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Е С Е Ј И

ИВАН НЕГРИШОРАЦ

УСПО НИ И ПА ДО ВИ СРП СКЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ  
СА МО СВЕ СТИ: УЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ 1918. ГО ДИ НЕ  

И ЊЕ ГО ВЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

СА ЖЕ ТАК: Пра те ћи из вор на до ку мен та (На чер та ни је из 
1844; Ни шка де кла ра ци ја из 1915; Крф ска де кла ра ци ја из 1917; Од
лу ке Ве ли ке на род не скуп шти не у Но вом Са ду; Од лу ке Ве ли ке 
на род не скуп шти не срп ског на ро да у Под го ри ци; Ак та о осни ва њу 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца из 1918. го ди не), ау тор по
сма тра раз вој по ли тич ких иде ја ко ји је Ср бе све ви ше одва јао од 
про це са на ци о нал не ин те гра ци је и уво дио их у про це се над на ци
о нал них, ју го сло вен ских ин те гра ци ја. У тим про це си ма срп ска 
по ли тич ка са мо свест се све ви ше ру и ни ра ла и вре ме ном по ста ја ла 
све ма ње спо соб на да во ди про це се та ко да на по зи ти ван на чин 
од го во ри на иза зо ве но вих исто риј ских си ту а ци ја. Та ко је 1918. 
го ди на по ста ла јед на од суд бо но сних, гра нич них го ди на у ко јој се 
де сио из у зе тан рат ни три јумф по стра да лог срп ског на ро да, а исто
вре ме но је у тај три јумф био угра ђен и ко рен мно гих бу ду ћих по
ра за ко је ће он до жи ве ти. По ја ва мон те не грин ске иде о ло ги је и 
др жав не прак се је дан је од нај и зра зи ти јих зна ко ва тих по ра за, па 
се у ле че њу ових со ци о па то ге них по ја ва мо ра по ћи од де кон струк
ци је ме ха ни за ма на си ља ко ји су у ову иде о ло ги ју угра ђе ни. Ау тор 
сма тра да у све са да шње и бу ду ће над на ци о нал не ин те гра ци је 
(Европ ска уни ја, гло ба ли за ци ја, пост мо дер но дру штво) Ср би мо
ра ју ула зи ти та ко што ће оба ви ти нео п ход ну ели ми на ци ју мно гих 
пре ли ми нар них ди ле ма, кон фли ка та и про ти ву реч но сти, те што 
ће оства ри ти што ши ри об лик на ци о нал ног кон сен зу са око основ
них пи та ња ко је ис по ста вља ју ти ин те гра ци о ни про це си.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: срп ски на род, по ли тич ка и на ци о нал на са мо
свест, на ци о нал не и над на ци о нал не ин те гра ци је, при са је ди ње ње 
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и ује ди ње ње, са мо о дре ђе ње на ро да, тро и ме ни на род, мон те не грин
ство, уну тра шње вр ли не, спо ља шње окол но сти.

Ста ра је му дрост да чо ве ка, па и чи та ве на ро де, не пре ста но 
пра ти ка ко мо гућ ност нај ве ће сре ће та ко и нај ве ће не сре ће. Упра во 
из тих раз ло га је Ари сто тел, на сто је ћи да де фи ни ше по јам срећ но га 
чо ве ка, ис та као да је то „онај ко (стал но) по сту па у скла ду с пот
пу ном вр ли ном и ко је уз то снаб де вен у до вољ ној ме ри спољ ним 
жи вот ним до бри ма, и то не са мо за из ве сни слу чај ни пе ри од вре
ме на не го и у то ку це лог жи во та”.1 Ин си сти ра ју ћи на по став ци да 
је „за чо ве ка нај ве ће до бро у ра ду ду ше пре ма ње ној вр ли ни или, 
ако има ви ше ду шев них вр ли на, пре ма нај бо љој и нај са вр ше ни јој”, 
ве ли ки грч ки фи ло соф је не са мо ука зао на зна чај спо ља шњих 
усло ва жи во та не го је и уста но вио да је ва жно да се све то де ша ва 
„у то ку це лог жи во та”, јер „не мо же је дан дан или крат ко вре ме 
да учи ни чо ве ка ни бла же ним ни срећ ним”.2 За сре ћу је, да кле, 
нео п ход на не са мо ва ља на чо ве ко ва при ро да и ње го ва де лат ност 
не го и сти цај по вољ них спо ља шњих окол но сти, а све то тре ба да 
има сво је ва же ње за до вољ но ду го вре ме тра ја ња жи во та.

Она ко ка ко ове по став ке ва же за по је ди не љу де, та ко ва же и 
за чи та ве на ро де. И за на род је бит но да жи ви у скла ду са соп стве
ним вр ли на ма, бит но је да му од по мо ћи бу ду и спо ља шњи усло ви 
жи во та, а бит но је и да све то до вољ но ду го тра је. О све му ово ме 
вре ди раз ми шља ти и по во дом са гле да ва ња исто риј ске суд би не 
срп ско га на ро да, те по ја ве ње го вих срећ них уз ле та и не срећ них 
па до ва то ком исто ри је. У том по гле ду је 1918. јед на од оних кључ
них, пре лом них го ди на по сле ко јих мо же мо осно ва но да за кљу чи мо 
је су ли вр ли не са чу ва не и да ље раз ви ја не или су се пак из гу би ле 
и не ста ле у пра ху и пе пе лу. Срп ски на род је, на и ме, упра во те, 1918. 
го ди не до жи вео нај у зви ше ни је тре нут ке соп стве не исто риј ске суд
би не, а исто вре ме но је упра во те го ди не по ста вио осно ве и за нај
па кле ни је сво је тре нут ке. Ту где ле же нај ве ћи раз ло зи за сре ћу, ту 
су исто вре ме но и нај ве ћи раз ло зи за не сре ћу: о то ме нам из у зет но 
упе ча тљи во го во ре упра во они нај ва жни ји до га ђа ји из 1918. го ди не.

О свим овим до га ђа њи ма исто ри о гра фи ја је пи са ла обим но 
и до ку мен то ва но. За хва љу ју ћи ра до ви ма Ми ло ра да Ек ме чи ћа, 
Бо жи да ра Пе тра но ви ћа, Дра го љу ба Жи во ји но ви ћа, Ва си ли ја Кре
сти ћа, Ан дре ја Ми тро ви ћа, Че до ми ра По по ва, Ди ми три ја Ву јо
ви ћа, Но ви це Ра ко че ви ћа, Ко сте Ми лу ти но ви ћа, Ла за ра Ра ки ћа, 

1 Ари сто тел, Никомаховаетика, прев. Рад ми ла Ша ла ба лић, Кул ту ра, 
Бе о град 1970, 24.

2 Сви ци та ти, исто, 16.



Бог да на Кри зма на, Ђор ђа Стан ко ви ћа, Бра ни сла ва Гли го ри је ви ћа, 
Вла де Стру га ра, Зо ра на Ла ки ћа, Љу бо мир ке Кр кљуш, Ра до ша Љу
ши ћа, Љу бо дра га Ди ми ћа, Ми ре Ра до је вић и др., о свим овим до
га ђа њи ма и про це си ма сте кли смо са зна ња до вољ на за из во ђе ње 
за кљу ча ка и по у ка ко ји би нам мо гли по мо ћи да се лак ше сна ђе мо 
у ис ку ше њи ма са ко ји ма се у са да шњо сти и бу дућ но сти мо ра мо 
су о чи ти. 

Стварањесрпскедржавнецелине

Нај ве ћи раз ло зи за сре ћу срп ско га на ро да ве за ни су, да ка ко, за 
чи ње ни цу да је те 1918. го ди не срп ски на род у це ли ни сте као то
ли ко же ље ну сло бо ду. И то не са мо сло бо ду из гу бље ну оку па ци
јом Ср би је и Цр не Го ре 1915. го ди не не го и сло бо ду о ко јој је чи тав 
на род са њао још од Ко сов ског бо ја 1389, или од па да Сме де ре ва и 
гу бит ка де спо то ви не 1459. го ди не. Гу би так сло бо де по тра јао је 
ви ше ве ко ва, па је за то оку пља ње свих Ср ба у јед ну др жав ну це
ли ну 1918. го ди не обе ле же но нај ве ћим сја јем у исто ри ји срп ског 
на ро да. Тој 1918. прет хо ди ле су го ди не хе рој ског жр тво ва ња, али 
и успе ха то ком Бал кан ских ра то ва 1912. и 1913, па по чет ком Пр вог 
свет ског ра та 1914, да би се 1915. го ди не учи ни ло да су Ср би пот
пу но из гу бље ни и не по пра вљи во по стра да ли, а он да је усле дио 
опо ра вак 1916, по том и об на вља ње и сна же ње вој нодр жав них 
ре сур са 1917, а све је за вр ше но чу де сним три јум фом на Со лун ском 
фрон ту 1918. го ди не. У тих се дам го ди на, од 1912. до 1918, од ви ја ло 
се истин ско стра да ње, па и тра ге ди ја срп ског на ро да са чу де сном 
ка тар зом ко ја је до ве ла до нај у зви ше ни јих тре ну та ка до ко јих мо же 
до ћи је дан на род све та. 

У тих се дам го ди на чи ни ло се као да је по но вље на схе ма би
блиј ског ства ра ња све та, ко ја је тре ба ло да кул ми ни ра нај ви шим 
и нај вред ни јим чи ном: она ко ка ко је Го спод Бог сед мог да на ство
рио чо ве ка и чо ве чи цу, та ко је сед ме го ди не стра да ња тре ба ло да 
се Ср би ује ди не и да, нај зад, ство ре сво ју це ло ви ту др жа ву. У тих 
се дам го ди на као да је обе ло да њен пе ри од пу не ге не зе но вог, об но
вље ног срп ског све та. Од тре ну та ка сна жног пре о кре та рат не сре ће 
1918. го ди не, чи ни ло се да је не са мо вој ни не го и по ли тич ки три
јумф срп ског на ро да на до хват ру ке и да га ни шта не мо же спре чи ти. 
Али ни је би ло та ко: срп ска по ли тич ка ели та је по чи ни ла фа тал ну 
по гре шку јер је, не за вр шив ши свој про цес на ци о нал ног за о кру же
ња, за по че ла про це се над на ци о нал ног, ју го сло вен ског ин те гри са ња. 
Ти ме су ам би јент сво је мо гу ће на ци о нал не ста би ли за ци је за ме
ни ли отва ра њем јед не вр ло про бле ма тич не др жав нопо ли тич ке 
це ли не ко ја ће – не што ви ше од две де це ни је ка сни је, то ком Дру гог 
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свет ског ра та – до ве сти и до огром них стра да ња и до не са гле ди вих 
не сре ћа срп ско га на ро да.

Да за бу на бу де ве ћа, Ср би су тај по се бе по губ ни про цес за по
че ли са иде јом да то бу де не ка ква но ва на ци ја, тј. тро и ме ни на род, 
ко ји ће за ме ни ти ма ње це ли не као што су: Ср би, Хр ва ти и Сло вен
ци. Исти на, по че так XX ве ка обе ле жен је као вре ме афир ми са ња 
та квих но вих на ци ја: Аме ри кан ци, Че хо сло ва ци, Ју го сло ве ни би ли 
су део та квих но вих про је ка та ко ји су отва ра ли на де ка кве у про
шло сти ни су би ле пре по зна те. Чи тав XX век по све до чио је да се 
нај ја ча но ва на ци ја све та ре ла тив но успе шно ин те гри са ла у Сје ди
ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, а то се мо гло де си ти јер је сна га те 
на ци је би ла, бар у по след њих сто ти нак го ди на, ве ћа од свих ис
ку ше ња са ко ји ма се су о ча ва ла. Че хо сло ва ци и Ју го сло ве ни су под 
при ти ском ве ли ких си ла би ли пре сла би да би мо гли да из ве ду 
не ка кве да ље ин те гра ци о не про це се, па су оста ли та мо где су и 
на по чет ку про це са би ли. Уз то, они су у тим по ку ша ји ма из гу би
ли ве о ма мно го вре ме на, Че си и Сло ва ци знат но ма ње, а Ср би и 
Хр ва ти знат но ви ше, укљу чу ју ћи и дра ма тич ност бра то у би лач ког 
ра та ко ји се пе ри о дич но об на вљао. Код Ср ба се, уз то, мно го то га 
још не га тив ног из де ша ва ло што је са мо оте жа ва ло и у по не че му 
оне мо гу ћа ва ло њи хо ве да ље исто риј ске пер спек ти ве. На кра ју XX 
ве ка по ста ло је ви ше не го очи глед но да би за Ср бе би ло мно го 
бо ље да су се 1918. го ди не од лу чи ли да на ста ве сво је про це се на
ци о нал ног ин те гри са ња, те да су у не ким дру гим над на ци о нал ним 
про це си ма уче ство ва ли ис кљу чи во у ме ри у ко јој то не би про тив
ре чи ло њи хо вом на ци о нал ном ин те гра лу. То исто вре ме но тре ба 
да ука же на не дво сми сле ну по у ку ка ко и убу ду ће у над на ци о нал не 
ин те гра ци је Ср би пре вас ход но тре ба да ула зе: пре све га као до бро 
кон сти ту и са на на ци о нал на за јед ни ца, ли ше на мно гих ве штач ких 
су ко ба и раз до ра, мак си мал но осна же на ре ше њем свих про бле ма
тич них си ту а ци ја и ко ли ко год је мо гу ће из ну тра и спо ља хар мо
ни зо ва на. Уко ли ко Ср би не бу ду има ли та кав при ступ исто риј ским 
до га ђа ји ма, су че ља ва ће се са пре ве ли ким бро јем иза зо ва ко је не
ће би ти у ста њу да ства ра лач ки са вла да ју и пре ва зи ђу, па ће но ви 
по ра зи би ти не ми нов ни, мо жда и бол ни ји од ових из XX ве ка.

По ка за ло се да је су дар срп ске и ју го сло вен ске ви зи је по Ср бе 
оди ста имао ка та стро фал не по сле ди це. Ако су у тра ди ци о нал ном 
дру штву Ср би сте кли и очу ва ли сна жно на ци о нал но осе ћа ње, на 
по че ци ма но вог ве ка они су то на ста ви ли да не гу ју и раз ви ја ју вео
ма успе шно, па су за хва љу ју ћи то ме по ста ли пр ви бал кан ски на род 
ко ји је по кре нуо осло бо ди лач ки рат про тив Осман ске им пе ри је. 
Пр ви и Дру ги срп ски уста нак био је на ци о нал но о сло бо ди лач ки 
по крет, обе ле жен не са мо те жњом ка осло бо ђе њу од оку па тор ске 
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вла сти не го и по ли тич ки усме рен ка из град њи са свим дру га чи јег 
ти па др жа ве у од но су на тур ски мо дел, те усме рен ка ко ре ни том 
пре о бра жа ју свих дру штве них од но са. Срп ски устан ци је су би ли 
она кви ка квим их је име но вао још Ле о полд Ран ке: да кле, Срп ска 
ре во лу ци ја или ти Ser bische Re vo lu tion. Тим до га ђа њи ма у срп ској 
исто ри ји по кре ну ти су да ле ко се жни про це си ко ји су мо гли да бу ду 
успе шно из ве де ни са мо уко ли ко се тач но зна ко је су бје кат тих про
ме на, те на ком про сто ру и на ко ји на чин тре ба де ло ва ти да би се 
исто риј ски до га ђа ји мо гли ва ља но во ди ти ка си гур ним ис хо ди ма. 
То га, на жа лост, у срп ским исто риј ским до га ђа њи ма ни је увек би ло 
у до вољ ној ме ри, а по не кад га уоп ште ни је би ло. Уме сто да до вр ше 
све про це се по кре ну те Пр вим и Дру гим срп ским устан ком, Ср би 
су у Пр вом свет ском ра ту кре ну ли у по ли тич ку и на ци о нал ну аван
ту ру у ко јој су до жи ве ли озби љан по раз. Тај по раз по стао је ја сно 
ви дљив бар од се дам де се тих, а на ро чи то то ком кр ва вог рас па да 
СФР Ју го сла ви је де ве де се тих го ди на XX ве ка.

