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ДРНИКОЛАСТОЈАНОВИЋ
ИЗМЕЂУСРПСТВАИЈУГОСЛОВЕНСТВА

ДРАГАМАСТИЛОВИЋ

Сво јом по ли тич ком дје лат но шћу др Ни ко ла Сто ја но вић оби ље жио је 
јед ну од пре лом них епо ха у исто ри ји срп ског на ро да, али и по ред то
га о ње го вом жи во ту и дје лу срп ска исто ри о гра фи ја још уви јек не ма 
јед ну цје ло ви ту сту ди ју, ко ја би све стра но осви је тли ла жи вот ни пут, 
по ли тич ка опре дје ље ња и јав ни рад ове из у зет но зна чај не лич но сти 
срп ске и ју го сло вен ске исто ри је. 

Ни ко ла Сто ја но вић је ро ђен 3. ја ну а ра 1880. го ди не, у ври је ме ка да 
је ње го ва род на Хер це го ви на, по сли је ве ли ког устан ка пр о тив Ту ра ка 
1875–1878. го ди не, из не вје ре них на да и ве ли ког раз о ча ре ња од лу ка
ма Бер лин ског кон гре са, ула зи ла у но ву епо ху осло бо ди лач ке бор бе, 
ово га пу та пр о тив но вог, пу но пер фид ни јег оку па то ра, АустроУгар
ске мо нар хи је. Уста нич ка ге не ра ци ја хер це го вач ких Ср ба има ла је 
сна ге за још је дан уста нич ки под виг, 1882. го ди не, али је вр ло бр зо 
по ста ло ја сно да се пр о тив но вог оку па то ра ви ше не мо же бо ри ти хај
дуч ким ме то ди ма Сто ја на Ко ва че ви ћа. Умје сто то га, на исто риј ску 
по зор ни цу сту па ла је ма ло број на, али до бро орга ни зо ва на и са мо
свје сна, срп ска гра ђан ска кла са, пред во ђе на тр го вач ким ста ле жом, 
са сво јим ме то ди ма ду ге и упор не кул тур нопр о свјет не и при вред не 
на ци о нал не бор бе. Та да је на сту пио пе ри од „на ци о нал ног при би ра
ња и сна ла же ња у но вој си ту а ци ји и но вим бор бе ним сред стви ма. У 
ње му је на ше гра ђан ство по ка за ло сву сво ју ду бо ку на род ну свест и 
сву чар шиј ску уме шност и ра чун ску оце ну пр о тив ни ко вих сна га и 
так тич ну ве шти ну да на ђе нај по год ни је по зи ци је на ко ји ма ће се бо
ри ти“.1 Упра во под ути сци ма те бор бе са зри је ва ла је но ва на ци о нал
на ге не ра ци ја Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не, ге не ра ци ја Ни ко ле Сто
ја но ви ћа, но се ћи у се би дје чач ке успо ме не на слав но до ба Сто ја на 
Ко ва че ви ћа, а са зри је ва ју ћи уз праг ма тич ну по ли тич ку бор бу Гли го
ри ја Јеф та но ви ћа, Во ји сла ва Шо ле, Вла ди ми ра Ра до ви ћа, Ко сте Ку
јун џи ћа и дру гих на род них пр ва ка. Мен та ли тет те ге не ра ци је, ко ја 
је на се би по ни је ла нај ве ћи те рет на ци о нал не бор бе Ср ба из Бо сне и 
Хер це го ви не пр о тив аустро у гар ске „кул тур не и по ли тич ке ми си је“, 
на ста јао је упра во из син те зе тих два ју еле ме на та. То су, углав ном, 

1 Ва сиљ По по вић, На ци о нал на Бо сна и Хер це го ви на и Ва сиљ Гр ђић, Спо ме ни ца 
Ва си ља Гр ђи ћа, ре принт из да ње, Би ле ћа – Гац ко 2002, 169.
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би ли мла ђи, ака дем ски обра зо ва ни љу ди, а мно ги од њих су се шко
ло ва ли на европ ским уни вер зи те ти ма, ши ре ћи на тај на чин вла сти те 
по гле де и ис ку ства, али уви јек се вра ћа ју ћи у Бо сну и Хер це го ви ну 
са же љом да сте че но зна ње упо три је бе у ко рист свог на ро да. За њих 
се мо же са пра вом ре ћи да су пред ста вља ли пр ву пра ву ин те лек ту ал
ну ели ту срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни. Мла ђи, обра зо ва ни
ји и пу но енер гич ни ји, они ће ве о ма бр зо по ста ти оштри кри ти ча ри 
опор ту ни зма ста рих бо ра ца за цр кве ношкол ску ауто но ми ју. Су коб 
те дви је на ци о нал не ге не ра ци је ни је имао у по за ди ни са мо раз ми
мо и ла же ње у по ли тич кој так ти ци, већ и у со ци јал ном пр о гра му. На
и ме, ста ри ју ге не ра ци ју чи ни ли су углав ном ва ро шки по сјед ни ци, 
тр гов ци и све ште ни ци ко ји, за раз ли ку од мла ђе ге не ра ци је, ни су 
би ли за ин те ре со ва ни за ра ди кал но по кре та ње и рје ша ва ње аграр ног 
пи та ња, јер је кмет ска зе мља све ви ше пре ла зи ла из ру ка ага и бе го ва 
ко ји су пр о па да ли, у ру ке овог сло ја срп ског гра ђан ства ко ји је све 
ви ше еко ном ски ја чао. А зе мља је би ла та да ва жан обје кат тр го ви не 
и шпе ку ла ци ја, ко ји ма се тр го вач ки ста леж енорм но бо га тио. Убр зо 
је су коб ста ри је и мла ђе ге не ра ци је кул ми ни рао у ли сту Срп ска ри
јеч, ка да су уред ни ци Ва сиљ Гр ђић и Ђор ђе Чо ко ри ло от пу ште ни од 
стра не вла сни ка ли ста, Управ ног од бо ра Срп ске ди о нич ке штам па
ри је, ко ји су чи ни ли Гли го ри је Јеф та но вић, Ри сто Ха џи Да мја но вић, 
Ни ко ла Ка ши ко вић, Мак сим Пр ња то вић и Алек са Бе са ро вић. Чо ко
ри ло и Гр ђић су от пу ште ни за то што су ин си сти ра ли да об ја ве ви јест 
о де мон стра ци ја ма срп ске омла ди не пр о тив Мак си ма Пр ња то ви ћа и 
на зва ли га из ро дом за то што је ис та као ту ђе за ста ве умје сто срп ске. 
У су шти ни спо ра у ства ри је би ло не сла га ње Гр ђи ћа и Чо ко ри ла да 
лист уре ђу ју ло јал но аустро у гар ској вла сти, што су од њих тра жи ли 
Јеф та но вић и оста ли. О том су ко бу је Ва сиљ Гр ђић штам пао у Но вом 
Са ду чак и јед ну бр о шу ру.2 Би ло је са свим ја сно да је са зре ло ври
је ме да по ли тич ку и на ци о нал ну ини ци ја ти ву Ср ба у Бо сни и Хер
це го ви ни од тр го ва ца, већ из мо ре них ду го трај ном бор бом за цр кве
ношкол ску ауто но ми ју, ко ја их је ко шта ла и ве ли ких ма те ри јал них 
жр та ва, пре у зме мла ђа ге не ра ци ја ин те лек ту а ла ца. У ци љу осни ва ња 
но вог по ли тич ког опо зи ци о ног ли ста и по кре та ња но ве срп ске по
ли тич ке ини ци ја ти ве, вра ти ли су се у Мо стар 1906. го ди не др Урош 
Круљ и др Ни ко ла Сто ја но вић. Пр ви је на пу стио до та да шњу слу жбу 
оп штин ског ље ка ра у Би је љи ни, а дру ги мје сто уред ни ка ли ста Ду
бров ник у Ду бров ни ку.3 Та ко се по че ла оку пља ти хер це го вач ка опо
зи ци о на гру па, ко ја ће се по свом ли сту На род, ко ји је по кре нут 1907. 
го ди не у Мо ста ру, че шће на зи ва ти „На ро до ва гру па“. Идеј ни во ђа 
ове опо зи ци о не гру пе по стао је Ри сто Ра ду ло вић Рин да, за ко га Ни
ко ла Сто ја но вић ка же: „Је дан чо век од ве ли ког та лен та и обра зо ва ња, 
од ве ли ке гра ђан ске хра бро сти, Ри сто Ра ду ло вић, уред ник „На ро да“, 
по стао је сто га идеј ни во ђа не јед не по ли тич ке гру пе, не го це ле јед
не бо сан скохер це го вач ке ге не ра ци је. Омла ди на је гле да ла у ње му 
пра вог апо сто ла мо дер ног на ци о на ли зма. Ње гов ре ал ни иде а ли зам 

2 Ва сиљ Гр ђић, Ри јеч дви је о на шем спо ру, Но ви Сад 1906.

3 Др Урош Круљ, На ро до ва гру па њен рад и иде о ло ги ја, Гла сник ју го сло вен ског 
пр о фе сор ског дру штва, ју ли–ав густ 1937, Мо стар и Хер це го ви на, Бе о град 1937, 
1017.
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и мр жња на Аустри ју би ли су по ста ли пу то каз ле пе бу дућ но сти.“4 
По ли тич ки пр о грам „На ро до ве гру пе“ обра зло жио је њен ис так ну ти 
при пад ник, др Урош Круљ, на сље де ћи на чин: „пот пу на по ли тич ка 
ауто но ми ја Бо сне и Хер це го ви не као са став ног ди је ла Тур ске ца ре
ви не са де мо крат ским ре жи мом, из ра же ним у устав ној и пар ла мен
тар ној вла да ви ни... ауто ном на са мо стал ност Бо сне и Хер це го ви не 
ни је нам на рав но био зад њи циљ, и свр ха, не го са мо као пре ла зна 
ета па за сје ди ње ње са Ср би јом и Цр ном Го ром у згод ном мо мен ту и 
по сли је из вр ше них при пре ма пре ма при мје ру Ис точ не Ру ме ли је и 
ње ног ује ди ње ња са Бу гар ском.“5 Ауто но ми ја Бо сне и Хер це го ви не, 
као пре ла зна ета па ка ује ди ње њу са Ср би јом и Цр ном Го ром, оста ла 
је и по сли је анек си је БиХ глав ни им пе ра тив ни по ли тич ки циљ ове 
гру пе. Сто ја но вић је то об ја снио ри је чи ма: „За хтјев пот пу не ав то но
ми је на ша је са мо о бра на, ка те го рич ки им пе ра тив на шег са мо 
одр жа ња.“6

То је, да кле, био по ли тич ки пр о грам и на ци о нал на иде о ло ги ја са ко
јом је Ни ко ла Сто ја но вић ушао у јав ни по ли тич ки жи вот, као је дан 
од осни ва ча и нај зна чај ни јих пред став ни ка тзв. „На ро до ве“ гру пе у 
Бо сни и Хер це го ви ни. Ме ђу тим, ње го ви по ли тич ки по гле ди му ти ра
ли су по сте пе но за не ких пет на е стак го ди на, од пот пу ног не ги ра ња 
по сто ја ња Хр ва та као по себ не на род но сти до нај ве ћег за го вор ни ка 
ју го сло вен ског ује ди ње ња, чак до мје ре да по ста не огор че ни пр о тив
ник срп ске вла де и мо гу ћег ује ди ње ња Бо сне и Хер це го ви не са Ср би
јом, 1918. го ди не. На тај на чин, Сто ја но вић је до 1918. го ди не очи
глед но од сту пио и од по ли тич ког пр о гра ма „На ро до ве гру пе“, чи је је 
по гле де и по ли ти ку за сту пао, па у до број мје ри и сам кре и рао, све до 
Пр вог свјет ског ра та. Има ју ћи у ви ду да је он, као је дан од осни ва
ча и нај а гил ни јих чла но ва Ју го сло вен ског од бо ра, за јед но са др Ду
ша ном Ва си ље ви ћем и др Ми ла ном Ср шки ћем пред ста вљао Бо сну и 
Хер це го ви ну у том од бо ру и у не баш за не мар љи вој мје ри од лу чи вао 
о ње ној суд би ни по сли је ра та, за срп ску исто ри о гра фи ју, по себ но у 
Бо сни и Хер це го ви ни, би ло би од пр во ра зред ног зна ча ја осви је тли
ти узро ке и по за ди ну те му та ци је по ли тич ких и иде о ло шких на че ла, 
пр вен стве но Ни ко ле Сто ја но ви ћа, а за тим и Ду ша на Ва си ље ви ћа. За 
раз ли ку од њих дво ји це, Ми лан Ср шкић је стао на стра ну срп ске вла
де и због то га на пу стио Ју го сло вен ски од бор.7 Али основ но пи та ње 
не би тре ба ло да бу де за што је Ни ко ла Сто ја но вић по стао је дан од 
апо сто ла ју го сло вен ства, већ за што се ње го во ју го сло вен ство у то ку 
Пр вог свјет ског ра та по зи ци о ни ра ло на ан ти срп ске осно ве и иде о ло
шки ве за ло за За греб и оне ви зи је ју жно сло вен ског ује ди ње ња ко је су 
ис кљу чи ва ле би ло ка кву мо гућ ност прет ход ног ује ди ње ња срп ског 
на ро да, што је у осно ви био не са мо по ли тич ки пр о грам Ни ко ле Сто

4 Ни ко ла Сто ја но вић, По глед на бо сан ску по ли ти ку од 1903. до 1914. год., у 
књи зи: На пор Бо сне и Хер це го ви не за осло бо ђе ње и ује ди ње ње, Са ра је во 1938, 174–
175.

5 Др Урош Круљ, н.ч., 1021.

6 Др Ни ко ла Сто ја но вић, Ауто но ми ја Бо сне и Хер це го ви не, је дан нео др жа ни го вор, 
За греб 1910, 15.

7 Пе ро Сли јеп че вић, Бо сна и Хер це го ви на у свјет ском ра ту, у: На пор Бо сне и 
Хер це го ви не за осло бо ђе ње и ује ди ње ње, Са ра је во 1929, 263.
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ја но ви ћа и ње го вих дру го ва до ра та већ и вје ков на же ља срп ског на
ро да у Бо сни и Хер це го ви ни?

Ко ју го ди ну при је не го што је, из ме ђу оста лих, и на ње го ву ини ци ја
ти ву у Мо ста ру по кре нут лист „На род“ и фор ми ра на тзв. „На ро до ва“ 
гру па, Ни ко ла Сто ја но вић је 1902. го ди не штам пао јед ну бр о шу ру 
под на сло вом „Ср би и Хр ва ти“, гдје је из нио сво је по гле де о Хр ва ти ма 
и Ср би ма, као и о на ци о нал ном пи та њу на Бал ка ну. По зи ва ју ћи се на 
Ма ци ни је ве те о ри је на род но сти, Сто ја но вић је та да ус твр дио да „Хр
ва ти ни ти има ју по себ ног је зи ка, ни за јед ни це оби ча ја, ни чвр стог је
дин ства жи во та, ни, што је глав но, сви је сти о ме ђу соб ној при пад но
сти и с то га не мо гу би ти по себ на на род ност... Је дан се љак из око ли
не За гре ба не са мо да не зна да има љу ди ко ји се на зи вљу Хр ва ти ма у 
Дал ма ци ји, Сла во ни ји, Ис три, па чак и у Бо сни, не го не зна ни за се, 
да при па да из ве сној хр ват ској на род но сти.“8 Са по зи ци ја ње го вог ка
сни јег гор љи вог ју го сло вен ства, за ни мљи во из гле да и та да шњи Сто
ја но ви ћев став да су Га је во „илир ство“, Штро сма је ро во „ју го сло вен
ство“, па на кра ју и Стар че ви ће во „хр ват ство“ у ства ри са мо аустриј
скова ти кан ски пр о јек ти, ко ји су им би ли по треб ни у од ре ђе ном по
ли тич ком тре нут ку. О то ме он ка же: „Ин те ре сант но је по сма тра ти, 
ка ко су на ста ја ла ра зна име на и ра зни пој мо ви о на род но сти код Хр
ва та упо ре до с ин те ре си ма аустриј ске од но сно ва ти кан ске по ли ти
ке. Кад је Аустри ји тре ба ла ја ка пр о тив те жа Ма џа ри ма, ство ре но је 
Илир ство, ко је би тре ба ло об у хва ти ти Ср бе, Хр ва те и Сло вен це... Кад 
Ср би ни су за то ни нај ма ње во ље по ка за ли, ство ре но је Штро сма је
ро во Ју го сло вен ство, у ко је су већ и Бу га ри убра ја ни. Тај по крет па да 
у оно до ба, кад је Аустри ја во ди ла још зад њу бор бу с Ма џа ри ма, и 
кад се по че ла ства ра ти та ли јан ска др жа ва и Аустри ја по че ла ба ца ти 
очи на Бал кан. По у ни ја ти ти ју жне Сло ве не, то је био циљ он да шње 
аустриј скова ти кан ске по ли ти ке. При ли ком по кре та ња пи та ња о бу
гар ској ег зар хи ји има ли су и су ви ше раз ло га да оче ку ју пот пун успех. 
Штро сма је ро ва уло га је ту по зна та. Кад су се те на де раз би ле и кад је 
ство ре на ме сто је дин стве не Аустри је ду а ли стич ка АустроУгар ска са 
по дје лом сфе ра не мач ких и ма џар ских ин те ре са до шло је у упо тре бу 
di vi de et im pe ra – ство ре но је Стар че ви ће во Хр ват ство.“9 Очи глед но 
је да ће став Ни ко ле Сто ја но ви ћа о Штро сма је ро вом ју го сло вен ству 
као аустриј скова ти кан ском пр о јек ту по сте пе но иш че за ва ти у ње го
вим по ли тич ким по гле ди ма или до би ја ти са свим дру га чи је фор ме, 
али оста је не ја сно ка ко ће се ње го ви по гле ди на ју жно сло вен ско ује
ди ње ње раз ви ја ти у пе ри о ду те шке на ци о нал не и по ли тич ке бор бе 
Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни пр о тив аустро у гар ске упра ве од 1906. 
до 1914. го ди не. У том пе ри о ду Сто ја но вић је је дан од нај а гил ни
јих срп ских по ли ти ча ра у Бо сни и Хер це го ви ни, је дан од глав них 
во ђа Срп ске на род не орга ни за ци је и члан Са бо ра, али ње го во 
ју го сло вен ство у том пе ри о ду не ма, чи ни се, не ке ја сне фор ме и пре
ци зни ја од ре ђе ња. Оно се, исти ни за во љу, че сто по ми ње у ње го вим 
ра до ви ма ка да го во ри о Бо сни и Хер це го ви ни у том пе ри о ду, али ти 
ра до ви су пи са ни знат но ка сни је, ка да је ју го сло вен ска др жа ва већ 
би ла ство ре на, а он се де кла ри сао као бес ком про ми сни иде о лог и 

8 Ни ко ла Сто ја но вић, Ср би и Хр ва ти, Но ви Сад 1902, 8.

