЗ у Београду 1.

]ула 1936.

Новости, Загреб, 2. јул 1936.

297

http://www.balkaninstitut.com



Милан Сш. ПрошиН

9 Видети: Богдан Кризман, "Предговор", Це^коб Б.

Хоптнер, Зуг'ослави/ау кризи1934-1941, 13-14

10 Кризман, 22

1 1 Еуген Кватерник. ]едан од главешина усташке органи-

заци]е и доцнщи шеф службе безбедности у НДХ, оп-

туживао је Мусолинща да ]е злоставл>ао хрватске сепа

ратисте у Италии. Говорио ]е како су Италщани, шест

нсдел>а после убиства Крал>а Александра, интернира-

ли све усташе, осим ПавелиЬа, на острво Липари. Сам

ПавелиЬ био ]е полуконфиниран у Оцени са свега 5.000

лира месечне апанаже. Кватерник ]е тврдио да се

прогон усташа осетно по]ачао после доласка представ-

ника југословенске полищу'е, Владете МилановиЬа.

Видети: Ри/ечи и чшьенице, Буенос Аирес, V, март

1955, 56-59

12 Хоптнер, 157

13 Т/ге А/ен/ Уогк Г/тех, 2. август 1939.

14 /ако Срйсшво -/акаЗугослави/а, приредио Миодраг Јо-

вичиЬ, Београд 1991, 6

15 Срйски глас, бр.1, 1. новембар 1939.

16 Слободан М. ДрашковиЬ, "Великосрпство", Срйски

глас, бр.З, 30. новембар 1939.

17 Слободан ЈовлновиЬ. "Југословенска мисао", Срйски

глас, бр. 8, 4. }ануар 1940.

18 Близак прщател> Кнеза Намесника био ]е Невил Хен-

дерсон, високи чиновник британског министарства

сгюлльих послова. Поводом промене министра спол>-

н>их послова фебруара 1938. у кабинету Невила Чем-

берлена (када ]е лорд Халифакс заменио Ентони

Идна), Хендерсон је писао Павлу:

"Волео бих да могу да кажем да Идна више неЬу виде

ти, али се бо]им да Ье се коло поново окренути. Надам

се не тако брзо, ^ер сам неупоредиво задовол>нщи с Ха-

лифаксом као шефом... Немци су зло, али кад се човек

мора борити на два фронта, онда то нще никакав по
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сао. Мислим да Ье Невил Чемберлен успети што се

Италще тиче, али Ке с Немачком имати много дужи и

тежи задатак. "

СоуеглтеШ Гплилд О/рсе, ^а8пш^Юп, Е)оситеп1в оп

Оегтап Роге^ РоНсу 1918-1945, Э, I, с1ос 128

19Кризман, Ю

20 Коста Ст. ПавловиЬ, Разговори са Слободаном /ова-

новикем I, Виндзор, 1969, 33

21 Извештај Тревора Гленвила од 27. септембра 1941,

Архив СОЕ, Лондон, Нил Балфур и Сели Мекеј, Кнез

Павле Кара^ор^евик, Београд 1990,240

22 ЛисмоАлександера Глена Билу Бе/ли/у, 2. август 1940,

Балфур и Мекеј, 228

23 Лисмо Х/уДалшона Бинсшону Черчилу, 28. март 1941,

Балфур и Меке], 230

24 Телеграм ма/ора Лориа Те/лора из БеоградауЛондон,

27. март 1941, Балфур и Меке], 232

25 Извешша/Тревора Гленвила, Балфур и Мекеј, 231

26 Телеграм ма/ора Лориа Те/лора, Балфур и Меке], 230

27 Лисмо Х/у Далшона Бинсшону Черчилу, Балфур и

Мекеј, 230

28 Дуго се овај дога^а] држао у тајности. Први је овај до-

га^а] поменуо амерички историчар Волтер Роберте у

свом делу об]авл>еном 1973 (УУакег КоЬеПз, ТИо,

А//Аа//оу/сл ала" 1ле А///ез, Кш^еге 11шуег81гу Рге8з, Ые\у

Јегееу, 1973). Донни]е је о овоме писао и Милован Ъи-

лас у својој юьизи Рашно доба (МИоуап Ц)Пав, №агПте,

НагсоиП Вгасе ЈоуапоУ1сп, №уу Уогк, 1976). И у данаипье

време историчари по правилу овај дога^ај називају

"мартовски преговори" не би ли уман>или н>егов исто-

рщски знача], иако је неспорно да је заключен спора-

зум у писменом облику. Тако је извесни Мишо ЛековиЬ

објавио ]едну юьижицу под истим насловом током

осамдесетих година. Ни Веселии ЪуретиЬ у свом

разбарушеном делу Савезнищ и ]утословенска ратин
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драма (1985) не поклан>а претерану пажн>у овом

дога^у и оста^е код израза "разговори".

29 Видети Владимир Дедщер Нови йрилози за биографи-

/у! В. Тиша, Београд 1981, 810

30 Чак и Веселии ЪуретиЬ у юьизи Савезници и/угосло-

венскарашна драма I, Београд 1985, пише о "разгово-

рима Немаца и партизана и не помин>е потписиван>е

споразума, мада призна^е да је за обе стране четнички

покретбио "опасан непрщател/ (248-50).

Чин.еница да \е Хитлер био та] гсци ]е споразум одбио

само потв^у^е да ]е комунистичко руководство било из-

разито расположено за сарадн>у са Немцима уперену

против МихаиловиЬа.

31 Још у фебруару 1943. енглеска влада }е донела одлуку

о пружан>у помоЬи комунистима у ЈугославщИ.

У ма]у исте године Британии поставл^у МихаиловиЬу

списак услова под ко]им може очекивати дал>у помоЬ.

У ултимативном тону саопштено му ]е следеЬе: успос-

тавл>ан>е тесне сарадн.е са енглеским центром у Каиру;

прекид свих веза са Итал^анима и НедиЬем; обустав-

л>ан>е свих дејстава против Хрвата и Словенаца; пре

кид непрщател>става против партизана и активност на

споразуму са н>има; договор са пуковником Бе]лщем о

упуЬиван.у нових савезничких мисц)а (РО 371/375584 К

3995/2/92, Идн-1овановиЬу 7. ма] 1943).

У јуну 1943. најзад )е сазрело схватан>е да сву подршку

треба пружити Титу и партизанима.

Видети: ЪуретиЬ 1, 276.

32 ВеЬ кра]ем маја 1943. први британски официр за везу

Бил Дикин (ВШ Беакш) стигао је у Врховни штаб

НОВЈ. Крадем септембра Енглези шал>у нову мисщу

код Тита. Овога пута ^е сачин>ава]у конзервативни на-

родни посланик Фицро] Меклин (Ркггоу МасЬеап) и

Черчилов син Рандолф (Капс1о1рп СпигсЫН).
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33 Г. Марк Вилер (Магк \УЬее1ег), по сопственој тврдн>и

званичан историчар СОЕ у име владе НЬеног Величан-

ства Крал>ице Јелисавете II.

34 Ме1)у такве стручн>аке спадао ]е енглески командос и

учесник у рату на страни Југословенске Во)ске у Отац-

бини, иисац кн>иге Силован>е Срби/е, Београд 1990 -

Мајкл Лис (Мкпае1 Ьее$).

35 У ма^у 1942. сов]етски комесар за иностране послове

Молотов спремао се за преговоре са западним савезни-

цима о могуЬностима отваран^а другог фронта у Ев-

ропи.

Видети: тован Мар^ановиН, Дража МихашовиА измену

Бришанаца и Нема1{а, Београд 1979, 274

Неколико месеци доцнще, средином августа, Черчил је

боравио у Москви где је преговарао са Стал>ином о

истом питан>у, отваран>у другог фронта. Овога пута

Черчил је био припущен да се правда совјетском во^и

због савезничке одлуке да се други фронт не отвара

током 1942.

Винстон Черчил, Други свешскираш IV, 438-465

И Немци су показивали забринутост због могуЬности

отваран.а фронта на Балкану и улоге коју су у том

случа]у могле имати МихаиловиЬеве јединице у Црној

Гори и Херцеговини.

А/аГ/Ъ/га/Агс/и'ре*, \Уа8Ып}>1оп, ОЬегкоттапё с1ег ШегтасМ,

811,7. Децембар 1942.

Најзад, Рузвелт \е упорно одбацивао Черчилов план о

искрцаван>у на Балкану и продору преко Југославп)е и

Подунавл>а ка централно] Европи (Квебешки план,

август 1943).

Видети: СогШапПп Ройсп, Пе №аг №е /лг/, Ие\у Уогк

1948, 207-212.

36 Одлука је донета 7. ма^а 1943. Садржана је у Меморан

думу За]едничке комисще за ратне планове под насло
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вом Инвазща европског континента из база у Медите-

рану.

Мг/ео/га/ Агс/г/иез, ^а$Ып^от Е)С, Метогапс1ит оГ 1Ье

Јот1 \Уаг Р1аш СотплИее, 1пуахюп оГ те Еигореап

СоШшеШ Ггот Ва8ев ш МешЧегапеап, Кесогё {;гоир 218,

Кесогск оГ 1Ье Ып! Сшей оГ 81аГГ (тга) ЈСЗ 288, СС5 381

(4-24-43), вес. 5р1. 1 тт.

37 Датуми се очигледно уклапају. Споразум Немаца и

партизана закшучен ]е 22. марта 1943. Америчка за]ед-

ничка команда одбацила )е план о искрцаван>у на Бал

кан 7. маја. ВеЬ кра]ем истог месеца Черчил је започео

операцщу коначног напуштан>а генерала Михаилови-

Ьа и окретан>а ка Титу.

38 Дугорочни британски цил>еви на Балкану били су пр-

венствено усмерени ка спречаван.у совјетског утица]а.

О овоме на]бол>е сведочи енглески хроничар Другог

светског рата:

81г Ье\уеШп УУоскЫагё, ВгйкЛ Роге^п РоНсу т (Ле Зесопс!

Мг/ЛУаг, Ьопйоп 1973, 283.

39 Божидар ПуриЬ је предосетио цил> енглеске политике

и закл>учио у августу 1943:

"Енглези су уверени да партизани нису комунисти, веЬ

сел>аци који хоЬе слободу. Енглези их снабдева^у оруж

ием ]ер им га Руси веЬ шал>у, а Енглези не би хтели да

партизани падну под исюьучиви совјетски утица]. Због

тога су послали и сво]е официре за везу, }ер се совјет-

ски веЬ налазе у партизанским штабовима. Ово Енгле

зи чине да би се поред сов)етског осетио и британски

утица)."

ПавловиЬ I, 41

Слично гледиште изнео је и сам Слободан ТовановиЬ

после разговора са једним енглеским прщателием у ок-

тобру исте године:

"Енглези помажу комунисте у Југослави]И само зато да

би показали Русима, ако би пре н>их стигли на Балкан,
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да нису противници комуниста. Уствари, ако би они

пре Руса доспели до Ьалкана, уништили би комуниста-

чки покрет. "

ПавловиЬ I, 43

40 Слободан товановиЬ ]е у лето 1944. о овоме говорио

Кости Ст. ПавловиЬу:

"Черчил је узео овакав став према Титу само зато да

би одвојио Хрвате од ПавелиЬа и, самим там, од Не

маца. "

ПавловиЬ 1, 79

41 Слободан .ТовановиЬ \е тврдио да "Енглези воле Хр

вате, покрај свега што су они по својим политичким

убеЬен.има тоталитарци и што ]е ХСС, и по свом уре-

Ьен>у и по свом начину рада, тоталитарна странка".

ПавловиЬ I, 38-39

И поново:

"Черчил \е узео став према Титу само зато да би одво-

јио Хрвате од ПавелиЬа и самим там од Немаца. "

ПавловиЬ 1, 73

Стари професор остао је доследан сво)им утисцима и

после коначне Титове победе. У фебруару 1945. рш

]едном је потврдио сво] став:

"Код Енглеза се рш осеЬа тенденщуа да контролу над

Титом употребе измеЬу осталог и за спасаванье Хрвата

од чисто комунистичког режима. "

ПавловиЬ I, 91

42 Овде ]е занимл>иво поменута догаЬај ко]и се на^чешЬе

употребл>ава као крунски доказ о МихаиловиЬевој

сарадн>и са Немцима - сусрету у селу Дивци 1 1 . новем-

бра 1941. Прво, на основу познатих чшьеница, неспор

но је да су то били преговори измеЬу две зараЬене

стране и да су се завршили без успеха. Никакав писме-

ни споразум нн)е заюьучен. МихаиловиЬ је одбио не-

мачки захтев за безусловну капитулацщу.
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Два МихаиловиЬева официра ко]и су овај сусрет орга

низовали пуковник Бранислав ПантиЬ и капетан Не-

над МитровиЬ ухапшени су по налогу немачке полици-

')е, веЬ у децембру 1941. ПантиЬ је завршио у немачком

логору, а МитровиЬ ]е доцнще ипак пуштен. Немци су

га поново ухапсили и стрел>али 1943.