Крај Пр вог свет ског ра та срп ски на род је до че као не са мо те
шко оште ћен ве ли ким гу би ци ма ста нов ни штва и ма те ри јал ним 
ра за ра њи ма не го и по при лич но збу њен у по ли тич ком и на ци о нал
ном сми слу. Та збу ње ност је би ла уто ли ко те жа јер је ком би но ва на 
са опи је но шћу три јум фал ним по хо дом срп ске вој ске ко ја је, по пут 
мит ске пти це Фе никс, уста ла из мр твих и оба ви ла под виг ко јем у 
раз ме ра ма свет ске исто ри је те шко да има рав ног. Сво јом кул ту ром 
и на чи ном жи во та Ср би су ве ко ви ма не го ва ли сло бо дар ске тра
ди ци је, ко је код дру гих ју жно сло вен ских на ро да ни су ни из бли за 
би ле то ли ко раз ви је не. Сто га Ср би те шко мо гу да раз у ме ју да је 
код Хр ва та, при ме ра ра ди, то ли ко раз ви јен син дром иден ти фи ка
ци је са им пе ри јал ним цен три ма мо ћи и син дром спрем ног слу
же ња тим моћ ни ци ма, без хра бри јих об ли ка све сти о то ме шта би 
мо гао би ти спе ци фи чан, сло бод но де фи ни сан хр ват ски на ци о нал ни 
ин те рес, ускла ђен са оп штим иде а ли ма чо ве чан ства. У сво јим ме
мо а ри ма СкраљемНиколомизданаудан(1916–1919) вој во да Си мо 
По по вић на во ди ка ко је раз го ва рао са јед ним Хр ва том, за ро бље ним 
у Ср би ји и спро ве де ним до Ско пља, а овај му је ре као: „Па што 
ако сам и за ро бљен, ни је ме ни ка ква сра мо та! За ро би ли сте ви нас, 
а има мо и ми ва ших за ро бље ни ка. Има те и ви вој ске, ма има и Цар 
још до ста вој ске. Ни је ово свр ше но. Не зна се још шта ће све би ти.” 
Вој во да Си мо бе ле жи ка ко „сви је ма, ко ји смо га слу ша ли, те шко 
па до ше ове ри је чи, али му ни ко ни шта не ре че”.3

3 Оба ци та та, Вој во да Си мо По по вић, СкраљемНиколомизданаудан
(1916–1919), прир. Ва си ли је Ђ. Кре стић, Књи жев на за дру га Срп ског на род ног 
ви је ћа, Под го ри ца 2012, 39. 
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За и ста, са ова квим љу ди ма, ко ји цар ске ау стро у гар ске осва
јач ке по хо де при хва та ју као не ка кву сво ју, хр ват ску иде ју и вој ни 
про је кат са ко јим се у пу ној ме ри иден ти фи ку ју, та квим љу ди ма 
не ма шта ни да се ка же, ни ти са њи ма мо же би ти озбиљ ног раз го
во ра до стој ног сло бод ног чо ве ка. А кад је већ та ко и кад број та квих 
љу ди ме ђу Хр ва ти ма ни ка да ни је био ма ли, а да је, на про тив, био 
ве о ма ве ли ки број љу ди ко ји су би ли оп се сив но за о ку пље ни иде
јом хр ват ског пра ва штва и бес ком про ми сног шо ви ни зма, он да по
ста је еви дент но да, све док је та ко, с та квим на ро дом не тре ба пра
ви ти ни ка кве пла но ве о за јед нич кој по ли тич кој бу дућ но сти. Удео 
ова кве по ли тич ке све сти код Хр ва та ни ка да ни је био за не мар љив, 
док је ути цај по ли тич ких сна га ко је су искре но ра ди ле у ко рист 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, те оп штег ју го сло вен ског 
за јед ни штва, већ по сле хла ђе ња по чет ног или ри стич ког за но са по
стао трај но сла ба шан и не спо со бан за ве ли ка исто риј ска де ла. Је
ди но је на ду пру жа ла чи ње ни ца да су не ки од ви ђе них Хр ва та и 
ства ра ла ца раз ли чи тих про фи ла на ла зи ли ја ке раз ло ге да се укљу
че у ју го сло вен ски на ци о на ли стич ки по крет, али њи хов ути цај у 
ши ро ким ма са ма увек је био по при лич но огра ни чен. С та квим на
ро дом за сни ва ти не ка кве ве ли ке за јед нич ке по ли тич ке про јек те 
зна чи ло је ула зи ти у ве о ма ри зич не по ду хва те и пра ви аван ту ри
зам ли шен озбиљ не на ци о нал не од го вор но сти. Ако је и мо ра ло да 
се не што за јед но оба вља, он да је то тре ба ло ра ди ти са мно го ви ше 
тр го вач ке ве шти не, та ко да ме ђу соб ни ра чу ни оста ну ко ли ко год 
је то мо гу ће чи сти ји и ја сни ји. 

Стратегијеуједињавања

Ср би су, са ми за се бе, 1918. го ди не има ли до вољ но не ре ше них 
про бле ма уну тар соп стве ног на ци о нал ног кор пу са, та ко да су би
ли пот пу но не спрем ни за ула зак у ви ше на ци о нал ну др жав ну за
јед ни цу. Јед но од нај круп ни јих и нај сло же ни јих пи та ња отво ре них 
при кра ју Пр вог свет ског ра та, а из у зет но ак ту ел них од мах по 
осло бо ђе њу 1918. го ди не, би ло је пи та ње ка ко оба ви ти по сле рат но 
др жав но ује ди ње ње на срп ском и ју жно сло вен ском про сто ру. Још 
то ком ра та мо гло се опа зи ти ка ко су два основ на пу та тра си ра на: 
пут срп ског и пут ју го сло вен ског ује ди ње ња. Све оп ште ју жно сло
вен ско ује ди ње ње, ко је би укљу чи ва ло и Бу га ре, то ком ра та се по
ка за ло су штин ски не по жељ ним и прак тич но не мо гу ћим, пре све га 
због чи ње ни це да су Бу га ри не са мо би ли на су прот ној стра ни по
ра же ног Бло ка цен трал них си ла не го су њи хо ве је ди ни це по чи ни
ле оди ста ве ли ке зло чи не над ци вил ним ста нов ни штвом у Ср би ји 
и Ма ке до ни ји. Сто га је ју го сло вен ство (без Бу га ра) а не ју жно сло
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вен ство (са Бу га ри ма) би ло је ди на ре ал на оп ци ја са из ве сним из
гле ди ма на успех. 

Исти на је да се та два пу та – срп ски и ју го сло вен ски или ју
жно сло вен ски – у срп ској по ли тич кој ми сли и стра те ги ји ни ка да 
ни су стро го одва ја ла, а по го то во не су прот ста вља ла и ме ђу соб но 
ис кљу чи ва ла. Та ква са гла сност на ци о нал не иде је и са рад ње са 
дру гим ју жно сло вен ским на ро ди ма ни је, ме ђу тим, по сто ја ла код 
свих Сло ве на на Бал ка ну. Код не ких на ро да (Бу га ра и Хр ва та, на 
при мер) тај од нос се у по је ди ним епо ха ма (Пр ви и Дру ги свет ски 
рат нај и зра зи ти је) умео та ко за о штри ти да су упра во ти на ро ди 
би ли ко ри шће ни као ен ту зи ја стич ки чи ни о ци за ду же ни за ет нич
ко чи шће ње и ге но цид не про гра ме у од но су на дру ге на ро де, пре 
све га на Ср бе, али и Је вре је, Роме и др. 

Срп ски пут ја сно је про грам ски, стра те шки де фи ни сан у На
чертанију (1844) Или је Га ра ша ни на. Ту се ис ти че да ће мо „ми 
Ср би пред свет из и ћи као пра ви на след ни ци ве ли ких на ших ота
ца, ко ји ни шта но во не чи не но сво ју де до ви ну по на вља ју”, да 
„Срб ство, ње го ва на род ност и ње гов др жав ни жи вот сто ји под за
шти том све тог пра ва исто ри че ског”,4 али да Ср би ја мо ра де ло ва ти 
у скла ду са „на че лом пу не вје ро за кон ске сло бо де”,5 па она, Ср би ја, 
„у овом смо тре ни ју мо ра се о том увје ри ти да је она при род на по
кро ви те љи ца сви ју тур ски Сла ве на и да ће ду са мо он да кад она 
ду жност ову на се бе узме, оста ли Сла ве ни њој пра во то усту пи ти 
да она у име ну њи хо вом не што ка же и чи ни”.6 Иде ја Начертанија, 
да кле, за сно ва на је на ста ву да осло бо ђе ње Ср ба ну жно укљу чу је 
и осло бо ђе ње дру гих ју жних Сло ве на, као што укљу чу је и по што
ва ње вер ске по себ но сти ка то ли ка и му сли ма на. Чи та ву дру гу по
ло ви ну XIX ве ка Ср би су цен трал ним, тај ним до ку мен том свог по
ли тич ког и др жав ног устрој ства не го ва ли иде ју ју жно сло вен ског 
за јед ни штва, све на да ју ћи се да ће у сво јим осло бо ди лач ким на
сто ја њи ма сте ћи по др шку код ју жних Сло ве на не са мо за свој, 
срп ски др жа во твор ни про је кат не го и за са му иде ју сло бо де ко ју 
Сло ве ни за слу жу ју. 

У је ку Пр вог свет ског ра та 1914. го ди не, од мах по сле по чет них 
стра да ња, али и то ком успе шног од би ја ња ау стро у гар ске офан зи ве 
и пред у зи ма ња кон тра о фан зи ве у Ко лу ба р ској би ци, Срп ска вла
да до но си Ни шку де кла ра ци ју (по но вом ка лен да ру 7. де цем бра, 
а по ста ром 24. но вем бра) 1914. го ди не. У овој де кла ра ци ји се, 
са свим у ду ху Начертанија, „ре ше ност це ло га срп ско га на ро да да 

4 Ви де ти: „Га ра ша ни но во На чер та ни је”, у: Ра дош Љу шић, КњигаоНачер
танију, Бе ле тра, Бе о град 2004, 190.

5 Исто, 197.
6 Исто, 198.
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ис тра је у све тој бор би за од бра ну сво га ог њи шта и сво је сло бо де” 
ту ма чи и у ши рој, ју го сло вен ској пе р спек ти ви, бу ду ћи да је ово 
во је ва ње „по ста ло ујед но бор бом за осло бо ђе ње и ује ди ње ње све 
на ше не сло бод не бра ће Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”.7 Вла да кон ста
ту је да „срп ски на род не ма из бо ра јер се из ме ђу смр ти и жи во та 
не би ра”,8 али ис ти че ка ко сви ти на по ри ста вља ју се „у слу жбу 
ве ли ке ства ри Срп ске Др жа ве и Срп скоХр ват ског и Сло ве нач ког 
пле ме на”.9 Ов де је, да кле, реч о про гра му срп ског осло бо ђе ња и 
уједи ње ња, ма да се ис ти че да Ср би, као на род ко ји не ма из бо ра, 
се бе ста вља у слу жбу оних пле ме на (Хр ва ти, Сло вен ци) ко ја се ни
ма ло ни су ис та кла у от по ру не мач ком, ау стро у гар ском за во је ва чу. 

Онај дру ги, ју го сло вен ски пут био је нај и зра зи ти је ис ка зан 
у Крф ској де кла ра ци ји, ко ју су (по но вом ка лен да ру 20. ју ла, а 7. 
ју ла по ста ром) 1917. го ди не, на Кр фу, пот пи са ли пред сед ник Ју
го сло вен ског од бо ра Ан те Трум бић и пред сед ник Ми ни стар ског 
са ве та и ми ни стар ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је Ни ко ла 
Па шић. Ова је Де кла ра ци ја уне ла при лич ну по мет њу у на чин на 
ко ји су Ср би са гле да ва ли соп стве ну рат ну ми си ју и раз ло ге због 
ко јих су под но ше не нај ве ће жр тве. У том се до ку мен ту, на и ме, 
го во ри о „тро и ме ном на ро ду”, а он је „је дан и исти, по кр ви, по 
је зи ку, го вор ном и пи са ном, по осе ћа њи ма сво га је дин ства, по 
кон ти ну и те ту и це ли ни те ри то ри је, на ко јој не под во је но жи ви, и 
по за јед нич ким жи вот ним ин те ре си ма сво га на ци о нал ног оп стан
ка и све стра ног раз вит ка сво га мо рал ног и ма те ри јал ног жи во та”.10 
Ова ква основ на по став ка је, да ка ко, би ла го то во у пот пу но сти 
не тач на, а пре вас ход но је на ста ла као по сле ди ца про јек то ва них 
же ља и по ли тич ких ци ље ва, а не фак тич ког ста ња на те ре ну и исто
риј ске за сно ва но сти. 

За Ср бе, Хр ва те и Сло вен це мо же мо осно ва но ре ћи да су по 
мно го че му бли ски на ро ди, али твр ди ти да су „је дан и исти”, „тро
и мен на род”, то пред ста вља за блу ду ко ја мо же да по ро ди са мо 
озбиљ не не спо ра зу ме, да до ве де до не ре ал них оце на са ме ствар
но сти и да про из ве де фан та зма го рич не по ли тич ке про јек те са 
тра гич ним ефек ти ма као про прат ним фе но ме ни ма. Јер три по ме
ну та на ро да ни ти су „је дан и исти, по кр ви”, ни ти су то „по је зи ку, 
го вор ном и пи са ном”, ни ти су то „по осе ћа ји ма сво га је дин ства”, 
ни ти су то „по кон ти ну и те ту и це ли ни те ри то ри је, на ко јој не под

7 Ви де ти: Знаменитадокументазаисторијусрпскогнарода1538–1918, 
прир. Де јан Ми ка ви ца, Вла дан Га ври ло вић и Го ран Ва син, Фи ло зоф ски фа кул
тет, Но ви Сад 2007, 401.

8 Исто.
9 Исто, 400.
10 Исто, 405.
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во је но жи ве”, ни ти су то „по за јед нич ким жи вот ним ин те ре си ма 
сво га на ци о нал ног оп стан ка и све стра ног раз вит ка сво га мо рал ног 
и ма те ри јал ног жи во та”. У по ла зну осно ву Крф ске де кла ра ци је, 
да кле, угра ђе но је то ли ко пу ких кон струк ци ја и очи глед них не
исти на да се то мо же об ја сни ти је ди но ве ром да ће тек пред сто је ћи 
за јед нич ки жи вот у за јед нич кој др жа ви омо гу ћи ти да опи са но ста
ње по ста не нај зад за јед нич ка ре ал ност. Али чи ње ни ца да су у са ме 
те ме ље те но ве по ли тич ке и др жав не тво ре ви не угра ђе не то ли ке 
ла жи и ми сти фи ка ци је не ми нов но во ди ка то ме да се ла жи и ми сти
фи ка ци је као мен тал не ши фре по чи њу ста би ли зо ва ти и пре тва ра ти 
у основ ни мо дел функ ци о ни са ња те за јед ни це. То, на да ље, зна чи 
и чи ње ни цу да сва ки ма ло ја чи по ли тич ки, по го то во рат ни по трес 
пот пу но де ста би ли зу је ту др жав нопо ли тич ку тво ре ви ну, да се са 
ла ко ћом том при ли ком ого љу ју ла жи, ми сти фи ка ци је и кон струк
ци је: оп ста нак та кве за јед ни це пр вен стве но ће за ви си ти од спољ них 
окол но сти, а не од вла сти тих чи ни ла ца уну тар ње за сно ва но сти. 