9 Н. Сто ја но вић, Ср би и Хр ва ти, 11.
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апо стол ју го сло вен ства. И у тим ра до ви ма, на гла ше но Сто ја но ви ће во 
ис ти ца ње ју го сло вен ске сви је сти, па чак и ју го сло вен ског на ци о на ли
зма, ме ђу пред рат ним срп ским по ли ти ча ри ма у Бо сни и Хер це го ви
ни не из гле да ју ни ма ло увјер љи во, по го то во ако има мо у ви ду опре
зне ста во ве пре ма ју го сло вен ству ко је је из но сио иде о лог „На ро до ве“ 
гру пе Ри сто Ра ду ло вић Рин да.10 

По из би ја њу Пр вог свјет ског ра та, Ни ко ла Сто ја но вић се на шао у 
Ср би ји, гдје је са гру пом срп ских на уч ни ка уче ство ва во у фор му ли
са њу рат них ци ље ва Ср би је на ба зи ју го сло вен ског ује ди ње ња, ко ји 
су пр ви пут на шли из ра за у рат ној пр о кла ма ци ји кра ља Алек сан дра 
од 4. ав гу ста 1914, за тим де ве тој цир ку лар ној но ти срп ске вла де од 
4. сеп тем бра 1914, и ко нач но у Ни шкој де кла ра ци ји срп ске вла де 
од 7. де цем бра 1914. го ди не.11 Ок то бра мје се ца 1914. го ди не срп ска 
вла да је би ла оба ви је ште на да су три ис так ну та јав на и по ли тич ка 
рад ни ка из Дал ма ци је до шли у Рим, гдје су са ве знич ким ди пло мат
ским ми си ја ма са оп шти ли да Дал ма ци ја и све оста ле ју го сло вен ске 
по кра ји не АустроУгар ске же ле да се осло бо де и при кљу че Ср би ји.12 
Та тр о ји ца Дал ма ти на ца би ли су Иван Ме штро вић, Ан те Трум бић 
и Фра но Су пи ло. Већ кра јем ок то бра 1914. го ди не, Ни ко ла Па шић 
и срп ска вла да у су срет им ша љу дво ји цу ис так ну тих срп ских ин те
лек ту а ла ца и по ли тич ких рад ни ка из Бо сне и Хер це го ви не, Ни ко лу 
Сто ја но ви ћа и Ду ша на Ва си ље ви ћа. Ни ко ла Па шић им је 27. ок то бра 
у не ко ли ко та ча ка дао ин струк ци је за ства ра ње Ју го сло вен ског од
бо ра, а глав ни циљ ње го вог ра да је тре бало да бу де ства ра ње је дин
стве не ју го сло вен ске, евен ту ал но срп скохр ват ске др жа ве, а уз оси
гу ра но је дин ство срп ског пле ме на, Хр ва ти ма се мо гу да ти уступ ци 
ко ји не ква ре је дин ство др жа ве и не оте жа ва ју ко нач но кри ста ли са
ње је дин стве не на ци је. Пред сјед ник од бо ра не мо ра да бу де Ср бин.13 
На пр вом са стан ку Сто ја но ви ћа и Трум би ћа у Ита ли ји, Трум бић се, 
по Сто ја но ви ће вим тврд ња ма, сло жио са свим ин струк ци ја ма Ни ко
ле Па ши ћа, осим са сед мом тач ком по ко јој је Ју го сло вен ски од бор 
тре ба ло да фи нан си ра срп ска вла да, јер је сма трао да би му то зна
чај но ума њи ло ври јед ност пред са ве зни ци ма.14 Осим то га, зах ти је
вао је да се при је би ло ка кве за јед нич ке ак ци је са че ка по вра так Су
пи лов из Бор доа, та да шњег сје ди шта фран цу ске вла де, гдје је овај 
био оти шао да се рас пи та о си ту а ци ји и да, по мо гућ но сти, из ло жи 
са ве зни ци ма по ли тич ке по зи ци је Дал ма ци је. Ко нач на од лу ка о по

10 О то ме оп шир ни је по гле да ти: Ри сто Ра ду ло вић, Иза бра ни ра до ви, Са ра је во 
1988.

11 О фор му ли са њу рат них ци ље ва Ср би је и уче шћу Ни ко ле Сто ја но ви ћа у то ме, 
оп шир ни је по гле да ти: Ми ло рад Ек ме чић, Рат ни ци ље ви Ср би је, Бе о град 1973; 
Љу бин ка Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1914–
1920, Бе о град 1987; Ђор ђе Стан ко вић, Ни ко ла Па шић и ју го сло вен ско пи та ње, 
Бе о град 1985; Đor đe Stan ko vić, Sr bi ja i stva ra nje Ju go sla vi je, Be o grad 2009; Ми ра 
Ра до је вић, На уч ник и по ли ти ка, по ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар ко ви ћа 
(1874–1946), Бе о град 2007.

12 Др Ни ко ла Сто ја но вић, Ср би ја и Ју го сло вен ско ује ди ње ње, Бе о град 1939, 41.

13 Н. Сто ја но вић, Ју го сло вен ски од бор, 10–11.

14 Архив Срп ске ака де ми је на у ка и умјет но сти, фонд Ни ко ле Сто ја но ви ћа, бр. 
12554/12.
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кре та њу јед не за јед нич ке ак ци је до не се на је у Фи рен ци на тр о днев
ном са стан ку Трум би ћа, Сто ја но ви ћа и Су пи ла 22–25. но вем бра 
1914. го ди не. Са тог са стан ка Сто ја но вић је по нио ути ске о Су пи лу 
као ин те ли гент ном са мо у ку, ко ји је „у ве зи са сло бод ним зи да ри ма, 
има ам би ци ју да из гле да ди пло мат ски, мо жда же ли да по ста не во ђа 
по кре та и чи ни ми се и да свој не у спех же ли да при ка же као при
ви дан успех.“15 О Трум би ћу Сто ја но вић ка же. „Трум бић је хла дан, 
пун так та и с то ли ко до брог (.......).16 Мир но, пре мно го раз го ва ра мо 
о пр о шло сти, о са да шњо сти и пра ви мо пла но ве за бу дућ ност, али 
не до ди ру је мо осе тљи во пи та ње ко ће ру ко во ди ти по кре том.“17 То 
су да кле би ли љу ди с ко ји ма је Ни ко ла Сто ја но вић пла ни рао да по
ве де ју го сло вен ску ак ци ју у еми гра ци ји. Ме ђу тим, из ово га је ја сно 
да Ју го сло вен ски од бор ни је био фор ми ран на овом са стан ку у Фи
рен ци ни ти уоп ште те го ди не, ка ко је то ка сни је Сто ја но вић знао да 
ус твр ди у не ким сво јим тек сто ви ма.18 У Фи рен ци су, пре ма Сто ја но
ви ћу, до не се ни сле де ћи за кључ ци: „а) По мо ћи ства ра ње је дин стве
не ју го сло вен ске (евен ту ал но срп скохр ват ске) др жа ве, ин фор ми
са њем ме ро дав них кру го ва и пу бли ци стич ком ак ци јом; б) Из ра ди ти 
пред ло ге за др жав ну орга ни за цју, ко ју тре ба при ме ни ти иза оку па
ци је Срп ске вој ске, и пре да ти их сво је врем ено срп ској вла ди.“19 Ту 
је, та ко ђе, од лу че но да сје ди ште еми грант ске ак ци је бу де у Лон до
ну због сло бо де штам пе, гдје јав но ми шље ње мо же има ти ута ца ја на 
од лу ке вла де, за тим због то га што Лон дон, као цен тар по мор ског са
о бра ћа ја, омо гу ћа ва бр же ве зе са пре ко о ке ан ском еми гра ци јом, а 
осим то га, та мо су би ли до бри по зна ва о ци ју жно сло вен ских при ли ка 
Х. В. Стид и Си тон Вот сон.20 Да кле, из по ме ну тих за кљу ча ка, ја сно је 
да је циљ Ју го сло вен ског од бо ра би ла пу бли ци стич ка ак ци ја у ко рист 
ју го сло вен ског ује ди ње ња, а ни ка ко ди пло мат ска ак ци ја, по себ но 

15 Исто.

16 Не чит ко у ори ги нал ном тек сту.

17 АСА НУ, 12554/12.

18 Та ко, на при мјер, у свом тек сту Бо сан скохер це го вач ка по ли ти ка од 1903–
1918. го ди не, Сто ја но вић ка же: „Пре ма јед ном пред рат ном за кључ ку во ђа на ци
о нал ног по кре та у Дал ма ци ји и Бо сни тре ба ло се у слу ча ју вој не АустроУгар ске 
пр о тив Ср би је на ћи у Ита ли ји. Та ко је, од мах у је сен 1914, с одо бре њем вла де 
Кра ље ви не Ср би је до шло до осни ва ња Ју го сло вен ског од бо ра, ко ји ће доц ни је 
игра ти ве ли ку уло гу у исто ри ји на шег ује ди ње ња.“ (Ни ко ла Сто ја но вић, По глед 
на бо сан ску по ли ти ку од 1903. до 1914. год., у књи зи: На пор Бо сне и Хер це го ви не 
за осло бо ђе ње и ује ди ње ње, Са ра је во 1938, 162). Не из гле да увјер љи во ни Сто ја но
ви ће ва тврд ња да су се во ђе на ци о нал ног по кре та из Бо сне и Дал ма ци је на шле у 
Ита ли ји по не ком пред рат ном до го во ру, по го то во што он у јед ном свом дру гом 
спи су от кри ва ко су би ли ти по ли ти ча ри из БиХ и Дал ма ци је ко ји су се при је 
ра та са ста ли и до го во ри ли по кре та ње ју го сло вен ске ак ци је у Ита ли ји, у слу ча ју 
ра та. То су, на вод но, би ли Смо дла ка, Трум бић, Сто ја но вић и А. Шо ла. (Н. Сто
ја но вић, Ју го сло вен ски од бор, члан ци и до ку мен ти, За греб 1927, 9). Има ју ћи у 
ви ду да се по чет ком ра та од на ве де не че тво ри це је ди но Трум бић на шао у Ита
ли ји, ово Сто ја но ви ће во при ча ње ви ше ли чи на на кнад ну же љу да се Па ши ћу и 
срп ској вла ди од рек не од луч на уло га у ства ра њу Ју го сло вен ског од бо ра. Осим 
то га, Ју го сло вен ски од бор ни је фор ми ран та да у Ита ли ји, већ знат но ка сни је и 
иза зван дру гим окол но сти ма.

19 Н. Сто ја но вић, Ју го сло вен ски од бор, 11.

20 АСА НУ, 12554/12.
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пр о тив срп ске вла де, а ко ју ће они убр зо по ве сти. Ме ђу тим, по сли је 
раз го во ра у Фи рен ци, Трум бић, Хин ко вић и Лу јо Вој но вић де цем
бра мје се ца 1914. не исту па ју у име Ју го сло вен ског од бо ра ни у име 
ју го сло вен ске еми грант ске ак ци је, већ у име Хр ват ског од бо ра ко ји 
је кон сти ту и сан у Ри му. Исти ти, ја ну а ра 1915. го ди не, фор ми ра ју у 
Ри му Управ ни од бор Ја дран ске ле ги је, али у ње му очи глед но не уче
ству је ни Ни ко ла Сто ја но вић ни Ду шан Ва си ље вић, што се ја сно ви ди 
из ка сни јих тек сто ва Ни ко ле Сто ја но ви ћа, гдје он ка же: „У по чет ку је 
то би ла гру па до бро на мер них љу ди ко ја је код над ле жних ди пло ма та 
из ја ви ла же љу свих аустроугар ских Ју го сло ве на да се они осло бо де 
и ује ди не с не за ви сним ју го сло вен ским др жа ва ма, Ср би јом и Цр ном 
Го ром. Ма ло доц ни је та гру па са се ди штем у Ри му пре тре са пи та
ње осни ва ња јед не Ја дран ске ле ги је до бро во ља ца, ко ја би би ла вид на 
ма ни фе ста ци ја ове ју го сло вен ске же ље за осло бо ђе њем и ује ди ње
њем.“21 Очи глед но је да је та да шња хр ват ска еми гра ци ја у Ри му с 
јед не стра не ко ке ти ра ла са срп ском вла дом и Па ши ће вим ви зи ја ма 
ства ра ња Ју го сло вен ског од бо ра и ње го ве, при је све га пр о па ганд не 
ак ци је у ино стран ству, али су с дру ге стра не др жа ли отво ре ном соп
стве ну сло бо ду ак ци је, за ви сно од то га ка ко ће се да ље раз ви ја ти си
ту а ци ја на фр он то ви ма. У том сми слу тре ба ло би по сма тра ти и по ку
шај ства ра ња Ја дран ске ле ги је ко ју су тре ба ли чи ни ти до бро вољ ци из 
ју го сло вен ских обла сти Мо нар хи је, али не ве за но за срп ску вла ду и 
вој ску. Она је, очи глед но, тре ба ло да бу де не ка вр ста вој не си ле, ако 
не Хр ват ског од бо ра у Ри му, а оно бар оног ди је ла еми гра ци је ко ји је 
та мо по ли тич ки дје ло вао и то ви ше као „мо рал но зна ме но ва ње“ не го 
као би тан вој ни фак тор. По себ но из гле да симп то ма тич но да ови до
бро вољ ци ни су пла ни ра ни да бу ду при кљу че ни срп ској или цр но гор
ској вој сци, ко је су већ по ла го ди не ра то ва ле, већ је као глав ни циљ 
Ја дран ске ле ги је би ло да „по ред срп ске вој ске по ма же осло ба ђа њу 
на шег на ро да од ње мач ког и ма џар ског роп ства“, а као пр о стор дје
ло ва ња Ја дран ске ле ги је озна че ни су „на ши кра је ви Ја дран ског мо
ра“.22 Ту су очи глед но при сут ни пр ви ко ри је ни оног ду а ли зма и раз
ми мо и ла же ња Ју го сло вен ског од бо ра и срп ске вла де, ко ји ће ка сни је 
до ћи до из ра жа ја. 

Не сум њи во је пр ва ви о ли на хр ват ске или ју го сло вен ске еми гра ци је 
у Ри му био Фра но Су пи ло, а ње го ва пр ва бри га, због ко је је оби ла
зио европ ске пре сто ни це, ни је би ла ства ра ње ју го сло вен ске др жа
ве, већ од бра на Ја дран ског при мор ја од ита ли јан ских пре тен зи ја и 
ства ра ње што по вољ ни јих усло ва за Хр ва те у слу ча ју по бје де си ла 
Атлан те. Је ди ни на чин да се Хр ва ти од по ра же не стра не у ра ту, 1918. 
го ди не, пре ко но ћи пр о гла се за по бјед ни ке у ра ту, би ла је иде ја ју
го сло вен ства, за ко ју су, пре ма Су пи ло вим по ли тич ким по гле ди ма, 
ду жни би ли ги ну ти срп ски вој ни ци, док су хр ват ски пу ко ви у са ста ву 
аустро у гар ске вој ске ју ри ша ли на њих на Це ру, Ко лу ба ри, Дри ни и 
дру гим ра ти шти ма пр о тив Са ве зни ка. Очи глед но да за Су пи ла ју го
сло вен ство ни је би ло циљ већ по ли тич ко сред ство. Због то га се Су пи
лу ни је ни жу ри ло са фор ми ра њем Ју го сло вен ског од бо ра, све док је 

21 Исто.

22 Фер до Ши шић, До ку мен ти о по стан ку Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
1914–1919, За греб 1920, 18. (Управ ни од бор Ју го сло вен ске ле ги је Ју го сло ве ни
ма, ја ну ар 1915.)
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он имао шан су да по европ ским пре сто ни ца ма отва ра и об ја шња ва 
хр ват ско пи та ње у окви ру Мо нар хи је, исти ни за во љу, вје што укон
по нова но у при чу о ју го сло вен ству. Због све га то га, Ју го сло вен ски 
од бор фор мал но је кон сти ту и сан тек на са стан ку у Па ри зу 1. ма ја 
1915, а за пред сјед ни ка је иза бран Ан те Трум бић. Већ де се так да на 
по сли је то га од бор је по чео да дје лу је у Лон до ну. Сто ја но вић твр
ди да су у том ме ђу вре ме ну ак ци је ју го сло вен ске еми гра ци је и срп
ске вла де би ле у пот пу ном са гла сју. „Сав тај по сао у по чет ку, као и 
доц ни је, ови ју го сло вен ски па три о ти са оп шта ва ју прет ход но срп ској 
вла ди и по сту па ју увек та ко да се ви ди и за јед нич ки циљ и за јед нич
ка ди рек ти ва. Већ у пр о ле ће 1915. де ле га ти ове ју го сло вен ске гру пе 
пу ту ју у Ниш да се по са ве ту ју са вла дом Ср би је о да љој ак ци ји, а по 
спо ра зу му пр о ду жу ју пут за Пе тро град да оба ве сте и ру ске ме ро дав
не кру го ве о сво јим же ља ма и на ме ра ма.“23 Осим Су пи ла, у Ниш и 
Пе тро град је пу то вао и Ду шан Ва си ље вић. Ме ђу тим, у Пе тро гра ду су 
ти „ју го сло вен ски па три о ти“, тач ни је Су пи ло, пр ви са зна ли за тај не 
пре го во ре Са ве зни ка са Ита ли јом, ко ји ће би ти уоб ли че ни у Лон
дон ски уго вор од 26. aприла 1915. го ди не.24 По што су схва ти ли да 
би по од ред ба ма тог уго во ра Ср би ја мо гла до би ти не са мо Бо сну и 
Хер це го ви ну, већ и ши ро ки из лаз на мо ре у Дал ма ци ји, и да Хр ват
ске ни ти „хр ват ског пи та ња“ у од ред ба ма тог уго во ра уоп ште и не ма, 
тек по сле то га, еми гран ти у Па ри зу, 1. ма ја 1915. го ди не, кон сти ту и
шу Ју го сло вен ски од бор. Да је Лон дон ски уго вор ди рект но ути цао на 
фор ми ра ње Ју го сло вен ског од бо ра по твр ђу је и Ни ко ла Сто ја но вић 
у сво јим нео бја вље ним сје ћа њи ма, гдје ка же: „...стал но до ла зе ве сти 
да су Са ве зни ци обе ћа ли Ита ли ји до бар део ју го сло вен ског при мор ја 
као це ну ње ног ула ска у рат. На ви кли на ма ле по ли тич ке ге сто ве у 
на шој уској по кра јин ској ат мос фе ри, ми смо вр ло збу ње ни пред за
дат ком да ли, шта и ка ко на ту евен ту ал ност да ре а гу је мо. У јед ном 
смо ипак сло жни – тре ба да се кон сти ту и ше мо да би мо гли ис ту
пи ти као це ли на и да пре да мо ме мо ран дум о на шим же ља ма.“25 Не 
из гле да вје ро ват но да Сто ја но вић за и ста ни је схва тао да пр ва ви о
ли на хр ват ске еми гра ци је у том тре нут ку ни је Трум бић већ Су пи
ло и да је до фор ми ра ња Ју го сло вен ског од бо ра до шло због Су пи ло
вих ско ро па нич них бр зо ја ва ко је је из Пе тро гра да слао Трум би ћу 
је дан за дру гим, да хит но иду у Лон дон и спа са ва ју што се спа си ти 
да. „О Су пи ло вим по ру ка ма др Трум би ћу да по ђе с дру го ви ма у Лон
дон са др жан је и за че так Ју го сло вен ског од бо ра у Лон до ну и ње го вог 
кон сти ту и ра ња.“26

Пи та ње је и то ко ли ко је Сто ја но вић у пра ву ка да твр ди да су ак ци је 
ју го сло вен ске еми гра ци је би ле у то ври је ме у пот пу ној са гла сно сти 
са срп ском вла дом. Исти ни за во љу, Сто ја но вић је већ 21. но вем
бра (3. де цем бра) 1914. го ди не по слао оп ши ран из вје штај Па ши ћу, 
у ко ме му је ре фе ри сао о то ку и основ ним за кључ ци ма са стан ка у 
Фи рен ци и да љим прав ци ма дје ло ва ња ју го сло вен ске еми гра ци је 
у Ри му. Ме ђу тим, по чет ком де цем бра 1914. го ди не, Трум бић, Ме

23 Др Ни ко ла Сто ја но вић, Ср би ја и Ју го сло вен ско ује ди ње ње, 48.

24 Исто.

25 АСА НУ, 12554/9. 