Видети: МарјановиЬ, 165-167

43 Фердо ЧулиновиЬ, Државнойравна хисшори/а/угосло-

венских зе.наъаXIX иXX ви/ека II, Загреб 1959, 386

44 Комунисти у 1угославщи невол>но су пристали на овај

уступак и то тек после изричитих препорука конфе

ренции у Талти (4-11 фебруар 1945).

Видети: Драгослав ЈанковиЬ и Мирко МирковиЬ,

Државнойравна исшори/а /угослави/е, Београд 1989,

479-481

45 Крал> Петар II дао \е из]аву штампи 11. јануара 1945. у

ко^ \е одбио предложено Намесништво и одбацио да

пренесе законодавну власт на АВН0Ј јер "би то значи

ло предавайие земл>е ]едној странци".

ПавловиЬ I, 87

46 Иван ШубашиЬ, бан Бановине Хрватске, до кра]а ]е ос-

тао одан интересима хрватског народа. Још 1941. годи

не он је поклонно ]едну плочу са натписом "Хрватска

1941 " католичкој цркви ЕССЕ НОММО и потписао сво-

ју донащуу као У1сегоу оГ Сгоайа (Вицекрал* Хрватске).

Очигледна ]е алузща на Независну државу Хрватску.

Видети: ПавловиЬ 1, 11

47 Кра)ем маја 1944. председник крал>евске владе Божи-

дар ПуриЬ поднео ]е оставку свог кабинета у којем ]е

генерал Д. МихаиловиЬ последн*и пут био министар

во]ни. Мандат ]е потом поверен др Ивану ШубашиЬу

предратном бану Бановине Хрватске. Пресудан прити-

сак на ]угословенског монарха извршио ]е Винстон

Черчил.
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Видети: Бранко ЛазиЬ (Бранислав Стран>аковиЬ), 7и-

шов йокреш ирежиму /угослави/и 1941-ЛН6, 1946, 65-

66

Први споразум Тито-ШубашиЬ зашьучен ]е на Вису 16.

]уна 1944. Титу и партизанима је признато да представ-

льа]у )едини воршчки чинилац у зсмл>и. Питан>с облика

владавине одложено ]е за крај рата. У тренутку закл>у-

чен>а овог споразума ШубашиЬ је био само мандатар

без министарског кабинета. Када )е доцни]е кабинет

саставл.ен, имао је само шест чланова од којих су дво

рца били Титови л>уди из земл>е.

ЛазиЬ, 67

Други споразум Тито-ШубашиЬ потписан је у Београду

1. новембра 1944. Тада \е успоставл>ен ме^ународно-

правни континуитет измену предратне и нове државе,

Југославща је одреЬена као федеративна заједница, а

АВН0Ј и НКСХГ били су признати као привремени ор-

гани власти до сазиван>а Уставотворне скупштине.

ЈанковиЬ и МирковиЬ, 479-481

Крал> је са своје стране два пута реаговао на ова] спо

разум. У саопштен>у Дворске канцеларще од 11. ]ану-

ара 1945, Крал> ]е одбио могуЬност да АВНСИ преузме

потпуну законодавну власт. У другом саопштен>у од 22.

јануара Крал> је исказао своје неповерен>е према Шу-

башиЬу и немогуЬност дал>е сарадн>е.

ЛазиЬ, 68

Отпор Крал>а и н^егових саветника био ]е зауставл>ен

енергичном акцирм британског премьера. У свом го

вору 18. јануара у Дон>ем Дому енглеског парламента

Черчил је дословно рекао:

"Ако будемо тако несреЬни па не успемо да добијемо

пристанак Крал>а Петра, ствари Ье се одвщати као да

]е он дао свој пристанак. "

ЛазиЬ, 68-69
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48 Избори за Уставотворну скупштину одржани су 11. но-

вембра 1945. под нередовнвм условима. Опозищца ^е

одбила да истакне своју листу, тако да се на изборима

подавила само ]една листа влада^ућег Народног фрон

та. Резултати доказу^у одлучност нових власти и моно-

литност бирачког тела. Од укупног броја бирача

(8.383.455) на изборе ]е изишло за Савезну скупштину

7.432.469 (88.66%), а за Скупштину народа 7.413.214

(88.43%). Листа Народног фронта добила ]е за Савезну

скупштину 6.725.047 (90.48%), а за Скупштину народа

6.574.975 (88.69%).

танковиЬ и МирковиЬ, 487

49 Још је Слободан ЈовановиЬ приметно суштину новог

уре!>ен>а Југославије:

"Федеращп'а има бити тако саставл>ена да се свако] ]е-

диници остави право да може, ако жели иступити из

федерацще. "

ПавловиЬ I, 84

50 Уставом ФНРЈ из 1946. "одре^ен \е састав федерацще

ко]а ]е, сагласно тековинама револуцще, заснована на

слободи и равноправности народа у оквиру народних

република".

ЈанковиЬ и МирковиЬ, 487

51"...]угословенска федерацща, створена за народноосло-

бодилачке борбе, оживотворавала ]еначело сам

оопред с л. с и, а народа призна]уКи свакој ]уго-

словенској нацщИ и аезино право на самосталан еко-

номски, културни и економски развитак, дакле тиме и

право на н>езину националну државност"...

ЧулиновиЬ, 284

52 Овде треба застати и поменути да је рш крајем 1928.

пред само уво1)ен>е личне власти Крал>а Александра,

Велика Британща саветовала преуре!)ен>е Крал>евине

Срба, Хрвата и Словенаца у правцу федерацще. Ово

становиште изнео )е Роберт Ситон-Вотсон, енгески по
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литичар и публициста, стручн>ак за питан>а ]угоисточне

Европе:

1. опстанак )ужнословенске државе;

2. ревизща Видовданског устава зато што се испоста-

вило да такво уреЬен>е неЬе довести до постепеног у)е-

дин>ен>а југословенских народа;

3. да остану за]едничке функщце у спол>н>им послови-

ма, во)сци и финансщама;

4. да промена државног уреЬен>а мора поЬи од исторщ-

ских провинщца, ]ер ]е управо то на]конструктивнщи

елемент државне за]едници.

Дийломашски архив /угослави/е, Дворске хартще, пис-

мо М. ДринковиЬа Крал>у Александру, без датума

53 На првом заседан>у АВНСХГ-а у БихаЬу новембра 1942.

донета ^е Резолуцща у ко^ је истакнуто:

"...основни задатак АВН0Ј-а... је дал>е развщан>е ^е-

динствености напора свих народа тугославще за извоје-

ван>е коначног ослобоЬен>а за све н>их и за стваран>е

услова за пуну н>ихову слободу и равноправност у осло-

боЬеној братској заједници"...

АрхивЦКСК/, Фонд АВНОГ-а 1942/44.

Наведено у: Бранко ПетрановиЬ и Момчило ЗечевиЬ,

/угословенски федераливам> иде/е и сшварносш I, Бео-

град 1987, 731

На другом заседаау АВН(Л-а у Зщпу кра}ем новембра

1943. записано је и следеЬе у Одлуци о изградн>и Југо-

славще на федеративном принципу:

"...2. Да би се остварио принцип суверености народа

Југославще, да би Југослави)а представл>ала истинску

домовину свих сво]их народа и да никад више не би по-

стала доменом било ко]е хегемонистичке клике, Луго-

славща се изграЬу|е и изградиЬе се на федеративном

принципу, који Ье осигурати пуну равноправност Срба,

Хрвата, Словенаца, Македонаца и Црногораца, однос-

307

http://www.balkaninstitut.com



Милан Сил. Прошик

но народа Србще, Хрватске, Словеначке, Македонще,

Црне Горе и Босне и Херцеговине. "

АрхивДА СК/, Фонд АВНОГ-а, 1943-52

Видети: ПетрановиЬ и Зечевић, 801

54 Члан 9. Устава Федеративне Народне Републике Југо-

славще од 31. ^ануара 1946 каже:

"Суверенитет народних република у саставу ФИРМ

ограничена \с само правима ко]а су овим уставом дана

ФНРЈ. ФНРЈ штити и брани суверена права народних

република..."

55 Тако ]е Словенца створена 19. фебруара 1944. на пр-

вом заседан>у СНОС.

У сво] Декларации СНОС^е из]авио:

" 31оуеп81ы пагой ее ^е 2с1гигП 8 пагосИ 8гЬуе, Нгуа^ке, Маке-

с1опуе, Сгае Ооге 1ег Во$пе 1 Негсе^оуше и епо1ш 1 агаауги

ькирпояй, у Геёегайуш Ји{>051аУ1)1, 2%та}еп1 па рпшпрШ ге8-

шспе Ци&ке йетокгасуе 1 пагос1пе ескткоргаупозй, 8уо-

Ьосию, ро вуодо 1а81ш уо1)1, па 1ете^и ргаУ1се в1епегпе|>а па-

гос1а йо 8ато1овЪе, ик1)испо ргау1со оёсеркуе, ра 1и(и гсии-

гкуе г сип^ити пагоси. "

ЧулиновиЬ, 389

Хрватска је створена на треЬем заседан.у ЗАВНОХ-а

почетком маја 1944. у Топуском. У одлукама са овог

скупа у прво] тачки каже се и еледеЬе:

"...одлуке II заседала АВНОГ-а... изражавају оства-

рен>е в^ековних тежаа и Хрватске и српског народа

Хрватске за сво)ом националном слободом и самостал-

ношЬу, н.ихове тежн>е за животом Јужних Словена у

заједничкој држави на основу стварне демокрацще и

пуне националне равноправности и осигуравају хрват-

ском и српском народу у Хрватско] пуну сувереност,

у]един>ен>е свих хрватских земал>а и оживотворена

хрватске државности. "

ЧулиновиЬ, 391
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По истом принципу основани су највиши органи рево-

луционарне власти у Босни и Херцеговини (ЗАВНО-

БИХ, друго заседание, јул 1944, Гански Мост), Црној

Гори (ЦАСНО, друго заседание 14. )ула 1944),

Македонии (АСНОМ, прво заседание 2. август 1944,

српскл манастир Прохор Пчин>ски) и парад у Србщи

(АСНОС, друго заседание, 11. новембар 1944, Београд).
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СТУБОВИ

СРПСТВА

последње време на површину ]е изишао

|један дуго потискивани појам - појам

Српства. На нашу велику жалост, под

њим се данас подразумевају различите ствари и

погрешне вредности. Српство је постало оправ-

дање за многе.

Уместо скупа националних идеја, Срп

ство се представља као један празан појам који

тек треба попунити одређеним садржајем. Поје-

динци себи дају то свето право да одређују не

само правац Српства, него и његову унутрашњу

суштину. Као да Српство пре њих није постоја-

ло, или је у најбољем случају било збуњено и

несигурно.

Просто је невероватно то што се у

Српство гурају и они делови туђих идеологија

које су непосредно супротстављене Српству.
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Стога се указује озбиљна потреба да се

Српство рш једном протумачи. Као исторщска

и национална појава. Да му се врати истинско

значење и садржина. Изгледа да Срби треба по-

ново да испиту)у свој национални морал и да се

сасвим поштени и очишћени врате сво]им све-

тињама, оним које их одре*)у)у и као народ и као

друштво.

Срби су у сваком погледу исторщска на-

цща. У своме вековном трајању, они су, полако

и поступно, изграђивали она својства, морална и

политичка, која су их, најзад, одредила као на

род. То је она пресудна одлика нащи'а које се

сматрају историјским. Уосталом, оно што обе-

лежава сваки народ посебно јесте његова наци

онална култура. У њу улазе наслеђени и оства-

рени резултати једног народног постојања. Не

ка од тих достигнута трају одређђено време, па

буду замелена новим, савременщим и бољим.

Нека су толико значајна и непромеюьива да

остају као трајна обележја појединог народа.

Српство, дакле, нще ништа друго него збир ду-

ховних сво]ства српског народа.

Тај сложени појам који су Срби столећи-

ма испуњавали састсуи се, уствари, од четири

основна морална и политичка уверења. То су:

православље, државност, Круна и отпор кому-

низму. У различитим исторщским временима

свака од ових српских особина носила је Срп

ство у целини. Скушьене за]едно, данас би тре
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бало да чине језгро националне свести и сваког

Србина и целокупног српског народа.

Без ова четири темеља просто би било

немогућно замислити Српство различито од

сваке друге националне културе.

Много је већ просуто речи о српском пра-

вослављу и његовој улози у изградњи Српства.

Зато се на овом месту неће понављати одавно

познате чињенице. Довољно ће бити да се ука-

же на национални карактер Српске православне

цркве. Од када је настала, видовитошћу Светог

Саве, српска црква је била носилац и чувар

Српства, дакле српске народне свести, више

него што је била верска установа. С друге стра

не гледано, Срби су у својој цркви видели и

поштовали оно што је пре свега само њихово,

самосвојно и посебно. Српска црква је, тако,

преживела као најстарији доказ српске свести о

самима себи. Током вековног ропства под Тур-

цима, када су се сви други српски ослонци сру-

шили, остало је српско православље као по-

следње, најскривеније уточиште народне све

сти. Национална природа српске вере и цркве

остала је њено основно и вечито својство. Срби

нису остајали православии због својег непоко-

лебљивог веровања у хришћанску мисао, него,
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изнад свега, зато што ^е православље значило

исто што и Српство. Имеђу Српства и право-

славља Срби нису видели ни граница ни разли-

ке.