Суд би на Кра ље ви не СХС / Кра ље ви не Ју го сла ви је / ДФЈ / ФНРЈ 
/ СФРЈ за ви си ла је, оди ста, ви ше од тих спо ља шњих чи ни ла ца 
не го од уну тра шње вр ли не ко ју је она у се би успе ва ла да из гра ди. 
Ипак, то не зна чи да је пе ри од про ве ден у ју го сло вен ској др жа ви, 
ма ка ко она по ли тич ки би ла уре ђе на и ма ка ко се бе на зи ва ла, за 
срп ски на род озна ча вао ис кљу чи во гу би так и ште ту. Ко ри сти од 
тог бо рав ка би мо гле би ти ви ше стру ке. Пре све га, у том пе ри о ду 
је до шло до не сум њи вог ци ви ли за циј ског на прет ка и уна пре ђе ња 
жи вот них окол но сти; исти на је, до ду ше, да би се мо гло при го во
ри ти ка ко би до тог на прет ка до шло и да су Ср би оста ли у сво јој 
на ци о нал ној др жа ви, јер је ци ви ли за циј ски про грес по сле ди ца пре 
све га на уч ног, тех нич ког и тех но ло шког раз вит ка, а он би те као 
по не ми нов но сти ко ја је пр вен стве но по ве за на са пла не тар ним 
про це си ма, прем да и по ли тич ке окол но сти има ју не ка кав, не баш 
за не мар љив ути цај. Ипак, је дан дру ги чи ни лац за Ср бе пред ста
вља не сум њи ви на пре дак ко ји је пре вас ход но ве зан за по сто ја ње 
др жав ног за јед ни штва ју го сло вен ских на ро да: реч је о по ра сту 
ути ца ја на че ла то ле ран ци је и о по сте пе ној из град њи ве шти не жи
вота са мно гим кул ту ро ло шким, ци ви ли за циј ским, вер ским, је
зич ким и дру гим раз ли ка ма. У том по гле ду је за Ср бе жи вот у 
Ју го сла ви ји био ви ше не го ко ри стан, па и по у чан, уко ли ко бу де мо 
уме ли да из тих ис ку ста ва из ву че мо пра ва са зна ња и од го ва ра ју ће 
за кључ ке. 

Крф ска де кла ра ци ја је пред ви ђа ла, а то се у до број ме ри и 
оства ри ло у за јед нич кој ју го сло вен ској др жа ви, чи тав низ де та ља 
ко ји од ре ђу ју при ро ду по ли тич ког си сте ма у њој: Кра ље ви на СХС 
„ће би ти устав на, де мо крат ска и пар ла мен тар на мо нар хи ја на че лу 
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са ди на сти јом Ка ра ђо р ђе ви ћа”; др жав ни грб, за ста ва и кру на „би ће 
са ста вље ни из на ших са да шњих, по себ них ем бле ма”; по себ не 
за ста ве „мо гу се ис ти ца ти и сло бод но упо тре бља ва ти у свим при
ли ка ма”; сва три на род на име на „пот пу но су рав но прав ни на це лој 
те ри то ри ји Кра ље ви не”; „ћи ри ли ца и ла ти ни ца „су пот пу но рав
но прав не и сва ко их сло бод но мо же упо тре бља ва ти на це лој те ри
то ри ји Кра ље ви не”; „све при зна те ве ро и спо ве сти вр ши ће се сло
бод но и јав но”, а за ко но да вац „ће се ста ра ти да се чу ва и одр жа ва 
Кон фе си о нал ни мир”; те ри то ри ја се „без по вре де жи вот них ин
те ре са це ли не не би сме ла кр њи ти”; Ја дран ско мо ре „у ин те ре су 
сло бо де и рав но прав но сти сви ју на ро да би ће сло бод но и отво ре но 
сви ма и сва ко ме”; сви гра ђа ни „јед на ки су и рав но прав ни пре ма 
др жа ви и пред за ко ном”; из бор но пра во „јед на ко је и оп ште, и вр ши
ће се не по сред ним и тај ним гла са њем по оп шти на ма”; устав ће би ти 
„осно ва це лом др жав ном жи во ту”, а на ро ду ће он да ти „мо гућ ност 
да раз ви ја сво је по себ не енер ги је у са мо у прав ним је ди ни ца ма” итд.11

У том, ци ви ли за циј скокул ту ро ло шком по гле ду је за срп ски 
на род ју го сло вен ска др жав на за јед ни ца пред ста вља ла сво је вр сну 
шко лу то ле ран ци је и ме ђу соб ног упо зна ва ња са свим ју го сло вен
ским на ро ди ма, али и на ро ди ма ко ји не при па да ју Ју жним Сло ве
ни ма, али су се на шли у ис тој др жав ној це ли ни (Ма ђа ри, Ру му ни, 
Нем ци, Сло ва ци, Ру си ни, Ро ми, Ал бан ци и др.). Те вред но сти мул
ти кул ту рал но сти, мул ти кон фе си о нал но сти, мул ти лин гвал но сти 
и свих дру гих об ли ка жи вље ња са раз ли ка ма ко је са чи ња ва ју бо
гат ство европ ског, али и пла не тар ног све та, би ле су у ве ћој или 
ма њој ме ри не го ва не у др жа ви ко ја се раз ви ја ла од Кра ље ви не СХС 
до СФР Ју го сла ви је. У том сми слу је Ју го сла ви ја би ла до бра, али 
и при лич но бол на при пре ма срп ског на ро да за ам би јент Европ ске 
за јед ни це, тј. уни је.

Праксасрпскогијугословенскогуједињавања

Две де кла ра ци је нам по ка зу ју ка ко је за вре ме Пр вог свет ског 
ра та за ми шља на по сле рат на др жав нопо ли тич ка ствар ност: с јед
не стра не, би ла је иде ја ује ди ња ва ња срп ског на ро да (Ни шка де
кла ра ци ја); с дру ге стра не, по ста вље на је иде ја ју го сло вен ског 
ује ди ња ва ња „тро јед ног на ро да” (Крф ска де кла ра ци ја). Сам про цес 
ства ра ња но ве др жав не за јед ни це Кра ље ви не СХС но сио је на 
се би ја сне тра го ве обе ју кон цеп ци ја, па је та кво кон цеп ту ал но 
двој ство ве о ма бр зо иза зва ло це па ње срп ске за јед ни це, а ка сни је 
и ње но трај но ра строј ство. Та збу ње ност срп ског на ро да пред овим 

11 Исто, 406–407.
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и ова квим иза зо ви ма оста ла је ак ту ел на до да на да на шњег, ка да се 
ре флек ту је као не ја сно ћа око то га ка ко се ин те гри са ти у Европ ску 
уни ју и ка ко уче ство ва ти у про це си ма гло ба ли за ци је све та. О тим 
рас ко ли ма на ста лим 1918. го ди не до вољ но го во ре про це си ко ји су 
се ма ни фе сто ва ли и то ком при прем них рад њи, у са мом то ку из
во ђе ња, као и то ком свих по сле дич них ре зул та та два ју из у зет них 
до га ђа ја – Но во сад ске и Под го рич ке ве ли ке на род не скуп шти не. 
Реч је, да ка ко, о до га ђа ји ма ко ји су по ли тич ке про це се од луч но 
во ди ли пр вен стве но ка чи ну ује ди ње ња, тј. ка про прат ном прав
ном Ак ту о осни ва њу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, али 
и ка дру гим до га ђа њи ма ко ја ће не ми нов но усле ди ти.

Ве ли ка на род на скуп шти на у Но вом Са ду одр жа на је 25. но
вем бра (по ста ром ка лен да ру 12. но вем бра) 1918. го ди не, а на њој 
су уче ство ва ли пред став ни ци Ба на та, Бач ке и Ба ра ње, док су пред
став ни ци Сре ма на кнад но у пот пу но сти ис ка за ли са гла ша ва ње са 
тим од лу ка ма. Осим Ср ба, на Скуп шти ни је би ло и не што ви ше 
пред став ни ка Бу ње ва ца, Сло ва ка и Ру си на, а би ло је и не ко ли ко 
же на.12 Кључ на од лу ка са нај ве ћом по ли тич ком те жи ном је сва ка ко 
она ко ја гла си:

При кљу чу је мо се Кра ље ви ни Ср би ји ко ја сво јим до са да њим 
ра дом и раз вит ком ујем ча ва сло бо ду, рав но прав ност, на пре дак у 
сва ком прав цу не са мо на ма, не го и свим сло вен ским, па и не сло
вен ским на ро ди ма, ко ји са на ма за јед но жи ве.13

Ова ква од лу ка под ра зу ме ва, пре све га, из ра зи ту усме ре ност 
ка ин те гри са њу срп ског по ли тич ког и др жав ног про сто ра, па је из 
тог ста ва про и за шао и зах тев (ко јим и за по чи ње текст Од лу ке) да 
упра во „вла да брат ске Ср би је”, а не не ка кви др жав ни про ви зо ри
ју ми ка кви су се фор ми ра ли на тлу Ау стро у гар ске у рас па да њу, 
тре ба да „на кон гре су ми ра за сту па на ше ин те ре се”.14 То „на ши”, 
као што је ја сно ре че но, не зна чи са мо „срп ски ин те ре си” не го и 
ин те ре си сло вен ских, али и не сло вен ских на ро да у Ба на ту, Бач кој 
и Ба ра њи: свим тим ин те ре си ма дру гих на ро да га ран ци је тре ба 
да пру жи упра во срп ска др жа ва, а у њу су по ла га не ве ли ке на де.

Ова кав став са др жи ве о ма ја сну по ру ку о при ро ди по ли тич ког 
си сте ма ко ји Ср би и дру ги сло вен ски на ро ди у Ба на ту, Бач кој и 

12 О то ме ви де ти: Ва сли је Ђ. Кре стић, СрбиуУгарској1790–1918, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 2013, 494–495: „Скуп шти ни је при су ство ва ло 757 по сла ни ка, 
ко ји су за сту па ли 211 оп шти на из Ба на та, Бач ке и Ба ра ње. Од по ме ну тог бро ја 
посла ни ка, би ло је 578 Ср ба, 84 Бу њев ца, 62 Сло ва ка, 21 Ру син, 6 Не ма ца, 3 
Шок ца, 2 Хр ва та и 1 Ма ђар. Ме ђу по сла ни ци ма је би ло и 7 же на.”

13 Знаменитадокументазаисторијусрпскогнарода1538–1918, 408.
14 Исто.
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Ба ра њи од Ср би је оче ку ју. Прет ход но ис ку ство по ли тич ког жи во та 
у Кра ље ви ни Ср би ји (да ка ко, у пе ри о ду од до ла ска кра ља Пе тра I 
Ка ра ђор ђе ви ћа 1903. го ди не на власт) обез бе ђи ва ло је, на и ме, пу на 
уве ра ва ња у по гле ду „сло бо де, рав но прав но сти, на прет ка у сва ком 
прав цу”, и то не са мо за Ср бе не го и за све сло вен ске и не сло вен
ске на ро де на по ме ну том про сто ру. С об зи ром на то да ни Ср би 
ни дру ги сло вен ски на ро ди ни су мо гли да за се бе обез бе де пу не 
на ци о нал не сло бо де у Ау стро у гар ској, то су оче ки ва ња од Ср би је 
би ла са свим при род на и ре ал на. Све то ја сно по ка зу је ка ко Ср би 
са про сто ра Ау стро у гар ске чи ном сво га на ци о нал ног ује ди ње ња 
ни су оства ри ва ли ни ка кве ис кљу чи ве, се бич не ин те ре се, не го су 
се зду шно за ла га ли и за ин те ре се дру гих на ро да ко ји ни су пу ну на
ци о нал ну са тис фак ци ју мо гли да до жи ве у Цр ножу тој мо нар хи
ји. Оче ки ва ња од Кра ље ви не Ср би је ни су би ла ма ла 1918. го ди не.

На ци о нал на са мо свест Ср ба из Ба на та, Бач ке, Ба ра ње и (на
кнад но) Сре ма ја сно је де кла ри са на од лу ком о при са је ди ње њу 
Ср би ји, а то је нео спор но нај ва жни ји по ли тич ки став ко ји је Ве ли
ка скуп шти на у Но вом Са ду до не ла. За јед но са овом од лу ком о 
на ци о нал ној ин те гра ци ји из ра жен је и став да се до след но по мог не 
(упра во та ко, да се по мог не) фор ми ра ње ју го сло вен ске др жа ве. Тај 
став, као тре ћи у ни зу скуп штин ских од лу ка гла си: 

Овај наш зах тев хо ће да по мог не те жњу сви ју Ју го сло ве на, 
јер је на ша искре на же ља да срп ска вла да, удру же на са На род ним 
ве ћем у За гре бу учи не све, да до ђе до ства ра ња је дин стве не др жа
ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, под вођ ством кра ља Пе тра и ње го ве 
ди на сти је.15

Се ман тич ке и лек сич ке ни јан се у овој од лу ци су ви ше не го 
ја сне, а из ра жа ва ју чи сте ста во ве јед не про фи ли са не, не дво сми сле
не по ли тич ке све сти: при са је ди ње ње Ср би ји је захтев, а ства ра ње 
Ју го сла ви је је из раз искренежеље да тај по ме ну ти захтев „по мог
не ујед но те жње сви ју Ју го сло ве на”. При мар ност и им пе ра тив ност 
на ци о нал ног ује ди ње ња ви ше је не го ја сно ис так ну та, а се кун дар
ност и мо гућ ност фор ми ра ња Ју го сла ви је из раз је же ље, и то ис кре
не, да се по мог не дру гим, срод ним на ро ди ма.

О спрем но сти да се искре но по др жи фор ми ра ње за јед нич ке 
др жа ве „сви ју Сло ве на, Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца” Ве ли ка скуп
шти на у Но вом Са ду је из ра зи ла и ти ме што је ода бра ла „два чла на, 
ко ји ће ста ја ти на услу зи На род ном ве ћу у За гре бу: др Јо ван Ма
ној ло вић (Су бо ти ца), Ва са Ста јић (Но ви Сад)” и „два чла на ко ји 

15 Исто.
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ће ста ја ти на услу зи Срп ској вла ди: Ја ша То мић и Бла шко Ра јић 
(Су бо ти ца)”.16 А о то ме ко ли ко је Ве ли ка скуп шти на има ла раз у
ме ва ња за пра ва ма њин ских на ро да до вољ но го во ри и чи ње ни ца 
да је Од лу ка ука за ла и на оба ве зу но ве др жа ве да обра ти по себ ну 
па жњу на ту про бле ма ти ку. Сто га се у том до ку мен ту по но во зах
те ва да „не срп ским и не сло вен ским на ро ди ма, ко ји оста ју у на шим 
гра ни ца ма, обез бе ђу је се сва ко пра во, ко ји же ле, да, као ма њи на, 
са чу ва ју и раз ви ја ју сво је на род но би ће”.17 Исто вре ме но се од Ср би је 
зах те ва да но ва др жа ва обра ти па жњу и на за шти ту пра ва при пад
ни ка сво јих на ро да ко ји као ма њи на жи ве у дру гим др жа ва ма, тј. 
„да се оним Ср би ма, Бу њев ци ма и Шок ци ма, ко ји и да ље оста ју 
из ван на ших гра ни ца у дру гим др жа ва ма, обез бе ди пра во за шти те 
ма њи не, њи хов на род ни оп ста нак и раз ви так, као и пра во, да се 
ти Ср би од срп ске др жа ве мо гу сло бод но, кул тур но и еко ном ски 
пот по ма га ти и у том се стро го др жа ти на че ла уза јам но сти (ре ци
про ци те та)”. На ро чи то се под вла чи оба ве за пре ма Ср би ма у Бу дим
ској епар хи ји, пре ма Бу њев ци ма и Шок ци ма за ко је се тра жи по моћ 
од „на род ноцр кве ног имет ка од но сно при хо да до са да шње Кар ло
вач ке Ми тро по ли је”.18 Кра так али ве о ма од ре ђен и ја сан по ли тич ки 
став ис ка зан у јед но гла сно до не се ним Од лу ка ма Ве ли ке на род не 
скуп шти не у Но вом Са ду по ка зу је ка ко, упр кос за бу на ма ко је су 
у Крф ској де кла ра ци ји из ри ца не то ком Пр вог свет ског ра та, на цио
нал на са мо свест и зре лост срп ског на ро да у Ау стро у гар ској ни је 
би ла озбиљ ни је до ве де на у пи та ње.

