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ЈУГОСЛОВЕНСКИ 
ИДЕАЛИЗАМСРПСКОГ 

ПАТРИОТИЗМА–ДЕМОКРАТЕ
УВОЈВОДИНИ1918.ГОДИНЕ
Сажетак: Пред став ни ци срп ске по ли тич ке ели те у Вој во ди ни, 
на кон си лом на мет ну те изо ла ци је то ком Ве ли ког ра та, али и на
кон де мон стри ра не ло јал но сти пре ма Бе чу, у ок то бру 1918, услед 
успе шних вој них опе ра ци ја ко је су по кре ну те про бо јем Со лун ског 
фрон та, от по че ли су са ор га ни зо ва њем ра ди фор ми ра ња на род
них од бо ра. Њи хов циљ био је от це пље ње те ри то ри је Ба на та, 
Бач ке и Ба ра ње од по сто је ће др жа ве. Ово је био ду го оче ки ва ни 
исто риј ски тре ну так ко ји је мо гао да оства ри же љу Ср ба „пре
ча на” о ује ди ње њу са су но род ни ци ма у је дин стве ну др жа ву. По
сто ја ле су раз ли ке у по гле ду на чи на оства ре ња тог чи на. Ве ћи на, 
пред во ђе на Ра ди кал ном стран ком се за ла га ла за при са је ди ње ње 
Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји, док је је дан број Ср ба, пред во ђе них 
пред рат ним пред став ни ци ма де мо крат ског стра нач ког по кре та 
био за то да се Вој во ди на при кљу чи На род ном ви је ћу Сло ве на ца, 
Хр ва та и Ср ба из За гре ба и да пре ко овог те ла са Кра ље ви ном 
Ср би јом ство ри но ву ју го сло вен ску др жа ву. Нај у ти цај ни ји ме ђу 
пред став ни ци ма ове по ли тич ке стру је би ли су Ти хо мир Осто јић 
и Ва са Ста јић. 

Кључне речи: Ср би, ор га ни за ци ја, иде ја, ује ди ње ње, при са
једињење 
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Пу ко ти не иден ти те та

УгодиникадасеобележаваједанвекодзавршеткаВеликог
рата,Европа,укључујућииРусијуучесталоевоцирауспо
мененатајдогађај,измеђуосталогибројнимнаучнимску
повимаиистраживањима, једнакокаоиувремеобележа
вања100годишњицеодњеговогпочетка.Србијаимасвоје
бројнеразлогедаутимдогађајимадостојноучествује.То
уједноповлачииодговорностоначинунакојисеисториј
скопамћењепотврђује.Често суњеговинегативнипојав
ниоблицимного видљивији.Онимогудаимајуиизливе
егзалтације али и празноречје ниподаштавајуће самокри
тике. Иједноидругосупоследицарефлексиједневнопо
литичкихалииширихкултурнихставовакојисенегујуу
савременом тренутку. Неизбежни су утицаји ових појава
на конструкт српскогидентитета.Што суони снажнијии
видљивији,обрисиидентитетасрпскогнародасумедијски
заступљенији,алијепритомизосталакреативностуствара
њуњеговогквалитета.Натајначинсесуочавамосасимула
крумомвредности,гдејефабулаосрпствузаменилањегово
суштинско одредиште и реафирмисање. Малобројнима је
таизопаченоствидљивајерсмочврстоубећенидачинимо
правуствар.Суочавањесаизазовима,уовомконтекступре
владавасеприхватљивимпопулизмомчијаповршностнуди
спокојствоиуприличенупредставуоисторијскимуспесима
српскогнарода којој, нанаше задовољствобројни завиде.
Обманаовогтипакојаинструментализујеинајочигледније
дометепатриотизмаипожртвовањаиз сопственепрошло
сти, дугорочно девастира и најупорније и тиме и најтеже
процесе развоја идентитета који најчешће упозоравају на
сопствене грешке, а радињиховог превладавања.  Безгре
шностјебио,итежидаостанеизразсопственогуспеха,а
критике се тумаче као неприхватљива дискредитација од
стране оних који су спремни да се одрекну. Раскринкава
њекритикајепосталоловочуварскаобавезадекларативних
бранитељаотаџбинекојинајчешћеприбегавајузлоупотре
бамауостварењусвојихамбиција.Суочавамосесатренут
комкадаје„анатомијаједногморала”1посталахипокризија2
идејео значајнојулозиСрбаупрошлостиЕвропе.Повра
такодговорномодносуонесумњивозапаженојулозиСрба
уВеликомратујављасеусазнањукојејеисториографски
утемељеноикојесвојимхоризонтомобезвређујеипомамну

1 Ближе видети: Ђилас, М. (1954) Анатомија једног морала,Но ва ми
сао,број1, јануар,Београд:Месечничасописзакњижевност,наукуи
уметност,стр.220.

2 Ближевидети:Марковић,С.(2015)На ци о нал но без оди ју ма, по глед без 
пре тен зи ја,Сомбор:ПедагошкифакултетуСомбору.
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самодовољностиразарајућуодбојностодсопственог.Ово
јеутоликопрепотребнојерјенаслеђеотомедасунаВидов
дан1914.годинеСрбиотворили„процеснационалистичких
ратова”3јошувекпрепознатљивоистереотипноприхватљи
во.Изнуђени одговор на ове неутемељене оптужбе, често
јеизгледаопримамљив,алијеподједнакоштетиосрпском
идентитетујерје„вулканскипепеомитологијезатрпаопри
ступе истраживању истине.”4 Суочавање са сопственим
недостацима јенезаобилазнаодговорносту јачању, анеу
подривањупатриотизма.Онисубилиуочљивиунеуравно
теженој експресији идентитета и то кроз преувеличавања
достигнутог, каоиумањкувољедасесаслабостимасу
очимо.Уепохамакојесуималезначајисторијскепрекрет
ницеСрбисубилиподложни:ирационалнојагресивности,
рајетинскојмалодушности према великими агресивности
премамалимкаоиморалнојисоцијалнојмимикрији.5