26 Jo sip Hor vat, Su pi lo – ži vot jed nog hr vat skog po li ti ča ra, Za greb 1939, 371.
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штро вић и Сто ја но вић пре да ли су та да шњем ру ском ам ба са до ру у 
Ри му, Кру пен ском, је дан ме мо ран дум на ру ском је зи ку на ми је њен 
ца ру Ни ко ли, а у ко ме су из не се не „па три от ске на де Ју жних Сло ве
на“.27 Овај ме мо ран дум пре дат је ми мо зна ња срп ске вла де и Ни ко ле 
Па ши ћа, а су де ћи пре ма ре ак ци ја ма ру ске стра не у ње му су из не се
на су прот на ми шље ња од оних ко је је за сту па ла срп ска вла да. То се 
мо же за кљу чи ти из те ле гра ма ко ји је Са зо нов упу тио Кру пен ском 
17. ма ја 1915. го ди не, гдје је под ву као да тај ме мо ран дум „не мо
же се узе ти у об зир пре не го што се до зна гле ди ште срп ске вла де о 
том пред ме ту. Тре ба на по ме ну ти да овај ме мо ран дум ап со лут но не 
од го ва ра оно ме ме мо а ру, ко ји је пре дат од стра не г. Љуб. Сто ја но
ви ћа,28 чла на ака де ми је на у ка у Бе о гра ду, и ко ји се ов де сма тра да 
са др жи те ри то ри јал не пре тен зи је срп ске на ци је.“29 Иако са свим си
гур но ни је уче ство вао у ње го вом фор му ли са њу, не тре ба ни сум ња ти 
да је Ни ко ла Сто ја но вић знао са др жај тог ме мо ран ду ма, јер ако је 
вје ро ва ти по ме ну том до ку мен ту, он је за јед но са Трум би ћем и Ме
штро ви ћем, пре дао тај ме мо ран дум Кру пен ском. У већ по ме ну том 
из вје шта ју Па ши ћу, Сто ја но вић по ми ње да Су пи ло ни је мо гао до ћи 
ра ни је у Фи рен цу, јер је ра дио „ме мо ран ду ме за Из вољ ског“, али ни
шта ви ше не го во ри о њи хо вом са др жа ју, на по ми њу ћи да ће Су пи ло о 
свом ра ду де таљ но оба ви је сти ти Па ши ћа, што, по све му су де ћи, ни је 
био слу чај. Пре ма Сто ја но ви ћу та ак ци ја би ла је иза зва на јед ном на
вод ном из ја вом Кру пен ског „да сма тра и на ше зе мље та ли јан ским“.30 
Те шко је по вје ро ва ти да би је дан ис ку сни ру ски ди пло ма та дао јед ну 
ова кву не смо тре ну из ја ву у том тре нут ку, и да се ту ви ше ра ди ло о 
Су пи ло вој по тре би да на би ло ко ји на чин ути че на ру ско ми шље ње 
јер је, ка ко то и Сто ја но вић по твр ђу је „Пе тро град  сма трао глав ном 
тач ком“.31 Да ак ци ја еми гра ци је у Ри му ни је би ла са свим у са гла сју 
са срп ском вла дом по ка зу је и те ле грам ко ји је у пр вој по ло ви ни ја
ну а ра 1915. го ди не, Кру пен ски по слао ми ни стру Са зо но ву, у ко ме је, 
из ме ђу оста лог, пи са ло: „Тек што се вра тио из Лон до на и снаб де вен 
ку рир ским па со шем на ше та мо шње ам ба са де, Хр ват Су пи ло от пу то
вао је да нас у Пе тро град пре ко Ни ша, где ће пр о ба ви ти не ко ли ко да
на ра ди пре го во ра са срп ском вла дом и са на шим по сла ни ком. Циљ 
је ње го ва пу та спо ра зу ме ти се са срп ском вла дом о осно ва ма по ли
тич ког ује ди ње ња Хр ва та и Сло ве на ца са Ср би ма, и у слу ча ју ако се 
не успе до ћи до спо ра зу ма убе ди ти нас (Ру се) у нео п ход ност, да ми 
на мет не мо јед но сво је вла сти то ре ше ње, без че га це ла ствар, по ми
шље њу Су пи ла, уна пред је осу ђе на на не у спех.“32 Да кле, Су пи ло је 

27 Ми лан П. Ђор ђе вић, Ср би ја и Ју го сло ве ни за вре ме ра та 1914–1918, Бе о град 
1922, 49.

28 Ра ди се о ме мо а ру ко ји су у име срп ске вла де пре да ли Љу бо мир Сто ја но вић 
и Алек сан дар Бе лић у Пе тро гра ду по ло ви ном апри ла 1916. а ко ји је до шао као 
ре ак ци ја на пре го во ре Са ве зни ка и Ита ли је у Лон до ну.

29 Исто, 53–54.

30 АСА НУ, 12554/30. (Пи смо Ни ко ле Сто ја но ви ћа Ни ко ли Па ши ћу од 21. 11. (3. 
12.) 1914. го ди не).

31 Исто.

32 Ци ти ра но пре ма: Ми лан П. Ђор ђе вић, Ср би ја и Ју го сло ве ни за вре ме ра та 
1914–1918, Бе о град 1922, 50.
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ишао у Ниш да пре го ва ра са срп ском вла дом о осно ва ма по ли тич ког 
ује ди ње ња, а не да се по са вје ту је са њом о да љим ак ци ја ма, ка ко то 
на во ди Сто ја но вић. Свје стан да у сво јој по ли тич кој ак ци ји не ма ни 
ле ги ти ми тет ни ман дат да за сту па Ју го сло ве не из Мо нар хи је, а по
го то во да за со бом не ма ни ка кву вој ну ни по ли тич ку си лу, Су пи ло 
на сто ји да нај бо ље ис ко ри сти је ди но што има, а то је огром ни мо рал
ни пре стиж Ср би је, ко ји је код Са ве зни ка за слу жи ла срп ска вој ска 
по бје да ма на Це ру и Ко лу ба ри. На о ру жан Па ши ће вим пре по ру ка ма, 
Су пи ло је из Ни ша пр о ду жио у Пе тро град да увје ра ва ру ске мје ро
дав не кру го ве у сло вен ство Хр ва та и чи та вог Ја дран ског при мор ја, 
а на да све да од ита ли јан ских пре тен зи ја по ку ша спа си ти при мор
је. Да је у то ме имао по др шку, не са мо остат ка Хр ват ског од бо ра из 
Ри ма, већ и Ни ко ле Сто ја но ви ћа и Ду ша на Ва си ље ви ћа, по ка зу је и 
те ле грам Кру пен ског по слат у Пе тро град 10. фе бру а ра 1915, у ко ме 
се, пре ма М. Ђор ђе ви ћу, ка же: „Нај глав ни ји чла но ви ју го сло вен ског 
ко ми те та, пред став ни ци Срп скоХр ват ске ко а ли ци је, по сланик за
гре бач ког Са бо ра, Хр ват Хин ко вић, по сла ник бо сан ског Са бо ра, Ср
бин Сто ја но вић, ко ји жи ви у Же не ви, и дал ма тин ски по сла ник Хр
ват Трум бић, ко ји је у Ри му, мо ле да сма тра те по сла ни ка Су пи ла, 
ко ји сти же у Пе тро град, као њи хо вог пу но мо ће ни ка, чи ја гле ди шта 
пот пу но се сла жу са ње го вим. Ра ни ја раз ми мо и ла же ња Су пи ло ва са 
срп скохр ват ском ко а ли ци јом сад ви ше не по сто је. Пр о грам Су пи ла 
одо бра ва и Па шић.“33 Очи глед но је да је ов дје Кру пен ски об ма нут у 
два на вра та, ка да је у пи та њу тврд ња да Су пи лов пр о грам одо бра ва и 
Па шић, као и то да је Су пи лов су коб са хр ват скосрп ском ко а ли ци
јом пре ва зи ђен. Осим то га, „Су пи лов пр о грам“, као ни чла но ви овог 
„ју го сло вен ског ко ми те та“ ка ко га ру ске ди пло ма те на зи ва ју, ни ти 
ка сни ји Ју го сло вен ски од бор, ни су има ли ни чи ји ман дат, а по го то во 
не ју жно сло вен ских на ро да Аустро у гар ске да их за сту па ју. Из гле да 
да се већ у том тре нут ку при вид ног „са гла сја“ срп ске вла де и хр ват
ске еми гра ци је у Ри му, Сто ја но вић на шао из ме ђу дви је ва тре и био 
при ну ђен да ба лан си ра. Су пи ло ва ми си ја у Пе тро гра ду, а по себ но 
на чин на ко ји је он сво је ути ске из ру ске пре сто ни це пре нио Па ши ћу 
и срп ској вла ди на кон по врат ка, то ли ко се учи ни ла сум њи вом ру
ским мје ро дав ним кру го ви ма, да је кнез Тру бец киј, ру ски по сла ник 
у Ср би ји, осје тио по тре бу да на ту окол ност упо зо ри пре сто ло на след
ни ка Алек сан дра и Ни ко лу Па ши ћа.34

Ре ак ци ја на Лон дон ски уго вор би ло је одр жа ва ње јед не ју го сло вен
ске ма ни фе ста ци је у Ни шу, ма ја 1915, ко јом је ру ко во дио књи жев
ник Иво Ћи пи ко, а ко ме су, по ред пред став ни ка срп ске вла де и вој
ске, при су ство ва ли и мно ги Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци, ко ји су се та да 
или као еми гран ти или као за ро бље ни ци, на шли на тлу Ср би је. Том 
при ли ком до не се на је Ре зо лу ци ја у ко јој се из ме ђу оста лог ка же и 
ово: „... ра ди то га мо ли мо све ве ле вла сти и др жа ве, ко је се да нас бо ре 
за на род ни прин цип и пра ви цу, да наш на род јед не кр ви без у вјет но 
очу ва ју од сва ког ци је па ња, као и ње го ве зе мље од сва ког ки да ња, 
те да омо гу ћи Ср би ји, да из вр ши сво ју осло бо ди лач ку и кул тур ну 

33 Исто, 51.

34 J. Hor vat, n.d., 371.
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ми си ју, ко ја ће би ти за ло гом по сто ја ног ми ра у Евро пи.“35 Убр зо је 
усли је дио Ме мо ар Ју го сло вен ског од бо ра, пре дан бри тан ској вла ди, 
а на фран цу ском је зи ку и ру ском ми ни стру Из вољ ском, а 12. ма ја и 
Ма ни фест Ју го сло вен ског од бо ра бри тан ском на ро ду и пар ла мен ту, 
у ко ме је, из ме ђу оста лог, ре че но: „За Ср би ју се и Цр ну Го ру ра ди о 
ра ту за обра ну и осло бо ђе ње, а не о ра ту за осва ја ње; ове се др жа ве 
бо ре, да осло бо де на ше пле ме од ту ђег јар ма и да нас ује ди не у је дан 
је дин стве ни сло бод ни на род.“36 Ни ко ла Сто ја но вић ак тив но уче ству
је у свим ак ци ја ма Ју го сло вен ског од бо ра у Па ри зу и Лон до ну, а ту 
по чи њу и ње го ви пр ви окр ша ји са оста лим ње го вим чла но ви ма по 
пи та њу ује ди ње ња, али и по пи та њу са мо стал но сти ак ци је по је ди них 
чла но ва од бо ра, при је све га Су пи ла, ко ји је не за до во љан што је од
бор фор ми ран без ње га, а вје ро ват но и због то га што он ни је ње гов 
пред сјед ник. С дру ге стра не, срп ски по сла ник у Лон до ну Ма та Бо
шко вић, не за до во љан је са др жа јем Ме мо ран ду ма бри тан ској вла ди, 
при је све га због то га што се у ње му но ва др жа ва већ на зи ва Ју го сла
ви ја, и та ко, без од лу ке На род не скуп шти не, по ни шта ва на зив Ср
би ја, а по себ но што се у Ме мо ран ду му Дал ма ци ја ве зу је ис кљу чи во 
за Хр ват ску. Сто ја но вић и Ва си ље вић у тим пр вим су ко би ма игра ју 
по сред нич ку уло гу, а на кра ју се усва ја текст Ме мо ран ду ма ко ји ни је 
за до во љио све, али је омо гу ћио да, по сре до ва њем Бо шко ви ћа, тр о
чла на де ле га ци ја Ју го сло вен ског од бо ра, у ко јој је и Сто ја но вић, бу де 
при мље на у бри тан ском ми ни стар ству спољ них по сло ва.37 

За то ври је ме Су пи ло во ди са свим са мо стал ну ди пло мат ску ак ци
ју у Лон до ну и на све стра не ро ва ри пр о тив Ср би је. У ље то 1915. 
го ди не Са ве зни ци вр ше при ти сак на Ср би ју да по пу сти бу гар  
ским те ри то ри јал ним пре тен зи ја ма, а да као ком пе нза ци ју Ср би ја 
до би је Бо сну и Хе це го ви ну, Дал ма ци ју до ви ше Спли та, Срем, Бач ку 
и дио Сла во ни је. У исто то ври је ме бри тан ски ми ни стар спољ них по
сло ва омо гу ћа ва Су пи лу да пре ко ње го вог ми ни стар ства, а без зна ња 
и са гла сно сти остат ка Ју го сло вен ског од бо ра, упу ти де пе шу Па ши ћу 
гдје се на во ди да ће по сли је ра та Бо сна и Хер це го ви на, ју жна Дал ма
ци ја, Хр ват ска и Сла во ни ја би ти сло бод не и мо ћи да са ме од лу че о 
сво јој суд би ни.38 На тај на чин бри тан ска ди пло ма ти ја је по ку ша ва ла 
да под ва ли Па ши ћу, на на чин што би умје сто фор мал не оба ве зе про 
ши ре ња Ср би је на за пад, као ком пен за ци ју за Ма ке до ни ју, она до
би ла са мо обе ћа ње о пле би сци ту, што је Па шић на рав но од био. Овај 
са мо вољ ни Су пи лов по тез иза звао је оштре су ко бе у Ју го сло вен ском 
од бо ру и та кве рас пра ве да је „па ло то ли ко не у ме сних при ме да ба и 
от кри ло се то ли ко раз лич но сти у схва та њу ју го сло вен ског је дин ства, 
да се мо рао сва ки озбиљ но за ми сли ти да ли је мо гу ће на тај на чин 
пр о ду жи ти да ље за јед нич ки рад.“39 То је био ујед но и пр ви окр шај 
Ни ко ле Сто ја но ви ћа са ју го сло вен ском еми гра ци јом из ван Бо сне и 
Хер це го ви не. Су коб је пре ва зи ђен са мо за хва љу ју ћи уви ђав но сти и 

35 Фер до Ши шић, До ку мен ти о по стан ку Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
1914–1919, За греб 1920, 24.

36 Исто, 36.

37 АСА НУ, 12554/9, 133.

38 АСА НУ, 12554/9, 134.

39 Исто.
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по сред нич кој вје шти ни Ива на Ме штро ви ћа.40 Ме ђу тим, Су пи ло се и 
да ље не сми ру је у свом све отво ре ни је не при ја тељ ском ста ву пре ма 
Ср би ји, а ка да бри тан ској штам пи да је из ја ву да Хр ват ска са мо же ли 
да бу де сло бод на и да се не пра ви пи та ње од ује ди ње ња са Ср би јом, 
што зна чи да до ује ди ње ња не мо ра ни до ћи, су коб по но во кул ми ни
ра, по себ но ка да Су пи ло од би ја да де ман ту је ову из ја ву, већ од Од бо
ра тра жи да му се да уло га „аген та за спољ не по сло ве“. Овај пред лог 
Трум бић од би ја, а у та квој си ту а ци ји Сто ја но вић сма тра да „из тог 
ха о са из гле да ми да је је ди ни из лаз да свак од нас узме је дан конкре
тан за да так и да се што пре ра зи ла зи мо из Лон до на.“41 Кон кре тан 
за да так ко ји је Ни ко ла Сто ја но вић до био био је да у Же не ви орга
ни зу је не ку вр сту оба вје штај не слу жбе ко ја би прак тич но ко ри сти
ла Са ве зни ци ма, али и ју го сло вен ском пи та њу уоп ште. Укла ња ње из 
Лон до на ни је те шко па ло Сто ја но ви ћу, по го то во што је на тај на чин 
из бје гао муч не рас пра ве у окви ру од бор ских сјед ни ца и што је до био 
Трум би ће во обе ћа ње да се прин ци пи јел на пи та ња ју жно сло вен ског 
ује ди ње ња не ће рје ша ва ти без свих чла но ва Од бо ра, па и оних ко ји су 
би ли из ван Лон до на.42 Али, у то ври је ме у Же не ви је већ Бо жа Мар
ко вић фор ми рао Прес би ро, па ће се око то га чи ја је иде ја за ње го во 
ства ра ње, не што ка сни је водити по ле ми ке па и сва ђе из ме ђу Сто ја
но ви ћа и Мар ко ви ћа.43 У то ври је ме ја ви ла се и иде ја да се из да је јед
на ју го сло вен ска ре ви ја на фран цу ском и ен гле ском је зи ку, ко ја би 
об ја шња ва ла ју го сло вен ско пи та ње стра ном јав ном мње њу. Иако је 
те шком му ком уби је дио Јо ва на Цви ји ћа да се при хва ти уред ни штва, 
а пре ко др Га за ри ја обез би је дио кре дит но фи нан си ра ње од стра не 
при ја те ља из Ју жне Аме ри ке, ипак је цен тра ла Ју го сло вен ског од бо
ра из Лон до на спри је чи ла ову ак ци ју Ни ко ле Сто ја но ви ћа.44 Та да он, 
да би ко ли кото ли ко ко ри го вао овај пр о пуст, по чи ње да пи ше сво ју 
књи гу La Ser bie d’hi er et de de main. Ме ђу тим, и ов дје је спор но да ли је 
до ове иде је пр ви до шао Бо жа Мар ко вић или Сто ја но вић, јер се Мар
ко вић том ми шљу ба вио и пред у зи мао ко ра ке у том смје ру, још док 
Сто ја но вић ни је био ни до шао у Же не ву.45

Убр зо је до шло до ве ли ког пре о кре та на срп ском фр он ту. Ве ли ка Ма
кен зе но ва аустроу гар скоње мач ка и бу гар ска офан зи ва сло ми ла је 
от пор срп ске вој ске и за по че ло је по вла че ње кр оз Ал ба ни ју вој ске и 
на ро да. У та квој си ту а ци ји Ита ли ја ни очај но спо ро пре во зе срп ску 
вој ску са ал бан ских оба ла, а сви ма је би ло очи глед но да је Па ши ће
ва ди пло мат ска ак ци ја пр о тив Лон дон ског уго во ра, ко јој су зна чај но 
до при ни је ле Су пи ло ве жа ло пој ке из Пе тро гра да и уоп ште дје ло ва ње 
Ју го сло вен ског од бо ра, умно го ме ку мо ва ло то ме. Сто ја но вић по ку
ша ва да са оста лим чла но ви ма Од бо ра и срп ским по сла ни ци ма у Па
ри зу и Лон до ну, апе лу је на Са ве знич ке вла де да под стак ну Ита ли ја не 

40 Исто, 135.

41 Исто, 136.

42 Исто, 138.

43 Ми ра Ра до је вић, На уч ник и по ли ти ка, по ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра 
В. Мар ко ви ћа (1874–1946), Бе о град 2007, 168.

44 АСА НУ 12554/9, 140–141.

45 М. Ра до је вић, н. д., 164.
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да бр же и ефи ка сни је пре во зе срп ску вој ску са ал бан ских оба ла, гдје 
су ма сов но уми ра ли. 