Не што слич но мо же мо при ме ти ти и у Од лу ка ма Ве ли ке на
род не скуп шти не срп ског на ро да у Под го ри ци. Скуп шти на, „иза
бра на сло бод ном во љом на род ном”, одр жа на је 26. но вем бра (13. 
по ста ром ка лен да ру) 1918. го ди не, а у ње му су уче ство ва ли на род
ни пред став ни ци, углав ном цр но гор ски Ср би и тек по не ки му сли
ман, и то углав ном при пад ни ци бе гов ских и агин ских по ро ди ца.19 
Од лу ке Под го рич ке скуп шти не су, у од но су на Од лу ке Но во сад ске 
скуп шти не, знат но по дроб ни је, ши ре и це ло ви ти је обра зло же не. 
У до ку мен ту се из ри чи то по ла зи од по ли тич ких на че ла и док три не 
Ву дроа Вил со на, па се ка же да је по ла зна осно ва са др жа на у на
че лу „са мо о дре ђе ња на ро да, ко је је при хва тио и про кла мо вао као 
услов бу ду ћег свјет ског ми ра апо стол чо вје чан ства, пред сјед ник 

16 Исто, 408–409.
17 Исто, 409.
18 Оба ци та та, исто.
19 Би ло је укуп но 160 по сла ни ка, а од лу ке су до не се не јед но гла сно. О то ме 

ви де ти: Љу бо драг Ди мић, Историјасрпскедржавности.КњигаIII:Србијау
Југославији, Огра нак СА НУ – Бе се да – Дру штво исто ри ча ра ју жно бач ког и 
срем ског окру га, Но ви Сад 2001, 32.
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Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва г. Вил сон, а усво ји ле га на ше ве
ли ке са ве зни це и при ја те љи це Ен гле ска, Фран цу ска и Ита ли ја”. 
На на че лу „са мо о дре ђе ња на ро да” у Цр ној Го ри Ве ли ка скуп шти на 
те ме љи и сво је пра во и во љу „да се у пи та њу сво је зе мље опре ди
је ли”.20 По ла зни став Под го рич ке скуп шти не је, у том по гле ду, не 
са мо мо де ран и уте ме љен у де мо крат ским об ли ци ма по ли тич ке, 
иде о ло шке и со ци јал не ми сли то га до ба не го је и пот пу но уса гла
шен са ста во ви ма ко је су за сту па ле нај на пред ни је зе мље за пад ног 
све та.

Ве ли ка скуп шти на је раз мо три ла три гру пе раз ло га ко ји су 
би ли ре ле вант ни за чин ује ди ње ња. Пр ви и нај оп шир ни је обра зло
же ни раз лог ти цао се срп ског на ци о нал ног пи та ња. У том по гле
ду је по ла зни став да „Срп ски На род у Цр ној Го ри јед не је кр ви, 
је зи ка и те жње, јед не вје ре и оби ча ја с на ро дом ко ји жи ви у Ср би ји 
и дру гим срп ским кра је ви ма; за јед нич ка им је слав на про шлост 
ко јом се оду ше вља ва ју, за јед нич ки иде а ли, за јед нич ки на род ни 
ју на ци, за јед нич ка пат ња, за јед нич ко све што је дан на род чи ни 
на ро дом”. Ова кав став је са вр ше но ја сан, а у тра ди ци о нал ној Цр ној 
Го ри је он је ди но и био уте ме љен јер у про шлим вре ме ни ма, ка ко 
у усме ној кул ту ри та ко и пи сме но сти и књи жев но сти, ка ко у на
род ној ми сли та ко и др жав ној прак си, дру га чи је ар ти ку ли са ног 
ми шље ња и ни је би ло. Ис та кав ши зна чај срп ског Сред њег ве ка и 
по том сву те го бу па да у тур ско роп ство, до ку мент Ве ли ке скуп
шти не у Под го ри ци ис та као је сло бо дар ски ка рак тер срп ског на
ро да и зна чај на род них уста на ка, а „у то ме је Срп ски На род у 
Цр ној Го ри пред ња чио и пр ви успио, да у сво јим кр ше ви ма за сну је 
гни је здо сло бо де и осло бо ди се тур ско га роп ства. И од та да ње го ве 
те жње и ње го ви иде а ли би ли су: осло бо ђе ње и ује ди ње ње ци је
ло га срп ског пле ме на; то је био ње гов вје ков ни сан”. По том се у 
тек сту по ми ње уста нак по чет ком XIX ве ка кад „Ср би у Ср би ји под 
ви те шким Ка ра ђор ђем, осло ба ђа ју се тур ског јар ма и уда ра ју те
мељ да на шњој Ср би ји”, а „од та да Ср би из Ср би је и Ср би из Цр не 
Го ре ра де уви јек за јед нич ки на за јед нич ком иде а лу: осло бо ђе њу 
и ује ди ње њу срп ског на ро да”. Текст Под го рич ке скуп штин ске де
кла ра ци је ука зао је на опа сно сти ко је су Ср би ма пре ти ле од Тур ске 
и Ау стро у гар ске, на ро чи то у вре ме ну по сле Бер лин ског кон гре са, 
ка да је Ау стро у гар ска ус пе ла „да при гра би се би дви је кла сич не 
срп ске обла сти, Бо сну и Хер це го ви ну” и „да из ме ђу Ср би је и Цр не 
Го ре у Но во па зар ском Сан џа ку, на се ље ном ком пакт ном ма сом срп
ског жи вља, оста не да ље тур ска власт, а уз њу ау стриј ски гар ни зо ни”. 

20 Сви ци та ти, Знаменитадокументазаисторијусрпскогнарода1538–1918, 
409–410.



Све то, а и до га ђа ји по сле то га, као што су Бал кан ски ра то ви и Пр ви 
свет ски рат, во ди ли су ка по ста вље ном ци љу: „осло бо ђе њу и ује
ди ње њу ци је лог срп ског пле ме на”.21

Дру ги раз лог ко ји је Од лу ка Под го рич ке скуп шти не раз ма
тра ла ти цао се еко ном ских пи та ња. Овај оде љак је знат но кра ћи, 
а сво ди се на кон ста та ци ју да „еко ном ски ин те ре си Цр не Го ре 
не раз двој но су ве за ни за Ср би ју и оста ле срп ске кра је ве. Одво је на 
од њих, а притом, по са мој при ро ди зе мљи шта нај си ро ма шни ји 
крај, мо жда, у ци је лом сви је ту, она не би има ла ни ка квих усло ва за 
са мо ста лан жи вот, она би би ла уна при јед осу ђе на на смрт.” Под
се ћа ју ћи на од ла зак мно гих Цр но го ра ца у Аме ри ку пре ра та, те на 
си ро ма штво ко је се умно жи ло за вре ме ра та, под го рич ки по сла
ни ци сма тра ју да „оп ста нак Цр не Го ре као за себ не др жа ве по стао 
је још ви ше не мо гућ”.22 И еко ном ски раз ло зи су, да кле, на ме та ли 
ује ди ње ње Ср би је и Цр не Го ре као нај бо ље ре ше ње.

Тре ћи пре тре са ни раз лог од но сио се на по ли тич ку, а по себ но 
ди на стич копер со нал ну про бле ма ти ку. И ту су по сла ни ци из Под
го ри це утвр ди ли ка ко је ује ди ње ње за Цр ну Го ру нај бо ље ре ше ње. 
Јер „по ред ве ли ке ује ди ње не Ју го сла ви је, ка кав би би је дан по ли
тич ки зна чај има ла ма ле на, сла ба, си рот на Цр на Го ра, ми сли мо 
ни је по треб но на ро чи то ис ти ца ти”. Кон ста ту је се да „ује ди ње ње 
тра жи цје ло куп ни срп ски на род у Цр ној Го ри”, те да „ује ди ње ње 
то не же ли и не ће је ди но до са да ша ња цр но гор ска ди на сти ја”, др же
ћи „да је то ује ди ње ње про тив но ње ним ин те ре си ма, а они су јој 
уви јек би ли пре чи од ин те ре са ци је лог на шег на ро да”. Уз ове оце не 
тре ба кон ста то ва ти да је епи тет „уви јек” сва ка ко не та чан уко ли ко 
се ис каз од но си на це лу ди на сти ју Пе тро ви ћа, а пре те ран је и уко
ли ко се од но си са мо на кра ља Ни ко лу Пе тро ви ћа. Оце на укуп не 
де лат но сти кра ља Ни ко ле би ла је у скуп штин ском до ку мен ту 
ве о ма по ра зна, уз ква ли фи ка ци ју да краљ Ни ко ла „нај и зра зи ти ји 
је тип кру тог ап со лу ти зма”.23 По себ но се кра љу не пра шта ка пи
ту ла ци ја Цр не Го ре, тј. од у ста ја ње од да ље бор бе, за тим то што 
„овај рат ни је ни во дио искре но, о че му по сто ји до вољ но до ка за”,24 
па чак „уста вио је у роп ству и јед ног свог си на, да по мо ћу ње га 
одр жа ва ве зе с Цен трал ним Си ла ма и ти ме се оси гу ра у слу ча ју 
њи хо ве по бје де”.25 У вре ме оку па ци је Цр не Го ре ау стро у гар ске 
вла сти „јав но су аги то ва ле за Кра ља Ни ко лу, ши ри ле и рас про сти
ра ле ли сто ве ко ји су о ње го вом тро шку из ла зи ли у Фран цу ској, у 

21 Сви ци та ти, исто, 410.
22 Оба ци та та, исто, 411.
23 Сви ци та ти, исто.
24 Исто, 412.
25 Исто, 411.
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Швај цар ској, да кле, свим сред стви ма ра ди ле су за се па ра ти зам 
Цр не Го ре и ин те ре се Кра ља Ни ко ле”.26

Зна ју ћи ко ли ко се, на жа лост, краљ Ни ко ла ком про ми то вао 
и ко ли ко је не ка да шњи вој ско во ђа са Вуч јег до ла пао не са мо у 
очи ма соп стве ног на ро да не го и у очи ма са ве знич ких сна га, Ве
ли ка на род на скуп шти на у Под го ри ци се од луч но опре де ли ла да 
суд би ну Цр не Го ре ви ше не ве зу је за оста ре лог Кра ља не го да се 
ве же за уну ка кра ља Ни ко ле, тј. за пре сто ло на след ни ка Алек сан
дра Ка ра ђор ђе ви ћа, за оно га ко се са Ср би ма из Ср би је, али и са 
це лим срп ским на ро дом, па и по не ким до бро вољ цем из ре до ва дру
гих ју жно сло вен ских на ро да, не по су ста ло бо рио про тив Цен трал
них си ла. Сто га су Од лу ке Ве ли ке на род не скуп шти не срп ског 
на ро да у Под го ри ци би ле углав ном усме ре не ка раз ре ше њу ди на
стич ког пи та ња и пи та ња о на чи ни ма ује ди ње ња. Пр ви зах тев био 
је „да се Краљ Ни ко ла I Пе тро вић Ње гош и ње го ва ди на сти ја зба ци 
са цр но гор ског при је сто ла”. Дру га од лу ка је „да се Цр на Го ра с 
брат ском Ср би јом ује ди ни у јед ну је ди ну др жа ву под ди на сти јом 
Ка ра ђор ђе ви ћа, те та ко ује ди ње на сту пи у за јед нич ку Отаџ би ну 
на шег тро и ме ног на ро да Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”. Ове глав не 
по ли тич ке од лу ке про пра ће не су још две ма тех нич ким од лу ка ма: 
„да се иза бе ре Из вр шни На род ни Од бор од 5 ли ца, ко ји ће ру ко во
ди ти по сло ви ма, док се ује ди ње ње Ср би је и Цр не Го ре не при ве де 
кра ју”, те „да се о овој скуп штин ској од лу ци из ви је сти бив ши Краљ 
Цр не Го ре Ни ко ла Пе тро вић, Вла да Кра ље ви не Ср би је, при ја тељ
ске Спо ра зум не Си ле и све не у трал не др жа ве”.27

И Под го рич ка скуп шти на ис ка за ла је, да кле, из у зет но ви сок 
ни во на ци о нал не све сти, па је ује ди ње ње са Ср би јом ста ви ла на 
пр во ме сто, да би тек ује ди ње не две срп ске др жа ве, на кнад но, сту
пи ле у „за јед нич ку Отаџ би ну на шег тро и ме ног на ро да Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца”.28 Ко ли ко је при о ри тет но пи та ње за Цр но гор це би ло 
ује ди ње ње са Ср би јом, а све оста ло је да ле ко ма ње га зна ча ја, све
до чи и чи ње ни ца да је иза бра ни Из вр шни на род ни од бор од пет 
чла но ва за ми шљен да по сто ји са мо док до ује ди ње ња са Ср би јом 
не до ђе. У од но су на пи та ње на ци о нал ног је дин ства све оста ло је 
да ле ко ма ње га зна ча ја, па је по оба вље ном ује ди ње њу по ли тич ка 
буд ност мо гла да бу де све де на на нај ма њу мо гу ћу ме ру. Да та кво 
по пу шта ње по ли тич ке буд но сти ни је би ло на ме сту по ка за ће се 
ве о ма бр зо, и то нај ви ше тра гич ним раз во јем по ли тич ких на пе
то сти у Цр ној Го ри, по де лом на бје ла ше и зе ле на ше, те Бо жић ном 
по бу ном као за чет ком озбиљ них бра то у би лач ких су ко ба.

26 Исто, 412.
27 Сви ци та ти, исто.
28 Исто.
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Два из ја шње ња о на ци о нал ном, срп ском, и над на ци о нал ном, 
ју го сло вен ском ује ди ње њу (ко је је та да ту ма че но као на ци о нал но 
ује ди ње ње тро и ме ног на ро да) би ла су у слу ча ју Ве ли ке на род не 
скуп шти не у Но вом Са ду и Ве ли ке на род не скуп шти не у Под го
ри ци ве о ма ја сна и из ри чи та, а уз то су вр ло пре ци зно ука за ла на 
по ре дак при о ри те та. Са Ак том о осни ва њу Кра ље ви не Ср ба, Хр ва
та и Сло ве на ца то, ме ђу тим, ни је био слу чај. Ње га из го ва ра пре
сто ло на след ник Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић 1. де цем бра (по ста ром 
ка лен да ру 14. де цем бра) 1918. го ди не при ли ком до ла ска пред став
ни ка На род ног ве ћа Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба у Бе о град ка да су 
кра љу пре да те Од лу ке овог те ла о ула ску у за јед нич ку др жа ву. У 
чи ну оп штег ју го сло вен ског ује ди ње ња пре по зна је се на ста вак 
по ли тич ких иде ја прет ход них ге не ра ци ја, при че му је, ма да ни је 
не по сред но име но ва но, Начертаније би ло кључ ни осло нац за та кво 
пре по зна ва ње. Због то га је пре сто ло на след ник Алек сан дар ре као: 

...овим чи ном ис пу ња вам сво ју вла да лач ку ду жност, јер њим 
са мо при во дим ко нач но у де ло оно, што су нај бо љи си но ви на ше 
кр ви, све три ве ре, сва три име на, с обје стра не Ду на ва, Са ве и Дри
не, по че ли при пре ма ти још за вла де бла же не успо ме не мо га де да 
Кне за Алек сан дра I и кне за Ми хај ла оно, што од го ва ра же ља ма и 
по гле ди ма мо га на ро да, те у име Ње го ва Ве ли чан ства Кра ља Пе тра I 
про гла ша вам ује ди ње ње Ср би је са зе мља ма не за ви сне др жа ве Сло
ве на ца, Хр ва та и Ср ба у је дин стве но Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца.29

За ни мљи во је да се парт нер ви ди као „не за ви сна др жа ва”, али 
да се ује ди ње ње оба вља не са том др жа вом не го са ње ним „зе мља ма”; 
као што је за ни мљи ва и чи ње ни ца да је је зик овог до ку мен та већ 
по чео да по ста је не ка ква ме ша ви на срп ских и хр ват ских чи ни ла ца.