Називајући ове карактеристике „виолентним типом” ди
нарскогчовека,ЈованЦвијићјежелеодаскренепажњуна
тода јенестабилност српскогидентитета условљена како
неконтролисаним заносом услед успеха тако и патосним
разочарењем услед неуспеха.6 Препознатљивост слабости
у сопственомидентитету није значило признање екстерне
стигматизацијесрпскихдржавнихпотребаиинтересакоја
јенасталауследнеразумевањаинегирањауактуелнимге
ополитичкимодносимамеђународнихфактора.Сасвимсу
протно,преиспитивањеомогућујеаргументованонегирање
присутногпамфлетисањасрпскеодговорностиигдеимаи
гденемаразлогадасеонапотеже.Последицапреиспитива
њајесустановиштакојаимајудалекосежниутицајипотвр
ђујуутицајсрпскихкултурнихвредности.„Познатајеосо
биталепотасрпскихнароднихпесамаијачинаисторијских
традиција.Ионесусезаједносасрпскиммелодијамарас
простиралеиосвајале.Народимаусебистваралачког,има
онуостругудухакојаинервираичинидасестварајунови
не.Кадсуупитањунационалнаосећањаитежње,његоваје
узајамностиотпорнаснагаврлознатна.Његовинстинкатза
самосталношћујетакојакдакодпојединацаизгледапоне
кадантисоцијалан...Кадимсечиненационалненеправде,

3 Екмечић,М. (2002) Национални идентитет, синтетичке нације и  бу
дућност демократије, Ди ја лог про шло сти и са да шњо сти, Београд:
СлужбенилистлистСРЈ,стр.19.

4 Исто,стр.36.
5 Ближевидети:Цвијић,Ј.иАндрић,И.(1988)О бал кан ским пси хич ким 

ти по ви ма(одломци),приредиоЏаџић,П.,Београд:Просвета.
6 Ближевидети:ЦвијићЈ.(2013)Бал кан ско по лу о стр во и ју жно сло вен ске 

зе мље,Београд:НароднабиблиотекаСрбије.
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онитадаосећајуусебинештошто је јачеодњиховесна
ге, и од разлога који им саветују уздржљивост. Морални
мотивисууширокојнароднојмасипоправилупретежнији
одматеријалних.”7

Ју го сло вен ска пре о ку па ци ја  
вој во ђан ских де мо кра та

Наш допринос искораку у, надамо се „правом смеру” од
носи се на суочавање са историјским околностима и по
литичкимидејама које су довеле до организовањаВелике
народнескупштине25.новембра1918.годинеуНовомСа
ду.ПробојемСолунскогфронтаиексплоатисањемуспеха,
пресвегазахваљујућинесвакидашњојодлучностисрпског
војникадаконачнодођекући,остваренајестратешкапред
ностАнтантекојајезанепунадвамесецадовеладопотпи
сивањапримирја и окончања војних операција уВеликом
рату.Ипак,токомтогпериоданеизвесностјебилаприсутна,
астрахпомешансаагресијомуследбезизлазадовелисуи
просторданашњеВојводинеустањеанархијеивојнополи
тичкенедоречености.Свеочигледнијомјепосталаситуаци
јадаДунавскамонархијапреживљавасвојепоследњедане.
На њеним развалинама, новоформирана револуционарна
владаМађарске на челу саМихаљомКарољијем очајнич
кијепокушаваладаначинидржавноправнидисконтинуи
тетсаАустроугарскоммонархијомиформираМађарску–у
постојећимтериторијалнимоквирима.Комфоранпогледна
овутежњу,безобзираштојеречопораженомвероватноби
биоизненађенштасвеможеочајникдаучини.Тимпре,за
немаривањеиомаловажавањеКарољијевеполитичкеини
цијативеуконтекстукадајеАнтантапотписаласпоразумо
војномприсуствунаовимпросторимаиадминистративном
континуитетубилабинедопустиванепромишљеност.

Почеткомоктобраништајошнијебилојаснонаполитичком
хоризонту.ПредставницисрпскеполитичкеелитеизВојво
динебилисуприличномаргинализовани.Једанбројњихје
биоуказаматимаМонархијерадиминимизирањањиховог
политичкогинационалногутицаја.Онису,токомратаби
лиизложенирепресијамаиодноспремањиматребаоједа
имаадекватaнефекатнајачањеаустријскогпатриотизмаи
потискивањесрпскогродољубљаистовремено.Ситуацијаје
билаврлоспецифичнајерсубројнеугледнесрпскепороди
це,којеводепореклојошодсрпскихсеобастеклеиоства
рилесвојуамбицијуупостојећемдржавномокружењу.„Да

7 Цвијић, Ј. (1908) Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не и срп ски про блем,
Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеСрбије,стр.53.
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нијекоже,душадаизлети”8,писалајеотомвременуИси
дораСекулићуметничкиилуструјућипородичнерасколеи
трагедије.