Српска црква и православно уверење по-

лако су препуштали своју водећу улогу у

Српству упоредо са обновом српске државе то

ком деветнаестог века. Световна држава, савре-

менији облик националне свести и културе, пот-

пуно је заменила српску цркву на челу Српства.

Процес стварања националне државе, који је

тако силовито запљуснуо читаву Европу и успо-

ставио једно од најважнијих историјских прави

ла, захватио је и Србе, не много доцније него

најснажније европске народе. Тако је крајем

прошлог столећа, а посебно почетком овог,

српско православље постало само појединачно,

лично и дубоко осећање побожности и захвал-

ности засновано на строгом поштовању обреда.

Свака српска кућа наставила је да обележава

православие празнике као свечано подсећање

на доба у коме је православље неговало и изра-

жавало Српство. И једно и друго у исти мах.

Крсна слава је одувек била најзначајнији

верски празник сваког Србина. И поред напора

разних научника да умање улогу крсне славе,

она је остала најпоузданије мерило Српства.

Древни закон по коме онај који слави мора да је

Србин ни до данас није успешно оборен. Двос-

трука природа крсне славе, паганска и право
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славна, рш је ^една ваљана чињеница у низу

потврда о посебности српске вере и њеног наци-

оналног карактера.

Кад год су се други носиоци Српства по-

влачили под ударима историје и непријатеља,

Српство се враћало православљу. А то се у мо

дерној српској исторщи често догађало. Српска

судбина, нажалост, нще једна усправна линија.

Н>ен ток је кривудав, препун успона и падова,

заблуда и грешака, и намерних и случајних. По-

вратак вери значио је за Србе тешку несрећу.

Увек када је изгледало да другог излаза нема,

Срби су се подсећали да су хриптани и у сво^'

наглој побожности тражили сламку спаса.

У новије доба, то враћање Богу, често не

сасвим искрено и недовољно дубоко, било је по-

уздан знак да је Српство поражено и поломгьено

и да му је од свих националних установа и дости

гнута остала само Српска православна црква.

Данас православље може бити само пут

ка појединачном моралном очиптењу, уколико

се православна порука схвати са духовном скро-

мношћу и унутраппьом побожнопту. За Срп

ство православие има историјску вредност и ме

сто у самом језгру националне свести. Али, оно

само, као и њена црква, нема ни снаге, ни воље,

нити је његов задатак да гради онај скуп наци

оналних вредности кор је у давној прошлости

већ једном градило и неговало. Ту улогу, у са-

даппье време, треба да преузму други.

314

http://www.balkaninstitut.com



Усион и иад сриске идеје

Српство се уствари, налази на великом

искушењу. Да ли ће успети да поново уздигне

своју судбину и врати је на ону стазу са које је

скренуло силом других? Међу темељима тога

будућег повратка, православље може бити само

један од стубова.

Први међу Србима који су се усудили да

погазе православље и одбаце га од себе били су

комунисти. Пре њих левичари јесу одрицали во-

дећу улогу цркве и донекле одбацивали хриш-

ћански поглед на свет. Али, пре појаве комуни-

ста, ни они најгласнији, нису имали храбрости,

ни воље да избришу православно уверење као

историјски облик Српства.

Одлуком да нападну православље, кому

нисти су се истовремено одрекли и Српства.

Опредељујући се за револуцију, интернациона-

лизам и оданост првој земљи социјализма, кому

нисти пореклом Срби, једноставно су престали

да припадају Српству. И то својом слободном

одлуком. Отуда невероватан податак да су Срби

међу комунистима сакривали своје национално

порекло и издавали се за припаднике других на

рода постаје сасвим објашњиво. Примајући мар-

ксистички поглед на свет, њихова невера имала

је и своје идеолошко оправдание. На тај начин,

они међу Србима који су приступили комуни-

стичком покрету, сами су одбили православну

веру као исконски израз Српства и тим својим

избором отпали од српског народа.
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И раније је било примера, на несрећу не

ретких, када су Срби, под утицајем страних чи-

нилаца, одустајали од православља и Српства и

узимали друге вере и туђе народе као своје. Ср

би су се, на ивицама Српства, претапали и у ка

толике, и у муслимане, и у невернике. Истовре-

мено су, и то је овде најважније запазити, одла-

зили из Српства. У тим претходним случајеви-

ма, отпадање од Српства чињено је под притис-

ком силника или под налетима чежње за бољим

животом.

Комунисти су, напротив, тежили општем

потирању и Српства и православља. Зато је

њихова одлука и морално тежа и последицама

далекосежнија.

И сами Срби, бар једним својим делом,

дозволили су да их последњих пола века одвоји

од православља. Нешто због општег безбо-

жништва, нешто због отвореног антисрпстсва,

тек комунистички властодршци успели су у оно-

ме у чему није нико пре њих. Да Србе одвоје од

српске вере, а тиме и од самог Српства. У нава

ли неверништва, Срби су олако заборавили сво-

је светиње и обреде, полако се претварајући у

народну масу без корена, имена и знања. На по-

четку притисцима, а потом упорним идеолош-

ким средствима, комунисти су Србима одузели

све. Прво веру и обичаје, а затим и поштовање

самих себе. Тако су се Срби, донекле непознати

пред собом, збуњени и постиђени сопственим
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држањем, нашли на моралном и националном

беспућу. А први корак у том народном пос-

ртању био је одбацивање и православља и

српске цркве.

Нису сви Срби сасвим напустили своју ве

ру и цркву. Многи су и под комунистима наста

вили да славе своје празнике и да поштују своје

величине. Бременом је и та форма код вепине

остала без садржаја и смисла. Мало је српских

породица успело да очува и пренесе на млађа

покољења завет Светог Саве и српске свести.

Срби су једнолично и неумитно урањали у таму

моралног безнађа, сумњивих вредности вулгар-

но пренетих са запада и помешаних са комуни-

стичким лицемерјем. Материјални интереси на

качали су већ нарушено Српство. Без вере која

је морално уздизала Србе столећима, народ је,

корак по корак, тонуо у овоземаљска иску-

шења. Све даље од своје праве суштине.

Губећи тле под ногама, остајући и без

имања и без верника, и сама српска црква, узми-

цала је пред нападима насилника. Изморена и

повређена, ни она више није имала унутрашње

моћи да још једном одбрани Српство. Колико је

могла црква је чинила. У комунизму је преживе-

ла као једина национална установа српског на

рода, али је њено дејство у чувању православља

и српске свести сведено у хладне зидове српских

богомоља. А тамо је било све мање Срба.
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Пад комунизма у Европи требало је да

поврати достојанство и утицај православној цр-

кви. На несрећу, то се у Србији није догодило.

Нити је комунизам пао, нити је српска црква по

казала довољно снаге да поново поведе Срп-

ство. Они усамљени покушаји појединих срп-

ских духовника, само су доказ слабости цркве и

поштења изузетних Срба. Сувише мало да би се

подигло читаво Српство, истински и усправно.

Да ствар буде још гора, српска црква се, у

неколико махова, појавила у помоп лажних

српских бранитеља. Оних који су српско питање

ставили у службу заштите једног несрпског по-

крета. Ако се грешке предводника српске цркве

могу разумети и опростити, не могу се оправда-

ти. У општем српском посртању, црква није ус

пела да одоли. И она је као целина поклекла.

Тек у последњем тренутку, када је већ све униш-

тено, српска црква је најзад дигла глас против.

Доцкан.

Упркос свему, српско православље и

српска црква остају стамени темељ Српства. Без

искреног повратка својој вери, Срби немају ни

трачак наде да опстану и да се усправе. У томе

је улога српске цркве и пресудна и историјска.
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Срби су одувек стављали државу на прво

место својих националних циљева.

Стварање државе Немањића врло рано је

Србима донело осећај државотворности. Може

бити да у средњем веку та држава и није била

прихваћена међу свим слојевима Српства као

израз националних тежњи. Њен феудални ка

рактер и честе промене владалаца под сумњи-

вим околностима учинили су да држава Нема-

њића у своје време није увек имала најсветлији

изглед. Гледано сасвим реалним очима, та држа

ва је, у сваком погледу, имала великих успеха и

у унутрашњем и у спољашњем развоју.

Тешко је, међутим, прихватити да је у чи-

тавом Српству она значила остварење нацио

налних идеала. Пре би се могло тврдити да је

држава Немањића по својој суштини била веома

слична околним феудалним државама. Српски

дух одржавао се у аристократској елити, али и

ту само условно. Међу обичним средњовеко-

вним светом национална припадност и наци-

онална култура нису играле улогу првог реда.

Сама чињеница да је у средњем веку постојала

српска држава дала је, тек накнадно, Србима

основ и право да граде свест о својој историјској

државности.

Повезаност државе Немањића и Српске

православне цркве јесте основни чинилац од
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ржања Српства. То је био онај спој феудалне

државе и националне цркве који је требало да

утемељи владарску лозу Немањића. Упоредо с

тим, оснивање српске независне цркве вољом

двора, припремило је темеље српског посебног

националног карактера.

Пропаст српске средњовековне државе и

њене господе оставила је празнину у историј-

ском развитку српског народа. Срби су одједном

били суочени са два нова изазова. Прво, морали

су се помирити са друштвеном равнотежом свог

сељачког порекла, без вођства и без владарске

породице. И друго, били су натерани да прона-

лазе начина да заштите своје обичаје и обреде

од османских завојевача. Зато је српска држава

Немањића, у потоњим вековима, претворена у

култ. Штитећи своје најосетљивије национално

осећање Срби су под Турцима изградили једну

романтичну и нереалну представу о средњем

веку и том представом чували своје националне

одлике. Турски освајач био је толико непознат и

тућ да су Срби, уплашени и угрожени, тражили

заклон у јуначком певању о изгубљеном

средњовековном царству.

Оно што је у том бегу од грубе свакодне-

вице било најзначајније јесте то што су Срби

очували свест о својој државотворности. Неста-

ла држава добила је током векова значај најви-

ше националне вредности. Читава покољења

српских сељака расла је са сликама, улепшаним
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и идеализованим, некадашње државне величине

свога народа.

Присуство Српске православне цркве,

која је тај култ уздизала, уверавала је обичне и

неуке Србе да је славна прошлост уистину по-

стојала. Тако је једно психолошко уточиште

претворено у извор државотворне свести. Та

потврдна црта српског националног карактера

била је главна претпоставка васкрса српске

државе у деветнаестом веку.

Готово у исти мах са устанком против Ту-

рака, почетком минулог столећа, Срби су обно-

вили своју историјску тежњу за стварањем наци-

оналне државе. Један народни покрет за осло-

боћење од тућинског господара усмерио је још

једном, и то врло брзо, правац Српства ка држа-

вотворности. Побуњени Срби се никако нису

могли задовољити пуким побољшањем живо-

тних прилика под османском влашћу. Обнова

српске државе, дакле поновно остварење

средњовековних представа, поставила се као

првенствени циљ опште буне. Лавину више

нико није могао да заустави.

На тај начин је Први српски устанак имао

уствари двоструки смисао. Прво, био је то от-

пор тућинској власти, тј. један одречан покрет.

Друго, значајније, тај покрет је имао своју гра-

дитељску природу. Тежио је од самог почетка,

установљавању српске државе. Одавно је још

утврћено да је Први устанак ударио темеље мо
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дерне српске државе. И просторне, и политич-

ке, и националне. Карађорђева Србија јесте, у

то нема сумње, колевка савремене српске држа-

вности.

Процес изградње српске државе током

деветнаестог века није био ни лак ни једноста-

ван. Срби су морали да савладају и непријатеље

и сами себе да би коначно створили националну

државу европског узора. Сукоб са противници-

ма и борба за међународно признање били су

трновит пут на коме су српски владари и вођи

упорно истрајавали. Некад уступцима, некад

замкама, некад ратовима. Берлински конгрес у

лето 1878. најзад је Србији донео пуну државну

независност.

Онај други, унутрашњи вид градње

српске државе био је и тежи и противречнији.

Ослобађајући се од Турака, Срби су очекивали

да ће њихова држава бити мање захтевна и на-

клоњенија српском сељаштву. Они су се надали

да ће порези, намети и обавезе које држава по-

тражује исчезнути заједно са страним господа-

рем. Али, закони савремене државности и

њених установа донели су, на изненађење мно-

гих Срба, посебно оних на селу, веће обавезе

него омражена турска управа. Новчана потра-

живања, обавезно школовање, војна служба

учинили су нову државу отућеном и далеком ве-

ћини српског сељаштва.
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Слој државних чиновника, који је неми-

новно прихватио начин понашања и руково-

ђења од европске бирократије направио је од

Србије подељено и слојевито друштво. Први од-

говор српског села био је отуда усмерен против

нове власти и њеног чиновништва. Срби су, у

почетку, устали против сопствене државе. Че-

сте сељачке буне, током читавог деветнаестог

века, управо су примери отпора према обавеза-

ма савременог државног система. И нови држа-

вни службеници, понети својим повољнијим по-

ложајем, понекад су злоупотребљавали власт и

тиме гурали обично становништво још даље од

државе.