Сам чин про гла ше ња про пра ћен је, исто вре ме но, и ода ва њем 
по ча сти сви ма они ма ко ји су до при не ли но во на ста лој си ту а ци ји, 
а пре све га љу ди ма ко је На род но ве ће Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба 
ре пре зен ту је: „Овај ве ли ки и хи сто риј ски чин не ка бу де нај бо ља 
на гра да, ка ко прег ну ће Ва шем и Ва ших че сти тих дру го ва у На
род ном Ви је ћу и свих Ва ших су рад ни ка, ко ји сме лим пре вра том 
стре со сте са се бе ту ђин ски ја рам, та ко и ви со ко раз ви је ној све сти 
и под не се ним жр тва ма свих де ло ва на ро да, ко је Ве ће пре ста вља.” 
Пре сто ло на след ник је осе ћао по тре бу да у пр ви план ста ви упра во 
оне ко ји су му до шли са пред ло гом о ује ди ње њу, а чи ји су вој ни 
до при но си за вре ме ра та би ли, објек тив но го во ре ћи, пот пу но за не

29 Исто, 414.
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мар љи ви. На ве о ма дис кре тан на чин ре гент Алек сан дар је то и по
ме нуо, ука зу ју ћи ка ко је чин ује ди ње ња „нај леп ши ве нац на слав ним 
гро бо ви ма мо јих офи ци ра и вој ни ка, па лих за сло бо ду и нај див
ни ја ки та на гру ди ма њи хо вих срећ ни јих рат них дру го ва, ко ји са 
мном до жи ве ше, да из во ју ју по бе ду над сил ним не при ја те љем, уз 
ве ли ку и пле ме ни ту по моћ на ших моћ них са ве зни ка”. Но, од мах уз 
срп ске офи ци ре и вој ни ке он ће по ме ну ти и „дич не вој ни ке ју го
сло вен ских је ди ни ца у мо јој вој сци”,30 ко ји су да ли свој до при нос. 
Да нас се, ме ђу тим, по у зда но зна да је на ци о нал ни са став и тих 
је ди ни ца био го то во у це ли ни срп ски. 

На ступ пре сто ло на след ни ка Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа био 
је, пре све га, по ли тич ки кур то а зан, па је за хва љу ју ћи то ме удео 
чи ни ла ца ли ше них ре ал ног, чи ње нич ног уте ме ље ња по стао не у о би
ча је но ви сок. Пре те шко је и не ар гу мен то ва но ре ћи да је тај про ви
зо ри јум ко ји је пред ста вља ло На род но ве ће Сло ве на ца, Хр ва та и 
Ср ба не ка ква „не за ви сна др жа ва”, као што је пот пу но нео сно ва но 
го во ри ти о не ка квом ре ал ном вој ном учин ку при пад ни ка не ких 
дру гих ју го сло вен ских на ро да, а све то у скло пу срп ске вој не опе
ра ти ве. (Дру гим ре чи ма, вој ни учи нак тих дру гих ју го сло вен ских 
на ро да био је мно го при мет ни ји и ре ал ни ји у скло пу ау стро у гар
ске вој не опе ра ти ве.) Због то га се мо ра кон ста то ва ти ка ко је ова кве 
оце не пре сто ло на след ник Алек сан дар мо гао из ре ћи је ди но уко
ли ко ни је имао на ме ру да баш го во ри исти ни то и по прав ди Бо га 
исти но га не го је сво јим го во ри ма же лео ви ше при кри ти не го от кри
ти ре ал но ста ње ства ри. У за јед нич кој др жа ви Ју го сло ве на си стем
ске ла жи су за по че те већ са мим осни вач ким чи ном, а очу ва не су 
бу квал но до по след њег тре нут ка те др жав не тво ре ви не. 

На те ме љу ова квог при кри ва ња еле мен тар них чи ње ни ца, 
ре гент је и мо гао и мо рао да из рек не не ко ли ко по ли тич ких обе
ћа ња ко ја су га оба ве зи ва ла у бу ду ћим вре ме ни ма. Пр во обе ћа ње 
ти ца ло се љу ба ви ко ју ће као вла дар усме ри ти на све љу де сво га 
кра љев ства:

Ја мо гу уве ри ти Вас и На род но ве ће, чи ји сте пу но моћ ни ци, 
мо гу уве ри ти сву Ва шу, сву мо ју бра ћу, сло ве нач ку, хр ват ску и 
срп ску, чи ју во љу и ми сли пред ста вља те, да ћу се и ја, и мо ја вла да, 
са свим оним, што пред ста вља Ср би ју и њен на род, увек и сву да 
ру ко во ди ти са мо ду бо ком не по му ће ном љу ба вљу брат ско га ср ца 
пре ма сва ком ин те ре су, пре ма свим све ти ња ма ми лим ду ши оних, 
у чи је сте име до шли к ме ни.31

30 Сви ци та ти, исто.
31 Исто, 414–415.
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Мо же се кон ста то ва ти да је за вре ме сво је вла да ви не краљ 
Алек сан дар, у окви ру сво јих кон це па та о функ ци о ни са њу др жа ве 
и пра ва, на сто јао да одр жи ово обе ћа ње, али да хр ват ским на цио
на ли сти ма ни је дан до каз ове вр сте не би био до во љан. Још јед но 
обе ћа ње краљ Алек сан дар је по ку шао, па и у ве ли кој ме ри ус пео да 
ре а ли зу је, а то је обе ћа ње да ће на сто ја ти да обез бе ди „да се гра
ни це на ше др жа ве по ду да ра ју с ет но граф ским гра ни ца ма це ло куп
ног на шег на ро да”.32 Ве ли ке про бле ме он је оче ки вао, а та ко се зби ља 
и де си ло, у кон так ти ма са Кра ље ви ном Ита ли јом, па је ње гов успех 
у оцр та ва њу др жав них гра ни ца сва ка ко био ма њи не го што су 
при жељ ки ва ли хр ват ски по ли ти ча ри. 

По сто је и два обе ћа ња ре ген та Алек сан дра ко ја он, очи глед
но, ни је ис пу нио. Пр во обе ћа ње ти ца ло се не по сред но оно га ти па 
по ли тич ке ор га ни за ци је ко ју је ре гент оче ки вао у но вој др жа ви: 
„Ве ран при ме ру и са ве ту, ко јег имам, од сво га уз ви ше ног ро ди те ља, 
ја ћу би ти краљ са мо сло бод ним гра ђа ни ма др жа ве Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, оста ти увек ве ран ве ли ким устав ним, пар ла мен тар ним 
и ши ро коде мо крат ским на че ли ма, за сно ва ним на оп ћем пра ву 
гла са ња.” Дру го обе ћа ње је, у ства ри, би ла на да „да ће наш на род 
оста ти до кра ја сло жен и мо ћан, да ће у нов жи вот ући ве дра и по
но си та че ла, до сто јан по стиг ну те ве ли чи не и сре ће, ко ја га оче ку је.”33 
У по гле ду овог дру гог обе ћа ња, тј. на де, по ка за ло се ве о ма бр зо 
ка ко је сло жност и моћ ност на ју го сло вен ском про сто ру та да би ла 
пот пу но нео ства ри ва. Уз то је краљ Алек сан дар ре ла тив но бр зо, 
већ 1929. го ди не, уво де ћи дик та ту ру, пот пу но по ре као оно сво је 
пр во обе ћа ње ко је је из го во рио тек не што ви ше од де сет го ди на 
пре то га. Кра ље ви на СХС/Ју го сла ви ја би ла је пре пу на про ти ву реч
но сти, па се уз пу но очу ва ње пар ла мен та ри зма и пу не де мо кра ти је 
на про сто ни је мо гло обез бе ди ти ње но нор мал но функ ци о ни са ње. 
Исто риј ске су чи ње ни це да ни со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја ни је 
мо гла оп ста ти без су спен зи је де мо крат ског на че ла, а да је пр ви ја чи 
иза зов и по ку шај уво ђе ња де мо крат ског по рет ка де ве де се тих го
ди на ХХ ве ка од мах до вео и до рас па да Ју го сла ви је. Све то до вољ
но го во ри о нео др жи во сти та кве др жав не тво ре ви не: она је ису ви ше 
за ви си ла од спо ља шњих окол но сти, а пре ма ло је у са мој се би оства
ри ва ла вр ли не ко је би обез бе ди ле њен оп ста нак. Ако не пре, а оно 
бар 1929. го ди не мо гло је по ста ти са вр ше но ја сно ка ко је иде о ло
шка по став ка о „тро и ме ном на ро ду” во ди ла ка све сло же ни јим и све 
ма ње ре ши вим ду би о за ма, те ка све ве ћим про бле ми ма на пла ну 
функ ци о ни са ња др жав ног и по ли тич ког си сте ма. Због пре ве ли ког 

32 Исто, 415.
33 Сви ци та ти, исто.
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бро ја по ли тич ких ли ни ја на пе то сти и не ре ше них прет ход них пи
та ња, Ју го сла ви ја и де мо крат ски по ре дак на про сто ни су мо гли 
за јед но би ти очу ва ни.

Раскрајањесрпскедуховнеиполитичкесамосвести

Го ди не 1918. нај зре ли је ста во ве о ује ди ње њу ис ка за ли су Ср би 
у Вој во ди ни и Ср би у Цр ној Го ри, али су ти ста во ви иза зва ли вео ма 
ве ли ке по де ле и су ко бља ва ња у на ци о нал ном кор пу су. Став о при
кљу че њу Ба на та, Бач ке, Ба ра ње и (на кнад но) Сре ма Ср би ји го во ри 
о од лу ци да се на ста ви са про це сом на ци о нал не ин те гра ци је, што 
зна чи да је то об лик по ли тич ког ми шље ња и де ло ва ња на ли ни ји 
оп ште срп ске по ли ти ке, пре по зна тљи ве ка ко у тра ди ци о нал ном 
мо де лу усме не кул ту ре, та ко и у др жав ној по ли ти ци од Начерта
нијадо Ни шке де кла ра ци је. За та кав став Ве ли ке скуп шти не у Но
вом Са ду нај за слу жни ји је Ја ша То мић, док се на су прот ње го вом 
ми шље њу об ли ко вао став Ва се Ста ји ћа да се до ује ди ње ња до ђе 
по сред ством На род ног ви је ћа Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба са се ди
штем у За гре бу. Ста јић је сма трао да Ср би из Угар ске тре ба да се 
ор га ни зу ју у окви ру оста та ка Ау стро у гар ске, па да као део те це ли не 
уђу у но ву др жа ву, док је То мић др жао да срп ски де ло ви Ау стро
у гар ске тре ба не по сред но да се при са је ди не Ср би ји. Ста ји ће ва 
иде ја би ла је, без сум ње, ју го сло вен ски цен три ра на, док је То ми
ће ва иде ја би ла из раз срп ске по ли тич ке са мо све сти. Ста ји ће ва иде ја 
те жи ла је да це мен ти ра ју го сло вен ско је дин ство, док је То ми ће ва 
иде ја те жи ла ка то ме да пр во по ли тич ки и др жа во твор но ста би
ли зу је срп ски на род, а тек по том да се уђе у ју го сло вен ске ин те
гра ци о не про це се. Сто га је, од би ја ју ћи при ступ ује ди ње њу пре ко 
За гре ба, Ја ша То мић већ 4. но вем бра 1918, у но во сад ском Српском
листу, за пи сао не за бо рав ну ре че ни цу: 

Хо ће мо да об у че мо пр во срп ску ко шу љу, јер нам је она нај
бли жа; а по сле то га за о гр ну ће мо се и огр та чем Ју го сло ве на, ако то 
мо же би ти, а да ни ко не ски да са нас срп ску ко шу љу, ни ти нас де ли 
од дру ге на ше бра ће Ср ба. И по ве ра ва мо Ср би ји, са мо Ср би ји, да 
нас она за сту па на кон фе рен ци ји ми ра и у име на ше го во ри.34

До га ђа ји при рас па ду СФР Ју го сла ви је деведесетих го ди на 
по ка за ли су ко ли ко је То мић да ле ко ви до био у пра ву са ста но ви шта 

34 Ви де ти текст: „На ко ју ће мо стра ну?”, Српскилист, 4. XI 1918, 3; та ко ђе 
у: Ја ша То мић, Политичкисписи7, прир. Ва си ли је Ђ. Кре стић, Са бра на де ла, 
Про ме теј, Но ви Сад 2007, 30–31.
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пу не на ци о нал не од го вор но сти. С дру ге стра не, то ком свих тих 
до га ђа ња по ста ја ло је ја сно ко ли ко је че сти ти Ста јић стра те шко
по ли тич ки ло ше про це њи вао: ми сле ћи да шти ти ин те ре се Вој во
ди не, он је по чео са ства ра њем по ли тич ке ба ри је ре пре ма Ср би ји, 
тј. пре ма др жа ви у ко јој је Вој во ди на као ад ми ни стра тив нопо ли
тич ка це ли на је ди но би ла мо гу ћа. У свим дру гим окол но сти ма, 
тј. гу бит ком за шти те др жа ве Ср би је, Вој во ди на би се рас па ла на 
по себ не ин те ре сне зо не ра зних окол них др жа ва. На ову јед но став
ну али са вр ше но тач ну по ли тич ку чи ње ни цу упо зо ра вао је то ком 
де ве де се тих, а на ро чи то по сле 2000. го ди не, дра го це ни исто ри чар 
и пред сед ник Ма ти це срп ске Че до мир По пов.35

По де ле у Цр ној Го ри би ле су у од но су на ове вој во ђан ске 
мно го же шће, а раз ми ри це и су ко би из ме ђу „бје ла ша” и „зе ле на ша”, 
на жа лост, до би ле су и раз ме ре ору жа ног устан ка, у тзв. Бо жић ној 
по бу ни 1919. го ди не. За Бо жић ну по бу ну не по сто ји ни је дан 
озбиљ ни ји раз лог осим раз ло га оси о но сти и пер фид но сти јед ног 
оста ре лог, дез о ри јен ти са ног, у ап со лу ти стич ку власт за љу бље ног 
вла да ра спрем ног да про тив ин те ре са соп стве ног на ро да, а за јед но 
са Бе чом и Ри мом, ор га ни зу је чи тав низ ига ра и сплет ки са по губ
ним по сле ди ца ма. Ужа сне су раз ме ре по ли тич ког и мо рал ног па да 
кра ља Ни ко ле, ко ји се од сла ве на род не узда ни це и по бед ни ка на 
Вуч јем до лу су но вра тио до на род ног из дај ни ка и вла да ра ко ји по
тај но скла па до го во ре са не при ја те љи ма на ро да. О том из дај ству 
кра ља Ни ко ле, у то исто вре ме кад су Цр но гор ци ча сно и ју нач ки 
ги ну ли на Мој ков цу и Бе ра на ма шти те ћи од ступ ни цу срп ској вој
сци 1915. го ди не, по че ло се го во ри ти још за вре ме, а по го то во не
по сред но по сле Пр вог свет ског ра та. Вој во да Си мо По по вић, ко ји 
је нај ве ћи део рат них го ди на про вео уз кра ља Ни ко лу, већ мар та 
1916. го ди не са знао је од пред сед ни ка из бе глич ке цр но гор ске вла
де Ла за ра Ми ју шко ви ћа, по сле јед ног ње го вог раз го во ра са пред
став ни ци ма фран цу ске вла де у Па ри зу, „да фран цу ска вла да не 
же ли Кра ља у бли зи ни, и да му је на гла си ла да је Краљ до шао у 
Фран цу ску без прет ход ног пи та ња и спо ра зу ма. Ре као му је да су 
са ве зни ци са сви јем не рас по ло же ни пре ма ње му, да они зна ју за 
ње го ва пре го ва ра ња с Ау стри јом о ми ру; да цр но гор ска вој ска по 
па ду Лов ће на ни је да ва ла ни ка кво га от по ра Ау стри јан ци ма и да 