Предстојала је врло сложена дипломатска игра и потрага
српскихполитичараизВојводинезаадектватнимизразом.
НедефинисанположајВојводинемогаоједапрерастеупро
блемкојинеможедасепревлада.„Самполитичкиположај
Војводинеостаојенерешен.Будућностисудбинатенаше
покрајине остали су отворено питање а та неизвесност је
широмотваралавратасвимапреварантимаапреманашим
националнимидеалиманепријатељскирасположенимтен
денцијама.”9 Представници предратног демократског по
кретаизВојводине–ТихомирОстојић(1865–1921)10иВаса
Стајић(1878–1947)11билису,токомоктобраиновембраме
сеца1918.годиневеомаактивниунамеридасеполитички
инационалнициљотцепљењаодАустроугарскемонархи
јеоствари.Онисуистицалиотвореностсрпскенационалне
идејеиспремностдаона,својимквалитетомочува једин
ственостсвогизразаидаистовременоприхватиутицајеко
јимогудаутичунањеговопобољшање.„Националнаснага
једногнароданепоказујесеутврдоглавомодбацивањусве
гаштојестрано,негоусамосталности,којомонасвешто
јеубитностисродноиупотребљивоприлагодисвојембићу,
подредигаистварајућиупотребизанационалнадела.”12На
прагуовихидејабиојеиВасаСтајић.„Михоћемодауоп
ћукулутручовечанства,унесемонекенове,српскеелемен
те,српскуниансуљудскедуше;дабудемопрвиибољиод
свакога.”13

Политичкинеистомишљеници,пресвегапристалицеРади
калнестранкесматралисуовајприступнесмотренимизраз
логаштојеистицањемкултуролошкогуниверзализмамогао
даелиминишетрадиционалноупориштесрпскогидентите
таиуместомађаризациједоведедонеконтролисанекосмо
политизацијесрпстваињеговогнестанка.Безобзиранаове
критике,присталицедемократскеидејесуинсистиралина

8 Секулић,И.(1985)Марица,За пи си о мо ме на ро ду,Београд:Југославија
публик,стр.300.

9 Лалошевић,Ј.(1928)На ше осло бо ђе ње и ује ди ње ње,Историјскиархив
Сомбор,фонд57,инв.број448.

10Ближевидети:Марковић,С.(2017)Ти хо мир Осто јић, Јо ван Јо ца Ла ло
ше вић,НовиСад:Прометеј,РадиотелевизијаВојводине.

11Ближевидети:Марковић,С.(2016)Ва са Ста јић,НовиСад:Прометеј,
РадиотелевизијаВојводине.

12Остојић,Т.(1923)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Издавачка
књижарницаГецеКона,стр.5.

13Стајић,В.(1913)Омладинскиживот,Но ви Ср бин,бр.5–10,Сомбор.
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идеолошкој и идејној отворености. Они су такав приступ
сматрали јединооправданим јер је,наводноонемогућавао
страначкиегоизаминационалнипопулизамузистовремени
конформизам.„МиСрбиуовимкрајевима,унашимстра
начкимодношајиманисмо свагда задахнути чистимродо
љубљем, већ често ниском себичношћу... У  нас државна
властисвештојесаистомскопчано,можедаупливишена
одношајенашихстранака,штавишеможеихупотребитиза
своје противсрпске цели.”14Страначки интереси ињихов
утилитаризам,демократесужелеледаупотпуностиодба
це,ато јебиломогуће јединоудоследностихуманистич
комидеализму.ТакојеВасаСтајићизноваподсећаонасвоје
предратне записе тражећи уњимамодел успешног оства
рењациљеваратнеполитикесрпскогнарода.„Свапитања
националне политике и патриотизма своде се мени… на
ово:коликићебитипедаљземљештоћегахуманизовати
људиштоговоренашимјезиком.”15Стајићјебионепопра
вљивихуманистадокојегседолазиморалномчистотоми
просвећивањем.Ипак,његова истрајност у идеји изгледа
лајенаивноусударусавојнополитичкимреализмом1918,
алиСтајићнијебиоспремандатоприхвати.

Српска национална идеја код Тихомира Остојића и Васе
Стајићадоживелајејугословенскутрансформацијукаоне
минованследњиховогтумачењамодернизацијеидржаво
творневизије.„СрбииХрватисудваименаза једанисти
појам.”16УтомконтекстуКраљевинаСрбија јебилапије
монтскиослонацинајзаслужнијипостојећидржавнипроје
катуостварењујугословенскезајденице.„Појавасамостал
несрпскедржавеупочеткуXIXвекајезаразвитаксрпске
мислиуопштеододлучногзначаја.Српскамисао,којајеи
пребилабудна,нашла јесаднесамосвојеприродноупо
риштенегоитоплогњездоукојемсеонанеговала,чувала,
развијала,раслаиизкојегаседаљеграналаиширила.”17По
тешкоћенаовомпутуостварењабилесубројне,анајтежеје

14Остојић, Т. (1904)  Хоћемо ли свуда  и свагда терати партизанство?,
Браник,1.(14.)септембар1904,бр.19.

15Стајић, В. (1963) О хуманистичкој култури, 1905; Лебл, А. (1963)
По ли тич ки лик Ва се Ста ји ћа,НовиСад:Прогрес,стр.79.

16Остојић,Т.(1923)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Издавачка
књижарницаГецеКона,стр.7.„Тек,својимстварнимсхваћањемнацио
налногморала,својомоданошћујугословенскојидејиискреномсвојом
веромуидеалновогсрпства;уСрпскуМодернуКултуру,онипоказују
путкојимтребадаидесрпскаомладинакојапутемјеосјећаласвутра
гичностминулихнационалнихкриза.”;Чланак:СрпскаНапреднаомла
дина,Срп ска Ри јеч,Сарајево,13.(26.)јул1910.