Тек се крајем прошлог столећа, појавом

Народне радикалне странке и њеног античино-

вничког и демократског програма заснованог на

локалној самоуправи, српско сељаштво претво

рило у један државотворни чинилац. Радикали

су, и поред свих замерки које им се упућују,

Србији донели две главне новине: европско

схватање парламентаризма и демократског ус-

тројства и државотворност српског села. У

освит деветнаестог века Срби су као народ у це-

лини израсли у европску нацију са развијеним

разумевањем и нације и државе. Српска држава

је управо тада постала истински израз Српства

као националне идеологије чији се садржај са-

стојао од слободарских традиција демократског

система: либералним уставима (1888, 1903), гра
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Ланским и политичким слободама, локалној са-

моуправи и парламентаризму.

Европско схватање нацще и државе по-

степено је продирало у Србщу током прошлог

века. Карађђорђђев устанак имао је у себи свој-

ства ослободилачког рата, али и националне ре-

волуцще. Раскидание османских феудалних одн-

оса и враћање земље српским сељацима у време

владавине Књаза Милоша ударили су темеље

здравог привредног развоја Србще. Процес је

довршен коначним уређивањем Србще као пар-

ламентарне монархще после 1903. године.

Они делови Српства који су остали ван

граница српске државе нису имали услова да

своје националне осећаје развщу у истом правцу

као Срби у Србији. За њих је Српство остало ^е-

дноставан појам везан исюьучиво за национално

уједињење, независно од његове политичке сад-

ржине. Изборна утакмица, страначки живот и

демократско устројство за њих су биле нејасне

појаве које могу само да отупе оштрицу Српства

и отежају рад на националном ослобођђењу.

Истини за вољу, и српски вођђи из Србще

стављали су национално у)едињење целокупног

српског народа у сам врх својих политичких

циљева. Али, за њих је тај циљ био само

спољаппьа страна политичких програма. Уну-

траппьа страна водила је променама у самој

Србији без којих национално у)едињеьье шн'е

било могупно остварити. Од Светозара Марко
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вића и радикала, српско питање се поставило

као питање унутрашњег преображаја саме Ср-

бије. Једино је слободна Србија могла бити јака

Србија.

Различита историјска искуства оних Срба

који су остали под туђинском влашћу и Срба

који су живели у својој држави утицала су да

Срби почну другачије да мисле и доживљавају

Српство. За једне оно је било равно национал-

ном уједињењу, за друге оно је значило збир од-

ређених политичких принципа. Основна разли-

ка била је уствари у схватању државе.

Природни наставак овог развитка водио

је неминовном проширењу српске државе на це

локупно Српство. Тиме би, вероватно, и ове ра-

злике у разумевању Српства исчезле, протоком

времена и животом у једној држави. Срби ван

Србије би тако у будупности достигли наци-

оналну свест своје браће из Србије.

Такав исход се и очекивао после Првог

светског рата. Стварање Југославије као заје-

дничке државе јужних Словена, на несрећу,

омео је природни правац развоја Српства. Једна

наднационална идеја заменила је чисто наци-

оналну. Српство као скуп националних начела

изгубило се у магли Југословенства. Са српском

државом, својим најпоузданијим носиоцем, по-

лако је нестајало и Српство. Разоружано и угро-

жено, оно ће се борити да опстане и у првој и у

другој Југославији. Али, никада више са оном
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снагом и зрелошћу као у време српске државе.

Југославија је сахранила и Србију и Српство.

На врху српске државне граћевине оду-

век је стајао владалац. Упоредо са стварањем

државе у средњем веку, Срби су добили и своју

прву владарску породицу - Свету лозу Нема-

њића.

Феудални друштвени ред донео је Србима

и друге господске дворове из којих је долазила

српска аристократска властела овенчанам ра-

зличитим наследним титулама. Тај средњовеко-

вни облик монархије учинио је да Срби заувек

остану верни својој Круни. За разлику од оста-

лих мањих народа у Европи, за Србе је

Краљевина била један од главних израза наци-

оналне свести. Страни владари сматрани су или

непријатељима или тућинима. У том погледу,

Срби су се још од дванаестог века сврстали у

ред оних европских народа који су имали моћи

да створе сопствене династије. Отуда је оданост

Краљу израсла у један од најбитнијих симбола

Српства.

Откад су Срби у деветнаестом веку обно-

вили своју државу, монархични облик државног

устројства никада није доведен у питање. Нема-

јући изданака својих средњовековних круниса
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них породица, Срби су изградили нове. И овога

пута из редова свог народа и то његовог најши-

рег, сељачког слоја. Обе српске краљевске лозе

потекле су из ослободилачких устанака и обе су

прерасле у знамења српске националне идеје. И

Караћорћевићи и Обреновићи стављали су

српску државу изнад свега. Зато су и проглаше-

ни за носиоце обновљене српске државности.

Пошто су се с великим напором ослободили

турске власти, Срби су морали да докажу и себи

и другима да им је место мећу крунисаним наро-

дима, и то оним који се крунишу сопственом

Круном.

Династичке борбе и смене на престолу

током минулог столећа донекле су замаглиле

савремену представу о српској монархичности.

Раћајући две супарничке владарске породице,

Срби су прихватили краљеве само условно. До-

тле док испуњавају националне циљеве и док

одговарају слици српског владаоца. Срби су

створили своје крунисане главе, а не обратно.

Стога су себи задржали право да оцењују влада-

ре и да их скидају са власти чим се удаље од на-

родних интереса и српских традиција.

И поред свих заслуга Срби Караћорћу

нису заборавили што их је напустио 1813. Књаз

Милош је израстао из оних српских тежњи ка

државности које су претпостављале умишље-

ност, лукавство и ласкавост. Али је, упркос

томе, Милош био и најближи и најразумљивији
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српски владалац деветнаестог века. Срби су га

управо због тога вратили на престо у позним го-

динама, 1858. Милош је једини српски господар

кога је смрт задесила на престолу. Кнез Алек-

сандар, Карађорђев син и наследник, завршио је

своје владање после шеснаест година, у неспо-

разуму и са српским вођима и са самим Србима.

Михаило Обреновић, српски Кнез најближи

идеалу деспотског просветитељства пао је као

жртва завере, али га је његово господство и не-

поштовање патријархалних обичаја већ увелико

удаљило од српског народа. Мешање са страним

породицама и дугогодишњи боравак ван Србије

учинили су да Краљ Милан Обреновић не буде

омиљен међу Србима. Ни то што је Србију про-

гласио краљевином (1882) није му помогло да

постане уистину српски владар. Политички не-

успеси и распусно понашање у приватном живо-

ту приморали су га најзад да се одрекне Круне.

Још горе је прошао његов наследник, Краљ

Александар Обреновић. Убили су га његови

увређени официри заједно са Краљицом Дра-

гом.

Када се династичко питање у Србији по-

ново отворило (1903) одлучено је да се прво са-

стане Народна скупштина и врати на снагу сло-

бодоумни устав из 1888, па тек онда да се доведе

нови краљ. Тако је крунисање Петра I Карађор-

ђевића обављено тек следеће 1904. године.
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Српски обичај да суди о својим краљеви-

ма никако не значи да су Срби икада сумњали у

саму установу монархије. Напротив. Они су из-

градили идеал владаоца и према том идеалу

оцењивали поједине личности. Управо тај стро

ги, патријархални однос према владаоцу чувао

је представу Срба о себи, свом националном ка-

рактеру и својој држави.

Срби су уствари увек очекивали од свог

монарха да служи, а не да влада. И када

краљује, он је за њих само предводник, а не вла-

дар. И када га називају господаром, Срби свога

Краља сматрају само за првог бранитеља наро-

дних интереса.

У односу између државе и Краља, држава

је увек имала првенство. Отуда је развој Србије

и њеног унутрашњег уређења одређивао улогу

владаоца. Личност на челу српске државе, пого-

тову зато што је на тај положај дошао наслеђем

а не заслугом, морала је да се прилагоди захте-

вима државног устројства. Једино тако је могао

да опстане на престолу. И Краљ Милан и Краљ

Александар из династије Обреновића супрот-

ставили су се демократском преображају Срби-

је. Свој значај и улогу претпоставили су већини

српског народа и његовим тежњама. У том нес

кладу трпела је Србија и споља и унутра. Зато

су и морали да оду. Српска државотворност ру

шила је све пред собом. Па чак и српске влада-

ре.
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После децешца сукоба између династще

Обреновипа и већине Срба, склад ^е поново ус-

постављен. Петар I Карађђорђђевић прихватио ^е

демократску, парламентарну основу српске

државе и само тако је могао да постане нар-

мшьенщи српски монарх у новирј историји.

Н>егово скромно и отмено држање уздигло га је

до савршенства српске Круне.

Традицща међђу Србима имала је увек

врло истакнуто место. Краљеви су свакако ^една

од најстарщих српских традицща. Републикан-

ство никада у Србији нще могло да привуче

шири круг следбеника. И када се појављивало

на политичкој сцени, оста]ало је ограничено и

усамљено. Да би обезбедила масовну подршку

сељаштва и Народна радикална странка је била

принуђђена да се одрекне свог првобитног репу-

бликанства. Уместо тога, радикални прваци по-

стали су противници Краља Милана и сваке

аутократске власти владаоца. Републиканска

иде^а замењена је идерм парламентарне монар

хи)е. Модерна демократска начела повезана су

са древном краљевском традициям. Срби су

били на оном самосталном путу који у)'едињу)е

народна својства и поставлю их у савршен ред.

И вера, и држава и Круна добиле су коначно

онај задатак и улогу који на^болие доприносе

Српству као општо] националној вредности.

На сву српску несрећу, стварање Југосла-

вије и у овом погледу прекинуло је природну ли
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нију историјског развоја Српства. Победа кому-

нистичке револуције коначно је, и то силом,

одвојила Србе од последњег преживелог ослон-

ца - Краљевине.

Кад су Срби почели да лутају и да се губе

са настанком заједничке државе и српска Круна

се нашла на беспућу. Одрекла се српског барја-

ка и узела један други. А тај други нити је њу

желео нити је Круна нову заставу пригрлила

свим срцем. Разум није довољан да једна држава

постане краљевина. Колику одговорност за

историјске догаћаје сносе појединци, а колико је

све то био сплет неповољних околности остаје

отворено питање. Суштина јесте у томе што су

Срби уласком у заједничку државу, без обзира

на узроке, остали обезглављени, осиромашени и

изгубљени.

Од сва четири темељна стуба Српства,

отпор комунизму је најмлађи и једини одречан.

Појавио се упоредо са настанком једне међуна-

родне превратничке идеологије.

Одбојност према комунизму Срби су осе-

тили тек онда када је почео да руши и разједа

само Српство. Дотад су Срби према комунисти-

ма имали готово равнодушан став. Чврсто стоје-

ћи на ослонцима своје националне идеје, Срби
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нису видели непосредну угроженост од те опа-

сне револуционарне организације.

Рат је донео преокрет. У корист комуниз-

ма, на штету Српства. Распадом Краљевине Ју-

гославије, подељени и уплашени, Срби су једино

тражили спасење. Догод су имали снаге бранили

су установе Српства, свесни да без њих они сами

падају и нестају. Опстанак је налагао отпор и

заштиту српских светиња.

Зашто су Срби у комунизму видели не-

пријатеља?

Одговор је колико јасан, толико и сло

жен. Југословенски комунистички покрет од по

четка, а током рата изразито, изградио је једну

посебну идеологију засновану на антисрпству.

Српска државотворност, православље и Круна

учинили су од Срба национално свестан народ,

спреман да се супротстави сваком ко удари на

српске светиње. Зато је грађански рат у Србији

био сукоб у коме су једни бранили Српство, а

други га рушили. И ови други су, нажалост, по

бедили.

Сасвим хладнокрвно и смишљено, кому-

нисти су уништавали и брисали све што је било

српско: историју, цркву, Круну, имовину, саме

Србе. Нико од свих српских непријатеља није

секао Српство у корену као комунисти.

Постепено, после деценија живота под

комунизмом и Срби су почели да заборављају

своје националне тековине, своје стубове посто
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јања. Проливена крв, разарања и издаје, и уну-

трашње и спољашње, оставили су само празну

жељу за опстанком. Српске вредности биле су

скупа цена тренутном залечењу. Без моралних

убећења, Срби су постали слаби и подложни ис-

кушењима. Комунизам се полако увлачио у

кожу бар оних људи који су очекивали успех и

друштвено признање. А потом се, као каква за-

раза, ширио даље. Срби више нису били Срби.

Српство је готово сасвим нестало и из свести и

са усана.

Поломљени и поражени, помирили смо

се са комунизмом губећи веру да ће икада неста-

ти. Пад смо дочекали неспремни и збуњени. Не-

пријатељ је коначно успео да нас искористи и

гурне у још једну несрећу. Овога пута кријући

се иза образине неприродног, извитопереног

Српства. Једна стара, чиста и довршена идеја

постала је оружје у рукама дојучерашњих про-

тивника Српства. Судбина је хтела да ти српски

непријатељи буду, по крви и ни по чему другом,

изданци српског народа. Српство јесте пробуће-

но, али наопако и рћаво. У одбрану две идеје од

којих ниједна није српска: Југословенства и ко-

мунизма.