35 За то су и на сло вом сво је књи ге АутономијаВојводине–српскопитање 
(Кро во ви, Срем ски Кар лов ци 1993) Че до мир и Је ле на По пов упо зо ри ли на то 
ко ли ко је по ли тич коад ми ни стра тив ни ста тус Вој во ди не нео п ход но ре ши ти 
уну тар срп ске по ли тич ке за јед ни це. О оце на ма Че до ми ра По по ва да оса мо ста
љи ва ње Вој во ди не во ди ка си гур ном ње ном рас па ду, ви де ти у ви ше ње го вих 
ин тер вјуа са бра них у књи зи Историјанаделу (прир. Је ле на По пов, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 2016).
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се вој ска цр но гор ска ни је по ву кла за срп ском вој ском пут Кр фа. 
Вла да фран цу ске зна, као што је и Краљ био оба вје штен пре ко 
пу ков ни ка Ба би ћа од Срп ског вој ног ми ни стар ства, да је на Крф 
сти гло 100.000 срп ских вој ни ка, а из Цр не Го ре Хер це го ва ца 1350, 
При мо ра ца 403 и Цр но го ра ца са мо 152.”36

Пад Лов ће на без бор бе, по том ра за ра ње Ње го ше ве ка пе ле и 
прак тич на ка пи ту ла ци ја Цр не Го ре пред ста вља ју уда ре ко је цр но
гор ска част с му ком, је два пре жи вља ва, а вр хов ни ко ман дант се 
без вој ске из вла чи с по ро ди цом и са ша чи цом по ли ти ча ра. Из то плог 
фран цу ског до ма он из да је са оп ште ња ко ји ма је је ди но Ау стро у гар
ска мо гла би ти за до вољ на, а ко ја су чи ни ла да се „ку ка вич ја пи лад”, 
ка ко би их на звао Ла буд Дра гић, пред ста вља ју као ор ло ви, чи ме 
са мо уно се ха ос у гла ве и ср ца љу ди ко ји че зну за сло бо дом. Краљ 
Ни ко ла је ти ме из не ве рио не са мо ча сне Цр но гор це не го и са мо га 
се бе: из не ве рио је оно га мла до га цр но гор ско га кња за ко ји се ју нач
ки бо рио и уз то пе вао „Она мо, ’на мо”, а из не ве рио је и сво је прет ке, 
це лу вла дар ску ло зу Пе тро ви ћа. Ту вла дар ску ло зу, ме ђу тим, ни је 
из не ве рио њи хов по то мак по жен ској ли ни ји, пре сто ло на след ник 
срп ски Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић. Та ко се де си ло да је он, унук 
кра ља Ни ко ле и син кра ље ве кће ри Зор ке и кра ља срп ско га Пе тра I 
Ка ра ђор ђе ви ћа, био на че лу вој ске ко ја је осло бо ди ла Цр ну Го ру. И 
пра вед но и до стој но јест да та ко бу де јер је сво јим вла дар ским и 
вој нич ким под ви гом бу ду ћи краљ ју го сло вен ски Алек сан дар по нео 
на се би бла го слов сво јих ве ли ких пре да ка са Ње гу ша. Исто вре
ме но он је очу вао пле ме ни тост под ви га кња за Ни ко ле Пе тро ви ћа, 
али је сво је вла сти те под ви ге сам краљ Ни ко ла ба цио под соп стве
не но ге и не ми ло срд но из га зио.

По све му су де ћи, краљ Ни ко ла ни ка кву пред ста ву ни је имао 
о том свом пре ве ра ва њу и из дај ству, па је и мо гао да ре ђа ра зно ра
зне по ступ ке ко ји су све до чи ли о мо рал ном па ду, али без тра го ва 
са мо све сти и мо гу ћег по ка ја ња. Основ ни тра ди ци о нал ни цр но гор
ски мо рал под ра зу ме вао је бор бу без ми ло сти и без усту па ка, али 
је оста ре ли краљ Ни ко ла све то пот пу но за бо ра вио, па је у сво јим 
оп се сив ним фик са ци ја ма Ср би је и Ка ра ђор ђе ви ћа као основ них 
кон ку ре на та по чео и сво је пла но ве де ло ва ња да те ме љи пре вас
ход но на иде ји про па сти Ср би је. Због ова квих фик са ци ја, брат ска, 
срп ска зе мља Ср би ја је по че ла да би ва са гле да ва на као по тен ци јал
но не при ја тељ ска зе мља, а то је би ва ло све ин тен зив ни је у ме ри 
у ко јој је за кра ља Ни ко лу бор ба за ди на стич ку пре власт по ста ја
ла су штин ски ва жни ја од бор бе за осло бо ђе ње свих Ср ба и за на
ци о нал но ује ди ње ње. У та квим окол но сти ма он од по чет ка Пр вог 

36 Вој во да Си мо По по вић, нав. де ло, 113.
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свет ског ра та ни је ми слио ка ко да очу ва бор бу за сло бо ду по сва ку 
це ну не го је ми слио пре вас ход но на то ка ко да се бо ље по зи ци о
ни ра у по ли ти кант ским игра ма на ста лим на кон пред ви ђа не про
па сти Ср би је. 

Вој во да Си мо По по вић је и у том по гле ду ви ше не го не у го дан 
све док, јер он бе ле жи ка ко је оних по след њих да на про ве де них у 
Цр ној Го ри краљ Ни ко ла у по ве ре њу ре као ње му, вој во ди Си ми, 
као свом бли ском са го вор ни ку: „Ово ћу ти ре ћи: Ср би ја је про па ла, 
ње ви ше не ма, ни ти има мо гућ но сти да до ђе са Ау стри јом у ка кве 
пре го во ре. Ми сто ји мо друк че. И све ће до бро би ти!” Ова кво уве
ре ње, а још ви ше про прат ни ге сто ви („Ту ми Краљ ве се ло на миг ну 
и ушти ну ме за ми ши цу”,37 ве ли вој во да Си мо ука зу ју ћи на нео бич
ну кра ље ву мир но ћу и без бри жност док го во ри о на ци о нал ној про
па сти), до вољ но об ја шња ва ју за што и ка ко краљ Ни ко ла ни је ни ти 
из ву као вој ску и по вео је са со бом, ни ти је вој ску ста вио под ко ман
ду кра ља Алек сан дра. Он је, очи глед но, ре шио да са че ка крај ра та 
на јед ној стра ни, код Фран цу за, а да тој стра ни не до при не се ни на 
ко ји на чин, чвр сто убе ђен да ће она дру га стра на (Ау стро у гар ска) 
по бе ди ти, па да ће пре ко те по бед нич ке стра не и он мо ћи да по ку пи 
део пр ља вог рат ног пле на. 

Вој во да Си мо је, уз то, опа жао чи тав низ по је ди но сти ко је су 
го во ри ле о овој под му клој, пр ља вој игри кра ља Ни ко ле. Та ко, на 
при мер, он кон ста ту је ка ко је ђе не рал (Ра до мир) Ве шо вић, ми ни
стар вој ни, „од мах по од ла ску Кра ље ву, а за ци је ло и са зна њем ње
го вим”, рас пу стио вој ску ре кав ши: „Хај те до ма и оста ви те оруж је. 
Ви ше ни је сте вој ни ци, но обич ни гра ђа ни.” За то вре ме, док се вој
ска већ ра зи ла зи ла сво јим ку ћа ма, цр но гор ски вла дар је, у Ска дру, 
на чи нио сво је вр сну ко ме ди о граф ску сце ну: „Краљ је на је дан пут 
устао и вик нуо да му до не су са бљу и из ве ду ко ња; хо ће смје ста да се 
вр ће, да оку пи Цр но гор це и да се би је с Ау стри јан ци ма. Бо жо и 
пер ја ни ци др же га, оти ма ју му са бљу, не да ју му из ку ће; он кло не 
на ка на бе и за ви ка: ’Црн ти образ, Бо жо, што ме не пу шташ!’.” Вој
во ди Си ми су офи ци ри по све до чи ли да је слич ну ла кр ди ја шку сце
ну краљ Ни ко ла из вео и у Под го ри ци, а то је чи нио јер „тре ба ло 
му је да се то чу је у на ро ду”, а не ко ће већ по ве ро ва ти. Но, кра ље
ва око ли на је већ ду бо ко би ла све сна жан ров ског ка рак те ра ових 
сце на, па је у том сми слу ве о ма за ни мљи ва ре ак ци ја ње го вог си на 
кња за Мир ка, ко ји се обра тио ус пла хи ре ним офи ци ри ма ре чи ма: 
„Пу шти те га сло бод но, не ће он та мо. Ево ско ро шест го ди на, ка ко 
он игра та кве ко ме ди је.”38 Та ко се је дан ве ли ки хе рој пре тво рио у 

37 Исто, 84.
38 Сви ци та ти, исто, 103.
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пу ког ко ме ди јан та, а чи тав жа нр је кра љев жи вот пре ко ди рао из 
уз ви ше но сти тра ге ди је у ни зи не ла ке ко ме ди је и ла кр ди је.

У та квим кра ље вим кал ку ла ци ја ма гу би се чи сто та ње го ве 
по ли тич ке ми сли и де ло ва ња, па ни ка кво чу до ни је да се вла дар
ска по ро ди ца Пе тро ви ћа пот пу но по де ли ла и да ви ше ни је зна ла 
шта им је чи ни ти: ста ри ји син, кне же вић Да ни ло (оже њен ау стриј
ском прин це зом Ју том Ме клен бург Стре лиц, ко ја је при ми ла пра во
сла вље и по ста ла Ми ли ца, али је оста ла трај на ве за са Хаб збур шким 
дво ром) од ла зи са оцем у из гнан ство; мла ђи син Мир ко оста је у 
Цр ној Го ри са иде јом да пре го ва ра са Ау стри јан ци ма око усло ва за 
мир, а уз то би ва не пре ста но укљу чи ван у до га ђа ња у ве зи с Бе чом; 
ћер ка Је ле на, су пру га ита ли јан ског кра ља Вик то ра Ема ну е ла III, 
пред ста вља ла је ве зу са сфе ром ути ца ја ве за ном за Рим и ита ли јан
ске ин те ре се... Усред свих та квих, вр ло раз ли чи тих кал ку ла ци ја, 
ди на сти ји Пе тро вић на па мет ни је па да ло оно што је је ди но мо гло 
да им са чу ва и по што ва ње и по ло жај, ка ко код соп стве ног на ро да 
та ко и код ути цај них чи ни ла ца ме ђу на род не по ли ти ке, а то је да 
ор га ни зу ју на ста вак бор бе Цр но го ра ца за соп стве но осло бо ђе ње. 
И о то ме ка зу је вој во да Си мо, па све до чи ка ко је краљ Ни ко ла о 
фор ми ра њу вој ске по чео да го во ри тек по сле про бо ја Со лун ског 
фрон та и сла ма ња бу гар ског от по ра сре ди ном сеп тем бра 1918. 
го ди не: „Краљ је био уту чен овим ви је сти ма. Не ма сво је вој ске на 
Со лун ском фрон ту, ко ја би са да уље гла у Цр ну Го ру. Ући ће и у 
Цр ну Го ру срп ска вој ска и та мо ће оста ти.”39

У сво јој кал ку лант ској му ци краљ Ни ко ла је ве о ма ла ко пре
ла зио и у до мен чи стих фан та зма го ри ја. Та ко је вој во ди Си ми 
из ло жио свој план „да са ста ви до ста ве ли ку вој ску ко ја ће се при
дру жи ти вој сци са Со лун ско га фрон та и уље ћи у Цр ну Го ру да је 
очи сти од Ау стри ја на ца. До ла зе му под бар јак сви Цр но гор ци из 
Ита ли је и Швај цар ске и ови ов дје и они из Аме ри ке и њих 7000 
из ка над ске вој ске. Фран цу ска их при ма на свој тро шак и од ре ди ла 
ми је Би зер ту за збор но мје сто, али ја тра жим дру го ов дје у Фран
цу ској.” На те ње го ве ре чи вој во да Си мо му уз вра ћа гла сом ра зу
ма: „То би, Го спо да ру, до бро би ло да сте учи ње ли од мах кад сте 
до шли ова мо, или бар при је не ко ли ко мје се ци. Сад ви ше не мо же те 
са ста ви ти ту вој ску. Ов дје не ма те ни две ста вој ни ка. Из Аме ри ке 
сви ко ји су хтје ли до ћи, у срп ску (ће) вој ску. Они из Ка на де не ће 
оста ви ти ин гле шке биф те ке и пет фра на ка днев но. Па и да би сви 
хтје ли, и да би сва ки окри ла тио, не мо же ви ше сти ћи на ври је ме. 
Срп ска вој ска са по мо ћу са ве знич ке осло бо ди ће и за у зе ће, ако већ 
ни је, и Ср би ју и Цр ну Го ру.”40 Ко ли ко је осећањa ре ал но сти не ста ло 

39 Исто, 252.
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код кра ља Ни ко ле, све до чи и чи ње ни ца да је ра чу нао са ве ли ким 
бро јем вој ни ка без ика кве осно ве и раз ло га, те да је он, на вод но, 
пре го ва рао са Фран цу зи ма о са бир ном ме сту за ве ли ку цр но гор ску 
вој ску, а то је чи нио као да му на рас по ла га њу сто ји све вре ме ово
га све та. Да љи раз вој до га ђа ја по све до чио је да еле мен тар не чи ње
ни це сто је у пу ној не сра зме ри са кра ље вим по на ша њем. По ме ну ти 
раз го вор краљ и вој во да Си мо су во ди ли по сле при спе ћа ве сти о 
про бо ју Со лун ског фрон та, да кле по сле 15. сеп тем бра, а од мах по
том ће ка пи ту ли ра ти Бу гар ска (29. IX), па Тур ска (30. X), Ау стро
у гар ска (3. XI), те нај зад Не мач ка (11. XI). До га ђа ји не у мит но те ку, 
а краљ Ни ко ла јед на ко кал ку ли ше о ди на стич ким од но си ма, док 
пи та ња на ци о нал ног је дин ства оста вља са свим по стра ни. 

Вој во да Си мо не по сред но све до чи и о мо жда по след њем до
га ђа ју ко ја је по ну ђена кра љу Ни ко ли као мо гућ ност да не ка ко спа
се сво ју вла дар ску и рат нич ку част, те да се бе очу ва у пу ној бли
зи ни оно га ко се до тог тре нут ка ни је у том по гле ду ука љао. Реч је 
о бо рав ку пре сто ло на след ни ка Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа у Па
ри зу фе бру а ра 1919. го ди не, ка да је овај ви со ки гост по же лео да 
срет не свог де ду и сво ју ба бу, па је упу тио по сла ни ка Ми ха и ла Га
ври ло ви ћа да се до го во ри о тој по се ти. Краљ Ни ко ла је, по ре чи ма 
вој во де Си ме, „узео то за сла бост и по пу шта ње срп ске вла де и да 
је то пр ви ко рак за пре го ва ра ње о бу ду ћем по ло жа ју Цр не Го ре у 
Ју го сла ви ји, па се по си лио и од го во рио да се мо ра о то ме нај при је 
раз го ва ра ти са сво јом вла дом”, а од мах по том по сла ни ку уру чу је 
зва нич но пи смо „од де жур но га, по руч ни ка И. Ра до њи ћа, да ће Краљ 
при ми ти Пре сто ло на шљед ни ка сју тра (9. фе бру а ра) у 11 са ти при је 
под не, у при су ству вла де и двор ских офи ци ра. Га ври ло вић од го
ва ра Ра до њи ћу да је Пре сто ло на шљед ник же лио до ћи као унук 
сво ме ђе ду и ба би, а не зва нич но, и да ја ко жа ли, што под та квим 
усло ви ма не мо же до ћи”.41 Та ко је ис пу ште на, ве ро ват но, по след ња 
при ли ка да до из ми ре ња де де и уну ка до ђе, те да се учи ни је ди но 
ра зум но и је ди но ре ал но ре ше ње: аб ди ка ци ја де ди на у ко рист сво
га уну ка. Краљ Ни ко ла је, та ко, по ка зао да чак ни у кру гу соп стве не 
по ро ди це, раз го во ром са сво јим уну ком Алек сан дром, ни је у ста њу 
да раз ре ши по ли тич ки про блем ко ји се на мет нуо ис кљу чи во због 
охо ло сти и по ли тич ке об не ви де ло сти оста ре лог кра ља. Јер, не тре
ба за бо ра ви ти, тог 8. фе бру а ра 1919, кад је до ове ау ди јен ци је до
шло, већ су по сто ја ле не са мо по ли тич ке од лу ке Под го рич ке скуп
шти не не го је и Бо жић на по бу на мо ра ла у кр ви да бу де угу ше на. 
Упр кос све му то ме краљ Ни ко ла, прак тич но све до сво је смр ти 
(3. III 1921), на ста вља са сво јим ко ме ди јант ским, ла кр ди ја шким 
игра ма са ви ше не го тра гич ним учин ком. 