Са вој ним сло мом Ср би је, а по себ но са по чет ком ре во лу ци је у Ру си
ји, ме ђу на род ни по ло жај Ср би је знат но је пр о ми је њен и ње не по зи
ци је по пи та њу осло бо ђе ња и ује ди ње ња би ле су зна чај но по љу ља не. 
Све ће се то убр зо по ка за ти као при ли ка јед ном ди је лу хр ват ских 
по ли ти ча ра у Ју го сло вен ском од бо ру да раз ви ју но ву стра те ги ју у 
од но си ма са срп ском вла дом и мо гућ ност ју го сло вен ског ује ди ње ња 
ускла де са сво јим ви зи ја ма, а те ви зи је да на мет ну и оста лим чла но
ви ма Ју го сло вен ског од бо ра, као је ди но ис прав не и ле ги тим не. Ни је 
тај на да је пр о паст Ср би је иза зва ла код не ких при пад ни ка Ју го сло
вен ског од бо ра чак и ра дост, а по себ но код Су пи ла ко ји је, на вод но, 
на Но ву го ди ну 1916. до шао у срп ско по слан ство у Лон до ну и ра до
сно уз вик нуо: „сад смо рав ни“!46 Пр ви ко рак у смје ру но ве ори јен та
ци је Ју го сло вен ског од бо ра би ла је сјед ни ца за ка за на за 16. фе бру ар 
1916. го ди не, гдје је тре ба ло рас пра вља ти о до бро во љач ком пи та њу, 
али на да све о но вим Су пи ло вим ис ту пи ма, ко ји у то ври је ме има по
ли тич ку ви зи ју да у из ми је ње ним по ли тич ким окол но сти ма, по себ но 
вој ног сло ма Ср би је, по ве де по ли ти ку ди рект ног спо ра зу ми је ва ња са 
Ита ли јом. Хр ват ски чла но ви Од бо ра са мо стал но кон фе ре ни шу не
ко ли ко да на и да ју по др шку Су пи лу и ње го вим но вим по ли тич ким 
вра то ло ми ја ма, ко је ће на кра ју до жи вје ти пот пу ни фи ја ско. Су коб 
је до жи вио кул ми на ци ју ка да је на јед ној од од бор ских сјед ни ца Су
пи ло са оп штио да је бри тан ском ми ни стру спољ них по сло ва упу тио 
је дан ме мо ар у ко ме је, из ме ђу оста лог, са оп штио да је ду жност свих 
Хр ва та да ра де на то ме да се сви ју го сло вен ски кра је ви из Мо нар
хи је ује ди не са Хр ват ском.47 На тој сјед ни ци Су пи ло је обра зло жио 
да је то ура дио „јер је срп ска вла да на но ту са ве зни ка о на пу шта њу 
Ма ке до ни је при ста ла да јој се, као ком пе нза ци ја, да ду за пад ни ју
го сло вен ски кра је ви и сто га ми сли, ако Ср би ја не да де га ран ци је да 
ће за шти ћа ва ти Хр ва те, да ће они би ти при си ље ни да во де по себ ну 
ак ци ју за пр о ши ре ње Хр ват ске.“48 Не вје ро ват но из гле да Су пи ло ва 
др скост да под фир мом ју го сло вен ства тра жи од Са ве зни ка ства ра
ње Ве ли ке Хр ват ске, док хр ват ски вој ни ци хра бро ра ту ју у са ста ву 
аустро у гар ске вој ске пр о тив тих истих Са ве зни ка, а у За гре бу се пје
ва ју оде аустро у гар ском ца ру и по зи ва ју Хр ва ти да осве те Са ра јев ски 
атен тат. Очи глед но је да су хр ват ски по ли ти ча ри и они у зе мљи и они 
у еми гра ци ји ра ди ли на истом по слу, јер у слу ча ју да Са ве зни ци не 
до би ју рат, за Хр ва те би ак ци ја Су пи ла и Трум би ћа био са мо је дан 
са мо вољ ни акт гру пе еми гра на та ко ји ни су ни од ко га до би ли ман дат 
да пред ста вља ју Хр ва те, а с дру ге стра не за слу чај по бје де Са ве зни
ка у пр ви план би из би ли Су пи ло, Трум бић, Хин ко вић и оста ли, као 
са свим ле ги тим ни пред став ни ци Хр ва та, што се на кра ју и де си ло. 
Очи глед но да пред став ни ци Ср ба из Мо нар хи је у Ју го сло вен ском 
од бо ру то ни су схва та ли ни та да, а ни ка сни је, јер су до зво ли ли да 
се Бо сна и Хер це го ви на по сма тра ју у ис тој рав ни са оста лим ју жно

46 Ми лан П. Ђор ђе вић, Ср би ја и Ју го сло ве ни за вре ме ра та 1914–1918, Бе о град 
1922, 39
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сло вен ским обла сти ма под Мо нар хи јом, иако је анек си ја БиХ пр о
гла ше на не пу ну де це ни ју при је то га, а исто риј ски раз вој ове дви је 
обла сти те као у са свим дру га чи јем смје ру од Хр ват ске, Дал ма ци је, 
Сла во ни је итд. Исти ни за во љу, пр вих мје се ци 1917. го ди не,  Сто
ја но вић ће по ку ша ти да во ди са мо стал ни ју бо сан скохер це го вач ку 
по ли ти ку у окви ру Ју го сло вен ског од бо ра, али је вр ло бр зо под ле гао 
и до зво лио да се Бо сна и Хер це го ви на у то ку ује ди ње ња 1918. го ди не 
по ли тич ки ве жу за За греб и та ко суд би ну ује ди ње ња ове дви је обла
сти са Ср би јом пре пу стио во љи Хр ва та.  

Све на ве де не ак ци је Су пи ло је пр о во дио без зна ња би ло ко га од Ср ба 
у Ју го сло вен ском од бо ру, за ко је, по све му су де ћи, ни је пу но ни ма
рио, па је то иза зва ло оштру ре ак ци ју, при је све га Ни ко ле Сто ја но ви
ћа, као пр вог ме ђу Ср би ма у еми гра ци ји, али, ка ко он сам ка же, ни 
та да он ни је био спре ман да се тје ра „до де фи ни тив ног об ја шње ња“, 
а ње го во не за до вољ ство вр ло вје што је сми рио Трум бић, очи глед но 
да ле ко вид ни ји од Су пи ла, и то на на чин што је при стао да срп ској 
вла ди по ша ље у име Од бо ра де пе шу у ко јој „из ра жа ва уве ре ње у ко
нач ну по бе ду прав де и на ше за јед нич ке ства ри.“49, ма шта то зна
чи ло. Кул ми на ци ја су ко ба са Су пи лом би ла је на сјед ни ци од бо ра 
у Па ри зу, по чет ком ју на 1916. го ди не, ка да је он јав но при знао свој 
рад пр о тив срп ске вла де, па и из ја ву ко ју је дао Ми љу ко ву, а у ко јој 
је ре као да би се Хр ват ска, ка да би би ла сло бод на, из ја ви ла пр о тив 
ује ди ње ња са Ср би јом.50 Епи лог је био Су пи ло во на пу шта ње Ју го сло
вен ског од бо ра, али не и на пу шта ње ње го вих по ли тич ких по гле да од 
стра не хр ват ских чла но ва Од бо ра, што ће вр ло бр зо до ћи до из ра
жа ја. На тој сјед ни ци, Сто ја но вић се, по вла сти том при зна њу „пу
но из ло жио, да би се очу ва ло је дин ство по ли ти ке и так ти ке“ на ив но 
вје ру ју ћи да то ни је би ло уза луд и да ће се „мо ћи на ста ви ти рад без 
тр за ви ца.“51 Очи глед но да је у том тре нут ку он и да ље се бе ви дио као 
по сред ни ка из ме ђу срп ске вла де и Ју го сло вен ско ког од бо ра. 

За то ври је ме Сто ја но вић је у еми гра ци ји во дио и не ке кон крет не 
ак тив но сти, ко је су се ти ца ле ди рект но Бо сне и Хер це го ви не и имао 
је на том пла ну при лич но успје ха. При је све га он је вла сти тим за ла
га њем успио да по кре не ак ци ју спа са ва ња осу ђе них на Ба ња луч ком 
ве ле и здај нич ком пр о це су 1916. го ди не. Нај ви ше лич ним за ла га њем, 
ба рем пре ма оно ме што он твр ди, Сто ја но вић је успио да за ову ствар 
за ин те ре су је и не ке зна чај не европ ске јав не лич но сти и та ко по кре не 
ши ро ку ак ци ју, ко ја је укљу чи ла и по је ди не европ ске вла да ре, та ко 
да је на кра ју ова ак ци ја уро ди ла по ми ло ва њем за Ва си ља Гр ђи ћа и 
оста ле ко ји су би ли осу ће ни на смрт у Ба ња луч ком пр о це су. Осим 
то га, Сто ја но вић твр ди у сво јим нео бја вље ним сје ћа њи ма да је ње го
ва иде ја би ла при ку пља ње до бро во ља ца у Аме ри ци, у тре ну ци ма ка
да је Ср би ја до жи вје ла слом, а из ну ре на и пр о ри је ђе на срп ска вој ска 
би ла у из гнан ству. Пр во је за ту иде ју при до био срп ског по сла ни ка 
у Па ри зу Ми лен ка Ве сни ћа, ко ји му је одо брио и нов ча ну по моћ за 
ову ак ци ју. Ве снић је та да тра жио од Сто ја но ви ћа да он лич но кре не 
у Аме ри ку у ци љу при ку пља ња по мо ћи и до бро во ља ца, али су се сло

49 АСА НУ, 12554/7, 144.

50 Исто.

51 Исто.



ДР НИ КО ЛА СТО ЈА НО ВИЋ
ИЗ МЕ ЂУ СРП СТВА
И ЈУ ГО СЛО ВЕН СТВА

281

жи ли да је Сто ја но ви ће во при су ство у Ју го сло вен ском од бо ру та да 
нео п ход но, због по зна тих по ле ми ка и су ко ба ко ји су вла да ли у ње му 
у то ври је ме.52 Ово не дво сми сле но по ка зу је да је у то ври је ме Сто
ја но вић још уви јек ра дио у пу ном са гла сју са срп ском вла дом и ње
ним ди пло мат ским пред став ни ци ма у Евро пи, и да је срп ска вла да 
још уви јек ра чу на ла на Сто ја но ви ћа као си гу ран осло нац ко ји мо же 
па ри ра ти агре сив ним и др ским на сто ја њи ма хр ват ске еми гра ци је, 
при је све га Су пи ла. Због то га су Пе ро Сли јеп че вић и Вла ди мир Га
ћи но вић упу ће ни у Аме ри ку, да при ку пља ју по моћ и до бро вољ це, а 
њих дво ји ца су би ли Сто ја но ви ћев из бор. Ова ак ци ја, та ко ђе је да ла 
зна чај не ре зул та те. По ред то га, Сто ја но вић се пу но за ла гао за при
ку пља ње по мо ћи за по стра да ле у Бо сни и Хер це го ви ни и из бје гли це, 
а сва при ку пље на по моћ до ста вља на је ње му у Же не ву, а он је да ље 
ди стри бу и сао. Из ових сред ста ва об но вљен је и рад СПКД Пр о свје та 
у Же не ви, а Сли јеп че вић и Га ћи но вић осни ва ли су по дод бо ре Пр о
свје те и у Аме ри ци, у ци љу при ку пља ња сред ста ва за по моћ по стра
да лим у Бо сни и Хер це го ви ни. Нај бли жи са рад ник Ни ко ле Сто ја но
ви ћа у овим по сло ви ма био је Пе ро Сли јеп че вић, ко ји ће се ка сни је 
укљу чи ти и у рад Ју го сло вен ског од бо ра. 

Осим ових ак ци ја, ко је су би ле ско ро ис кљу чи во ве за не за Бо сну и 
Хер це го ви ну, Ни ко ла Сто ја но вић је ду го вре ме на за др жа вао и јед ну 
по ли тич ку ви зи ју ује ди ње ња Бо сне и Хер це го ви не са Ср би јом, али 
са мо у слу ча ју да ју жно сло вен ско ује ди ње ње не ус пи је, што је у то
ку 1917. го ди не, по себ но по сли је сло ма ца ри зма у Ру си ји, из гле да ло 
као из вје сна по ли тич ка бу дућ ност. У та квој си ту а ци ји во ди ле су се 
по ле ми ке око суд би не Бо сне и Хер це го ви не, уко ли ко се рат за вр ши 
не ком вр стом ми ра, у ко јем Са ве зни ци не би дик ти ра ли усло ве. Сто
ја но вић је та да за у зео став да се тре ба бо ри ти за осло бо ђе ње Бо сне и 
Хер це го ви не и из ла зак Ср би је на мо ре, што су би ле ста ре оба ве зе Са
ве зни ка. По што је бољ ше вич ка вла да у Ру си ји иза шла с те зом „мир 
без анек си ја“, а Фран цу зи са успје хом ши ри ли те зу да би при кљу че
ње Ал засЛо ре на Фран цу ској, у ства ри са мо би ла де за нек си ја ових 
обла сти, Сто ја но вић је сма трао као опор ту но да се исто на че ло при
ми је ни и на Бо сну и Хер це го ви ну. У јед ној де пе ши со вјет ској вла ди, 
пи са ној у Же не ви 21. ма ја 1917. го ди не он ка же: „Ако ми сад оси гу
ра мо осло бо ђе ње и ује ди ње ње БиХ и из лаз Ср би је на мо ре он да ће мо 
се мно го лак ше бо ри ти за оста ли део це лог ју го сло вен ског пр о бле ма. 
Као што је сва ки пра ви Ју го сло вен био за до во љан кад су ве ли ке си
ле са ве зни це обе ћа ле ре сти ту ци ју Ср би је та ко мо ра би ти спре ман 
ако се успе по сте пе но оси гу ра ње осло бо ђе ња ових на ших кра је ва. 
Сма тра ју ћи све Ју го сло ве не као је дан на род ми мо ра мо би ти спрем
ни да што пре и да што ви ше на шег на ци о нал ног те ри то ри ја до би је 
оси гу ра ње осло бо ђе ња.“53 Овај оба зри ви Сто ја но ви ћев тон усмје рен 
је очи глед но на хр ват ске чла но ве Ју го сло вен ског од бо ра, ко ји су, по
сли је ра та, ра ди је во ље ли ви дје ти јед ну ју жно сло вен ску др жа ву, ко ја 
би укљу чи ва ла и Бо сну и Хер це го ви ну, у са ста ву АустроУгар ске, са 
од ре ђе ним сте пе ном ауто но ми је, не го Ср би ју на дал ма тин ским оба
ла ма и БиХ у ње ном са ста ву, што ни су ни скри ва ли у по ле ми ка ма 
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ко је су та да во ђе не у еми грант ским кру го ви ма.54 Сво ју бр о шу ру под 
на сло вом Bo snieHerzégo vi ne, на пи са ну овим по во дом, Сто ја но вић је 
до ста вио пред сјед ни ци ма са ве знич ких вла да. 

По че так раз ла за Ни ко ле Сто ја но ви ћа са срп ском вла дом, а по себ но 
отво ре но не при ја тељ ство пре ма Ни ко ли Па ши ћу, мо же се на зри је ти 
већ по чет ком пр о ље ћа 1917. го ди не. У јед ном по ду жем пи сму упу ће
ном Па ши ћу, ма ја те го ди не, Сто ја но вић је из ло жио сво је по гле де на 
тре нут ну по ли тич ку си ту а ци ју у Евро пи, а по себ но ју го сло вен ско пи
та ње и пи та ње Бо сне и Хер це го ви не у окви ру ње га. У том кон тек сту 
за ни мљи во је да Сто ја но вић упо зо ра ва Па ши ћа на јед ну кон цеп ци ју 
Фра на Су пи ла, на гла ша ва ју ћи да она ни је са мо ње го ва, па ка же: „На 
овом ме сту, тре ба на ро чи то да ис так нем јед ну кон цеп ци ју, ко ју да нас 
за сту па г. Су пи ло а ко ја ни је са мо ње го ва: он хо ће да очу ва, по сва ку 
це ну, је дин ство хр ват ско или, ка ко он ве ли, је дин ство „за пад ног де ла 
на шег на ро да“; он и ње го ви јед но ми шље ни ци – а њих има ви ше не го 
што се обич но ра чу на – хо ће да се пле би сци том ре ши суд би на свих 
ју го сло вен ских зе ма ља ко је су би ле под АустроУгар ском. Ма на ко ју 
се стра ну од лу чи ле, би ло за Аустри ју би ло за Ср би ју, он хо ће да оне 
бу ду за јед но. Ствар је ра зу мљи ва, са чи сто пле мен ског и ужег ста  
но ви шта. Пра во ју го сло вен ско гле ди ште то си гур но ни је, јер ми мо
ра мо, сма тра ју ћи Ју го сло ве не као је дан на род, на сто ја ти да што ве ћи 
бр ој и што ви ше зе ма ља осло бо ди мо, ма где се оне на ла зи ле. Ипак 
су се те ства ри пр о ту ра ле под ју го сло вен ском фир мом и сер Еду ард 
Греј је у то ме сми слу ста вио пред лог кра љев ској Вла ди (у сеп тем бру 
1915). Сад, иза ула ска Аме ри ке, и у де тињ ству ру ске де мо кра ти је, 
пле би сци ти још ви ше мо гу по ста ти сред ства за ства ра ње др жа ва. О 
то ме ва ља во ди ти ра чу на!“55 Да кле, Сто ја но вић отво ре но упо зо ра ва 
Па ши ћа на опа сне Су пи ло ве кон цеп ци је, а по себ но на гла ша ва да то 
ни је са мо ње го ва кон цеп ци ја. Ни је те шко за кљу чи ти ко још по др жа
ва ову кон цеп ци ју у еми гра ци ји, а по себ но за бри ња ва ју ће зву чи ње
го ва кон ста та ци ја да „њих има ви ше не го што се обич но ра чу на“. У 
на став ку Сто ја но вић од мах из но си и сво је ми шље ње о Бо сни и Хер
це го ви ни гле да но кр оз при зму ових Су пи ло вих кон цеп ци ја: „Ако би 
прин цип пле би сци та по бе дио, он да Бо сна и Хер це го ви на мо гу гла са
ти са це лим на шим на ро дом од Дој ра на до Три гла ва, или са мо стал но 
као бал кан ска др жа ва. Ми ни ка ко не мо же мо до зво ли ти да се из рав
на мо са оста лим аустроугар ским зе мља ма. И оку па ци ја и анек си ја 
су из вр ше не без и пр о тив на ше во ље, и ми уоп ште не до зво ља ва мо да 
се код нас, као у дру гим аустроугар ским зе мља ма, по ста ви пи та ње: 
Аустри ја или Ср би ја, не го же ли мо да се по ста ви пи та ње: Или ауто
но ми ја или ује ди ње ње са Ср би јом и Цр ном Го ром, прет по ста вља
ју ћи, ка ко је при род но, да ће до је дин ства Ср би је и Цр не Го ре до ћи, 
ма у ком об ли ку и ма под ко ју це ну. Ако је у на ро ду Бо сан скоХер це
го вач ком оста ло исто рас по ло же ње као пред рат, као што мно ги зна
ци го во ре, ми мо же мо оче ки ва ти да ће ве ћи на би ти за ује ди ње ње.“56 
И био је у пра ву, јер је рас по ло же ње на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни 
би ло не дво сми сле но усмје ре но на ује ди ње ње са Ср би јом, што ће се 

54 АСА НУ, 12554/9, 172.

55 АСА НУ, 12554/9, 148.