Срби су прећутно и мирно прихватили

лаж и обману. Помало из страха, помало из за-

блуда. Истинско Српство су одбацили и забора-

вили, а тешко је било признати грех. Зато су на-

ставили да испаштају и страдају за рачун својих
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непријатеља. Чудно, жалосно, болно, али исти-

нито.

Није се комунизам смирио док Србима

све није наплатио још једном. Као да је круг мо-

рао да се затвори. Пре пола века Срби су стра-

шно кажњени зато што су устали против кому-

низма. Није била ни прилика ни време. Данас се

брукају и гину, јер бране Југославију и комуни-

зам. Ни данас није ни прилика ни време.

Да ли уопште има излаза?

Уистину, нисам сигуран. Али, ако га има

онда лежи у покајничком повратку Срба правом

Српству и његовим стубовима. Што даље од да-

нашњег дана, блиске прошлости и комунизма.

Другог пута нема.
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ас1ес! ш бисћ ап ех1еп1 1ћа1 \ућа1 \уаб Еигореап ђесате
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ботеИтеб кЈегШса!.

I

Мос!егп Еигореап ћ1б1огу с!ипп§ те 1аб1 1\уо

сепШпеб ћаб ћееп б1атрес! ћу а бт§1е ћабк Гас1: те

скуешртеп1 оГ тос1егп пагшпб. А паИоп соиМ ће ћеб*

с!еГтес! аб а реор1е, 1.е. ап еттс ј>гоир, \\а1ћ тгее

б1§пШсап1 ГеаШгеб: соПесИуе бе1Г сопбсшибпебб,

соттоп \уШ Гог бос1а1 И\т§, апс! ог§аги2ес! тбШи-

Иопб оГ ех1б1епсе. Тће с1еуе1ортеп1 оГ Еигореап па-

1шпб, ипс!егб1апс!аћ1у, \уаб а сИуегбе ргосебб, ипеуеп т

Ите брап апс! тс!шс!иа1 ГеаШгеб. Еасћ оГ Еигореап

паИопб 1оокес! Гог кб о\уп рат го па1шпа1 беШШепгШ-

саИоп. И \уаб оп1у те §епега1 §оа1 \ућшћ \^аб шшре.

Вот, те 19т апс! те 20т сепШпеб саи§ћ1 Еигоре т

уаб1 ГегтепгаИоп. ОШ уашеб Ггот ргеушиб регкхЗб

\уеге ГаШп§ с!о\уп, опе аПег те оШег т геуошгшпб,

геуоИб апс! \уагб. №\у ог(1ег \уаб ебШћНбћеа* \укћ

сНШсиИу апс! \уаб ассотратес! ћу киштегаћш ук>
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1ш18 апо" ггшсопсер1юп8. Апс1 к пеуег ГиПу с1еуе1орес1.

ТЬе 8у81ет оГ па1юпа1 81а1е8 \уа8 1о Ье 1Ьа1 тос1егп

Еигореап огаег. Соп1гашс1огу т 118е1Г, Ьесаиве 1Ье

етапс1ра1юп оГ опе па1юп ойеп пе§а1е8 те етапа-

райоп о? апотег, 1Ы8 8у81ет гетатес1 ап ипЯтвЬей

егкегргае. 81аЫ1ку \уа8 асЫеуео* Ьу 8о1и1юп8 1тро8ес1

Ьу у1с1ог8 ог, тоге ГгециепИу, Ьу ггее2т§ оГ те ех181-

т§ вкиагюп. ОШег па1юп8 апй 1Ьек 81а1е8 виссеейей

1о йеГте апо* епскск тек па1юпа1 авркайоп8 апо"

1егп1опе8. 8та11ег па1юп8 \уеге по1 а8 гогшпа1е. ТЬеу

Ьас1 го ехрепепсе питегоив 1етр1а1юп8, Ьо1Ь т1егпа1

апс1 ех1егпа1, оп те гоай 1о паИопа1 8е1Г-йе1егтта11оп.

Оеуе1ортеп1 оГ Еигореап паИоп-81а1е8 1ей 1о а

Ьц*Ьег 1еуе1 оГ 1Ып§8. Оетосгасу, а8 а 8у81ет оГ §оу-

егптегк, ргоуес1 1Ьа1 11 \уа8 ро88гЫе го геасЬ а 8а118гас-

1огу 1еуе1 оГ 80с1а1 апс1 ро1Шса1 ассогс1 \укЫп а раг-

Иси1аг пайопа1 8ос1е1у. Ро1Шса1 а§геетеп1 атоп§ тТ-

гегеп1 8е§теп18 ог" пагюпа1 соттипку ргстйес1 те

оуегаП есопогтс апс1 81аге рго§ге88. Тпа1 Еигореап

Ы81опса1 тоскг, патес1 па1юпа1 апс1 йетосгайс 81аге,

пеуег геаПу йоттагес1 оуег те егкке Согктегк. Еуеп

т агеав \уЬеге к етег§ес1 угсгогюив, к соиШ пог рге-

уеп1 с1а8Ье8 Ьег\уееп тсИуШиа1 па1юпа1 ш1еге818.

АЙег тапу гогсеги1 сопг11с18 апс1 г\уо \уогШ

\уаг8, уУе8гегп Еигоре 1Ьои§Ь1 11 Ьаб1 йпаПу гоипо" ап

ап8У/ег. ШШсагюп оп 1Ье Ьа818 оГ соттоп ро1Шса1,

есопогтс апс1 си11ига1 уа1ие8 Ьас1 го гер1асе те

1п81аЫ1ку оГ па1юпа1 сопггатсгют.

ТЬе отег рай оГ 1Ье Согктегк, \уепг а сИгТегепг

\уау. ОгуЫей атоп§ гЬгее 1гатЧюпа1 апс1 гтшМпаг1опа1
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етргге8 (Твапв! Ки881а, НаЬ8Ьиг^ МопагсЬу, ОКотап

Етрие), паИопв оГ Еа81егп Еигоре \уопс1егес1 Ьег\уееп

па1юпа1 1оп§т{> апо" тЯиепсе8 Ггот аЬгоас1. ТЬе ргос-

ев8 оГ па1юпа1 етапс1ра1юп \уав тисЬ а1о\уег апс1

тоге сИШсиК. Ке1геа1т§ ЬеГоге 81гоп§ег епету, Еавг

Еигореап8 \уеге гогсес1 1о 8еШе Гог 1Ье 81ги§§1е гЪг па-

1юпа1 аи1опоту. ТЬе иШта1е §оа1 \уа8, 1ЬегеГоге,

асЫеуей \укЬ {>геа1 <Мау ог ГаНес1 1о Ье асЫеуео*.

Оетосгайс 81а1е а8 а тос1е1 гетатес1 а1то81 сот-

р1е1е1у ои1 оГ геасЬ оГ Еав1 Еигореап па1юп8. Ьоп§-

1а81т§ 81ги§§1е гог па1юпа1 етапс1раИоп 8цпр1у соиШ

по1 епаЫе йее с1еуе1ортеп1 оГ т1егпа1 твйШйопв ог"

$>оуегптеп1.

БетосгаИс 8у81ет8 соиИ Ьауе с1еуе1орес1 оп1у

т тове епу1гоптеп18 т \уЫсЬ 1Ье па1юпа1 8еп1ипеп1

Ьесате ШегиШей м1Ь 1Ье Ье1оп§1п§ 1о а §1уеп 81а1е.

Моге ргес18е1у, оп1у т 1Ье тотеп1 \уЬеп пагюпа1 соп-

8сюи8пе88 ехрге88ес1 ИвегГ 1Ьгои§Ь ик1мс1иа1 апй

§гоир сШгепвЫр. Еог ехатрк, а ЕгепсЬтап \уа8 по1 а

тетЪег оГ 1Ье ЕгепсЬ реор1е оГ 8т§1е еттс оп§т,

1ап§иа§е апс1 си81от, Ьи1 випргу еасЬ сШхеп оГ

Егапсе. А11 ргеуюив па1юпа1 сЬагас1еп8Ис8 Ьас1 а1-

геас1у Ьееп 1тр1етеп1ес1 апй вргеас1 Ьу 1Ье 81а1е, 1.е. Ьу

ап ог^ап12ес1 80С1а1 аррагаШ8.

ТЬе па1юп-81а1е, а8 гЬе итуег8а1 ехрге88юп оГ

тойегп Еигореап Ы81огу, Ьао" 1пгее Ьа81с уапа1юп8.

ТЬе ЙГ81 §гоир ^а8 сотрп8ей оГ 1Ьо8е соип1пе8 т

ХУе8^гп Еигоре, \уЬо8е с1еуе1ортеп1 81аЛес1 еагНе81

апс1 Ьай Ьееп 1еа81 ^еора^с1^2ес1. Ьео" Ьу Егапсе апс1

Сгеа1 Вгкат, 1Ьо8е па1юп8 \уеге аЫе 1о е81аЬН8Ь 1Ьеи'
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ге8ресИуе с!етосга11с па1шпа1 б1а1еб а1геа(!у т 1ће 19т

септгу. Тће бесопс! §гоир \уаб гергебеп1ес! ћу Сег-

тапу апс! Иа1у. Тћегг па1шпа1 ипШсаИоп сате оп1у т

те 1аб1 1ћгее сксаскб оГ 1ће ргеушиб сепШгу. 01б1ап1

Ггот с!етосгаИс тос!е1, ћот бисситћес! 1о 1етр1а1шпб

оГ ех1егпа1 аШгта1шп оГ тегг па1шпа1 ташгаИоп. Р1-

па11у, а1 1ће шгп оГ те сепШгу, Еаб1егп Еигоре \*/аб

бШ1 ипс1ег аоттаИоп оГ тиШпа1шпа1 етрггеб, с!е-

рпуес! оГ ргас11са1 оррогшгШу Гог па1шпа1 етапара-

1шп. I1 \^аб оп1у аПег Х^огШ \Уаг Опе, 1ћа1 1ће рппс1-

р1е оГ па1шпа1 беН-с!е^егтта1шп ћас! ћееп рготи1-

§а1ес!. Ви1, еуеп а1 1ћа1 Шгпт§ рот1, те §епега1 рпп-

С1р1е \уаб по1 аррћес! \*Л1ћ и1тоб1 согшб1епсу.

1п 1ће т1ег\уаг репос!, 1ће сктосгаИс Гогт оГ

§оуегптеп1 шаб Гасео* ћу апоШег сћа11еп§е. Тће ар-

реагапсе оГ 1о1аИ1апагшт, Гггб1 т1егпаИопа1 (1ЈббК)

апс! бооп аћег, па1шпа1 (РабС1б1 На1у апс! N321 Оег-

тапу), ћгои§ћ1 Еигоре 1о уе1 апоШег са1аб1горће т

\*Лисћ, аГ1ег ап ип1та§таћ1е ћ1оос!бћес!, паИопа1 1о-

1аШапатбт \уаб с!еГеа1ес!. Еигоре сопИпиес! 1о Иуе оп

1ће ес!§е оГ 1\уо сопШс1т§ \Уог1с!б, 1\уо орробт§ рћ1-

1оборћ1еб, 1\уо ипгарргоасћаћ1е ћ1осб. Еасћ оГ 1ће 1\уо

роббеббес! кб о*лг1 т1егпа1 1о§1С оГ ех1б1епсе: 1ће Шб1

ГоигШес! оп сктосгаИс рппс1р1еб оГ па1шп-б1а1еб, 1ће

бесопс! ћабес! оп геуоМшпагу (Јоссппе оГ с1абб б1ги§-

§1е. Тће оШ СопИпеп1, 1ћиб, битуес! Гог 1ће пех1 ГШу

уеагб сИуШес! т 1*л-о ћаћ/еб. \\теп 1ће Ноп сш1ат *л-аб

Ппа11у 1Шес!, И ћесате у1б1ћ1е 1ћа1 пеИћег те \\^еб1

гетатес! еп1гге1у ГаШШП 1о Иб ЈетосгаИс 1гасШшпб,
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пог Ше Еаб1 роббеббес! Шео1о§1са1 тПкапсу Ггот

\ућшћ к ћас! с!го\уп б1геп§Ш Гог с!есас1еб.

КаИопб оГ Еаб1егп апс! боиШеабгегп Еигоре

пеуег геаПу геасћес! Ше рот1 оГ \уе11 §гоипс!ес! па-

1шпа1 б1а1е. А1 Гггб1, Ше соттитб1 с!ап§ег \уаб рге-

уеп1ес! ћу а 1уре оГ ГоггШса1шп а§атб1 боу1е1 1Јпшп,

согшбИп§ оГ беуега1 пе\у1у ебШћИбћес! соипгпеб

(Согс!оп бапкагге).

Хепорћоћ1а \ућшћ \уаб с1еер1у гоо1ес! атоп§

паИопб оГ Еаб1егп апс! боиШеаб1егп Еигоре соиШ по1

епаћ1е погта1 ргосебб оГ па1шпа1 етапс1ра1шп. Уап-

оиб 80118 оГ ипсктосгаИс ге§ипеб апс! аи1осгаПс гикб

\уеге Ше ргес!отШап1 Гоггт оГ §оуегптеп1. бШкеб

\уеге шо ћ1§ћ т Ше еуеб оГ Еаб1 Еигореапб ш ехреп-

теп1 \\аШ рагНатеп1апбт.