41 Исто, 280.
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Ка ко је мо гу ће да ни шта од тра ги ко мич ког, са мо у би лач ког 
сал то мор та леа сво је жи вот не пу та ње краљ Ни ко ла ви ше ни је био 
у ста њу да ја сно са гле да? Ка ко то да ни је ус пео да се трг не из оба
мр ло сти и да при хва ти ру ку по ми ре ња ко ју му је, очи глед но, пру
жао ње гов унук, пре сто ло на след ник Алек сан дар, осло бо ди лац не 
са мо Ср би је не го и Цр не Го ре? Ка ко то да краљ Ни ко ла ни је схва
тио да га са мо ро ђе ни унук мо же спа си ти од нај ве ће по ли тич ке и 
мо рал не сра мо те? И ка ко то да сам ни је бла го си љао тог свог уну ка 
ко ји је био спре ман да учи ни све што је би ло мо гу ће да се вла дар
ска и вој нич ка сра мо та оста ре лог де де ма кар опро сти, ако не и са
свим за бо ра ви? Ка ко то да по ред свих ових стра шних мо рал них ди
ле ма краљ Ни ко ла про ђе без ика квог, ма и нај ма њег раз у ме ва ња 
свих раз ме ра тих му ка са ко ји ма се ухва тио уко штац? Ка ко је мо
гу ће да ни је осе тио си ле са ко ји ма се рве и ка ко је до зво лио да га 
те си ле до ве ду до су но вра та и у ње га гур ну?

Краљ Ни ко ла је, без сум ње, је дан од нај тра гич ни јих ли ко ва 
це ло куп не срп ске исто ри је. Реч је о тра ге ди ји чо ве ка ко ји је из не
ве рио са мо га се бе, из не ве рио је дух сво јих пре да ка, дух сво јих 
Цр но го ра ца и свих оста лих, на ци о нал но све сних Ср ба. Он је за по
чео сво је вр сну ис тра гу пре да ка, и то је из во дио на на чин ла ке ко
ме ди је и ла кр ди је: на ста ви ће он са при чом и ре то ри ком пре да ка, 
али ће по тај но чи ни ти упра во оно што ће под ра зу ме ва ти са свим 
су прот ну су шти ну и деј ство ко је те мељ но про тив ре чи опре де ље њу 
пре да ка. Краљ Ни ко ла об ли ку је тра ге ди ју чо ве ка ко ји би да игра 
тра ги че ску уло гу, а она му се са ма од се бе оти ма и ма ни фе сту је 
у об ли ку ко ме ди јант скола кр ди ја шке жан ров ске си ту а ци је. Чи
не ћи све то, краљ Ни ко ла је из не ве рио не са мо сво је су на род ни ке 
не го и све сво је рат не са ве зни ке оли че не у др жа ва ма као што су 
Ру си ја, Фран цу ска, Ен гле ска и др. Са сво јим на ро дом би, уз по моћ 
на си ља, он не ка ко већ и иза шао на крај, али са вој ним, др жав ним 
и по ли тич ким си ла ма све та је то већ мно го, мно го те же из ве сти. 
За то је краљ Ни ко ла и за вр шио као нај о са мље ни ји чо век без ико
га сво га, па вој во да Си мо По по вић већ ју ла 1919. го ди не за пи су је: 
„Да нас се Краљ по ту ца по сви је ту, си ро ма шни ји и од нај си ро ма
шни је га Цр но гор ца, кад не умје де и не хтје де са чу ва ти оно нај ве ће 
бла го ли је по га име на и по ште ња, ко је је имао до 1880. год., у до ба 
сво га Ср бо ва ња и бар јак тар ства за на род но ује ди ње ње.”42

Исто ри ја кра ља Ни ко ле је тра гич ка при ча о чо ве ку ко ји је 
из гу био сва ку вр ли ну нео п ход ну да очу ва трон, а уз то је, осим 
ових уну тра шњих раз ло га, до шло и до укла ња ња оних спо ља шњих 
раз ло га, тј. чи ни ла ца ме ђу на род не по ли ти ке, ко ји би му у ње го вом 

42 Исто, 315.
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по ку ша ју очу ва ња вла дар ског тро на мо гли по мо ћи. То је тра ге ди
ја чо ве ка ко јег је за хва ти ло сле пи ло вла сти и гор до сти ко ја му не 
до зво ља ва да ви ди ре ал ност све та у ко јем жи ви, ко ја му не до зво
ља ва ни да са гле да мно ге ле по те вла сти тог жи во та и ра да, те мо
рал ног сми сла сво га по сто ја ња и де ла ња. Пред очи ма он има са мо 
го ли вла дар ски трон, моћ и бо гат ство ко ји му – сма тра он – ап со
лут но и ми мо сва ког на че ла до вољ ног раз ло га при па да ју. „Сва ка 
власт ква ри, а ап со лут на власт ква ри ап со лут но” – гла си из ре ка 
ко ја мо же да об ја сни и слу чај ко мич ке тра ге ди је кра ља Ни ко ле. 
Оста ре ли краљ је сте те жио ап со лут ној вла сти, али у тој те жњи 
ни је имао за шти ту ду хов не пре фи ње но сти и мо ћи хри шћан ско га 
со зер ца ња, па сто га ни је ни из бли за до ра стао озбиљ но сти ис ку
ше ња са ко ји ма се су о чио. Му ка ко ја га је му чи ла да ле ко је пре
ва зи ла зи ла ње гов по глед на свет и ње го ве ми са о не хо ри зон те.

Да је био у до слу ху са сво јим прет ход ни ци ма – са Све тим Пе
тром Це тињ ским и са лов ћен ским тај но вид цем Пе тром II Пе тро
ви ћем Ње го шем, он би без ве ћих те шко ћа от крио пу те ве из ла ска 
из стра шних зам ки у ко је је до пао. Да се опре де лио за под виг сво јих 
прет ход ни ка, за под виг ко ји по чи ва на мо ћи по ка ја ња и по нов ног 
ус по ста вља ња уну тра шње вр ли не на ко јој свет и мо ра да по чи ва, 
краљ Ни ко ла би под ста рост мо гао из бе ћи тра ге ди ју на мет ну ту 
не ми нов но шћу хи по кри зи је ко ја из је да сва ку жи вот ну и мо рал ну 
суп стан цу. За та кав под виг бек ства од не ми нов но сти мо ра се по
се до ва ти сна жан дух, она кав ка кав су у ви ше не го до вољ ној ме ри 
по се до ва ли при пад ни ци вла дар ске ло зе Пе тро ви ћа све док су вла
да ри би ли и вла ди ке. Од тре нут ка кад су цр но гор ски вла да ри по
ста ли ла ич ки кне зо ви, од та да се из др жав не по ли ти ке Цр не Го ре 
по че ла гу би ти ду хов на ди мен зи ја, је ди но спо соб на да ус по ста ви 
ви со ке мо рал не стан дар де у дру штве ном и по ли тич ком жи во ту 
за јед ни це ко ја је на тра ди ци о нал ном, хри шћан ском мо ра лу и по
чи ва ла. Та ко се и мо гло де си ти да упр кос то ме што је краљ Ни ко ла 
вид но по ма гао раз вој цр кве ног жи во та у Цр ној Го ри, он у ду би ни 
сво је ду ше ни је био из ну тра пре о бра жен ду хов ном ди мен зи јом 
хри шћан ства и пра во слав ним до жи вља јем од го вор но сти пред 
Го спо дом. Да је те осо би не не ка ко у се би из гра дио, краљ Ни ко ла 
не би са та квом ко мич ком озбиљ но шћу мо гао игра ти сцен ска при
ка за ња у ко ји ма оста је са мо ње му не ја сно да се тра ге ди ја пре о бра
ти ла у ко ме ди ју, а ко ме ди ја спу сти ла до ни воа ла кр ди је. До та квих 
гу бит нич ких жан ров ских за ме на те шко би до шао чо век ко ји је 
мо ли тве но окре нут Го спо ду.

Због сво је осве до че не ду хов не не мо ћи краљ Ни ко ла је у сво јој 
ста ро сти, са вр ше но до след но, из гра дио и до вр шио па кле ну пу та
њу сво је амо рал но сти и од су ства Ду ха све то га. Та ко је и мо гло да 
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до ђе до Бо жић не по бу не и до то га да пад не крв ме ђу за ва ђе ном бра
ћом. Ако су ду хов но про бу ђе ни љу ди ва зда чи ни ли да до су ко ба 
из ме ђу бра ће и не до ђе, а ако и до ђе, да се што пре оба ви по ми ре ње 
и об но ви за јед нич ки жи вот (та ко је чи нио Све ти Са ва, на при мер), 
ду хов но за спа ли љу ди и не све сно ће до во ди ти до то га да се бра ћа са 
мр зо шћу гле да ју, па чак и да се поч ну по гле да ва ти пре ко ни ша на. 
Те жи ну кр ви ко ја је па ла у Бо жић ној по бу ни и да нас осе ћа мо, и то 
не са мо у Цр ној Го ри. Као што осе ћа мо и те жи ну и јад оних вла
да ра ко ји не ма ју бла го сло ва Ду ха све то га, вла да ра ко ји око се бе 
се ју пу стош и не сре ћу, а да о ефек ти ма сво јих чи но ва ни ка кво га 
по ња ти ја не ма ју. Док се уз буд но око кра ља Ни ко ле при пре ма ла 
Бо жић на по бу на, цр но гор ски вла дар је слао сво је по сла ни це и про
кла ма ци је у ко ји ма је го во рио све пот пу но дру га чи је од оно га што 
је чи нио. И ла ко се мо гло ви де ти у ка кву се ли це мер ну ру и ну он 
пре тво рио, а је ди но се он по на шао као да је ње го ва вла дар ска ве
ли чи на у пу ном сја ју. Је ди но се он по ста вљао та ко као да свет 
по сто ји са мо за то да ње му и ње го вом вла дар ском ве ли чан ству 
на не се бол и озле ду. Је ди но он ни је хтео да при зна да се од тра
ги че ског ју на ка и хе ро ја са Вуч је га до ла пре о бра тио у ла кр ди ја ша 
ко ји исме ва са мо га се бе, она квог се бе ка кав је ду го то ком сво је 
вла да ви не био.

По ка ја ње и мо ли тва би ли су кра љу Ни ко ли су штин ски стра ни, 
за то и ни је био до ра стао оним нај о збиљ ни јим, ду хов ним ис ку ше
њи ма са ко ји ма се су о чио. За то на са мом кра ју сво је вла да ви не и 
сво га жи вот ног ве ка он и ни је имао сна ге да се вра ти за бо ра вље
ним вр ли на ма сво га жи во та и вр ли на ма ко је су Цр но гор ци ве ко
ви ма гра ди ли, а са Све тим Пе тром Це тињ ским, Ње го шем, Сте фа
ном Ми тро вим Љу би шом, Мар ком Ми ља но вим и дру ги ма уз ди гли 
их до ни воа жи вот них на че ла и нај ви шег об ли ка мо рал но сти. 
Вла дар без Ду ха све то га и без су штин ске од го вор но сти пред соп
стве ним на ро дом – то је по стао усуд и нај ве ће ис ку ше ње не са мо 
за Цр ну Го ру не го и за це ли срп ски на род, и то све до да на да на
шње га. Оту да је ду хов но и мо рал но сле пи ло кра ља Ни ко ле фе но мен 
над ко јим се мо ра мо ду бо ко за ми сли ти, а у по ку ша ју да га раз у ме
мо, мо ра мо се на да ти да ће мо смо ћи сна ге да га, као ис ку ше ње, и 
да нас из бег не мо или са вла да мо. Зло ћуд ни дух кра ља Ни ко ле остао 
је у на ма и око нас, па не ка не по ми шља мо да су нас ње го ве му ке 
за о би шле, не ка не по ми шља мо да та ис ку ше ња при па да ју не ко ме 
дру го ме а не на ма са ми ма! Ва ља нам са та квим ис ку ше њи ма и му
ка ма иза ћи на крај та ко да от кри је мо не ку ви шу, леп шу и ду хов но 
бо га ти ју пер спек ти ву за бу дућ ност на ро да ко јем при па да мо! У тој 
мо ли тве ној бор би са злом и са ду хов ном пу сто ши у на ма и око 
нас, не ка нам Бог бу де на по мо ћи! 
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Монтенегринствокаосистем
социокултуролошкогнасиља

По ли тич ка и на ци о нал на по мет ња ко ја је на ста ла у Кра ље
ви ни СХС/Ју го сла ви ји, а на ста ви ла се у со ци ја ли стич кој Ју го сла
ви ји, ни је мо гла да не оста ви ду бље га тра га на срп ском кор пу су: 
у ње му су, на и ме, ус по ста вље не до ста оштре де о бе и ја ка су прот
ста вља ња. Та ко је и мо ра ло да бу де кад се два основ на пи та ња – 
на ци о нал но, срп ско ин те гри са ње и над на ци о нал но, ју го сло вен ско 
об је ди ња ва ње – по чи њу ме ша ти та ко да се не зна шта се и на ка кав 
на чин мо же успе шно ре ша ва ти, а шта се мо же са мо ком пли ко ва
ти и муч но раз вла чи ти. Ср би ни су за вр ши ли про цес на ци о нал ног 
кон сти ту и са ња, а за по че ли су про цес не ка квог но вог, над на ци о нал
ног об је ди ња ва ња. Са та квом за бу ном у гла ви и ср цу Ср би по ста ју 
озбиљ но мањ ка ви у по гле ду ре ша ва ња мно гих пи та ња и не до у ми
ца ко је ће их му чи ти то ком на ред ног ве ка тра ја ња.