56 Исто.
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по ка за ти кра јем но вем бра и по чет ком де цем бра 1918. го ди не, ка да 
су 42 од укуп но 54 сре за у БиХ пр о гла си ла ди рект но ује ди ње ње са 
Ср би јом, али на жа лост, то рас по ло же ње ни је до кра ја и не дво сми
сле но др жа ло упра во Сто ја но ви ћа, ко ји је сам се би био дао ман дат да 
за сту па и ту ма чи ин те ре се тог на ро да. На кра ју овог пи сма, Сто ја но
вић упу ћу је Па ши ћу мол бу да се све стра нач ке и лич не бор бе оста ве 
за ка сни је, алу ди ра ју ћи очи глед но на Со лун ски пр о цес, у пот пу но
сти свје стан, ка ко сам ка же, да тим чи ном ки да ве зе са Па ши ћем.57 
Оста је не по зна ни ца за што је Ни ко лу Сто ја но ви ћа то ли ко по го дио 
Со лун ски пр о цес, да ли се ту ра ди о нео бич ним сим па ти ја ма за Апи
са, ка ко он сам твр ди,58 а што и ни је баш увјер љи во, или је по сри је ди 
не што дру го? Али, не сум њи во је да од Со лун ског пр о це са по чи ње 
Сто ја но ви ће во отво ре но не при ја тељ ство пре ма Па ши ћу лич но и за
о крет у ње го вим од но си ма са срп ском вла дом, а све се то не ми нов
но од ра зи ло и на ње го ве по гле де на ју го сло вен ско ује ди ње ње. Ни је 
ис кљу че на ни та мо гућ ност да је Со лун ски пр о цес са мо по слу жио 
Сто ја но ви ћу да уђе у отво ре ну кон фрон та ци ју са Па ши ћем и срп
ском вла дом, јер је очи глед но да од тог тре нут ка он се бе и Па ши ћа 
ви ди као љу те пр о тив ни ке. То је до шло до из ра жа ја већ у при пре ма
ма Крф ске кон фе рен ци је, ка да је Сто ја но вић пред ло жио да Бо сну и 
Хер це го ви ну за сту па Ду шан Ва си ље вић, а не он. Тај по сту пак обра
зло жио је ти ме што би га „по сле ци ти ра ног пи сма, Па шић сма трао 
пр о тив ни ком, а Трум бић не же ље ним са рад ни ком у јед ној ко ри сној 
ак ци ји ми ре ња“.59 Очи глед но, Сто ја но вић свје сно пре на гла ша ва зна
чај по ме ну тог пи сма, јер у ње му ни шта ни је та ко стра шно ре че но да 
би га Па шић сма трао љу тим не при ја те љем, ка ко то он же ли да пред
ста ви, а по го то во не до те мје ре да би он, као Па ши ћев не при ја тељ, 
сме тао Трум би ћу на по слу по ми ре ња срп ске вла де и Ју го сло вен ског 
од бо ра. 

Крф ска де кла ра ци ја би ла је пр ви за јед нич ки јав ни акт срп ске вла де и 
Ју го сло вен ског од бо ра, у ко ме су јед но ду шно из ра же не же ље за ује
ди ње њем, али усво је ни и основ ни прин ци пи бу ду ћег уре ђе ња за јед
нич ке др жа ве. Ти прин ци пи са др жа ни су већ у пр вој тач ки Крф ске 
де кла ра ци је гдје се ка же: „Др жа ва Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, по зна
тих и под име ном Ју жних Сло ве на или Ју го сло ве на, бит ће сло бод на, 
не за ви сна кра ље ви на с је дин стве ном те ри то ри јом и је дин стве ним 
др жа вљан ством. Она ће би ти устав на, де мо крат ска и пар ла мен тар
на мо нар хи ја на че лу са ди на сти јом Ка ра ђор ђе ви ћа...“60 У оста лим 
тач ка ма ове де кла ра ци је га ран ту је се рав но прав ност Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца на чи та вој те ри то ри ји Кра ље ви не, сло бо да вје ро и спо ви

57 Исто, 151.

58 Сво ја осје ћа ња у ве зи са Со лун ским пр о це сом Сто ја но вић је из ра зио на сле
де ћи на чин: „Ми Ср би ван Ср би је, ни смо мо гли ни ка ко да схва ти мо да су во
де ћи љу ди Ср би је мо гли учи ни ти та кво де ло, за ко је Фран цу зи има ју згод ну 
ре че ни цу: То је зло чин, то је ви ше – то је по гре шка. Мо ји дру го ви мо жда то 
ни су осе ћа ли у то ли кој ме ри као ја, јер ни су лич но по зна ва ли Апи са и ни су, 
пре ма то ме, зна ли ни ње го ву вред ност, ни ти су до вољ но мо гли пред ви ђа ти по
сле ди це тог чи на. Да сам мо гао да ти остав ку, ни шта не бих он да ра ди је учи нио.“ 
(АСА НУ, 12554/9, 154–155).

59 АСА НУ, 12554/9, 151.

60 Фер до Ши шић, До ку мен ти..., 98.
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је сти, рав но прав ност је зи ка и пи сма итд., а у зад њој тач ки се го во ри 
о Уста ву ко ји тре ба да до не се Уста во твор на скуп шти на иза бра на на 
осно ву оп штег и јед на ког, не по сред ног и тај ног пра ва гла са. Ме ђу
тим, иако се ра ди ло о јед ном ак ту ко ји је у пот пу но сти ис пу ња вао 
прин ци пе ју жно сло вен ског ује ди ње ња, он ни је на и шао на одо бра ва
ње свих чла но ва Ју го сло вен ског од бо ра, па ни Ни ко ле Сто ја но ви ћа. 
По по врат ку у Же не ву Трум бић је мо рао об ја шња ва ти чла но ви ма 
Од бо ра за што је при стао на по је ди не тач ке Крф ске де кла ра ци је и 
„пра ви ти кон це си је због оп ште си ту а ци је“. Сам Сто ја но вић на во ди 
да су има ли при го во ра, али да су да ли при ста нак за то што су сма
тра ли да „у ва рен пи лав не тре ба во ду си па ти.“61 Ме ђу тим, Сто ја но
вић нас, у сво јим нео бја вље ним успо ме на ма, оста вља у не до у ми ци 
са ко јим тач ка ма ове де кла ра ци је се ни су сла га ли по је ди ни чла но ви 
Од бо ра, па ни он сам. Има ју ћи у ви ду да су у Де кла ра ци ји из ра же
на упра во ње го ва схва та ња ју жно сло вен ског ује ди ње ња, он ни ка ко 
да ка же ко јим тач ка ма Крф ске де кла ра ци је је био не за до во љан, а 
сво јим не за до вољ ством са мо је оста вљао пр о стор за сум њу да су ње
го ви по ли тич ки пр о тив ни ци, по себ но Ми лан Ср шкић, ње гов друг из 
Ју го сло вен ског од бо ра, би ли у пра ву ка да су га не што ка сни је јав но 
оп ту жи ва ли за ре пу бли кан ство, што се он ни је по себ но ни тру дио 
да де ман ту је. Ов дје би би ло по треб но на гла си ти да је Сто ја но ви ће во 
дру же ње са срп ским опо зи ци о ним по ли ти ча ри ма у Же не ви, од ко јих 
су не ки не сум њи во би ли ре пу бли кан ски рас по ло же ни, мо гло код ње
га уоб ли чи ти и та ква иде о ло шка усмје ре ња и да је ње го во не за до вољ
ство Крф ском де кла ра ци јом мо гло би ти иза зва но упра во чи ње ни цом 
што је она пре ју ди ци ра ла мо нар хи стич ки об лик вла да ви не. То би 
мо гао да бу де и је дан од раз ло га ње го вог отво ре ног не при ја тељ ства 
пре ма Ни ко ли Па ши ћу. У сва ком слу ча ју, Крф ска де кла ра ци ја ни је 
за до во љи ла по је ди не пред став ни ке ЈО, пр вен стве но Хр ва те, ко ји су 
пр о тив ње по че ли исту па ти и де за ву и са ти је још у то ку ра та, а по себ
но на ред не 1918. го ди не. 

У кон тек сту ре ак ци ја на Крф ску де кла ра ци ју тре ба ло би се освр ну
ти и на чи ње ни цу да Сто ја но вић, ни ти Југ со ло вен ски од бор ни су ни 
јед ном ри је чи реа го ва ли на Мај ску де кла ра ци ју ко ју је у име Ју го
сло вен ског клу ба у ца ре вин ском ви је ћу у Бе чу пр о чи тао ње гов пред
сјед ник др Ан тон Ко ро шец 30. ма ја 1917. го ди не, а у ко јој се ка же: 
„Пот пи са ни на род ни за ступ ни ци у Ју го сло вен ском клу бу удру же ни, 
из ја вљу ју, да на те ме љу на род но га на че ла и хр ват ско га др жав но га 
пра ва зах ти је ва ју ује ди ње ње свих зе ма ља у мо нар хи ји, у ко ји ма жи ве 
Сло вен ци, Хр ва ти и Ср би, у јед но са мо стал но, од сва ко га го спод ства 
ту ђих на ро да сло бод но и на де мо крат ској под ло зи осно ва но др жав но 
ти је ло, под же злом Хаб сбур школо рен ске ди на сти је...“62 Да кле, са
свим је ја сно да ова де кла ра ци ја ни је би ла упе ре на пр о тив Аустро
Угар ске, већ на про тив је ишла у ње ну ко рист, јер се у аустро у гар
ским зва нич ним кру го ви ма већ та да раз ми шља ло о три ја ли стич ком 
уре ђе њу мо нар хи је, чи ме би ју жно сло вен ско пи та ње у окви ру Мо
нар хи је би ло ри је ше но. Због то га не ки ауто ри чак сум ња ју да је Мај
ска де кла ра ци ја би ла на ру че на од стра не аустро у гар ских нај ви ших 

61 АСА НУ 12554/9, 148.

62 Де кла ра ци ја Ју го сло вен ског клу ба, у: Ф. Ши шић, До ку мен ти..., 94.



ДР НИ КО ЛА СТО ЈА НО ВИЋ
ИЗ МЕ ЂУ СРП СТВА
И ЈУ ГО СЛО ВЕН СТВА

285

зва нич ни ка.63 Пред став ни ци Ју го сло вен ског од бо ра са мо на сто је да 
пред срп ском вла дом оправ да ју ре че ни цу „под же злом Хаб сбур шко
ло рен ске ди на сти је.“ Шта је Мај ска де кла ра ци ја у ства ри зна чи ла, 
по ка зу је и то што је са мо не ко ли ко да на по сли је ње ног до но ше ња, 
Стар че ви ће ва стран ка пра ва из да ла Де кла ра ци ју у ко јој „ра до сно по
здра вља је дин стве ну из ја ву да ну 30. свиб ња 1917.“ И до да је да „сто
је ћи на ста но ви шту на род ног је дин ства Хр ва та, Сло ве на ца и Ср ба, 
по зи вље на ро чи то Ср бе, др жа вља не кра ље ви не Хр ват ске, да се по 
при мје ру за ступ ни ка „Ју го сло вен ског клу ба при кљу че ње зи ну ста
но ви шту, те да за јед но са Хр ва ти ма и Сло вен ци ма по ра де за сје ди
ње ње све га сло вен ско га ју га мо нар хи је Хаб сбур га у по себ но др жав но 
ти је ло, на осно ву на род но га на че ла и хи сто риј ског др жав но га пра ва 
кра ље ви не Хр ват ске.“64 А шта је под ра зу ми је ва ло „хр ват ско др жав но 
пра во“ евен ту ал но „не у пу ће ни ма“ је по ја снио над би скуп врх бо сан
ски Јо сип Шта длер у из ја ви, ко ју је 17. но вем бра 1917. го ди не, дао у 
сво је и у име 51 „од лич но га гра ђа ни на из Са ра је ва“, а у ко јој ка же: 
1) Зах ти је ва мо рје ше ње др жав ноправ но га пи та ња на ју гу мо нар хи је 
у хр ват ском сми слу, на те ме љу хр ват ско га др жав но га пра ва те уз не
о сквр ње но очу ва ње хр ват ске на род не и др жав не ин ди ви ду ал но сти. 
2) Зах ти је ва мо сје ди ње ње оних зе ма ља, на ко је се хр ват ско др жав
но пра во пр о те же, на и ме: Хр ват ске, Сла во ни је, Дал ма ци је, Бо сне и 
Хер це го ви не те хр ват ске Ис тре у јед но по ли тич ко и фи нан ци јал но 
ауто ном но с Хаб сбур шком мо нар хи јом као с цје ли ном не раз дру жи
во спо је но др жав но ти је ло. 3) Др жи мо сво јом ду жно шћу у пр вом ре
ду об ра ни ти сво ју вла сти ту, са свих стра на те шко угро же ну на род ну 
и др жав ну ин ди ви ду ал ност. Ра до ће мо ипак по мо ћи бра ћи Сло вен
ци ма у њи хо вој бор би за са мо о др жа ње и у њи хо вом на сто ја њу и ра ду 
око то га, да се с на ма сје ди не....“65 Да кле, за Шта дле ра не са мо да не 
по сто ји срп ско или ју го сло вен ско пи та ње у Мо нар хи ји, већ не по сто је 
ни Ср би као на род, па чак ни у Бо сни и Хер це го ви ни, на ко ју он пр о 
те же „хр ват ско др жав но пра во“. За ни мљи во да Ни ко ла Сто ја но вић у 
сво јим сје ћа њи ма и ка сни је об ја вље ним тек сто ви ма и не по ми ње Мај
ску де кла ра ци ју. 

По сли је Крф ске кон фе рен ци је, Сто ја но вић је, чи ни се пот пу но свје
сно, на ста вио да за о штра ва од но се са пред сјед ни ком срп ске вла де. 
По што је Па шић убр зо до пу то вао у Па риз, Сто ја но вић је вје што из
бје гао су срет са њим, прав да ју ћи се да ни је од мах мо гао кре ну ти 
на Па ши ћев по зив да се са ста ну, али је за то не што ка сни је оти шао 
на са ста нак са Па ши ћем у Ви ши, али у дру штву са Ан том Трум би
ћем. Том при ли ком Па шић је тра жио од Сто ја но ви ћа да из ра ди је дан 
ме мо ар о др жав ноправ ном ста ту су Бо сне и Хер це го ви не, а ово ме 
се чи ни ло да је хтео и не што дру го, али да му је би ло не при јат но 
„за то што сам до шао с Трум би ћем.“66 У сва ком слу ча ју Сто ја но ви
ћу ни је пр о ма кло Па ши ће во не по вје ре ње пре ма Трум би ћу, ко је он 
на мо мен те ни је ни по ку ша вао да са кри је. У сва ком слу ча ју, по ло
жај Ср ба чла но ва Ју го сло вен ског од бо ра ни је био ни ма ло за ви дан. 

63 М. П. Ђор ђе вић, Ср би ја и Ју го сло ве ни за вре ме ра та 1914–1918, 133.

64 Де кла ра ци ја Стар че ви ће ве стран ке пра ва, у: Ф. Ши шић, До ку мен ти..., 95–96.

65 Ф. Ши шић, До ку мен ти..., 103–104.

66 АСА НУ, 12554/9, 153.
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Сам Сто ја но вић се жа ли да су се они у том пе ри о ду на ла зи ли као 
из ме ђу „че ки ћа и на ков ња“. Њи хо ва по сред нич ка и по ми ри тељ ска 
ми си ја ви ше ни је игра ла ни ка кву уло гу, до ла зи ло је ври је ме ка да су 
се и они мо ра ли опре ди је ли ти, по го то во што је ла ко мо гло до ћи на 
ред пи та ње раз гра ни че ња Ср ба и Хр ва та, а у том кон тек сту Бо сна 
и Хер це го ви на би би ла пред мет по ле ми ка иако је, ка ко Сто ја но вић 
ка же „по сле анек си о не кри зе у го ди ни 1908, би ло пр о др ло ми шље
ње у европ ску јав ност да те кра је ве тре ба при са је ди ни ти Ср би ји и 
да ти јој из лаз на мо ре.“67 Да кле, и у том по гле ду, Ни ко ла Сто ја но
вић не оста је до сле дан свом пред рат ном по ли тич ком пр о гра му ни
ти оно ме што је до та да сма трао као са свим ло гич но, јер са да твр ди 
да је по тре ба при са је ди ње ња БиХ Ср би ји би ло са мо ми шље ње ко је 
је пр о др ло у европ ску јав ност по сли је анек си о не кри зе. Је ди ни Ср
бин из Бо сне и Хер це го ви не у Ју го сло вен ском од бо ру ко ји је стао на 
стра ну Срп ске вла де био је Ми лан Ср шкић. Он је због то га, на вр хун
цу су ко ба 1918. го ди не, на пу стио Ју го сло вен ски од бор. Ње го во мје
сто ће за у зе ти Пе ро Сли јеп че вић, де сна ру ка Ни ко ле Сто ја но ви ћа у 
тим рат ним го ди на ма, ко ји је без сум ње у пот пу но сти ста јао на по ли
тич ким по зи ци ја ма свог ду хов ног и идеј ног по кро ви те ља. Због то га 
Сли јеп че вић у сво јим тек сто ви ма, пи са ним по сли је ра та, по ку ша ва 
да оправ да сво је при ја те ље Сто ја но ви ћа и Ва си ље ви ћа, твр де ћи да је 
њи хов по ло жај био „и пси хо ло шки те жак, из ме ђу дви је ва тре“ и да су 
они по др шку Ју го сло вен ском од бо ру, на су прот срп ској вла ди, да ли 
„јер су ми сли ли да то ду гу ју сво јој са ве сти“. Због то га су се на вод но 
че сто са вје то ва ли и са мла ђим срп ским по ли ти ча ри ма из Бо сне и 
Хер це го ви не, па и са Сли јеп че ви ћем. На јед ном од та квих са вје то ва
ња одр жа ном од 1–3. ав гу ста 1918. го ди не у Ви ла ру код Ле ман ског 
је зе ра, Ва си ље вић, Сто ја но вић и Сли јеп че вић су се из ме ђу оста лог 
са гла си ли и о то ме да Ср би из Бо сне и Хер це го ви не у Ју го сло вен ском 
од бо ру „увек за сту па ју ин те грал но а не де ли мич но ује ди ње ње на шег 
на ро да, не упу шта ју ћи се на плат фор му при са је ди ње ња са ме Б. и Х. 
по не во љи.“68 Са мо што је еви дент но да Сли јеп че вић ума њу је сво ју 
уло гу у тим са вје то ва њи ма и у пот пу но сти пре ћут ку је чи ње ни цу да 
је и он ка сни је по стао члан Ју го сло вен ског од бо ра, а већ 1917. и лич
ни се кре тар Ан те Трум би ћа, те да је ак тив но ра дио на пр о па ги ра њу 
иде ја Ни ко ле Сто ја но ви ћа. 

Пред крај 1917. го ди не, по ло жај Ни ко ле Па ши ћа и срп ске вла де ни је 
био ни ма ло лак ни по ли тич ки ни вој но, јер је срп ска вој ска би ла за
ко ва на у ро вов ској вој ни на Со лун ском фр он ту. Осим то га, Па шић је 
ушао у су коб са срп ском опо зи ци јом на Кр фу, чи ји су пред став ни ци 
на пу сти ли вла ду, а са Ју го сло вен ским од бо ром већ је био у пер ма
нент ном су ко бу, ко ји су се са да по ја ча ва ли око раз ли чи тих ин тер пре
та ци ја Крф ске де кла ра ци је. Ок то бар ска ре во лу ци ја у Ру си ји до ве ла је 
на власт бољ ше ви ке ко ји су се за ла га ли за крај ра та и мир без анек си ја 
и кон три бу ци ја, што је фак тич ки зна чи ло вра ћа ње БиХ под Аустро
Угар ску, а Па шић је са ру ским ца рем из гу био и нај и скре ни јег при ја
те ља Ср би је и нај чвр шћи спољ но по ли тич ки осло нац. Са ве зни ци ни су 

67 Исто.