Тће оп1у геа1 ехсерИопб т Ша1 раг1 оГ Еигоре

\уеге гергебеп1ес! ћу бегћ1а апс! Огеесе. Тћегг паИопа1

апс! ро1Шса1 с!еуе1ортеп1б т Ше соигбе оГ Ше 19Ш

апа1 20Ш сепШпеб с1обе1у геПес1ес! ргосеббеб т Ше

\^еб1. АЛег па1шпа1 Ићега1шп геуоћб а1 Ше ће§тпт§

оГ Ше ргеушиб сепШгу, ћоШ Сгеесе апс! бегћ1а еп-

гегес! т1о б1ги§§1е Гог па1шпа1 бШШћооб. 1п ћоШ сабеб

Иш \уаб ассотрИбћес! Ш Ше соигбе оГ Ше 19Ш сеп-

Шгу. Огеекб ћауе 8иссеес!ес! ге1аИуе1у цшск1у, \ућПе

бегћб ћас! ш \уак ипШ 1878. Огеесе апс! бегћ1а, Шиб,

Гасес! Ше пе\у сепШгу \у1Ш епсггс1ес! паИопа1 апс! ро-

1Шса1 ШбШигшпб, оп Ше п§ћ1 ггаск 1о\уагс!б Ше §оу-

егптеп1а1 тос1е1, ћеге патес! рагИатеп1агу с!етос-

гасу. I1 \уаб по1 ћеГоге Ше епс! оГ \Уог1с! \Уаг Опе Ша1
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8егЫа апс1 Сгеесе Ьас1 Ьееп ривЬес1 1о соп1тие 1Ьегг

8ерага1е \уау8.

II

1п те Гоипс1а1юп8 оГ те 1гап8Гогта1юп ^е81-

егп Еигоре, \уЫсЬ е81аЪН8Ьес1 па11оп-81а1е8 \укЬ с1ето-

сга^с §оуегптеп18> 1а1с1 пе\у оп1ег оГ 1Ье тагке1

есопоту. ТЫ8 ргосе88 с1еуе1орес1 т 1\уо Ьа81с сИгес-

йоп8. Оп опе 8к1е, те тс1и81па1 геуокйюп оГ те 8ес-

опс1 ЬаЬ" оГ те 18т апс1 те еп1ке 19т сепШпе8, рго-

йисес1 тШа1 сарка1, ье. сопсеп1га1ес1 Гтапс1а1 ге-

воигсе8 геас1у 1о тиШр1у к8е1Г. А8 а ге8ик, те 1е$>а1

8у81ет Ьас1 1о Ье Ьавес1 оп а 8т§1е, то81 кпроЛап1,

8ирро8Шоп: аЬ8о1и1е1у рго1ес1ес1 рпуа1е о\упег8Ыр.

ТЬе тШа1 асситиЫюп тас1е т тс1и81гу, \уа8 тйЬег

1гап8Гогтес1 ш1о соттегС1а1 апо* ПпаПу Йпапаа1

сар11а1. 1пс1и8!:па1 йеуекфтепг 1ес1 1о те е81аЪН8Ьтеп1

оГ тагке18, апс1 тагке1 шпс1юп8 саивео" туепИопв оГ

тос1егп Ьапкт§, стешЧ апс1 топе1агу 8у81ет8. \Уе81егп

есопоту, тив, \уав 1гап8гогтео" т1о а сотркх

тесЬатвт оГ Ы§Ыу егТилеШ Ьи8те88.

Оп те отег 8к1е, аЙег ас^и^^^п^> пе\у 1есЬпо1оеге8,

к Ьесате с1еаг 1па1 к \уав по1 ргос1ис1юп \уЫсЬ \уа8

те сгеа1ог оГ уа1ие. ТЬе с1а881С Нпе оГ есопогтс ск-

с1е, ргос1ис1юп - скси1а1юп - бЫпЪШюп - сопвитр-

1юп \уа8 пеба1ес1 Ьу есопогтс геаШе8. ТЬе епИге 8у8-

1ет \уав титотес1 оп те татке1. ТЬе татке1 1оок те

го1е оГ 1Ье оп1у агЬкег оГ уа1ие. ТЫв геаНкИс ехрге8-
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810П оГ тегсЬапсИве \уа8, апс1 81Ш 18, 1Ье рпсе йейпес1

ехсишуегу Ьу Ше геЫюп оГ 8ирр1у апс1 йетапи. И

\уа8 по1 апу тоге ргойисИоп \уЫсЬ твИ§а1ес1 соп-

8итр1юп, Ьи1 1Ье оШег \уау агоигкЗ. Магке1 1а\у8 Го8-

1етед сейат а8рес18 оГ тс1и81гу апс1 ргойисИоп гог а

8ипр1е геавоп оГ ргоШ такт§. Уа1ие \уа8 ЬиШ Ьу ск-

си1а1юп, апо*, с1о1п§ 8о, 81игш1а1ес1 ргос1исИоп. Магх181

1Ьеогу \уЫсЬ 1ои§М 1Ьа1 оп1у Ьитап 1аЬог \уа8 1Ье

8оигсе оГ геа1 уа1ие, соиШ вшлауе оп1у а8 ап т81ги-

теп1 оГ 8оС1а1 геуо1и1юп апо* а У18юп оГ те пе\у

\уог1с1. Ви1, т геаШу, 1Ье тагке1 етег§ес1 а8 Ше 8о1е

сгкепоп Гог а11 80Л8 оГ Ьитап ас11уШе8.

Ргеес1от т есопоту гецшгей ггеейот т роН-

йс8. Керге8еп1аИуе сктосгасу, ог тоге ргеС1вегу

йетосгайс рагНатегиашт, арреагео' 8роп1апеои81у,

рага11е1 1о Ше с1еуе1ортеп1 оГ ггее тагке1 есопоту.

Вот оГ 1Ье8е 8у81ет8, есопогтс апо* ро1Шса1, \уеге

сЬагас1еп2ес1 Ьу УгггиаПу НтШе8в сарас11у 1о ассот-

тосЫе. Ропп8 сЬап§ес1 оуег 1Ье уеаг8, Ьи1 1Ье е88епсе

гетатей ипсЬап§ес1. ТЬе рппс1р1е оГ 1пс11ук1иа1 иве-

Ги1пе88, ассогшп§ 1о \уЫсЬ 1Ье ик1шс1иа1 т1еге81 18

а1\уау8 с1оггипап1, апс1 соПесИуе оп1у а §гоир оГ икИ-

ук1иа1, сИ8р1ауес1 к8 ^иа1^!;^е8, Ьо1Ь т Ите апй еШ-

С1епсу. \у'е81 Еигореап С1уШгайоп с1еуе1орес1 а па-

йопа1 81а1е оГ 8реС1а1 ктй, опе \уЫсЬ \уа8 сЬагас1ег-

[гед Ьу йетосгайс ргосейиге апй тагке1 есопоту.
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III

бегћ1ап пагшпа1 Шеа ргебеп1ед ибеИ" т 1ћгее

ћабк абрес1б: аб а па1шпа1 Нђега1шп тоуетеги, аб а

ро1Шса1 буб1ет апс! аб а си1тга1 тоде1. Еасћ оГ 1ће§е

абрес1б геПес1ед а сеЛат б1а§е оГ па1шпа1 а\уагепебб

апс!, соп$есЈиепИу, 1ес! ш\уагдб 1ће ассотрИбћтеп1 оГ

брес1Дс па1шпа1 §оа1б. Такеп аб а \ућо1е, тобе \уеге

1ће еббепИа1 ехргеббшпб оГ па1шпа1 1део1о§у т тгее

с!еј>гееб оГ бегђ1ап та1ига1шп ргосебб.

Ргот 1ћа1 б1апдроин, 1ће деуе1ортеп1 оГ те

бегђ1ап Меа го11о^ед §епега1 1гепдб оГ тодегп Еиго-

реап ћ1бгогу. Тћобе тгее рћабеб оГ па1шпаНбт \уеге

1ур1са1 го тајоп1у оГ Еигореап паиопб, ебреаа11у ГО

тоб1 питегоиб апс! тоб1 тПиепИа1 опеб.

Тће тШа1 оГ 1ћебе ћ1бГОпсги дипегшопб \уаб

деДпед ђу па1шпа1 апс! Ићегагогу 1епдепс1еб о!" 1ће

бегђ1ап паиоп. СоПесиуе ахуагепебб оГ ђе1оп§т§ 1о

1ће бате па1гопа1 §гоир \уаб, ге§агд1ебб о!" ипс1еаг по-

1шпб ађои1 еттс ћогдегб апс! §ео§гарћш Итиб оГ

бегђдот, те боигсе апс! 1ће гоипда1шпб оГ 1ће б1ги§§1е

гог паиопа1 Ићегаиоп а§атб1 1ће ОИотап оссираИоп.

РигШег сИгесИоп оГ деуе1ортеп1 оГ па1гопа1 соп-

бс1оибпебб 1ес! го 1ће еб1аћНбћтеп1 оГ па1шп-б1а1е.

Тћегегоге, 1ће пех1 б1ер, ћеге патес! те б1а1ећоод

тос!е1, §гадиа11у еуоћ/ед тш а т11 1та§е. Бето-

сгаис б1а1е соиШ етег§е оп1у аб 1ће ћ1§ћеб1 б1а§е оГ

бииећоод тоде1. А1 1ће 1игп оГ 1ће сепШгу, бегђ1а аб а

81а1е апд бегђб аб а па1шп, тбеед геасћ 1ћа1 тоб1

татге гогт оГ па1гопа1 б1а1е.
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Ета11у, 1Ье 1а&1 рЬаве оГ с1еуе1ортеп1 оГ па-

1юпа1 1о"еа \уа8 Ше опе т \уЫсЬ 1Ье па1юпа1 врт! оГ а

рап1си1аг па1юп 1епс1ес1 1о тсогрога1е 118е1Г т1о 1Ье

ип1Уег8а1 соттипку оГ Еигоре апс1 1Ье \уог1с1. ТЬе ре

пой \уЬеп 8егЬв, ш11у а\уаге оГ 1Ьек 8егЬс1от, Ъо1Ь

Ш1е11ес1иа11у апо" та1епа11у, ехрге8вес1 1Ье \у18Ь 1о рт

т 1Ье §1оЬа1 Ггате\уогк оГ роНйсв апй сиНиге. ТЫв

си11ига1 тос1е1, 8егЬ8 Ьауе пеуег ассотрНвЬей еп-

1гге1у, а11Ьои§Ь с1ипп§ а сеЛат репой сате с1ове (ЙГ81

Ьа1Г оГ 1Ье 201Ь сепШгу). Моге ргес18е1у, оп1у 1Ье то81

ге8рес1ес1 8егЬ8 геасЬей 1Ье Ы§Ы8 \уЬеге па1юпа1 еп-

1ег8 ш1о ип1уег8а1. 8егЫап 80С1е1у, 1акеп а8 ап епШу,

гетатес1 1о 1гп8 с1ау Цткей Ьу 118 1гас1Шопа1 апс1 1оса1

сЬагас1еп8Ис8.

I

Мойегп Ы81огу оГ 8егЫа 18 п^ЫгаПу соип1ей

ггот 1Ье Ъе§ттп§ оГ 1Ье Ргг81 8егЫап 1п8иггес1юп

(1804). и т Еигореап Ы81огу, 1Ье РгепсЬ Кеуо1и1юп

18 1акеп а8 1Ье Ье§1ппт§ оГ тойегп еросЬ, 1Ьап 8егЬ8

\уеге по1 тоге 1Ьап Шееп уеаг8 1а1е. "ТЬеге 18 по1Ып§

ои181с1е ог аЬоуе те Огеа1 РгепсЬ геуо1и1юп", а \у18е

тап у/то1е тапу уеаг8 а§о. 8оте1Ып§ 8ити1аг соиШ Ье

81а1ей 1ог 1Ье Р1Г81 8егЫап 1п8иггес1юп. II геа11у герге-

8еп1ей 1Ье 8егЫап етег^епсе 1о 1Ье 8сепе оГ тойегп-

18т.
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Оеабшп 1о ше а§атб1 даћу1б 1еггог, бооп

еуоКед ш1о а ш11 бса1е б1ги§б1е гог па1шпа1 Ићегагшп.

бегђб геуоћед т ап аиетр1 1о Ппд бо1и1шп 1о ап ођ-

јесИуеГу ипГауогађк робШоп. Тће тпег 1оп§т§ Гог

па1шпа1 НђеЛу оГ 1ће бегђб аб а паИоп, \уаб, ћо\уеуег,

1ће еббегШа1 паШге оГ те Гггб1 бегђ1ап ШбиггесИоп.