17Остојић, Т. (1921) Народна мисао, идеја ослобођења и уједињења у
историјиикњижевностиВојводине,Ле то пис Ма ти це срп ске,књигаза
године1914–1921,бр.34–60,НовиСад,стр.46–47.
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билонеповерењеиспремностзаодустајањемеђупредстав
ницимасрпскедруштвенеелите.Докје,саједнестранепо
стојала„извеснанадувеноствојвођанскеинтелигенције”18,
садругестранејављаласекод„Србијанацазловоља”.19Ма
теријалноситуиранијиСрбиуМонархији20нисубилискло
нидасежртвујузавеликенационалнециљеве.Штавишеу
њиховомполитичкомистраначкомизразу,осимродољуби
вереторикевидљивијеготпоранационалномнегирањуни
јебило.Остојићнијебиоимпресионирановаквимстањем
ствари и често га је критиковао.Колико је одлучан био у
критицислабостинационалногуверењакодполитичкеели
тесународникауВојводини,Остојићјејошоштријибиоу
критиципокушајановемађарске владеМихаљаКарољија
даочуватериторијалниинтегритетУгарскеобећавајућире
формеипризнајућиполитикунационалистичкепретензије
ублискојпрошлости.Критикујући„јагњећигестмађарске
владе”,Остојићјезаправоуказиваонаприкривену„безазле
ност”илицемерјекојинемогудаизбришунационалистич
куполитикукојујеспроводила.„Мађарскинарододновем
браовегодиненијенекиновинарод,негоонајистиодпре
новембра.Терортогнародаимаојезанаснајтежепоследи
це.”21Недозвољавајућидаемоцијеирезигнацијапревлада
ју,аузимајућиуобзирпотребуполитичкиреалногпристу
паотцепљењуВојводине,ОстојићјеМађаримачеститаона
изборуњиховеновереволуционарневладе.Међутим,„тосу
ониудесиликакојењима,Мађаримадобро...Имихоћемо
овдекоднасдаудесимоонако,какојезанасдобро.Имамо
праваодМађаразахтеватиданасоставенамиру.”22

ИОстојићиВасаСтајићсубилимеђунајактивнијимпобор
ницимастварањајугословенскедржавекаоизразавећинске
политичкевољесрпскогијужнословенскихнародаикаоиз
разостварењанационалнеидејеуВојводини.Усвојојвизији
будућностиовихпростора,Стајићнијеимаоразумевањеза
појединачнонационалноистицањеблискихјугословенских

18Остојић, Т. (1921) Народна мисао, идеја ослобођења и уједињења у
историјиикњижевностиВојводине,Ле то пис Ма ти це срп ске,књигаза
године1914–1921,бр.34–60,НовиСад,стр.49.

19Исто.
20„Војводинајеједнаоднајбогатијихкрајеванашедржаве,њеностанов

ништвостојипросекомуматеријалнојкултуринајвише.”;Остојић,Т.
(1919)Ју го сла ви ја, Ге о граф скоста ти стич ки и исто риј ски пре глед,ру
копис,РукописноодељењеМатицесрпске–удаљемтекстуРОМС,М
5940.

21Остојић,Т. (1918)Нова тактикаМађара,Срп ски лист, органСрпског
народногодбора,бр.12.

22Остојић,Т.(1918)Политичкоприклапање,Срп ски лист,органСрпског
народногодбора,бр.18.
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народа.Изузетнојебиоосетљивпремаистицањусрпскена
ционалнепосебностијерјесматраодајетоизразегоизма
иароганције,анепоимањаисторијскеулогеинационалне
визијеокупљања.„Оставитиседаклепрозелитстваисрбо
вања,негоподстрекаватинарадличниукомправцубило.”23
Овимсвојимиступима,Стајићјезаправоподржаваоидеју
сусрета националних идеја и одбацивање замахањиховог
шовинизмакоји јемогаодадоведедонепредвидивогкон
фликта.Оннијеодбациваонационалнуидеју,алијеуњој
видеонапорнародног синкретизманаБалканубезобзира
надостигнутстепенетнонационалистичкогразвоја„…Да
национализамможебитиблаготворнаилипрогресивнасна
гауисторијисамоакојеетички,културниилинеполитич
кинационализам;дајекултурниилиетичкинационализам
најбољиначиндасеминимизујутензијеизмеђупојединца
изаједнице;месијанскунадудатакавнационализамможе
унапредбитисветскојединство,анедовестидодаљихпо
дела.”24Уписањуокултурномкарактерунационалнеидеје,
Стајићјеимаоподршкуучланку„Културнинационализам”
ИсидореСекулић.Национализам,писалајеИсидора,упра
во треба да се одупре ирационалноммистицизму. „У том
национализмутребалобиданемамистике,требасавлађи
ватимистицизам.Тајнационализамтребадајеипосушти
ниипообликучиста,високакултура.Култураунајбољем
смислуречи:морал,хуманизам,етика,честитост.Ваљаност
ичеститостипрвокласностнесамосрпска,негочовечан
ска…Доксмоускоисамосвојскинационални,анеичо
вечанскинационални,неможемоимативисокихмаксимал
нихрадова.”25

Међутим, услед неочекиваног војнополитичког успеха
КраљевинеСрбијеуБалканскимратовима,АустроУгарска
монархијајесвевишенамераваладасеобрачунасапосто
јањемнезависнеисамосталнесрпскедржавекојајестиму
лисалаиредентистичке тежњеиделовала антицаристички
на стање политичке свести њених словенских поданика.
Ирационалнимотивинисувишесамонијансиралидржав
ну политикуМонархије, већ су постали њен доминантан
део. „Нејасна, прожимајућа мржња”26 постала је водиља

23Стајић,В.Сле пи на ци о на ли зам,АрпадЛебл:нав.дело,стр.57.
24Kohn,H.,Uber die Be de u tung des Na ti o na li smus im Ju den tum und in der 

Ge gen wart,Wien, 1922, цитирано према: Суботић,М. (2007)На дру
ги по глед, При лог сту ди ја ма на ци о на ли зма, Београд: Институт за
филозофијуидруштвенутеорију, стр.94.

25Секулић,И. (1913)Културнинационализам,Но ви Ср бин, јануар–јуни
1913.