68 Пе ро Сли јеп че вић, Бо сна и Хер це го ви на у свјет ском ра ту, у књи зи: На пор Бо
сне и Хер це го ви не за осло бо ђе ње и ује ди ње ње, Са ра је во, 1929, стр. 264
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још уви јек при хва та ли уни шта ва ње АустроУгар ске, а ни су ни по хвал
но ста ја ли на фр он то ви ма. Ита ли ја ни су до жи вје ли ка та стро фу код 
Ка по ре та и са мо их је ан га жо ва ње бри тан ских и фран цу ских тру па 
спа си ло од пот пу ног по ра за, а аме рич ко ан га жо ва ње у ра ту још уви јек 
ни је да ло кон крет ну пре ва гу на стра ну Са ве зни ка. Све стра не су би
ле ис цр пље не и због то га су се мно жи ли и за хтје ви за бр зим ми ром и 
гла со ви о мо гу ћим се па рат ним пот пи си ва њи ма ми ров них уго во ра. У 
та квој си ту а ци ји, са ве знич ка кон фе рен ци ја у Па ри зу, де цем бра 1917. 
го ди не, ни је мо гла га ран то ва ти Па ши ћу ни за Бо сну и Хер це го ви ну, 
чак ни фор мал но обе ћа ње, а ка моли за ју го сло вен ско пи та ње. Као 
праг ма ти чан ди пло ма та, Па шић је поку ша вао да у тим не при ли ка ма 
из ву че нај ви ше што је мо гу ће и при пре ми се за све евен ту ал но сти, а 
нај ви ше што је у тим окол но сти ма из гле да ло ре ал но би ло је ус по ста
вља ње Ср би је са из ла зом на мо ре и пле би сцит за Бо сну и Хер це го ви
ну. У пе ри о ду тра ја ња кон фе рен ци је у Па ри зу два пу та је до шло до 
су сре та Сто ја но ви ћа и Ср шки ћа са Па ши ћем. На дру гом са стан ку, 9. 
де цем бра 1917. го ди не, Па шић је са оп штио Сто ја но ви ћу да Са ве зни
ци ни су да ли ни ка кво оба ве зу ју ће ни ти пи сме но обе ћа ње да ће БиХ 
би ти сје ди ње на са Ср би јом, а на Сто ја но ви ће во пи та ње да ли ми сли 
да ће до тог ује ди ње ња ипак до ћи, од го во рио је „ви ше је си гур но не го 
за оста ле кра је ве“, а на кра ју је са оп штио да тре ба ра ди ти и спре ма ти 
се за евен ту ал ни пле би сцит.69 Ме ђу тим, оно што Па шић та да још уви
јек ни је знао, би ла је чи ње ни ца да су срп ски пред став ни ци из Бо сне и 
Хер це го ви не у Ју го сло вен ском од бо ру, тач ни је Сто ја но вић и Ва си ље
вић за јед но са Сли јеп че ви ћем, већ би ли до ни је ли од лу ку да „увек за
сту па ју ин те грал но а не де ли мич но ује ди ње ње на шег на ро да, не упу
шта ју ћи се на плат фор му при са је ди ње ња са ме Б. и Х. по не во љи.“ То 
је би ла кул ми на ци о на тач ка отво ре ног су ко ба срп ске вла де и Ср ба из 
Ју го сло вен ског од бо ра, а Сто ја но вић се жа ли да су убр зо не ки ути цај
ни Ср би по че ли оп ту жи ва ти по је ди не Ју го сло ве не за се па ра ти зам, а 
да је срп ска вла да по ве ла ак ци ју да по је ди не чла но ве Ју го сло вен ског 
од бо ра из БиХ за до би је за из два ја ње, а ка сни је и по ку ша ла да фор
ми ра дру ги Ју го сло вен ски од бор, ко ји би она фи нан си ра ла.70 У овом 
дру гом пи та њу Сто ја но вић очи глед но ми сли на Ми ла на Ср шки ћа, ко
ји је убр зо на пу стио Ју го сло вен ски од бор, али оста је не по зна ни ца на 
ко је „Ју го сло ве не“ ми сли ка да ка же да су их по је ди ни ути цај ни Ср би 
по че ли оп ту жи ва ти за се па ра ти зам. Ако је ми слио на се бе и сво је дру
го ве из Ју го сло вен ског од бо ра, он да то зна чи да је он већ та да сво ју 
на ци о нал ну од ред ни цу пр о ми је нио и се бе сма трао „Ју го сло ве ном“, 
а не Ср би ном. У сва ком слу ча ју Сто ја но вић је већ био са свим из вје
сно од сту пио и од сво јих по ли тич ких по гле да из ма ја те го ди не, ка да 
се за ла гао за „де за нек си ју“ Бо сне и Хер це го ви не и у пи сму Ни ко ли 
Па ши ћу твр дио да „ми уоп ште не до зво ља ва мо да се код нас, као у 
дру гим аустроугар ским зе мља ма, по ста ви пи та ње: Аустри ја или Ср
би ја, не го же ли мо да се по ста ви пи та ње: Или ауто но ми ја или ује ди
ње ње са Ср би јом и Цр ном Го ром.“ Умје сто то га Сто ја но вић је по чео 
да оп ту жу је Па ши ћа да по чи ње пра ви ти од ступ ни цу и да од у ста је од 
Крф ске де кла ра ци је. 

69 АСА НУ, 12554/9, 156.

70 Др Н. Сто ја но вић, Ср би ја и Ју го сло вен ско ује ди ње ње, 49–50.
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Да су Па ши ће ви стра хо ви би ли осно ва ни, сви су се увје ри ли ка да 
су Вил сон и Лојд Џорџ, по сли је кон фе рен ци је Са ве зни ка у Па ри зу, 
да ли из ја ве у ко ји ма се тра жи са мо ауто но ми ја за по тла че не на ро де 
АустроУгар ске, али се ни јед ном ри је чи не по ми ње ју го сло вен ско 
осло бо ђе ње и ује ди ње ње. Па шић у та квој си ту а ци ји ша ље де пе ше 
срп ским по сла ни ци ма у Лон до ну, Па ри зу и Ва шинг то ну да ис пи та ју 
ста во ве Са ве зни ка у ве зи са да тим из ја ва ма и да ис пи та ју те рен за 
мо гућ ност пле би сци та у Бо сни и Хер це го ви ни. Ју го сло вен ски од бор 
ре а гу је ско ро па нич но, Трум бић не у мор но пи ше де пе ше и про  те сте 
на све стра не, а Сто ја но вић сво је не за до вољ ство из ра жа ва у пи сму 
Лој ду Џор џу, а 13. ја ну а ра 1918. пи смом се обра ћа и пред сјед ни ку 
Вил со ну.71 Као нај бо љи на чин су прот ста вља ња ова квом рас пле ту до
га ђа ја, Трум бић пред ла же срп ској вла ди одр жа ва ње јед не „оп ште 
на род не скуп шти не“ у Па ри зу или Лон до ну, ко ју би чи ни ли по сла
ни ци На род не скуп шти не (срп ске), чла но ви Ју го сло вен ског од бо ра, 
пред став ни ци вој ске, до бро во љач ког кор пу са, ју го сло вен ских орга
ни за ци ја у Евро пи и Аме ри ци, пред сјед ник Ака де ми је на у ка и је дан 
пред став ник Уни вер зи те та, а ко ја би „ре ша ва ла о оп штем на род ном 
по ло жа ју и ба ви ла се сви м пи та њи ма на ше на ци о нал не по ли ти ке.“72 
Па шић од би ја овај пред лог, мо ти ви сан чи ње ни цом да је то у су прот
но сти са срп ским уста вом, јер би на тај на чин дио сво јих функ ци ја 
и дио су ве ре не вла сти пре ни је ла на ту нео д ре ђе ну „оп шту на род ну 
скуп шти ну.“ По што Трум бић ни је од у ста јао од ове за ми сли, он је, 
тек по сли је пр вог од би ја ња срп ске вла де, ову иде ју, пре ко др Га за ри
ја, са оп штио оста лим чла но ви ма Ју го сло вен ског од бо ра у Же не ви, 
као и пред став ни ци ма срп ске опо зи ци је ко ји су се та да за де си ли у 
Же не ви. На са стан ку, са ко га су би ли ис кљу че ни сви ко ји су се ра чу
на ли у при ја те ље срп ске вла де, до шло је до по ди је ље ног ми шље ња 
при сут них. По сла ни ци са мо стал них ра ди ка ла Ла за ре вић и Ста но
је вић, би ли су пр о тив овог Трум би ће вог пред ло га, као и др Ми лан 
Ср шкић, члан Ју го сло вен ског од бо ра, док су за Трум би ћев пред лог 
би ли Га за ри и Ни ко ла Сто ја но вић као пред став ни ци Од бо ра, као и 
Бо жо Мар ко вић и Ми лан Гр ол, ко ји су, иако др жав ни чи нов ни ци 
Ср би је, ипак по др жа ли овај пред лог.73 Епи лог ове Трум би ће ве ини
ци ја ти ве био је Кон грес по тла че них на ро да АустроУгар ске, ко ји је 
отво рен 9. апри ла 1918. го ди не у Ри му, а прет хо ди ло му је дје ли
мич но из ми ре ње Ју го сло вен ског од бо ра и ита ли јан ске вла де, ко је је 
из ве де но уз по сре до ва ње Сти да и Си тонВот со на. Трум бић се да кле 
вра ћао не ка да шњим Су пи ло вим по ли тич ким за ми сли ма. Кон гре су 
је при су ство вао и Ни ко ла Сто ја но вић и ова ко га опи сао: „Трум бић 
је на кон гре су го во рио је ди ни од Ју го с ло ве на у име Срп ске на род не 
скуп шти не, Ју го сло вен ског од бо ра и до бро во ља ца ко ји су у ја ну а ру 
1918. обра зо ва ли по себ ну ју го сло вен ску ди ви зи ју. Би ло је уна пред 
од ре ђе но да сва ки на род дâ јед ног го вор ни ка. Мо ра ли смо ду го да се 
бо ри мо да од го во ри мо јед ног ра ди кал ског по сла ни ка да од у ста не од 
на ме ре да го во ри у име ра ди ка ла. Они су за ње га би ли по се бан на
род. Или је то би ла не ка по себ на сми ца ли ца ка квог не са ве сног чла на 

71 АСА НУ, 12554/37.

72 М. П. Ђор ђе вић, Ср би ја и Ју го сло ве ни за вре ме ра та 1914–1918, 147.

73 М. П. Ђор ђе вић, исто, 151–152.
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вла де? Има бед ни ка ко ји и кад су на ви со кој пла ни ни ди шу ва здух 
мо чва ре.“74 Са мо што Сто ја но вић ни је та да ви дио са сво јих „олим
пиј ских ви си на“ да је срп ски на род у Мо нар хи ји, па и у Бо сни и Хер
це го ви ни, на тај на чин пр о гла сио Ју го сло ве ни ма, а у чи је је име био 
овла штен да го во ри Ан те Тру бић. Ов дје би се за и ста здрав ра зум мо
рао за пи та ти ко је то од Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не дао ман дат Ни
ко ли Сто ја но ви ћу да му уки не име и пр о гла си их Ју го сло ве ни ма. У 
чи је је име он у ства ри исту пао и ко га је овла стио да то ра ди? А да и 
не под сје ћа мо на ври је ме ка да је тај исти Сто ја но вић ју го сло вен ство 
сма трао аустриј скова ти кан ским пр о јек том. Тек би се ва ља ло за пи
та ти ко је дао ман дат Ан ти Трум би ћу да на Кон гре су исту па у име 
срп ске На род не скуп шти не, ка ко твр ди Сто ја но вић? 

По сли је Кон гре са Сто ја но вић је, као члан де ле га ци је Ју го сло вен ског 
од бо ра, имао раз го во ре са ви соким ита ли јан ским зва нич ни ци ма, а 
из ме ђу оста лих, и са ми ни стром спољ них по сло ва Орлан дом, ко ји 
им је обе ћа вао да ће „са да по сле сло ма Ру си је, Ита ли ја пре ма Ју го
сло ве ни ма во ди ти дру гу по ли ти ку“.75 Ју го сло вен ски од бор је Рим ски 
кон грес сма трао за ве ли ки успјех, али Трум бић ни је био за до во љан 
и ни је од у ста јао од иде је јед ног ју го сло вен ског кон гре са. Сто ја но вић 
му по ма же у тим на сто ја њи ма и пред ла же да се при је ње га одр жи јед
на кон фе рен ци ја нај ви ђе ни јих љу ди и јав них рад ни ка, ко ја би има ла 
да при пре ми тај кон грес. Ме ђу тим, Рим ски кон грес де фи ни тив но је 
до уси ја ња до вео њи хо ве од но се са срп ском вла дом, па Трум бић и 
Сто ја но вић на сто је да у бор би пр о тив Па ши ћа упо три је бе и дио та
да шње срп ске опо зи ци је. У Аме ри ци на ста је рас цјеп у еми грант ским 
кру го ви ма, а под ути ца ји ма Ју го сло вен ског од бо ра, Па ши ћа оп ту
жу ју за ве ли ко срп ство, тра же „пу но ју го сло вен ство и ре пу бли ку“.76 
Сто ја но вић, Сли јеп че вић и још не ко ли ци на њих не у мор но др же пре
да ва ња у Же не ви, али је сје ме раз до ра већ то ли ко би ло по си ја но да 
њих са да сви на па да ју: Ср би, Цр но гор ци, Хр ва ти. Пла ни ра ни дру ги 
кон грес у Па ри зу ни је одр жан због пр о ти вље ња Ита ли је, ко ја је у свој 
за гр љај узе ла Ју го сло вен ски од бор и Ју го сло ве не Мо нар хи је и ни је 
хтје ла да их ис пу сти из ру ку би ло ко ме дру гом. 

На зи ру ћи крај ра та и мо гу ћи рас пад АустроУгар ске мо нар хи је, а по
себ но ка да су Фран цу зи при зна ли Че хо сло вач ко На род но ви је ће као 
ле ги тим ног пред став ни ка Че ха и Сло ва ка, Трум бић на сво ју ру ку по
кре ће исту ак ци ју ка да је у пи та њу Ју го сло вен ски од бор. Срп ска вла да 
је, на рав но, пр о тив то га, а ко ри сте ћи не при ја тељ ство срп ске опо зи
ци је пре ма Па ши ћу, Трум бић се би да је за пра во да тра жи остав ку Па
ши ће ве вла де, а као нај бо љи на чин да се и краљ при си ли на то, би ло 
је да Са ве зни ци при зна ју Ју го сло вен ски од бор као ле ги тим ног пред
став ни ка Ср ба, Хр ва та и Сло вен ца из Мо нар хи је. У ово ме Трум бић 
има не скри ве ну по др шку бри тан ских јав них рад ни ка, по себ но Сти да 
и Си тонВот со на. У си ту а ци ји ка да Трум бић ско ро са мо стал но во ди 
по ли ти ку Од бо ра и по вла чи отво ре но не при ја тељ ске по те зе пре ма 
срп ској вла ди, Сто ја но вић се жа ли да су се Ср би у Ју го сло вен ском од
бо ру опет на шли у не за вид ној си ту а ци ји, али и та да он ста је на стра ну 
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Трум би ћа пр о тив срп ске вла де. Да би што ви ше по си јао сје ме раз до ра 
у уну тра шњем по ли тич ком жи во ту Ср би је, као нај бо љи на чин да се 
осла би по зи ци ја Па ши ћа и срп ске вла де, Сто ја но вић ша ље јед но пи
смо во ђа ма ср би јан ске опо зи ци је у ко ме из ме ђу оста лог ка же: „Це ли 
Ју го сло вен ски од бор, и це ла ју го сло вен ска на ци ја, све сни су да је Ср
би ја Ју го сло вен ски Пи је монт. Сви ми же ли мо да Ср би ја и оста не у тој 
уло зи. Али, ми раз ли ку је мо Ср би ју од да на шње срп ске вла де, јер зна
мо да она не пред ста вља во љу ве ћи не на ро да у Ср би ји, ни фор мал но 
ни ствар но... Осим вла де, Ср би ја има и дру гих фак то ра. Ми сад и на 
њих апе лу је мо да сад ње ста ње пр о ме не – ако се то још да је учи ни ти, 
и то да га бр зо пр о ме не, јер је бр зи на је дан од глав них усло ва успе
ха... Ми хо ће мо пр вен стве но да ре а ли зу је мо то је дин ство ак ци је јед
ним ди рект ним пу тем – спо ра зу мом са пред став ни ци ма Кра ље ви не 
Ср би је. Ако вла да Ср би је то не ће, и ако је оста ли по ли тич ки фак то ри 
Ср би је ни су у ста њу на то при си ли ти, ми ће мо би ти при мо ра ни да 
с по мо ћу из во је ва не на ше са мо стал но сти ин ди рект ним пу тем опет 
на сто ји мо оства ри ти то је дин ство ак ци је.“77 По зи ва ју ћи, овим при је
те ћим то ном, ср би јан ску опо зи ци ју да сру ши Па ши ће ву вла ду, Сто ја
но ви ћу из гле да ни је ни јед ног тре нут ка па ло на па мет да се пот пу но 
нео вла ште но ми је ша у уну тра шње ства ри јед не су ве ре не др жа ве и да 
по зи ва на ру ше ње ње не вла де. А тек се мо же по ста ви ти пи та ње на 
ко ју и чи ју „из во је ва ну са мо стал ност“ је ми слио у овом пи сму?! Ка
да је свом ше фу Трум би ћу пр о чи тао ово пи смо, овај га је по хва лио 
да је од лич но, али му ипак ни је до зво лио да га ша ље, јер би то зна
чи ло отво ре но ки да ње од но са Ју го сло вен ског од бо ра и срп ске вла де, 
што Трум бић ни је же лио. Очи глед но да ле ко вид ни ји од Сто ја но ви ћа, 
Трум бић је на сто јао да одр жи отво ре ним од но се са срп ском вла дом, 
ра де ћи исто вре ме но на све стра не пр о тив ње. Сто ја но ви ћу је, из гле да, 
тек знат но ка сни је по ста ло ја сно, по што му је то Трум бић отво ре но и 
при знао, да је у то ври је ме глав ни Трум би ћев по ли тич ки циљ био да 
оку пи све Хр ва те у јед ној др жа ви, а да му је Ју го сла ви ја и ју го сло вен
ство био та да је ди ни на чин да то учи ни.78 Оно што Сто ја но вић ни та да 
ни ка сни је ни је схва тио, је сте да би Трум би ћу нај ви ше од го ва ра ло да 
се та Ју го сла ви ја ство ри без Ср би је и Цр не Го ре, већ са мо од Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца из Мо нар хи је, јер би се та да под име ном Ју го сла
ви ја кри ла Ве ли ка Хр ват ска. Смет ња у тим Трум би ће вим пла но ви ма 
би ло је то што је Ср би ја би ла је ди на при зна та ра ту ју ћа стра на од Са
ве зни ка и што су се и да ље хр ват ски пу ко ви у аустро у гар ској вој сци, 
по јед ној Трум би ће вој из ја ви, „бо ри ли као ла во ви“ пр о тив Ита ли ја на, 
али и оста лих са ве знич ких арми ја. За слу чај да Ју го сло вен ски од бор 
не бу де при знат од стра не Са ве зни ка и да не бу де ре ал но ство ри ти 
Ју го сла ви ју од ју го сло вен ских обла сти Мо нар хи је, Трум би ћу је је ди
ни на чин био да оства ри сво ју за ми сао уз по моћ Ср би је и ује ди ње
њем са Ср би јом и због то га ни је до зво ља вао да се са срп ском вла
дом у пот пу но сти ки да ју од но си. А Сто ја но вић, као и оста ли Ср би у 
Ју го сло вен ском од бо ру та да би му би ли дра го цје ни са рад ни ци да то 
ује ди ње ње бу де из вр ше но на осно ва ма „рав но прав но сти“ тр о и ме ног 
на ро да, чи ме би Хр ва те, од по ра же не стра не у ра ту, пре ко но ћи пре
тво рио у по бјед ни ке, ко ји рав но прав но са Ср би јом ства ра ју но ву ју
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жно сло вен ску др жа ву, што му је на кра ју и по шло за ру ком. На рав но, 
у том слу ча ју Крф ска де кла ра ци ја је би ла смет ња, јер је Трум бић очи
глед но се бе пре ци је нио ка да је сма трао да ће уз по моћ Сто ја но ви ћа и 
оста лих Ср ба у Ју го сло вен ском од бо ру, на кра ју ра та мо ћи дик ти ра ти 
усло ве ује ди ње ња Ср би ји, па је, ка ко се крај ра та при бли жа вао, у то
ку 1918. го ди не, све че шће по чео да де за ву и ше Крф ску де кла ра ци ју, 
да ју ћи и изјаве да се не зна ка кав ће се об лик вла да ви не ус по ста ви ти 
у но вој др жа ви, јер ће то рје ша ва ти Уста во твор на скуп шти на по сли је 
ра та.79 На рав но, ова пи та ња су би ла ри је ше на Крф ском де кла ра ци
јом, али ће их Трум бић по ку ша ти на мет ну ти Па ши ћу на Же нев ској 
кон фе рен ци ји. Да је у том по гле ду имао без ре зер вну по др шку Ни
ко ле Сто ја но ви ћа и оста лих Ср ба у Ју го сло вен ском од бо ру, Трум бић 
је не дво сми сле но по твр дио и у јед ном пи сму Ан то ну Ко ро ше цу од 
31. ок то бра 1918. го ди не, гдје из ме ђу оста лог ка же: „Мо лим Вас, да у 
Ва шем ра ду стро го лу чи те Ср би ју и срп ски на род од Па ши ће ве вла
де, ко ја не ма ве ћи не у скуп шти ни и ко ја ни је из ра жај ни по ли тич ких 
кру го ва, ни на ро да у Ср би ји. То је јед на ми зер на оли гар хи ја, ко ја је 
узур пи ра ла власт, ко ри сте ћи се аб нор мал ним при ли ка ма, у ко ји ма 
се на род Ср би је на ла зи... Свра ћам Вам па жњу, да су с на ма пот пу но 
сло жни срп ски чла но ви Од бо ра, Ба ња нин, Ва си ље вић, Сто ја но вић и 
Пе три но вић, а с ти ме је пот пу но сло жан и хер це го вач ки Ср бин Сли
јеп че вић, мој се кре тар.“80