бегђб \уеге пог еп1гге1у ипргерагед Гог 1ће

еуепгб оГ 1804. М1ег гоиг сепшпеб ипс!ег 1ће Тиг1абћ

ш1е, 1ћеу ћауе Гог§оиеп тапу оГ 1ће1г тесћеуа1 тб11-

иШопб апс! 1деа1б \ућкћ б1оод т тобе д1б1ап1 гтлеб аб

рШагб оГ 1ће беЛиап Етргге. Еоп§-1аб1т§ Оиотап

оссира1шп гебиИед т ађбепсе оГ а11 гесо11ес1шпб оГ

1ће апб1осга11с боаегу.

ОГ а11 тед1еуа1 тбШиИопб, И \уаб оп1у 1ће

бегђ1ап Оггћодох Сћигсћ \ућкћ ћад бшлчуед. Нег го1е

ипдег 1ће Тигкб \уаб 1\УоГоШ: рго1ес1огу апд бргпша1.

Сћигсћ \уа11б гетатед аб те 1аб1 беГепбе а§атб1 1ће

оссирашг. Тће бегђ1ап Сћигсћ, а1 1ће бате 1ипе, саг-

пед 1ће И§ћг оГ Огтодоху \ућшћ ипШед СћпбЦапку

апд бегђдот.

Ерш роеггу \уаб 1ће о1ћег согпегб1опе оГ бег-

ћ1ап 1депИ1у ипдег 1ће ОКотапб. Уегђа11у апд

гћуттшаНу, Ггот опе §епега1шп 1о апогћег, бегђб

кер1 тек со11есИуе тетопеб оГ беб1гоуед бегђ1ап

Кт§дот, тиб геттдт§ тетбећ/еб оГ гћегг оп§тб

апд соттоп ђаск§гоипд.
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II

ТЬе 81а1епоос1 тос1е1 \уав Ьет{> Ъшк 1о§еШег

\укп 1Ье 81ги§{»1е Гог па1юпа1 НЪепу. ТЬе ИГ81 1\уо

в!а§е8 оГ 1Ье па1юпа1 к1еа, 1ЬегеГоге, соиркй апс1 т-

1егас1ес1 т гЬе соигее оГ 1Ье ШЬ сегкигу. Сгас1иа11у,

1Ьои§Ь, 1Ье НЬега1огу 1епс1епс1е8 \уеге гер1асес1 Ьу 1Ье

ргосе88 оГ 81а1е ЬшкИп§-

А1геас1у Рппсе МИо8, 1пе 1еас1ег оГ 1Ье Зесопа"

8егЫап 1п8штес1юп (1815) 81аЛес1 1пе ргосе8в. А8

тисп а8 Ье \уогкес1 оп 1Ье ккегпа1юпа1 гесо§пкюп оГ

8егЫа, Ье \уа8 аЬо с1еуо1ес1 1о 1пе 1п81а11а1юп оГ т1ег-

па1 81а1е Гоипс1аИоп8. №8 ипс1ег81апс11п{> оГ аиШогку,

Ьо^еуег, оп§та1ес1 ггот Тигк18п ехрепепсе. \^кпои1

тисЬ кпо\у1ей§е оГ Еигореап ро1кка1 8у81ет8, МПо8

ги1ес1 Нке а ТигЫвп равЬа. Мопе1Ье1е88, к 8пои1й Ье

пскес1 Ьеге 1Ьа1 11 \уав ипс1ег МПов 1Ьа1 8егЫа \уав

§гап1ес1 1Ье аи1опотои8 81аШ8 \укЫп 1Ье Окотап

Етргге (1830) апс1 1Ьа1 МПов \уа$ арроЫей ЬегесШагу

Рппсе оГ 8егЫа (1833). ТЬове \уеге 1Ье §геа1е81

асЫеуетегк8 оГ МИо8' еросЬ.

II сИс1 по1 1аке 1оп§ ипШ 1оса1 8егЫап 1огс18,

\уЬо Ьауе етег§ес1 а8 1еас1ег8 с1ипп§ 1Ье 8егЫап геуокв

оГ 1804 апо" 1815, йесШей 1о сЬаНеп§§е МПов' аи1ос-

гасу. А8 а ге8и11, 8егЫа гесе1уес1 118 Пг81 Соп81ки1юп

т 1835. Еуеп 1Ьои§Ь, к \уа8 8ооп аЪто%а1ед Ьу 1Ье

8икап, к 8гю\уес1 1Ьа1 8егЫа \уа8 оп 1Ье пф1 ра1Ь.

8еуега1 уеаг8 1а1ег, Мко8 \уав Гогсей 1о йепоипсе Ы8

Итгопе.
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\\та1 Го11о\уес! \уаб гће репос! оГ оИ§агсћ1с га1е

(1839-1858). Тћеп сате те ега оГ епИ§ћ1епес! аћбош1-

1бт ипс!ег МПоб' уоип§ег боп МШаИо (1860-1868).

Тће гоас! 1о с!етосгасу 1оок бегћ1а 1ћгои§ћ беуега1

ас!с!Шопа1 рћабеб оГ с1еуе1ортеп1. Рггб1 1ће репос! оГ

1лћега1б т ро\уег (1869-1880) с!ипп§ \ућкћ бегћ1а

гесе1уес! кб Гггб1 тскрепс!епИу рготи1§а1ес!

СопбтЧкшп (1869) апс! ш11 па1шпа1 тскрепскпсе

(1878). А1тои§ћ ипс1ег боте тПиепсе оГ \Меб1егп

ПћегаИбт, бегћ1ап 1лћега1б, еаг1у аћапдопес! роИИса1

сопсер1б Ггот тегг уоит апс! еброибес! а тоге

соп$егуаИуе ћигеаисгаИс 1уре оГ §оуегптеп1.

1п те еаг1у 1880*8 а пе\у раЛу етег§ес! оп те

ро1шса1 бсепе - те КасИсак. Сћатршпб оГ \^еб1егп

Шсе с!етосгасу теу биссеес!ес! 1о ћгт§ го бегћ1а ап-

отег сопбИш1шп (1888) \ућкћ ш1годисес! Ги11 с!етос-

гасу апс! рагНатеп1апбт. Ви1. Гог те Дпа1 ук1огу оГ

1ћа1 сопсер1, бегћ1а ћаа* 1о \уак ипШ 1903. 1п 1ће

теагНкпе, те соип1гу \укпеббес! сопб1ап1 б1га§§к ће-

1\уееп 1ће аи1осгагк 1епскпскб оГ те 1аб1 1луо Оћ-

гепоукеб (Кт§ МИап апа* Мб боп, Кт§ А1екбапс!аг).

1п 1882, бегћ1а \уаб ргос1а1тео' а Кт§с!от.

1п те репос! 1903-1914, бегћ1а, а1 1аб1, епШгес!

ш1о те а§е оГ \\^еб1егп 1уре рагИатегиагу сктосгасу

ипс!ег те каскгбШр оГ 1ће КасИса1 раг1у апс! те

Сго\уп оГ Кт§ Ре1аг КагасНогс!јеук, §гапс!боп оГ

Кагас!јогс!је, Гатоиб 1еас!ег оГ те Рггб1 бегћ1ап 1пбиг-

гесИоп оГ 1804.

Н1б1опса1 скбИпу, ћ61аб, 1оок бегћб оп а

\угоп§ рагћ. АПег \^огк1 ^аг Опе, бегћ1а 1об1 кб ш
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дсрспдетЛ 81а1епоос1 апй тс1исЗей И8е1Г т1о уе1 ап-

о1Ьег тиШпагюпа1 81а1е, Пг81 патес1 1Ье К1п§с1от оГ

8егЬ8, Сгоа18 апс1 81оуепе8 (1918-1929) аж1 1а1ег -

Кт§йот о!' Уи§о81аУ1а (1929-1945).

I

Уи§ов1аУ1а \уа8 сгеа1ес1, ОесетЬег 1, 1918,

соп8181т§ оГ 1\уо сШТегеп1 еп!Шев.

Оп опе 81с1е, Ьу 1Ье тс1ерепйегЛ, 1п1егпаИопа11у

гесо§П12ес1, Кт§с1от оГ 8егЫа, у1с1ог т ШогШ Шаг

Опе. 1п 1912-1913, 8егЫа, Ю§е1Ьег \угШ о1Ьег ВаИсап

81а1е8 Гои§Ь1 1\уо \уаг8 оуег Ше ОИотап 1егп1опе8 т

сеп1га1 Ва1кап8. А8 а ге8ик оГ 1Ьо8е У1с1опе8, 8егЫа

асдшгес1 1Ье ргоутсе оГ 8ои1Ь 8егЫа ог Масейота.

8еуега1 с1ау8 рпог 1о 1Ье ипШса1юп ас1, Моп1епе§го

апй УсууосИпа с1ес1с1ес1 1о рт т ш1Ь 1Ье Кт§с1от оГ

8егЫа.

Оп Ше о1Ьег 8к1е, 81оуепе8, Сгоа18 апс1 8егЬ8

Ггот Гогтег Аи81па-Нип§агу, Гогтей а 8ерага1е епШу,

айег 1Ье йпа1 сИвтетЬегтеп1 оГ 1Ье НаЬвЬиг§ Етрке

т 1а1е Ос1оЬег оГ 1918. II ГаПес1 1о гесегуе ииегпа-

йопа1 гесо§т1юп, Гог попе оГ 1Ье Огеа1 ро\уег8

8ГЮ\уес1 ш1еге81 1о с1о ко. Аи81па-Нип§агу, \уЬо8е 8иЬ-

]ес18 \уеге 1Ьо8е реор1е8, 1о81 1Ье \уаг. Й \уа8 оп1у 1Ье

8егЫап §оуегптеп1 \уЬо а§геес1 1о гесо^тге 1Ье №
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ТЬе Кие апйРаИ оГ&е ЗегЫап Ыеа.

1юпа1 СоипсП оГ 1Ье 81оуепе8, Сгоа18 апс1 8егЬ8 Ггот

Ха^геЬ Гог 1Ье 8о1е ригрове оГ ипШсайоп.

Бигт§ 1Ье ЙГ81 1еп уеаг8 оГ ех181епсе, Уи§о-

81ау1а \уа8 ог§атгес1 а8 а 81тр1е 81а1е Ьавес1 оп сИук1ес1

виргете аи1Ьоп1у Ье1\уееп 1Не рагНатеп1 апс1 1пе

Сгочуп. Ро1Шса1 Ые, Ьо\уеуег \уав сЫеЯу 81атрес1 Ьу

асПуШев оГ ро1Шса1 раЛ1е8, то81 оГ \уЫсЬ герге8еп1ес1

раЛюи1аг 1оса1 т1еге818 оГ уалоив е!Ьтс ^гоирв. II

\уав оп1у т 8егЫа, 1Ьа1 рге\уаг ро1Шса1 рагИев соп1т-

иес1 1о Гипс1юп т сотреШюп Гог ро\уег. Уи^овку

рагНатеп1ап8т вооп Ъесате сИ81оЛей т1о а Ги11 8са1е

81ги§§1е атоп§ 8егЬ8 апс1 Сгоа18 а8 1\уо йоттап1 па-

1юп8 т 1Ье соип1гу. 8егЬ8, т ап а11етр1 1о рге8егуе 1Ье

81а1е апс1 Й8 тесЬагшт8 ипс1ег81апс1т§ 1Ьет а8 И 1Ьеу

Ьас1 Ьееп 8егЫап апс1 Сгоа18 ^а1Ьегес1 а11 1Ьегг Гогсе8 т

1пе 81ги§§1е Гог Сгоа1 па1юпа1 8е1Г-гесобпШоп.

Рта1 с1авЬ \уав теуиаЫе.

ТЬе 1ЫШе8 Гоипй Уи§ов1аУ1а т а рег80па1 ге-

§1те оГ кт§ А1ек8апс1аг КагасУогсУеук чуЬове

аЬ8о1иЙ8т (1929-1934) \уа8 ап еЙоЛ 1о йеГепс1 1Ье

8игУ1Уа1 оГ 1Ье 81а1е а8 а \уЬо1е. 1п 1934 Ье чуа8 а88а881-

па1ес1 т МагаеШе8 Ьу а МасесЬтап пайопаНв1 чуЬПе

У18Шп§ Ргапсе.

ТЬе гоас1 1о Ье11 \уав орепес1.

II

АЛ^огШ \Уаг Т\уо тагкес1 1Ье Ьгеакс1о\уп оГ

Уи§081аУ1а, айег 1Ье СаЫпе1 81§пес1 1Ье Тпрайке Рас1
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(МагсЬ 25, 1941) апй а гтШагу соир сГе1а1 1\уо йаув

1а1ег (МагсЬ 27, 1941). Ах18 рошегв аПаскей Уи§о-

81ау1а оп Арп1 6 апс1 оссир1ес1 1Ье соипйу т 1е88 1Ьап

1\уо \уеек8. 1п Сгоайа, а рирре1 Ра8С181 81а1е \уа8 ог-

§атгес1 1ттесИа1е1у, ипскг 1Ье рго1ес1юп оГ НШег

апс1 Ми88о1т1 (1пйерепйеп1 81а1е оГ СгоаИа). Кип Ьу

Сгоа1 па1юпаН81 ех1гегш818, саПес1 Т^авЫ, Ьипс1гес18 оГ

1Ьои8апс18 оГ 8егЬ8, Је\у8 апс1 Оур81е8 \уеге апп1Ы1а1ес1

т сопсеп1га1юп сатр8.