26Арент, Х. (1999) Из во ри то та ли та ри зма, Београд: Феминистичка
издавачкакућа,стр.375.
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поступаканационалнихидржавнихполитика.27Представ
нициСрба, у таквимоколностиманисуишчекивалидога
ђаје.Окупљалисумладељудеуорганизацијекојесуимале
национални и родољубиви карактер. Тако је ВасаСтајић
биоједанодповереникаНароднеодбранеуВојводинииак
тивнојеучествоваоуњеномрадумеђуомладином.Непо
среднопредСарајевскиатентат,посопственомсведочењу,
Стајићјеучествоваоураду„КонгресаСрбаабитуријенатау
Угарској.НаконгресусуговорилииТихомирОстојић,Ко
стаХаџи,НиколаРадојчић,ЛазарМарковић.”Стајићевере
чибилесунационалномобилизаторскеизвучалесупопут
Цвијићевог позива за спремност на сукоб после анексије
Босне иХерцеговине када су, тимчином, свемогућности
дипломатскополитичкогразрешењакризебилеисцрпљене.
„ВиделистеуНовомСадудаимаученихСрба;пређитеу
БеоградпаћетевидетидаимаученихСрбакојиумејубомбе
бацати.”28

Отпочињањем ратних дејстава крајем јула 1914. године и
иначе национално неуравнотежена и искључива политика
АустроУгарске монархије попримила је размере легисла
тивнедискриминацијененемачкогинемађарскогстановни
штва.УУгарскојјенапочеткуратаступионаснагуЗакон
ованредниммерама,којијекаопоследицуимаозамирање
свихнационалнихактивностикакоувезисастраначкимра
дом,такоинакултурномиуметничкомпољуиувеликопод
сећаонадиктатуру. „Тако је замроскоросвакиполитички
живот…”29

ВасаСтајићјепочетакратнихоперацијадочекаоузатвору
јер јевећнеколикогодинауназад,тачнијеод1912.иБал
канскихратова,одукључивањаурадНароднеодбране,од
текстовауНо вом Ср би нубионаметиистражнихорганаМо
нархијекаоизразитипротивникдржаве.„Крајем1912.мене
јепочелахапситиполиција, аподкрај1913.и суд.Хтели
сумезаплашити,дабихпобегаоуСрбију,узалуд.”30Ратне
околностисуснажноутицалеинаСрбеуВојводини.Стајић

27„Општудезинтеграцијуполитичкогживотамождаништабољенеилу
струјеодовенејасне,прожимајућемржњепремасвемуипремасвако
ме…Садасусвибилипротивсвих,анајвишепротивсвогнајближег
суседа–СловаципротивЧеха,ХрватипротивСрба,Украјинципротив
Пољака…”,Исто.

28Стајић,В.НеколикодокуменатаоВојводиниусветскомрату,РОМС,
М8752. Био је то конгрес, по тврђењу Васе Стајића „Југословенске
Националистичкеомладине”.

29Лебл,А. (1979)Гра ђан ске пар ти је у Вој во ди ни 1887–1918,НовиСад:
ФилозофскифакултетуНовомСаду,Институтзаисторију,стр.124.

30Стајић,В.Не ко ли ко до ку ме на та о Вој во ди ни у свет ском ра ту,РОМС,
М8752.



60

САША МАРКОВИЋ

нијебиоимпресиониранзатеченимстањем–„затекаосам
војвођанске Србе престрављене”.31 У другим текстовима
Стајић јебио јошсамокритичнијииоштрији.„Првидани
ратасубиливероватноодвратнапозорницакукавичлукаи
подлостикодСрбауУгарској…Випознајете,драгасестро,
српскинароднипонос.Неко језаргледаонаХрвате,Сло
венце,Словаке,пајеиспеваостихове:НиконемаштоСрбин
имаде.Премаовимсуседиманашимнашанационалнасвест
јемождајачаикрепчајекохезијамеђучлановиманашена
ције.Ајаипакмислимдајенашедруштвоу1914.углавном
билопрестрављено,дајеузмаловишепросвећенехрабро
стимоглочакјефтинијепроћи,мушкиседржећи…Акоје
улогаУгарскихСрбауСветскомратумањеимпозантна,то
јенашазаједничкакривица,мојакаоисвачија.”32

СтајићевонезадовољствонеочекиваномрезигнацијомСрба
моглоједаделујеприличнонеприхватљивозауобичајену,
готовостереотипнусликуодржањусрпскогнародатоком
Великограта.Скрећемопажњу,да јеСтајићовописаоиз
затвора33идајевероватноочекиваодаимногидругиделе
његовусудбину.

ЧитавовремеробовањаСтајићнијегубионадууостварење
слободемалихнародаистварањазаједничкедржаве.Иако
наробији,Стајићјенеговаооптимизамуодлучујућупобе
дуснагасупротстављенихимперијализму.„Нексератуједо
огаделости,обједелости,доксвасрцасмртнонеомрзнуне
правду,неувидедачовекутребаљубави…анебелиили
црниробови,иколоније,идредноти,империјализмиими
литаризми;доксенасиљеислепапокорностнесперусали
цачовечанства,инедођудоправазасамоопредељивањене
самоПољаци,негоиКаталонцииБаски,иИрцииЈермени,
иБуњевци,исамиЦигани.”34Стајићевоповерењеукултур
нуеманципацијунационалнихидејамалихнародакаодаје
позивалоиистовременонаговештавалопрограмамеричког
председникаВудроВилсона.

СтајићевиОстојићевдруштвениоптимизампроизлазилису
изњихове убеђености да је визија културне геополитичке
будућностиБалканамогућа.У контексту еманципације те

31Стајић,В.(јануараприл,1926)Малоуспомена1914–1918,Књи жев ни 
се вер;АрпадЛебл:По ли тич ки лик…,стр.146.

32Стајић,В.Уче шће срп ског дру штва у мо јој суд би ни,РОМС,М5556;
АрпадЛебл:нав.дело,стр.148.

33„ВасаСтајићћесвојраднаставитинаробијиуАрадуиСегединуилиу
Илави…”,ЛеблА.нав.дело,стр.287.