Пр о бој Со лун ског фр он та и не сва ки да шње бр зо на пре до ва ње срп ске 
вој ске из не на ди ло је, а чи ни се и за бри ну ло, по је ди не чла но ве Ју го
сло вен ског од бо ра, а Трум би ћа до те мје ре да без зна ња оста лих чла
но ва Ју го сло вен ског од бо ра, али за то са зна њем и по др шком дво ји це 
Ен гле за, ста рих не при ја те ља Ср би је и Ни ко ле Па ши ћа, Сти дом и Си
тон Вот со ном, за тра жи од вла де САД да аме рич ке тру пе оку пи ра ју 
ју го сло вен ске обла сти под АуатроУгар ском.81 На рав но, аме рич ка 
вла да је од го вори ла да не мо же удо во љи ти тој же љи без спо ра зу ма са 
срп ском вла дом, али за то Ни ко ла Сто ја но вић да је оправ да ње и овом 
Трум би ће вом ге сту, као на вод ној же љи да спри је чи ита ли јан ске тру
пе да пр ве уђу у Дал ма ци ју, иако не ки чла но ви Ју го сло вен ског од бо
ра у овом чи ну ви де Трум би ћев по ку шај да спри је чи „ве ли косрп ску 
оку па ци ју.“82 

Али, у јед ном не сва ки да шње бр зом мар шу срп ска вој ска сти
же у Бо сну и Хер це го ви ну и Ја дран ске оба ле, гдје је до че ку ју као 
осло бо ди о це. У За гре бу је 6. ок то бра фор ми ра но На род но ви је
ће СХС, на че лу са Ан то ном Ко ро шцем, ко је је 19. ок то бра из да ло 
де кла ра ци ју ко јом је пре у зе ло власт у сво је ру ке и из ја ви ло же љу 
за ује ди ње њем свих Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, а 29. ок то бра пр о
гла си ло не за ви сну Др жа ву Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца на пр о сто ру 
бив ше АустроУгар ске. Та да је већ би ло осно ва но и На род но ви је
ће за Бо сну и Хер це го ви ну, као и ње гов Глав ни од бор на чи јем је 
че лу, као пред сјед ник, био Гли го ри је Јеф та но вић, а као под пред
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с јед ни ци др Јо зо Су на рић и др Ха лид бег Хра сни ца. На род но ви
је ће СХС, а на при је длог Глав ног од бо ра На род ног ви је ћа БиХ, 
име но ва ло је и пр ву На род ну вла ду за Бо сну и Хер це го ви ну, на 
чи је је че ло, из трав нич ког за тво ра, до шао Ата на си је Шо ла. Вла да 
је име но ва на 1. но вем бра 1918. го ди не са оп ште њем Глав ног од бо ра 
НВ у БиХ, ко је по чи ње овим ри је чи ма: „Да нас у под не по ло жио је 
ге не рал Сар ко тић вла ду у ру ке на род ног ви је ћа, на че лу Ге не ра ли те
та и чла но ва Зе маљ ске вла де. На род но ви је ће име но ва ло је На род ну 
вла ду...“83 То је би ла пр ва на род на вла да у исто ри ји Бо сне и Хер це
го ви не.

Же нев ска кон фе рен ци ја 6–9. но вем бра 1918. го ди не, пред ста вља ла 
је по след њи и на јја чи по ку шај Трум би ћа и Ју го сло вен ског од бо ра, 
да, уз по моћ пред став ни ка На род ног ви је ћа из За гре ба и пред став
ни ка ср би јан ске опо зи ци је, сло ми је Ни ко лу Па ши ћа и на мет не му 
сво је ви ђе ње ује ди ње ња. Кра јем сеп тем бра Па шић сти же у Па риз и 
сви ма је ја сно да се спре ма за вр шни чин дра ме ју го сло вен ског ује
ди ње ња. У сво јим из ја ва ма да ва ним за пад ној штам пи тих да на, Па
шић очи глед но оста је вје ран прин ци пи ма Крф ске де кла ра ци је, али 
оштро упо зо ра ва да Ср би ја ви ше не ће до пу сти ти би ло ка кве уцје не 
„бра ће“ Хр ва та и Сло ве на ца из АустроУгар ске мо нар хи је. То нај ја
сни је до ла зи до из ра жа ја у ње го вој из ја ви Mor ning Po stu од 17. сеп
тем бра 1918. го ди не, гдје ка же: „У то ку за јед нич ких ви је ћа ња на Кр
фу из ме ђу срп ске кра љев ске вла де и Ју го сло вен ског од бо ра ја сно 
се по ка за ло, да је ства ра ње јед не је ди не др жа ве – кра ље ви не – ко ја 
би об у хва та ла цио наш тр о и ме ни на род (Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца) 
про во ди во, и да се же ли... Овим све ча но из ја вљу јем, да Ср би ја сма
тра сво јом на ци о нал ном ду жно сти, да осло бо ди Ср бе, Хр ва те и Сло
вен це. Кад бу ду сло бод ни, бит ће им при зна то пра во са мо о пре дје ље
ња, т.ј. пра во да сло бод но из ја ве, да ли же ле да се при дру же Ср би ји 
на осно ву Крф ске де кла ра ци је или же ле да ства ра ју ма ле др жа ве, 
као у да ле кој пр о шло сти. Склад но оно ме што прет хо ди не са мо што 
не же ли мо да во ди мо им пе ри ја ли стич ку по ли ти ку, не го ми не ће мо 
чак ни то, да ма ко јим на чи ном огра ни чи мо пра во са мо о пре дје ље ња 
Хр ва та и Сло ве на ца, или да оста не мо до кра ја при Крф ској де кла ра
ци ји, ако би то би ло пр о тив но њи хо вој же љи.“84 

У на ред ном пе ри о ду во ђе не су бр ој не ди ску си је из ме ђу Па ши ћа, Ју
го сло вен ског од бо ра и ср би јан ске опо зи ци је, ко ја је и ина че би ла ја
ко ко ри ште на од стра не Трум би ћа у бор би пр о тив Па ши ћа. У јед ној 
од тих ди ску си ја, по ја ви ла се иде ја да се на пра ви јед на ко а ли ци о на 
вла да у ко ју би ушла и три пред став ни ка Ју го сло вен ског од бо ра, а 
Ни ко ла Сто ја но вић је тре ба ло да у тој вла ди оба вља функ ци ју ми
ни стра на род ног здра вља. Трум бић је овај пред лог од био из „прин
ци пи јел них раз ло га“, а Сто ја но вић је сар ка стич но из ја вио да му то 
из гле да иро нич но с об зи ром на то да је он већ да ни ма ле жао бо ле
стан, јер га је би ла за хва ти ла епи де ми ја гри пе, ко ја је та да ха ра ла 
Евро пом.85 До по чет ка Же нев ске кон фе рен ци је, Сто ја но вић је успио 

83 Архив Бо сне и Хер це го ви не, Глав ни од бор на род ног ви је ћа БиХ (ГОНВ), кут. 
1, бр. 32/1918.

84 Из ја ва Ни ко ле Па ши ћа у Mor ning Po stu, у: Ф. Ши шић, До ку мен ти..., 178.

85 АСА НУ, 12554/9, 163.
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да се до вољ но опо ра ви да би уче ство вао на не ким сјед ни ца ма, али 
не на свим. Пре го во ри у Па ри зу на ста вље ни су и на ред них да на, а 
Па шић је из ра жа вао сум њу у то да је Трум бић опу но мо ће ни пред
став ник Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца из Мо нар хи је, по себ но са да ка да 
по сто ји На род но ви је ће у За гре бу, али Трум бић до би ја од Ко ро ше ца 
из За гре ба пу но моћ је да за сту па На род но ви је ће.86 По чет ком но вем
бра Па шић чи ни још је дан знак до бре во ље пре ма На род ном ви је ћу 
у За гре бу, та ко што удо во ља ва њи хо вом за хтје ву од 3. но вем бра и у 
име срп ске вла де при зна је На род но ви је ће као ле ги тим ну вла ду Ср
ба, Хр ва та и Сло ве на ца на пр о сто ру АустроУгар ске, а Ју го сло вен
ску ди ви зи ју, ко ја је ра то ва ла у са ста ву срп ске вој ске као ра ту ју ћу 
стра ну. О ово ме је Па шић исти дан оба ви је стио са ве знич ке вла де и 
за тра жио од њих да учи не исто.87 Ова но та пре да та је Ко ро ше цу 8. 
но вем бра 1918. го ди не, да кле, ка да је Же нев ска ко нфе рен ци ја већ 
би ла у то ку. Осим Па ши ћа, на Же нев ској кон фе рен ци ји уче ство ва
ли су Дра шко вић, Ма рин ко вић и Триф ко вић у име пар ла мен тар
них гру па срп ске На род не скуп шти не, Ко ро шец, Чин гри ја и Жер јев 
у име На род ног ви је ћа из За гре ба, Трум бић, Гре го рин, Ва си ље вић, 
Сто ја но вић и Ба ња нин у име Ју го сло вен ског од бо ра. При ти је шњен 
од свих и пот пу но сам у овим пре го во ри ма, Па шић је под ле гао при
ти сци ма и при стао на од лу ке ко је су се ко си ле са Крф ском де кла ра
ци јом, за ко ју са да ње ни пот пи сни ци из Ју го сло вен ског од бо ра ни су 
хтје ли ви ше да чу ју. Од лу ке да се фор ми ра за јед нич ко ми ни стар ство 
за Кра ље ви ну Ср би ју и под руч ја На род ног ви је ћа у За гре бу, ко ме је 
за да так да орга ни зу је за јед нич ку др жа ву СХС ко јој ће Кон сти ту ан та 
до ни је ти устав, би ле су не са мо кр ше ње Крф ске де кла ра ци је већ и 
отво ре ни не при ја тељ ски акт пр о тив Ср би је и ње не вла дар ске ку ће. 
Ср би ја је да кле тре ба ло да се од рек не сво је др жав но сти, не за ви сно
сти, кру не и огром ног мо рал ног кре ди би ли те та ко ји је сте кла у ра ту, 
и да све то уто пи у за јед ни цу са јед ном са мо про гла ше ном и ни од 
ко га при зна том др жа вом на пр о сто ру АустроУгар ске. Срп ска кра
љев ска ку ћа тре ба ло је, пре ма од ред ба ма Же нев ске де кла ра ци је, да 
се до бро вољ но од рек не сво је кра љев ске вла сти и да суд би ну ста ви у 
ру ке Кон сти ту ан те ко ја тре ба да од лу чи о то ме хо ће ли но ва др жа
ва уоп ште би ти мо нар хи ја или ре пу бли ка. Те шко је по вје ро ва ти да 
би Па шић са мо под при ти ском Трум би ћа и Ко ро ше ца при стао да 
пот пи ше ова ко не што, а пи та ње је ко је све тих да на и за што вр шио 
при ти сак на Па ши ћа у Па ри зу и Же не ви, по себ но ка да су у пи та њу 
са ве знич ке др жа ве. Сто ја но ви ћу је већ при пот пи су Же нев ске де
кла ра ци је би ло ја сно да ће око ње не ре а ли за ци је би ти пр о бле ма јер 
„Па шић, пот пи су ју ћи пр ви овај за пи сник с оче вид ним уз бу ђе њем 
из го во ри ре чи огра ђи ва ња, а Трум бић их пр о пра ти јед ним љу ти тим 
из ра зом.“88 У сва ком слу ча ју, срп ски зва нич ни ци су по сли је ово га 
мо гли би ти са свим увје ре ни у оно че га се Па шић већ одав но при
бо ја вао „да по сто ји не ки тај ни пр о је кат да се Ср би ја без кр ви из и
гра.“89 Нин чић пи ше 28. но вем бра При би ће ви ћу да они у Бе о гра ду 

86 СХС, Же нев ска Кон фе рен ци ја о ју го сло вен ском ује ди ње њу – до га ђа ји, до ку мен
ти, ко мен та ри – Же не ва 1918, 23.

87 Исто, 38.

88 АСА НУ, 12554/9, 165.

89 Ми ло рад Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је, књ. 2, Бе о град 1989, 811.
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све ви ше до би ја ју ути сак „да из ве сни хр ват ски кру го ви има ју план 
да одво је Ср би ју и Цр ну Го ру од оста лих на ших кра је ва.“90 У све ово 
умје ша ни су и пр о јек ти о „хр ват ској и сло ве нач кој ре пу бли ци“, ко
ји по ста ју ак ту ел ни од ље та 1918. го ди не, без ре зер вно по др жа ни од 
Ва ти ка на, а у њи ма опет има ен гле ских пр сти ју. Ре пу бли кан ских 
стру ја ња има чак и у срп ској вој сци, углав ном око оста та ка цр но ру
ка ца и со ци ја ли ста, али они ни ка да не до би ја ју зна чај ни ји за мах. С 
раз ло гом се Па шић пла ши ен гле ског при ја тељ ства, а по себ но „бри
тан ски х мо нар хи ста ко ји би на Бал ка ну хтје ли да ства ра ју ре пу бли
ке.“91 Због то га је на ње га усмје ре на оштри ца на па да свих не при ја
те ља Ср би је тих да на, а Стид и Си тон Вот сон су ишли та ко да ле ко 
да у име На род ног ви је ћа из За гре ба, по ша љу по ло ви ном но вем бра 
те ле грам ре ген ту Алек сан дру, у ко ме су тра жи ли да се об ра чу на са 
Па ши ћем, јер ина че мо же до ћи у пи та ње и са ма кру на. Тек ка сни је 
се испо ста ви ло да овај те ле грам ни су по сла ли Чин гри ја и Ко ро шец 
већ по ме ну та дво ји ца ен гле ских јав них рад ни ка, пре ко срп ског по
сла ни ка из Лон до на Јо ва но ви ћа, ко ји је због то га пен зи о ни сан. Па
шић је очи глед но био пр ва ме та у то ври је ме, јер је он био тај фак
тор „од ко га се као од не ке сте не од би ја сва ки по ку шај да у ства ра њу 
за јед нич ке др жа ве ини ци ја ти ва пре ђе из ле ги тим них ру ку др жа ве у 
ма сон ску ло жу, чи ја де лат ност ни је ја сна.“92 Ов дје би ва ља ло по ста
ви ти пи та ње и ма сон ства Ју го сло вен ског од бо ра, а по себ но Ни ко ле 
Сто ја но ви ћа. Сви ауто ри ко ји су се ба ви ли ма сон ством, са гла сни су 
да је Ју го сло вен ски од бор био ма со н ска орга ни за ци ја, с об зи ром на 
то ко ли ко је ње го вих чла но ва при па да ло ма со не ри ји. Као си гур ни 
ма со ни у Ју го сло вен ском од бо ру на во де се: др Хин ко Хин ко вић, др 
Фран ко По точ њак, др Дин ко Три на је стић, Иван Ме штро вић, др Ни
ко Жу па нић, др Ни ко ла Сто ја но вић, др Ми лан Ср шкић, Вељ ко Пе
тро вић, др Љу бо Ле он тић, Дра го Ма ру шић, др Ду шан Ва си ље вић, 
др Ми лан Мар ја но вић, Јо во Ба ња нин, Бо гу мил Во шњак, а од Ср ба 
из Ср би је још и др Бо жо Мар ко вић и др Па вле По по вић.93 За Ан
ту Трум би ћа и Фра на Су пи ла не ки ауто ри из ри чи то твр де да су би
ли ма со ни, док дру ги из ра жа ва ју сум њу у то. Ни ко ла Сто ја но вић, 
ако је био члан не ке ма сон ске ло же, он да је то вје ро ват но по стао у 
то ку ра та бо ра ве ћи у Же не ви, Па ри зу и Лон до ну, јер у јед ном тек
сту, пи са ном у Ри му 1914. го ди не, он кон ста ту је да је Су пи ло бли зак 
сло бод ним зи да ри ма94, а да је и сам, већ та да, при па дао тој орга
ни за ци ји, си гур но не би имао раз ло га да ову чи ње ни цу на гла ша ва. 
Има ју ћи у ви ду зна чај ну уло гу, по себ но фран цу ских ма со на у ју
жно сло вен ском ује ди ње њу у то ку Пр вог свјет ског ра та, он да си гур
но да та окол ност ни је без зна ча ја за по на ша ње и дје лат ност чла но ва 
Ју го сло вен ског од бо ра, па и Ни ко ле Сто ја но ви ћа.95 По ред ре пу бли

90 Исто.

91 Исто.

92 Исто, 813.

93 Др Ди ми три је Ди мо Ву јо вић, Фран цу ски ма со ни и ју го сло вен ско ује ди ње ње 
1914–1918, Бе о град 1994, 194.

94 АСА НУ, бр. 12554/12.

95 О то ме ши ре по гле да ти: Д. Ву јо вић, Фран цу ски ма со ни и ју го сло вен ско ује ди
ње ње 1914–1918, Бе о град 1994; I. Mu žić, Ma son stvo u Hr va ta, Split 2000; Зо ран 
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кан ства, мо жда би би ло оправ да но јед ним ди је лом и у ма сон ству 
тра жи ти ко ри је не Сто ја но ви ће ве пр о мје не иде о ло шког кур са у то ку 
Пр вог свјет ског ра та и оштрог скре та ња из срп ства у ју го сло вен ство.  