Акеаау т Мау оГ 1941, а §гоир оГ 8егЫап оГ-

Йсег8 \уЬо гейюес1 1о 8иггепс1ег, §а1Ьегес1 т \уе81 8ег-

Ыап тоип1ат8 1о 81ай а ге8181апсе тоуетеп1. Шс1ег

1Ье 1еас1ег8Ыр оГ Со1опе1 (1а1ег Оепега1) Ога§оЦиЬ-

Огага МШаИстс. М1ЬаПоу1с'8 ге8181апсе (1Ье СЬе1-

ткв) егуоуей 1Ье 8ирроЛ оГ АШе8 ипШ тк1-1943.

8оте1ипе8 т Му-Аи^ив1 1941, оп1у айег

НШег аНаскес1 1Ье 8сте1 Шюп, Уи§ов1ау Сотти-

П1818 с1есШес1 1о 81аг1 1Ьегг о\уп ирп8Ш$». РайЬГи1 1о

1Ьегг к1ео1о§у, 1Ьеу \уеге оуепуЬекпес1 Ьу 1Ье ро881ЬП-

иу оГ регГогтт§ а Соттигш1 геуокиюп оГ 1Ье Во1-

8ЬеУ1к 1уре. ТЬе 8Йиайоп т 1Ье соип1гу 8еетес1 Гауог-

аЫе Гог 8исЬ ап егйегрте. ТЬеу 8ооп сате т1о ап

1с1ео1о§1са1 сопШс! \укЬ МШаИстс'в гоуаНв1в. ТЬе

ои1соте \уа8 1Ье ст1 \уаг.

1п Мау оГ 1943, ВпйвЬ Рпте Мип81ег, УУт-

81оп СЬигсЬШ, тас1е а Ы81опс 8\уксЬ Ггот Ьаскт§

МШаПстс апс1 Ы8 1гоор8 1о виррогИп§ Тко апс1

Согптип181 раЛ18ап8. ТЬе оШсла1 ^81Шса1юп оГ 1Ьа1

вЬагр сЬап§е \уеп1 а1оп§ 1Ье 1те8 оГ МШшктс'в а1
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1е§ес! со11аћога1гоп \уШ1 1ће оссирагог апс! Т1го'б Гитп

геасћпебб го Д§ћ1 1ће Ах1б ге§агс!1ебб оГ со$1.

И арреагб, 1ћои§ћ, 1ћа1 1ће геа1 1ги1ћ аћоис Ша1

с!ес1б1уе Шск1еп1 18 бШ1 го ће геуеа1ес!. Опе соиИ оп1у

би§§еб1 8еуега1 сопбШегаИопб.

Рггбс, оп1у 1\уо топтб ћеГоге СћигсћШ

сћап§ес! бШеб, рагИбап Н1§ћ Соттапс! б1§пес! ап

а§геетеп1 \уИћ Сегтап Соттапс! Гог бои1ћеаб1егп

Еигоре (Магсћ 22, 1943, 2а§гећ) \ућкћ тспШес! со-

орегаИоп а§атб1 М1ћа11оу1с'б Гогсеб апс! а јот1 рагИ-

бап-Оегтап ассшп а§аШбс роббШ1е АШес! иггогуегШоп

т те ВаИсапб.

бесопс!, И \уаб т АргЛ 1943, 1ћа1 те Атепсап

Јот1 Соттапс! Дпа11у геГибес! ВгШбћ р1апб сопсегп-

т§ 1ће туабшп оГ те АсМаИс соабг, 1.е. 1ће орепт§

оГ те бесопс! Ггоп1 т Еигоре. ТМб с!еппке1у соп-

утсес! ^тбгоп СћигсћШ 1ћа1, бтсе те АШеб \уоик!

по1 еп1ег 1ће ВаИсапб, те Рептби1а \уоиш! ће соп-

циегес! ћу Ше боу1е1 Агту. 1п 1ћа1 сабе Тко \уои1с! ће

"1ће ћогбе го гип". Тгут§ ГО кеер сеЛат игДиепсе

оуег 1ће ге§шп, СћигсћШ 1ћои§ћ1 го \^т ТИо оуег.

Тћ1б пи§ћ1 ехр1ат ћ1б бис!с!еп тоуе.

Тћгга\ \уШсћеуег б1апс!рот1 опе гги§ћ1 1аке, к

\уаб ођушиб 1ћа1 те ои1соте оГ те \уаг тибх ћауе Га-

уогес! 1ће бегћб аб укГОгб \ућо Гои§ћ1 оп АШес! бШе.

Сгоа1б, оп 1ће соп1гагу, дие го шегг аГГШаИоп \УШ1

РабС1б1 1пс!ерепс!еп1 бса1е оГ Сгоа11а, Гоипс! Шегтећ/еб

оп 1ће 1ообт§ бше. Тће иШгпа1е боћШоп тиб1 ћауе

1акеп :Шб Гас1 Шго ассоип1. Уијгоб1ау1а \уаб т с!ап§ег

по1 ГО ће гесопб1гис1ес! аГгег 1ће \уаг. Еуеп 1Г к \^аб ГО
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зипауе, к Ьас1 1о Ье 1Ье 8егЬ8 \уЬо \уоик1 Ьауе сИс1а1ес1

сопйШоп8 оГ ро81\уаг 801и1к>П8.

Ви1, 1Ье рге8епсе оГ Соттип1818 Ыиггес1 1Ы8

1те оГ 1о§1с. К.еуо1и1юп \уа8 а сШТегегй 1уре оГ сгИе-

поп. Шаг гесо§П12е8 У1с1ог8 апс1 1о8ег8. КеУо1и1юп8 -

геуо1и110папе8 апс1 соип1еггеУо1ийопапе8. Соттит81

геуо1и1юп ри8Ьес1 1о§е1Ьег а11 \уЬо орровес1 те геуо1и-

1шп ге§агс11е88 оГ 1Ье1г аШшо"е 1о\уаго"8 те оссира1ог.

ТЬи8, Ьот 1181а8Ы апс1 СЬе1тс8 \уеге 1аЬе1ес1 епеггие8

о{ 1Ье 8ате 80й. А8 а соп8ециепсе, Уи§ов1ау1а \уав

геог§ат2ес1 а8 а Гес1ега1 гериЬНс оГ 81Х воуегецт ге-

риЬНсв. ЕасЬ гериЬНс \уа8 ргосЫтес1 те ехскшуе

герге8еп1айуе оГ а рай1си1аг еттс §гоир. 1Ли1у \уа8

§иагап1еес1 Ьу 1Ье аиШоп1у оГ 1Ье Соттигш1 раг1у, ке

агтей Гогсе8 апс1 ш1егпайопа1 гесо§пШоп оГ те пе\у

геуоШюпагу §оуегптеп1.

8еес18 о{ соп1етрогагу 1га§ес1у т \упа1 ивей 1о

Ье Уи§ов1ау1а \уеге р1ап1ес1 ййу уеагв а§о. Оепега1

аг^итеп1 §ое8 а8 Го11о\у8: \уЬепеуег а ГогсеГи1 8о1и1юп

о? 1Ье па1юпа1 ^ие8^^оп ипровес1 Ьу Соттигшт 18

гакеп ав 1Ье Ьа818 Гог 8ерага1юп апй сШтетЬегтеп1,

те ои1соте ти81 Ье а Ыоос1вЬес1. ЕвреааПу т саве

\уЬеге а11 1оса1 1еас1ег8 соте Ггот 1Ье 8ате Соттит81

Ьаск§гоипс1 апс1 теп с1а8Ь а§ат81 еасЬ отег.

Уи§081ау1а ргоЬаЫу Ьас1 по сЬапсе 1о 8игУ1Уе.

II \уаз ап аг1Шс1а1 тиШеттс соп§1отега1е, 1оо соп
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1гашс1огу ш Ибе1Г ш ђе ађ1е 1о ех1б1 аб а ипшп. Сот-

тшт1 буб1ет, Гигтегтоге, Гауогес! сеЛат па1шпа1-

18т8 апс! бирргеббес! отегб. боте попех1б1еп1 паИопб

\уеге Гкб1 гесо§тгес! \уШип Уи§об1ау ТИо1б1 буб1ет,

апс! 1а1ег, аб а рагасшх, ђу те т1егпа1шпа1 соттигШу.

Тће циебИоп оГ пагшпа1 ћошШапеб \уаб по1 гће рпп-

с1р1е опе. Тће тајог сШетта 1аШ т те 1ће ргоћкт

оГ гесо§т21П§ гериђћсап бОуегецтИеб оГ Уи§об1ау

Гес!ега1 б1а1еб. Тћа1 \уаб 1ће сопбециепсе оГ гће геуо1и-

1шп, а ГогсеГШ ас1. I1 соиШ ћауе по1 апс! тиб! ћауе по1

ђе гакеп аб 1ће ђаб1б Гог сИбтетћегтеп1 оГ Уи§об1а-

у1а. Уи§об1ау Соттигш1 1еас!егбћ1рб т а11 гериђИсб

а§геес! ироп 1ћа1 Гас1 апс! с1абћес! а§атб1 еасћ отег.

П 1б ипс!егб1апс!ађ1е \ућу поп-бегћ1ап пагшпб

тб1б1ес! оп Соттшш1 сопбециепсеб аб те ђаб1б оГ

берагаИоп. М^Шшш. та1, 1ћеу \УоиШ ћауе ђееп 1еГ1

шШ по аг§итеп1 Гог бесеббшп. ТћеН гебресИуе б1а1е-

ћоос!б \уеге ћогп ђу геуош1шпагу ас1б оГ 1ће биргете

геуо1иИопагу ћос!у - Тће АпН-Рабаб1 СоипсИ оГ 1ће

Реор1е'б 1лђега1шп оГ Уи§об1ау1а \ућшћ те1 оп тгее

оссабшп (1942,1943, 1945).

Тће геабоп \ућу бегђ1а \уеп1 а1оп§ \уИћ 1ћа1 га-

Нопа1 1б, ћо\уеуег, шТПсиИ го сотргећепс!, ехсер1 Гог

риге Шео1ошса1 геабопб.

бегђ1а ћас! ап еабу \уау ои1: ргос1ата1шп оГ а11

Соттитб! с!еабшпб Ше§а1 апс! геаГГитагшп оГ бег-

Шап боуегецтху оГ рге-1918 \УоиШ ћауе с!опе те

1пск. Опе бћоиШ по1 Гог§е1 та1 бегћ1а \уШШге\у Иб

т1егпа110па1 бОуеге1§п1у ђу ћег Ггее \уШ. Апу гуре оГ

а§геетеп1 \уИћ те геб1 оГ Уи§об1ау1а гт§ћ1 ћауе ђееп
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ассер1аЫе ипс1ег а 8Ш§1е сопс1Шоп: Соттит81 8о1и-

йоп8 Ьас1 № Ье геуокес1. И с1ое8 по1 веет Нке1у 1Ьа1

1Ье 1п1егпа1юпа1 соттит1у соиШ Ьауе тас1е апу оЬ-

^ес^^оп8 1о 1Ьа1 1те оГ 1о$>1С.

"Пш Ьоок соуег8 8еуега1 кпройап! ргоЫетв о$

тойегп т81огу оГ 8егЫа. рц-81 е8вау герге8еп18 а вуп-

1Ье1к 8Шс1у оГ тарг Еигореап 1гепс18 т ро1Шс8 апс1

есопоту т 1Ье соиг8е оГ1Ье 191Ь сепШгу. 8есопс1 апй

1Ьш1 с1еа1 \укЬ 1Ье 191Ь сепШгу с1еуе1ортеп18 т 8егЫа

Ггот 1у^о орро811е У1е\урот18: па1юпа1 81а1е Ъшк11п§

апс1 еУо1и1юп о$ %о\етптепЫ 81гисШге8. Роиг1Ь

сЬар1ег 18 ап апа1у818 оГ 1Ье сшс1а1 81ер8 \уЫсЬ 1ес1 1о

1Ье сгеаНоп оГ Уи^овкуха (1914-1921), тат1у Ггот

1Ье 8егЫап вШе. РШЬ 18 сопсеп1га1ес1 агоипс1 Ше

Гипс1атеп1а1 8егЬ-Сгоа1 т18ипс1ег81апс1т§8 йигт§ 1Ье

ш1епуаг репос1 тс1исИп§ сИвсиввюп оГ соп8ециепсе8.

РШЬ е88ау 18 ргоЬаЫу 1Ье то81 соп1гоуета1: 11 1геа18

саи8е8, йеуе1ортеп18 апс1 ои1соте8 оГ ^огИ \у*аг Т\уо

т Уи§ов1аУ1а. Рта1 р1есе 18 8оте1Ьт§ о!' а сопс1и-

810П. ТЬе аи1Ьог 1пес1 1о рот1 ои1 сеЛат Ьа81С по1юп8

уЛисЬ, ассогсИп§ 1о 1Ье аи1Ьог, йейпей 8егЬ<Зот ав а

па1юпа1 Шеа т Ше соиг8е оГ 8егЫап ги81опса1 ехреп-

епсе.
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