34Стајић,В.Свинародиимајуправона самоопредељење,ЛеблА. нав.
дело,стр.254.
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визије,југословенскојединствобилојенезаобилазниосло
нацеманципованенационалнеполитикеиједнихидругих.
„Ништа југословенско није ми страно… кроз Југословен
ствоћуућиучовечанство.”35ИОстојићиСтајићсууточвр
стоверовалииставилисусвесвојеинтелектуалнеиобра
зовнепотенцијалеуслужбитеидеје.Протежиралису„схва
тање о јединству Србохрвата, о потреби више друштвене
правде, више слободе савести, и о непотребности рђавих
књига…”36Њимапрошлост,испуњенабројнимжртвамани
јебиласликакојојсезаветноробује,већзалогпредакакоји
сеуправоидогодиодабисрпскинародимаобудућност37и
биопосвећенњој.Таквабудућностинтегрисалајехуманост
обичног човека санационалниминтересомибила основа
„праведнеборбе”која јеморалада седржидомета својег
смисла,акакосенебипреточилауосвајачкуавантуру.„Он
сеподмлађује,стварановпогледнасвет,укомсехуманизам
стапаснационализмом.”38

СведочењеВасеСтајићаодогађајимакојисумењалигеопо
литичкуситуацијунаовомпросторуречитојеуказивалона
његовујугословенскупосвећеноститобезобзираназатече
нуситуацијуукојојдоминиранеповерљивнационалниин
терес.„Уоктобру1918.ЈугословениизЗагребамипослаше
новчанупомоћипорукудапобегнем…Побегаосампреко
Беча…УЗагребузатекохвећзаказанзборСрбаиБуњеваца
изВојводине.”39Стајићевсусретсаполитичкимамбицијама
ХрватаиСрбабиојешокантанзањеговувизијукултурног
југословенствакојипроистичеизетничкенационалнеиде
је.„Одтогачасапочињуразоравања.УСредишњемодбору
НародногВећа,СтјепанРадићразвијадржавноправнетео
рије…ипокушаваданаграницамаХрватскезаустави’ту
ђувојску’,стваратакотешкуатмосферу,дасамг.Светозар
ПрибићевићпоручујепомениуНовиСад:кидајтесаЗагре
бом…Једноразочарањедолазилојезадругим.Једнооднај
тежихбилојеово:пренегоштосамстигаоусвојзавичај,у
Банат,стигаојебиоонамогласдасамсеодрекаосрпства;то
каозначимојеЈугословенство…Свесамсевишеповлачио

35Стајић,В.Државнотворнапросвета,Пан че вац,13.и14.07.1919.
36Стајић, В. Јавни радник и начин удруживања, Лебл А. нав. дело,

стр.260.
37„…Имиспадамомеђународекојидалековишеморајуживетизабудућ

ност…”,Стајић,В.,„Националнакњижевност”,Књи жев ни југ,бр.5,1.
3.1915.1918.

38Исто.
39Стајић,В.(1928)Мојеучешћеујугословенскомуједињењу,Спо ме ни ца 

осло бо ђе ња Вој во ди не,Суботица.
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испредгрлатихродољуба…”40ЗаСтајића,којегјеполитич
киуовојепохиуједињењамалокоразумеоиприхватао,би
лојеововремекадасењеговнационалнисаноствариваоуз
дубокопоштовањечовека.„Мјестонационализмасадаваља
данасруководихуманизам…”41

УовомконтекстуСтајићу алииОстојићубили сунепри
хватљивинационалистикипоривикојисунегирализаједни
штвоЈужнихСловенаизразлогаштосумоглидаонемогуће
политичкубудућносткојусуонивиделијединоуудружи
вањунационалнихтрибализама.„Упрведанеослобођења
стадошесејављатипрохтевиплеменскехегемоније,панср
бизма.Већиномљудикојисусекомпромитовалислужећи
немачкомађарскојнеправди,хтедошесепреконоћиопрати,
нудећиБеоградусвојеуслугепротивЗагреба,вичућинетр
пељивостимржњу.ПротивнициМалеСрбијестадошепро
поведатиВеликуСрбијуивикати:ДолеЈугославија!Било,
непоновилосе!”42Ипак,овостановиштесамокритикезане
маривало јереалностхрватскенационалнеидејекојаније
била импресионирана идејом о југословенском јединству.
„Загребједанасхрватскијинегоикад,Србисуданасграђа
нидругогреда,горенегоикад.”43Упркосовимупозорењи
маиСтајићиОстојићсукритиковалинационализамЈаше
Томићаиидејуприсаједињењакаопритворнипатриотизам
којијеутемељеннапопулизму,аненаисторијскојтежњи
културногинаднационалногповезивања.ПредставнициБу
њеваца такође су уочиВелике скупштине били пристали
цењиховогстановишта,алисунаскупштини,какосусами
навелиподлегли атмосфери јединства саКраљевиномСр
бијомитосаидентичнимодушевљењемкојејебилопри
сутноикодСрба.44Тријумфнационалнихидејаостваренје
на„ВеликојнароднојскупштиниСрба,Буњевацаиосталих
СловенауБанату,БачкојиБарањи”одржаној25.новембра
1918.године.„Најзаддођевеликиисторијскидан25.новем
бра1918.НаВеликојНароднојскупштиниконачноисјајно
јепобедилатезаЈашеТомића.Тојпобедимногоједопринео
и г. Блашко Рајић45 топлим и фулинантним патриотским

40Исто.
41ПредавањеВасеСтајића,(1918)Глас СХС,бр.256,27.11.
42Исто.
43ПисмоАлексеИвићаЗоркиЛазић,12.јануара1919,РОМС,27917.
44Ближевидети:Марковић,С. (2010)По ли тич ки жи вот Бу ње ва ца Вој

во ди не у Кра ље ви ни  СХС/Ју го сла ви ји 1918–1941,Суботица:Буњевачки
информативницентар.