У сва ком слу ча ју, Трум бић, Ко ро шец и њи хо ви исто ми шље ни ци, на
ив но су ми сли ли да су са овим ак том сло ми ли срп ску вла ду. Усли је
ди ла је до бро по зна та Пр о ти ће ва ак ци ја са Кр фа, чи ја је по сле ди ца 
би ла остав ка Па ши ће ве вла де, па је Же нев ска де кла ра ци ја оста ла 
са мо мр тво сло во на па пи ру. Па ши ћу и срп ској вла ди се очи глед но 
ни је жу ри ло, јер је ври је ме ра ди ло за њих. Ју го сло вен ски од бор и 
На род но ви је ће из За гре ба ни је би ло при зна то од стра не са ве зни
ка, а Вер сај ска кон фе рен ци ја, ко ја је из ра ди ла усло ве ми ра, ју го сло
вен ске обла сти под АустроУгар ском сма тра ла је као не при ја тељ ску 
те ри то ри ју. Срп ски пред став ник на тој кон фе рен ци ји, Ми лен ко Ве
снић, оп ту жи ван је да ни је уло жио до вољ но тру да по том пи та њу, а 
по себ но што је дао са гла сност да се бив ша аустро у гар ска фло та у 
Ја дра ну пре да са ве зни ци ма „под би је лом за ста вом“ као не при ја тељ
ска.96 Осим то га, Ита ли ја ни су за у зи ма ли ди је ло ве Дал ма ци је ко је су 
сма тра ли сво јим, док су пред став ни ци На род ног ви је ћа из За гре ба и 
Ју го сло вен ског од бо ра у Же не ви при мо ра ва ли Па ши ћа да се од рек не 
срп ске др жав но сти и мо нар хи је. У та квој си ту а ци ји, Па шић је ра дио 
је ди но што је мо гао у том тре нут ку, а то је да, бра не ћи прин цип ле ги
ти ми те та срп ске др жа ве, че ка да се оне обла сти бив ше аустро у гар ске 
ко је то же ле ује ди не са Ср би јом. Пр ва је то ура ди ла Ве ли ка на род на 
скуп шти на Вој во ди не 24. но вем бра, а за тим Под го рич ка скуп шти на 
26. но вем бра, и пр о гла си ле ује ди ње ње ових обла сти са Ср би јом. У 
Бо сни и Хер це го ви ни, ко ју су Сто ја но ви ће ви при ја те љи Шо ла, Гр ђић 
и оста ли по ли тич ки ве за ли за За греб, при зна ју ћи власт На род ног ви
је ћа, раз вој ства ри на те ре ну те као је истим прав цем као у Вој во ди ни 
и Цр ној Го ри, јер је до кра ја но вем бра и по чет ком де цем бра, чак 42 
од укуп но 54 ко тар ска од бо ра На род ног ви је ћа у Бо сни и Хер це го
ви ни, пр о гла си ло ди рект но ује ди ње ње са Ср би јом. И што је нај за ни
мљи ви је, ни је се ра ди ло са мо о сре зо ви ма у ко ји ма су Ср би чи ни ли 
ве ћи ну ста нов ни штва. У том по гле ду за ни мљив је те ле грам ко ји је 
ко тар ски од бор на род ног ви је ћа из Љу бу шког по слао Глав ном од бо
ру у Са ра је во, а у ко ме се ка же: „Ко тар ски од бор На род ног ви је ћа у 
Љу бу шком као пред став ник чи та во га на ро да ово га сре за без раз ли ке 
вје ре, да ју ћи одушка сво јој дав ној же љи, из ја вљу је се од да нас све
ча но при са је ди ње ним кра ље ви ни Ср би ји, под же злом ди на сти је Ка
ра ђор ђе ви ћа са вру ћом же љом да се све зе мље у ко ји ма жи ве Ср би, 
Хр ва ти и Сло вен ци при са је ди не овој др жа ви.“97 У Љу бу шком сре зу, 
пре ма по пи су из 1910. го ди не, 92,70 % ста нов ни штва су чи ни ли ка
то ли ци, 6,77 % му сли ма ни и са мо 0,54 % пра во слав ни, а и ко тар ски 
од бор на род ног ви је ћа чи ни ли су ско ро ис кљу чи во Хр ва ти и му сли
ма ни. То зна чи да је тих да на по сто ја ло при лич но ја сно рас по ло же ње 

Не не зић, Ма со ни у Ју го сла ви ји (1764–1980), Бе о град 1984; Б. Хра бак, Ма со ни 
Ју го сло ве ни (и Ко то ра нин Ру долф Ђу нио) пре ма ства ра њу за јед нич ке др жа ве 
1918. го ди не, у: Ује ди ње ње Цр не Го ре и Бо ке Ко тор ске (1813–1814. го ди не), Ти то
град 1991.

96 СХС, Же нев ска Кон фе рен ци ја о ју го сло вен ском ује ди ње њу, 20.

97 АБиХ, ГОНВ, кут. 2, бр. 276/1918.
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и ме ђу ка то лич ким и му сли ман ским ста нов ни штвом да Бо сна и Хер
це го ви на пр о гла се ди рект но ује ди ње ње са Ср би јом. Ово је мо жда и 
нај бо љи де ман тиј Ни ко ли Сто ја но ви ћу да он ипак ни је ту ма чио же
ље на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни по пи та њу ју го сло вен ског ује ди ње
ња. Осим то га, не ки кра је ви у Бо сни и Хер це го ви ни би ли су отво ре но 
пр о тив ју жно сло вен ског ује ди ње ња и ди рект но су се су прот ста вља ли 
та квим на сто ја њи ма. Ба ња луч ко На род но ви је ће функ ци о ни ше тих 
да на као др жа ва у др жа ви и не при зна је од лу ке На род ног ви је ћа ни 
На род не вла де из Са ра је ва. У Са ра је ву глав ну ри јеч во де Сто ја но ви
ће ви дру го ви и по ли тич ки исто ми шље ни ци из пред рат не „На ро до ве“ 
гру пе, пред во ђе ни пред сјед ни ком На род не вла де Ата на си јом Шо лом 
и они у пот пу но сти сли је де ње го ве ин струк ци је, као и ин струк ци је 
Ду ша на Ва си ље ви ћа, ко ји се убр зо вра тио у зе мљу. И по ред то га што 
је ује ди ње ње са Ср би јом пр о гла си ло ско ро 80% сре зо ва у БиХ, ипак 
је На род на вла да, пред во ђе на Шо лом, би ла нео д луч на по том пи та
њу и све до пр во де цем бар ског ак та ује ди ње ња ни је се усу ди ла или 
ни је хтје ла да пр о гла си ује ди ње ње Бо сне и Хер це го ви не са Ср би јом. 
Да „На ро дов ци“ у тим тре ну ци ма ве ћи ном сто је на по ли тич кој плат
фор ми Сто ја но ви ћа и Ва си ље ви ћа, по ка зу је и то да на истом фо ну 
дје лу је и Вла ди мир Ћо ро вић као пред став ник Бо сне и Хер це го ви не 
у  Цен трал ном од бо ру На род ног ви је ћа у За гре бу. На јед ном збо ру у 
хо те лу Ро јал у За гре бу, гдје је Ђо ро вић по звао Ср бе да их уми ри и об
ја сни по тре бе и на чи не ју жно сло вен ског ује ди ње ња, на вод но је том 
при ли ком из ја вио да „Бо сна и Хер це го ви на ни су срп ске зе мље.“98 
Згра нут ова квом из ја вом, пр о та Ду шан Су бо тић из Гра ди шке, ко ји 
је у то ври је ме, од ин тер ни ра ца и срп ских ђа ка у За гре бу, фор ми рао 
јед ну че ту ко ја је одр жа ва ла јав ни ред и мир у гра ду, на пу стио је збор 
и са пе де сет сво јих вој ни ка ума као из За гре ба у Бо сну „где је раз вио 
аги та ци ју на све стра не и оба ве шта вао на род.“99 Али, да се ни су ни 
сви „На ро дов ци“ сла га ли са по ли ти ком ко ју су у то ку ра та во ди ли 
Сто ја но вић и Ва си ље вић, мо же да по слу жи и јед но пи смо Јо ва Ђу гу
мо ви ћа, учи те ља из Мо ста ра и пред рат ног ис так ну тог „На ро дов ца“, 
у ко ме он при ја те љу у Бе о град пи ше, кра јем де цем бра 1918. го ди
не, и ово: „На ши бо сан скохер це го вач ки срп ски за ступ ни ци нас су 
пр о да ли!? Зли је зи ци го во ре, да су још хтје ли „Ју го сло вен ску ре пу
бли ку“, али је Па шић осу је тио. То би још тре ба ло. Ми ров на кон фе
рен ци ја би још мо гла ту не прав ду и зло из ли је чи ти, али сум њам. Да 
је све му сви је ту ме ни Бу га рин и Хр ват ни је брат. На ше ра не ни је су 
при ват не не го исто риј ске на ра ви, ко је ни је су учи ње не у јед ном да ну 
или јед ном ра ту, већ су ни кле у њи хо вом сје ме ну и њи хо вој вје ри. 
За то су ду бо ке и не из ље чи ве. На ма је тре ба ла ма ња, а сво ја ку ћа.“100 

Да ње го ве по ли тич ке ви зи је ни су на шле плод но тло у ши ро ким на
род ним ма са ма Бо сне и Хер це го ви не, Сто ја но ви ћа је оба ви је стио и 
Љ. Ми ја то вић, у име Ата на си ја Шо ле, по чет ком мар та 1919. го ди не: 
„Не ки на ши ра ди ка ли (Ду шан то ве ли и за Ср шки ћа) хо ти мич но су 
пр о ту ра ли гла со ве, да сте ви сви ре пу бли кан ци, фе де ра ли сте и слич

98 М. П. Ђор ђе вић, исто, 248. 

99 Исто. (Ђор ђе вић не на во ди из во ре за ове тврд ње, осим ако му то ни је при чао 
лич но пр о та Су бо тић, па би ову на вод ну из ја ву Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и по сту
пак пр о те Су бо ти ћа у ве зи с њом ипак тре ба ло узе ти са ве ли ком до зом ре зер ве).

100 АСА НУ, 11571/3.
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но, а да нас је то ов дје, код свих оних ко је сте ра чу на ли у на ше љу де, 
не до пу стив гри јех. Да нас је Ср би ја у очи ма свих но во о сло бо ђе них 
Ср ба и јед ног ди је ла Хр ва та и Сло ве на ца идол. Исто та ко ди на сти ја, 
а у до број мје ри и Па ши ће ва лич ност.“101 Да је то та ко убр зо ће по ка
за ти пр ви ви ше стра нач ки из бо ри у Кра ље ви ни СХС, али и сви оста ли 
до 1929. го ди не, јер ни ко од оних ко ји је ди је лио по ли тич ке ста во ве 
Ни ко ле Сто ја но ви ћа, бар  док се ни су по ли тич ки ан га жова ли у окви
ру Де мо крат ске стран ке или Са ве за зе мљо рад ни ка, као Ва сиљ Гр ђић, 
др Пе ро Сли јеп че вић, др Урош Круљ и дру ги, ни је био иза бран за 
по сла ни ка и то у сво јој род ној Хер це го ви ни, иако су се кан ди до ва
ли. Умје сто њих, упор но је, као по сла ник из Хер це го ви не, био би ран 
Па ши ћев кан ди дат др Ла зар Мар ко вић, иако Хер це гов ци ма пот пу но 
не по зна та лич ност. То нај бо ље по ка зу је ко ли ко су у Хер це го ви ни, 
али и у Бо сни вје ро ва ли Ни ко ли Па ши ћу и ње го вој по ли ти ци, а по
себ но ка да је агре сив на Ра ди ће ва по ли тич ка иде о ло ги ја по че ла, од 
1921. го ди не, да пр о ди ре у Бо сну и Хер це го ви ну и зна чај но ра ди ка
ли зу је по ли тич ке од но се и дру штве ни жи вот ове дви је по кра ји не. 

Да ова пло ти сво ју по ли тич ку иде о ло ги ју, Сто ја но вић је још јед ном 
по ку шао од мах на кра ју ра та, за јед но са не ким углед ним лич но сти
ма из Ср би је, као са Јо ва ном Цви ји ћем, Бо жом Мар ко ви ћем и дру
ги ма, али њи хов пр о је кат ства ра ња Ју го сло вен ске де мо крат ске ли ге 
ни је на и шао на ра зу ми је ва ње у зе мљи. И сам Ни ко ла Сто ја но вић је 
на кра ју при знао да је еми гра ци ја би ла пре ду го ван зе мље и без до
ди ра са на ро дом, а са мим тим и без до ди ра са ре ал но шћу на те ре ну, 
те да је та њи хо ва у су шти ни до бро на мјер на иде ја усмје ра ва ња ју
го сло вен ске др жа ве, на са мом по чет ку, у пра вом смје ру, би ла осу
ђе на на пр о паст. Али, Сто ја но вић у то ме ви ди опет Ср бе као глав ни 
про  блем, јер ка же: „Све је би ло ле по сми шље но, али ни је би ло срет
но из ве де но. Ју го сло вен ска еми гра ци ја, као и све дру ге, ни је би ла 
ду го у не по сред ном кон так ту с на ро дом и за ми шља ла је из во ђе ње 
сво јих иде ја мно го јед но став ни је, јер јој је то из гле да ло је ди но ло
гич но ре ше ње др жав ног пр о бле ма... Ме ђу тим до га ђа ји за вре ме ра та 
(огор че на бор ба јед ног хр ват ског пу ка у Ср би ји, шуц ко ри у Бо сни) и 
не по сред но по сле ра та (по бу на у За гре бу) и па сив но др жа ње ве ли ког 
де ла хр ват ских ма са пре ма осло бо ди лач кој вој сци, оја ча ли су ме ђу 
Ср би ма ону стру ју ко ја је одав но гле да ла са сум њом сва ки ју го сло
вен ски по крет.“102 Ско ро је не ло гич но ка ко Ни ко ла Сто ја но вић, по
ред свих ства ри ко је је на вео о ју го сло вен ском осје ћа њу огром не ма
се Хр ва та и му сли ма на у то ку ра та, а ко је су би ле очи гле дан при мјер 
да је ње го ва иде о ло ги ја би ла нај бли же уто пи ји, ипак на ла зи на чи на 
да за не у спјех Ју го сло вен ске де мо крат ске ли ге, опет оп ту жи сво је 
Ср бе. Као да су они, по ње му, је ди ни би ли ду жни у тој но вој др жа ви 
ги ну ти за њу и ју го сло вен ство и у ра ту и по сли је ра та. Уза луд га је, 
кра јем ја ну а ра 1919. го ди не, Ва сиљ Гр ђић оба вје шта вао да су Ср би у 
БиХ по че ли зад њи да се стра нач ки орга ни зу ју и да су то упра во по ку
ша ли да ура де на плат фор ми ју го сло вен ства. У пи сму Гр ђић, по ред 
оста лог, ка же: „Ми Ср би за и ста ишли смо искре но да од ба ци мо ваш 
ба ласт, ко ји смо на пр ти ли за ста ро га ре жи ма. Хтје ли смо ство ри ти 
но ву плат фор му... Та ко смо ми сви ре зо но ва ли осим г. Ж. Ње жи ћа ... 

101 АСА НУ, 12554/58.

102 АСА НУ, 12554/9, 182.
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Са оном плат фор мом во ди ли смо пре го во ре са дру ги ма: Хр ва ти ма и 
Му сли ма ни ма, да би осно ва ли стран ку по иде ја ма и ин те ре си ма, а 
не по вјер ским и пле мен ским име ни ма. Сви су го во ри ли да тре ба та
ко, али ме ђу тим орга ни зо ва ли су се опет упра во пре ма вје ра ма... Ми 
Ср би оста ли смо зад њи. Али по че ло се код нас ка ко не тре ба. По че ло 
се ла ска ти ни ским ин стинк ти ма ма се и што је још чуд ни је мно ги су 
сад уста ли да бра не угро же но срп ство.“103 И по ред то га, Сто ја но вић 
је не пу ну де це ни ју по сли је ује ди ње ња пи сао. „Ићи за вла дом Па ши
ће вом зна чи ло је ства ра ти срп ски фр онт и ри зи ко ва ти одва ја ње Хр
ва та и Сло ве на ца... А ми смо сви би ли та да, као и са да, ду бо ко уве ре
ни, да је та ква по ли ти ка, у осно ви ан ти срп ска по лити ка; иза то ли ких 
на по ра за ју го сло вен ство из гле да ло нам је из дај ство го во ри ти са мо 
о Срп ству... ми смо по шли у бор бу с Вла дом. Сто га смо би ли од лу чи
ли да по сва ку це ну одр жи мо је дин ство Ју го сло вен ског од бо ра, и да 
по мо гућ но сти при ба ви мо Ју го сло вен ском од бо ру што ви ше сна ге и 
ауто ри те та у тој бор би пр о тив Пред сед ни ка и чла но ва Вла де Кра ље
ви не Ср би је.“104 Ме ђу тим, два де сет го ди на по сли је ује ди ње ња, 1939. 
го ди не, да кле у пред ве чер је ве ли ког ра та и ве ли ког стра да ња срп ског 
на ро да у Ју го сла ви ји, Ни ко ла Сто ја но вић има знат но дру га чи ји став 
о уло зи Ср би је у ује ди ње њу, али и ја сно на гла ша ва по сто ја ње не ких 
дру штве них стру ја ња у то ври је ме, као, на при мјер, ре пу бли кан ства, 
а пр о тив ко јих се Ни ко ла Па шић та да бо рио и из бо рио. Та да Сто ја но
вић ка же: „Слом ве ли ких ца ре ви на, слом вла да ју ћих кла са у по бе ђе
ним др жа ва ма, ни је мо гао оста ти без ути ца ја на та да њу ју го сло вен
ску ге не ра ци ју, јер су без број не на де и без број не ин три ге не из бе жно 
ве за не за та кве сло мо ве. Ју го сло ве ни су, по ред свих ча со ви тих ма лих 
за бу на, по ка за ли и у та квим мо мен ти ма да зна ју на ћи пут и на шли су 
га, јер је сви ма њи ма вла да ла јед на ве ли ка иде ја ко јој је Ср би ја би ла 
глав ни за став ник и нај ве ћи по бор ник.“105

Као да је Ни ко ла Сто ја но вић за бо ра вио сво је ри је чи из 1910. го ди не 
да: „Ве ли ки љу ди не сми ју се во ди ти сит ним об зи ри ма, не ра зу мљи
вим тра ди ци ја ма и мо мен та лним рас по ло же њи ма. Они мо ра ју има ти 
ве ли ку па мет, ве ли ко ср це, мо ра ју гле да ти у бу дућ ност. У ве ли ким 
пи та њи ма мо ра се би ти ве ли кан, ни кад по лу тан. То је је ди ни пра ви 
пут.“106 На жа лост, Ни ко ла Сто ја но вић 1918. го ди не ни је одо лио мо
мен тал ним рас по ло же њи ма, а по го то во не не ра зу мљи вим тра ди ци ја
ма. Иако је не сум њи во имао ве ли ку па мет и ве ли ко ср це, бу дућ ност 
срп ског на ро да у Ју го сла ви ји, по себ но срп ског на ро да у Бо сни и Хер
це го ви ни и Хр ват ској, у ко ју је он био за гле дан 1918. го ди не, ни је во
ди ла у ве ли ку срећ ну др жа ву ује ди ње ног срп ства и ју жног сло вен ства, 
као што је он оче ки вао, већ у не за пам ће на стра да ња. Срп ски на род 
у Бо сни и Хер це го ви ни пла ћао је гре шке сво је ин те лек ту ал не и по
ли тич ке ели те, осу ђен на би о ло шки не ста нак за рад ства ра ња Ве ли ке 
Хр ват ске, ко ја је об у хва та ла и Бо сну и Хер це го ви ну, исте оне зе мље 
ко ју је Ни ко ла Сто ја но вић 1918. го ди не спа са вао од Ни ко ле Па ши ћа 
и Ве ли ке Ср би је.

103 АСА НУ, 10712.

104 Др Н. Сто ја но вић, Ју го сло вен ски од бор, 64.

105 Др Н. Сто ја но вић, Ср би ја и Ју го сло вен ско ује ди ње ње, 69.

106 Др Ни ко ла Сто ја но вић, Ауто но ми ја Бо сне и Хер це го ви не, је дан нео др жа ни 
го вор, За греб 1910, 16.
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DR NIKOLA STOJANOVIĆ BETWEEN SERBIA AND YUGOSLAVIA

One of the big unsearched questions of the Serbian historiography 
represents the fact that Bosnia and Herzegovina did not unite with Serbia 
directly, as it happened with Montenegro and Vojvodina. It is especially 
unclear when we bear in mind that there was an evident wish to do so, 
not only in Serbian Orthodox population of B&H but in its Catholic and 
Muslim parts as well. Representatives of the Serbian intellectual elite 
from B&H in the Yugoslav committee, Nikola Stojanović and Dušan 
Vasiljević are among the most responsible for such development of 
events. After spending time in London, Paris and Geneva during World 
War I, the two of them and especially Nikola Stojanović, showed an 
obvious political mutation to the prewar political standpoints and 
goals of “Narod”’s group they belonged to. They changed sharply from 
being inclined towards Serbian interests to partiality to Yugoslavia. 
It seems as if acceptance of the Republican ideas and, probably, the 
entering one of the Masonic lodges, were the key elements in Nikola 
Stojanović’s political and ideological pendulum of opinion during the 
war. It was during the Solunski process that he entered into an open 
animosity towards Pašić and Serbian government which led to serious 
implications during the unification of 1918. All this would leave long 
and deep consequences on Serbian population in Bosnia.
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