45„СвојуподршкуРезолуцији,Рајић,свештеникиугледнибуњевачкијав
нирадник,каснијејеобразложиотврдњомдајеонасигурнијеобезбеђи
валаослобођењеодУгарске,нојугословенскаопција”,Пекић,П.(1939)
По ви јест осло бо ђе ња Вој во ди не,Суботица,стр.136.
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говоромпледирајућизапредлогЈашеТомића.Итакојеуз
неописано одушевљење донешена резолуција.”46 У раду
скупштинеучествовалоје757посланика.Међуњимабило
је578Срба,84Буњевца,62Словака,21Русин,3Шокца,2
Хрвата,6Немацаи1Мађар.

Бројност делегата и њихов организовани долазак у Нови
Садилустроваојесолиднуорганизацијупресвегасрпског
становништва, али и потпуно одсуство несловенског жи
вља.Уоколностимакојесупостојале,организацијаизбора
скупштинскихпредставниканијемогладаиспоштуједемо
кратску изборну процедуру, већ се ослањала на већинску
политичку вољу словенског становништва, понајпреСрба
у Војводини.47 Бројне историјске синтезе из нама неразу
мљивих разлога пренебрегавају ову констатацију. У рат
нимоколностима,историјскаприликасепружаонимакоји
остваревојничкупобеду.ВојскаКраљевинеСрбије,уокви
русавезничкевојскепружилајеприликусвомполитичком
естаблишментуда,узуважавањеситуацијенатеренуподр
жиадекватноистратешкиодрживонационалнополитичко
идржавноадминистративнорешење.Утрагањузатимре
шењем значајну улогу свакако је играла анализа неуспеха
претходних државних творевина које су пропустиле своју
историјскуприликујерсубилеподложненеприхватљивом
пароксизму.

Одлукама скупштине48 Војводина је прикључена Краље
виниСрбијииформиранисуновиорганиуправе–Велики

46Лалошевић, Ј. Ј. На ше осло бо ђе ње и ује ди ње ње, Историјски архив
Сомбор,фонд57,инв.број448.

47„ИзборизаВеликународнускупштинубилисудалекооддемократич
них.Припадницинесловенскихмањина(требаистаћиданитиМађари
нитиНемцисеуовомтренуткунеосећајукаомањинскинародиуВо
вјодини–примедбаС.М.)(заразликуодСловака,РусинаиЧеха)нису
ималиправогласа.Штавише,чакнисвиСловенинисуучествовалиу
избору посланика”, Јањетовић, З. (205)Де ца ца ре ва, па стор чад кра
љева,Београд:ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.126.

48ОдлукеВеликенароднескупштине:
• Молимо владу братске Србије да на Конференцији о миру заступа

нашеинтересе.

• Прикључујемо се Краљевини Србији која својим досадашњим ра
домиразвиткомујемчаваслободу,равноправностинапредакусва
комправцунесамонама,негоисвимсловенскимпаинесловенским
народимакојиснамаживе.

• ОвајнашзахтевхоћедапомогнеуједноитежњусвијуЈугословена,
јерјеинамаискренажељадасрпскавлада,удруженасаНародним
вијећем у Загребу учини све да дође до остварења јединствене др
жавеСрба,ХрватаиСловенацаподвођствомкраљаПетраињегове
династије.
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народнисаветиНароднауправа.Саставовихорганаупра
ве, у политичком смислу, био је показатељ постигнутог
страначкогкомпромисаиуједињењаокоакутнихпроблема
сакојимасетериторијаВојводинесуочавала,аунамериње
ногсловенскогстановништвадасеујединисаКраљевином
Србијом.

Пре ма за кључ ку

Даљиразвојдогађајадовелисудотогадакодмногихиде
алистајугословенскиоптимизамклоне.„Сумњивциисму
тљивци раскидачи свете ствари не верују да Србин може
битибратХрватуиобратно.”49Југославијајемораладапо
нудиновукултурнуматрицучијабипоследицабилаипри
меренодруштвеноуређење,аВојводинајетребалодабуде
деотогширегконтекста.Уњојјетребалосачуватикултур
ниобразацкојисеуспостављасаДоситејемОбрадовићем
и просветитељством уприличеним кроз школски систем.
Рестаурација било какве слике о демократски уређеној
државибезовогсегментазначилоје,поСтајићуиОстоји
ћу,разбуктавањеароганције,самовеличањаиантагонизма.
У тој перспективи својатањеисторијских догађаја као де
лонекогпосебногнародакомезахвалностдугујусвидруги

• Изатодабиоваскупштинапомогласасвојестранеостваритиједин
ственудржавусвијуСрба,ХрватаиСловенаца,бирадвачланакоји
ћестајатинауслузисрпскојвлади:ЈашуТомића(НовиСад)иБлашка
Рајића(Суботица)ибирадвачланакојићестајатинауслузиНарод
номвијећууЗагребу:дрЈованаМанојловића(Суботица)иВасуСта
јића(НовиСад).

 ДопунскеОдлуке:
• Несрпскиминесловенскимнародима,којиостајуунашимграницама

обезбеђујесесвакоправо,којимжеледакаомањинаочувајуиразви
јајусвојебиће.Аистотако,захтеваскупштинаова,дасеонимСрби
ма,БуњевцимаиШокцима,којиидаљеостајуизваннашихграница
удругимдржавама,обезбедиправозаштитемањина,њиховнародни
опстанакиразвитакнаначелуреципроцитета.

• Банат,БачкаиБарањауграницамакојеповучеАнтантинабалканска
војска, проглашавају се данас 12. (25.) новембра1918. наНародној
скупштиниуНовомСаду,наосновуузвишеногначеланародногса
моопредељења,отцепљеникакоудржавноправномтакоиуполитич
компогледуодУгарске.ЗбогтогаНароднаскупштинапостављаВе
ликинароднисаветкојемјеизвршниорганНароднауправа.Народни
саветчине50члановаизабранихизовеНароднескупштине.Народни
саветдоносипотребнеуредбеинаредбе,постављаНароднууправуи
вршинадзорнадњом.’’;ОдлукеНароднеСкупштинеСрба,Буњеваца
иосталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.)но
вембра1918.уНовомСаду;Срп ски лист,14.новембар1918,бр.17;
ОприсаједињењуВојводинеКраљевиниСрбијивидиближе:Спо ме
ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918,РОМС,М7417.

49Стајић,В.(1918)Слободаиправда,Сло бо да,бр.14,8.11.
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је мимоход површности и корак ка сигурном неуспеху у
будућности.

СрпскинародуВојводини,алииначитавомсвомпросто
ру,биојезаслужанупрошлоститокомборбезанационално
ослобођењенезатоштојенатојпредставиинсистираоина
метаоједругима,већзатоштојеимаоспособнеинтелекту
алцеиполитичкепредставникеалиипожртвованевојнике.
Занемарујућиово,ујугословенскојдржависебичниинтере
си,громогласносаопштаваникао„политичкавољанарода”
утиралисупутетатистичкиизнијансираномдецентрализму
који јеградиобаријере,аспутаваодијалогусмеренпрема
општеприхватљивомрешењу.

Идеализамјебиопоражен,политичкаборбаза„четвртуна
цију”,50атимеијугословенскудржавупосустајалајеуслед
свеширегнеповерењаиразмимоилажењаполитичкихчи
нилацановедржавнезаједнице.Грађанскимислилац,наци
оналноодговораниидејноутемељенбиојехоризонтодко
јегсејугословенскаполитичкамисаоудаљавала,асањима
сусегубилеиконтуределаиполитичкевизијеВасеСтајића
иТихомираОстојића.

Југословенскиидеализамимаојеиунутрашњепротивреч
ностикојесусерефлектовалеуосцилацијамаодеуфорије
доразочарања.Уздрманиспољашњимнационалистичким
ударима,овајидеализамбиојеизложенсталнимпреиспити
вањимаиреобликовању.„Идеалистимасенекипутдешава
даусвомодушевљењуобмањујунесамодругенегоисебе
саме.ТакосуиЈугословениверовалисудајеикодСрбаи
кодХрватајугословенскасвествећсазрела.Уонимкрајеви
магдеСрбииХрватиживеизмешани,можесенаћиприме
раправихЈугословенакојисевишенеосећајуникаоСрби
никаоХрвативећкаонештотреће.Алитаквиљудинечине
главнину Југословена.ГлавнинучинеониСрбикојижеле
заједничкудржавусаХрватимаиониХрватикојижелеза
једничкудржавусаСрбима.Нитисупрвизаборавилидасу
Срби,нитисудругизаборавилидасуХрвати,збогчеганеки
пут једни друге сумњиче да нису искрени Југословени…
ОнисупосталиЈугословенинаосновуразмишљањаииску
ства,онакокаошточовекпостајелибералилисоцијалист.
Ибаш затошто је југословенство код већине Југословена
само једнаполитичкаидеологија,нијенималочуднода је
биловрлоугледнихЈугословенакојисусеутокувремена

50„Стапањетријуплемена,итоликихимодломака,уједну,учетвртуна
цију,уносиоцаичуварауједињенедржаве,то јеусловзастабилност
Југославије”;Југословенскапросветналига,Де мо кра ти ја,бр.40,15.6.
1919.
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поколебалиусвомјугословенству,иондасевратилисвоме
билосрпскомбилохрватскомнационализму.”51

Амбициозним,којисубиливећинамеђуондашњимполити
чариманијебилостранониприхватањејугословенствани
његовонапуштање.Тајчестоиамбивалентнипроцеснису
доживљаваликаоурушавањесопственеидеје.Пресусвој
поступак правдали прихватањем актуелне „политичке во
ље”иумелисудасеупотпуностиприлагодеповинујућисе
ауторитарностиизкористољубљауместоауторитетупроис
текломизуверења.Биојетопут„југословенскеутопије”о
којојседанаспише52са(не)допустивимзакашњењемуод
носунаправовременукритикуисамокритику.Мождаииз
тогразлогасавремено„раскринкавање”идеологијајугосло
венскогпројектавишеговориослабостимапостојећихиде
олошкимпотребанашегдруштванегоонаучноутемељеном
историографскомтумачењу.
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YUGOSLAVIDEALISMOFSERBIANPATRIOTISM–
DEMOCRATSINVOJVODINA1918

Abstract

InOctober1918,afterthesuccessfulmilitaryoperationsfollowingthe
breakingoftheThessalonikifrontline,representativesoftheSerbian
political elite inVojvodina, having been forced into isolation during
theGreatWar,buthavingalsodemonstratedloyaltytoVienna,started
formingnationalcommittees.Theiraimwastoseparatetheterritories
ofBanat,BačkaandBaranjafromtheexistingstateandtoconnectthem
intoanewunionstatewhichwouldresemblethemilitaryandpolitical
aspirationsoftheKingdomofSerbia.Thiswasalongawaitedmoment
fortheSerbsacrossthestatebordersforunificationwithcompatriots
into a single state. During this enterprise, there emerged various
problems from which the opposition of the Hungarian population
and their revolutionary government lead by Mihalj Karolji was the
mostserious.Althoughinthesecircumstancespeopleexpectedafirm
attitude,itwasfoundonlyintheconsensusonunification.Differences
haveappearedinthewayofaccomplishingthepursuit.Themajority,
led by the Radical party, advocated for merging of Vojvodina with
theKingdomofSerbia,whileanumberofSerbs, ledbytheprewar
DemocraticPartyrepresentatives,favouredVojvodina’sannexationto
theNational Council of Slovenians, Croats and Serbs fromCroatia,
whichwould,throughthisbody,withtheKingdomofSerbiacreatea
newYugoslavState.Themostinfluentialamongtherepresentativesof

thesepoliticallineswereTihomirOstojićandVasaStajić.

Keywords: Serbs, organization, idea, unification, annexation