Из чи та ве исто ри је Ср ба у XX ве ку и на по чет ку XXI ве ка, 
слу чај Цр не Го ре пред ста вља јед ну од нај стра хот ни јих и нај дра
стич ни јих при ча у исто ри ји људ ско га све та у це ли ни. Тре ба ло би 
па жљи во тра жи ти, па при том ве ро ват но ни ка да не на ћи сли чан 
слу чај у исто ри ји чо ве чан ства. Та при ча, на и ме, све до чи о то ме да 
је дан део (Цр но гор ци) јед ног ста рог европ ског на ро да (Ср би) за ду
го се бе сма тра не са мо де лом тог на ро да (Ср би ма) не го чак (у вој ном 
и мо рал ном сми слу) елит ним ње го вим де лом, нај до стој ни јим тог 
ча сног име на (Ср би), а да су чак дру ге де ло ве тог истог на ро да сма
тра ли ма ње до стој ним но си о ци ма име на, де ла и ду ха на ро да (Ср ба) 
ко јем при па да ју. У јед ном тре нут ку, тај елит ни део срп ског на ро да 
(Цр но гор ци) по ста је, ме ђу тим, но си лац иде о ло ги је мон те не грин
ства (ду кљан ства), по ко јој Цр но гор ци не ма ју ни шта за јед нич ко 
са Ср би ма, па сво ју др жав нопо ли тич ку иде о ло ги ју во де та ко да 
се све ви ше, по свим ли ни ја ма за јед ни штва (је зик, пи смо, ве ра, 
цр ква, књи жев ност и сл), раз ви ја ју тач ке су прот ста вља ња и ан ти
те тич ких ре ла ци ја из ме ђу Цр но го ра ца и свих оста лих Ср ба. Та ко 
су нај бо љи Ср би об ја ви ли да су они то ли ко до бри да ви ше и ни су 
Ср би, те да – тра гом ла кр ди ја штва као основ не мен тал не ши фре 
– мо гу ре ћи да ни ка да и ни су би ли Ср би. Ова кав ми са о ни и иден
ти тет ски обрт јед ног ко лек ти ва не мо же би ти дру га чи је схва ћен 
не го као об лик те шке со ци о па то ло ги је, ко ја са свим си гур но мо ра 
иза зва ти и озбиљ не об ли ке пси хо па то ло шких пер вер зи ја у сва ком 
по је дин цу ко ји би, уну тар за јед ни це (Цр но го ра ца) ко јој при па да, 
хтео да се из гра ди као са мо све сни ин ди ву ду ум. На ве ли ким, де
мон ским ис ку ше њи ма су не са мо Цр но гор ци не го и сви оста ли 
Ср би.
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Цео идеј ноисто риј ски про цес овог цр но гор ског сал то мор та
леа и на ста ја ња мон те не грин ске иде о ло ги је мо же се са гле да ти 
кроз че ти ри основ не фа зе сво га раз во ја. У пр вој фа зи кључ ни 
но си лац је краљ Ни ко ла и ње го ва нај бли жа око ли на са чи ње на од 
вој них и по ли тич ких ка дро ва у слу жби ди на стич ких ин те ре са, а 
њи хо ви идеј нопо ли тич ки ста во ви се ма ни фе сту ју кроз по крет 
„зе ле на ша”, су прот ста вље них ве ћин ској од лу ци Под го рич ке скуп
шти не, тј. „бје ла ши ма”. Иде о ло ги ја „зе ле на ша” ни је до во ди ла у 
пи та ње чи ње ни цу да су Цр но гор ци при пад ни ци срп ског на ро да, 
не го су раз ли ке на ста ле ис кљу чи во из дру га чи јег на чи на на ко ји 
је, по њи хо вом ми шље њу, тре ба ло оба ви ти ује ди ња ва ње са Ср би
јом. То је онај пр ви, ма ни фест ни слој ових раз ли ка, а ду бин ски 
слој је онај ко ји де фи ни ше на ме ру зе ле на ша да по сва ку це ну, па 
и по це ну мо гу ћег гра ђан ског ра та (о то ме све до чи Бо жић на по
бу на), очу ва ју об лик др жав но сти Цр не Го ре. 

У дру гој фа зи раз во ја мон те не грин ске иде о ло ги је кључ ни 
но си о ци су Се ку ла Др ље вић и Са вић Мар ко вић Ште ди мли ја, сла
ба шни ин те лек ту ал ци, али и пер со не и те ка ко за ин те ре со ва не да 
фор ми ра ју не ка кву но ву Цр ну Го ру, и то на те ме љи ма и вој ној 
ег зе ку ти ви по нај ви ше фа ши стич ке иде о ло ги је. У су да ру са ре ал
но шћу ове „цр но гор ске уста ше” су схва ти ле да је је ди ни на чин да 
они оства ре не ка кав ути цај у Цр ној Го ри био да се осло не на Па
ве ли ће ву Не за ви сну Др жа ву Хр ват ску и на уста шке фор ма ци је, па 
је та ко Се ку ла Др ље вић у За гре бу 1944. го ди не фор ми рао Цр но
гор ско др жав но ви је ће ко јем је упра во он пред се да вао, а све са на
ме ром да ство ри не за ви сну Цр ну Го ру. Ште ди мли ја је пак у со ци
ја ли стич кој Ју го сла ви ји био под буд ном за шти том Ми ро сла ва 
Кр ле же и Ју го сла вен ског лек си ко граф ског за во да у За гре бу, а све 
са за дат ком да на ен ци кло пе диј ским по сло ви ма па жљи во оба вља 
по сло ве де струк ци је срп ског на ци о нал ног и кул тур ног кор пу са 
уну тар пр о јек та Ен ци кло пе ди је Ју го сла ви је. 

У тре ћој фа зи мон те не грин ска иде о ло ги ја се за па ти ла код 
при пад ни ка ко му ни стич ког по кре та, а тек од ове фа зе Цр но гор ци 
се по чи њу из ја шња ва ти и као за себ на на ци ја. Тај пр о је кат је у нај
ве ћој ме ри за сно вао Ми ло ван Ђи лас, али се он ве о ма бр зо по ву као 
из овог иде о ло шког по ку ша ја пре о бли ко ва ња иден ти те та Цр но го
ра ца и вра тио тра ди ци о нал ном на чи ну њи хо вог ет нич ког и кул ту
ро ло шког са мо ра зу ме ва ња. По се бан сна жан ути цај на ову иде о
ло шку сфе ру из вр ши ла су у на уч ном сми слу ина че вр ло сум њи ва 
ет но ге нет ска пр о у ча ва ња Цр но го ра ца, ко ја су се умно жа ва ла то
ком се дам де се тих го ди на, баш у вре ме ко је – гле чу да! – са свим 
слу чај но ко ин ци ди ра са на по ри ма да се СФР Ју го сла ви ја по де ли 
по ре пу блич ким гра ни ца ма и да се Уста вом СФРЈ из 1974. го ди не 
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ство ре прав нопо ли тич ки осно ви за ко нач но раз би ја ње фе де рал не 
др жав не це ли не. По тим гра ни ца ма су све ре пу бли ке пред ви ђе не 
да бу ду са чу ва не, а је ди но је Ср би ја тре ба ло да – уко ли ко окол но сти 
то до зво ле – бу де раз дро бље на по ад ми ни стра тив ним гра ни ца ма 
сво јих по кра ји на.

У че твр тој фа зи мон те не грин ска иде о ло ги ја, ко ју је Ми ло 
Ђу ка но вић пре у зео од пар ти је цр но гор ских ли бе ра ла, по че ла се 
кон сти ту и са ти као до ми нант ни, вр ло до след ни об лик др жав не по
ли ти ке Цр не Го ре. Основ на обе леж ја те по ли ти ке су: де фи ни са ње 
по себ ног цр но гор ског је зич ког стан дар да, ин си сти ра ње на ла ти
нич ном пи сму, по ку шај фор ми ра ња по себ не Цр но гор ске пра во
слав не цр кве, ин си сти ра ње на тзв. цр но гор ској књи жев но сти ко ја 
би се одво ји ла од срп ског кор пу са, спро во ђе ње си стем ског на си ља 
над свим ста нов ни ци ма Цр не Го ре ко ји се из ја шња ва ју као Ср би 
или као го вор ни пред став ни ци срп ског је зи ка, спро во ђе ње ра зних 
об ли ка дис кри ми на ци је у по ли ти ци за по шља ва ња (пот пу ни не
склад у по гле ду про цен ту ал не за по сле но сти Ср ба у др жав ним 
струк ту ра ма у од но су на за по сле ност Цр но го ра ца) и сл. За та кав 
об лик мон те не грин ства др жав на по ли ти ка да на шње Цр не Го ре 
пред ви де ла је ко нач ни об ра чун са сва ким Ср би ном ко ји при род но 
по сто ји у сва ком Цр но гор цу, а по себ но је пред ви де ла и до вр ше ње 
ис тра ге пре да ка без ко је не мо гу на ста ти но ви Цр но гор ци, ли ше ни 
све сти о оно ме што су Цр но гор ци и сви оста ли Ср би тра ди ци о нал
но би ли. При ста ти на ре а ли за ци ју ова квог иде о ло шког про јек та зна
чи при ста ти на на си ље и на уки да ње еле мен тар не па ме ти, укљу
чу ју ћи и бри са ње це ло куп ног пам ће ња на ро да ко јем при па да мо. 

Ове че ти ри фа зе у раз во ју мон те не грин ске иде о ло ги је увек 
су би ле по ве за не са струк ту ром др жав не вла сти или са пре тен зи
ја ма ка пре у зи ма њу вла сти у Цр ној Го ри. Дру гим ре чи ма, мон те
не грин ство је увек би ло не ка кав по ли тич ки ка пи тал ве о ма упо тре
бљив у бор би за власт, а на ро чи то упо тре бљив он да кад се та власт 
кон сти ту и ше ми мо на род не во ље. Ова иде о ло ги ја се, оту да, увек 
на ме ће од о зго: у пр вом слу ча ју „зе ле на ша”, то је во ља ди на сти је 
и из раз све сти о ње ним ин те ре си ма; у дру гом слу ча ју цр но гор ских 
„уста ша”, то је из раз не мач коита ли јан скохр ват ског фа ши стич ког 
бло ка; у тре ћем слу ча ју „ко му ни стич ког мон те не грин ства”, то је 
из раз во ље да се у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји до ми нант на срп
ска на ци о нал на свест не у тра ли ше де ло ва њем др жав нопар тиј ских 
струк ту ра и про па ган де спрем не да се по слу жи свим, па и са свим 
не на уч ним сред стви ма, те да се рас кра ја њем срп ско га кор пу са 
обез бе ди не са мо оп ста нак Ју го сла ви је не го и ам би јент су спен до
ва не де мо кра ти је; у че твр том слу ча ју „тај кун ског мон те не грин ства”, 
то је из раз спрем но сти да на те ме љу крај ње праг ма тич них ефе ка та 
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и дис кри ми на ци о них по сту па ка у игру бу ду уву че ни сви они ко ји 
се на да ју да ће има ти не ка кве ко ри сти од свог при стан ка на мон
те не грин ску иде о ло ги ју (лак ше оба вља ње по сло ва, шко ло ва ње, 
за по шља ва ње, на пре до ва ње и сл.) као пра те ћи еле ме нат оли гар
ски јих, тај кун ских сло је ва.

Ако у овој иден ти тет ској по мет њи у ко јој су се за те кли Цр но
гор ци има иче га ле ко ви тог, то је он да са др жа но у чи ње ни ци да су 
сва че ти ри иде о ло шка об ли ка за сно ва на или на чвр стим об ли ци ма 
со ци јал ног ра сло ја ва ња (ди на стич ки ин те ре си, оли гар хиј ски или 
тај кун ски сло је ви), или на об ли ци ма то та ли тар них иде о ло ги ја 
(фа ши зам, ко му ни зам). Због та кве твр де иде о ло шке обе ле же но сти, 
ме ђу при пад ни ци ма мон те не грин ства не ће те мо ћи да на ђе те 
озбиљ них ин те лек ту а ла ца, али ће те на ћи и те ка ко ве ште по ли
ти ча ре ко ји ре ша ва ју не ке од сво јих лич них, по ро дич них или кла
нов ских ин те ре са. То што је у за вр шној фа зи др жа ва Цр на Го ра 
ус пе ла да при ба ви при вид де мо крат ских про це ду ра на ко ји ма на
вод но по чи ва, не зна чи мно го: уко ли ко се с па жњом уду би те у са ме 
со ци јал не и по ли тич ке про це се, мо ћи ће те у њи ма без ика квих про
бле ма да ја сно са гле да те раз не си сте ме на си ља ко ји се до след но 
спро во де. За јед нич ко свим тим по јав ним об ли ци ма мон те не грин ске 
иде о ло ги је је одво је ност од на род не кул ту ре и ши ро ких на род них 
сло је ва, па због све га то га тре ба ве ро ва ти да ће еле мен тар ни по вра
так на че ли ма истин ске де мо кра ти је и си стем ске раз град ње др жав не 
при си ле до ве сти до ре зул та та ко ји ће ели ми ни са ти об ли ке на сил них 
иде о ло ги ја уоп ште, па у том кон тек сту и мон те не грин ства.

Поукејугословенскогуједињавања

Из су да ра два ју на че ла ин те гри са ња – на ци о нал ног (срп ског) 
и над на ци о нал ног (ју го сло вен ског) – Ср би су 1918. го ди не иза шли 
углав ном по ра же ни. Ако осмо три мо све те про це се до да на да на
шњег, мо же мо ви де ти ко ли ко је ка та стро фа лан учи нак та квог 
ме ша ња два ју на че ла и њи хо вог не де фи ни са ног укр шта ња. Да нас 
има мо Ко со во и Ме то хи ју где је оба вље но ет нич ко чи шће ње и те
мељ но укла ња ње Ср ба са ве ков них ог њи шта, а то ме је свој до при нос 
дао не са мо ко му ни стич ки ре жим не го и ме ђу на род на за јед ни ца 
За пад ног, де мо крат ског све та (та кво са гла сје ова два не по мир љи
ва по ли тич ка бло ка до вољ но го во ри о не до вољ ној си ту и ра но сти 
Ср ба и срп ске др жав нопо ли тич ке за јед ни це у ме ђу на род ним окви
ри ма). Да нас има мо Вој во ди ну у ко јој по вре ме но ја ча ау то но ма
штво и се па ра ти зам, а по вре ме но утих не и сла би, али су из во ри 
ових про це са ви ше са др жа ни у ме ђу на род ним окви ри ма не го у 
до ма ћим из во ри ма. Да нас има мо Цр но гор це ко ји су су штин ски 
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по де ље ни око пи та ња ко су и шта су у на ци о нал ном сми слу; исто 
та ко има мо Цр ну Го ру ко ја у об ли ку де кла ри са не др жав не иде о ло
ги је, по штопо то хо ће да за сну је сво ју ан ти срп ску по ли ти ку, али 
им при род но уте ме ље ње срп ског на ци о нал ног би ћа и кул тур ног 
иден ти те та Цр но го ра ца чвр шће и упор ни је од би ја та кве по ку ша је 
не го што је срп ска ели та то уме ла ефект но да фор му ли ше и ар гу
мен то ва но из ло жи. На да ље, има мо ет нич ки го то во у пот пу но сти 
очи шће ну Хр ват ску, из ко је су Ср би – по уста шком пр о јек ту ко ји 
је обе ло да нио Ми ле Бу дак – или по би је ни, или пр о те ра ни, или по
кр ште ни. Има мо, исто та ко, у це ли ни из гу бљен кор пус Ср ба ка то
ли ка, јер су се они у ме ђу вре ме ну го то во сви по хр ва ти ли. Има мо, 
на сву сре ћу, осве шће ни део Бо сне и Хер це го ви не из ко јег је пр о
и за шла Ре пу бли ка Срп ска, али исто та ко има мо го то во у це ли ни 
из гу бљен му сли ман ски кул ту ро ло шки слој: тек по не ки, сјај ни изу
зе ци ја сно нам су ге ри шу да ни ту бит ку не тре ба сма тра ти де фи
ни тив но из гу бље ном. 

Из свих ових про це са мо гли би смо и мо ра ли из ву ћи од ре ђе не 
за кључ ке и по у ке. Чи ње ни ца да би се мо гло ре ћи да је то не ка вр ста 
из во ђе ња за кљу ча ка пост фе стум, не ка вр ста на кнад не па ме ти, не 
тре ба пре ви ше да нас бри не. И на кнад на па мет је не ка ква па мет: и 
она мо же би ти од ко ри сти ка да за то до ђе вре ме! Мно го је го ре за 
чо ве ка и чи тав на род кад ни је спо со бан чак ни за на кнад ну па мет! 
Сто га из овог су да ра два ју на че ла на ци о нал них и над на ци о нал них 
ин те гра ци ја ко ји су се ма ни фе сто ва ли 1918. го ди не и у свим го ди
на ма по сле то га мо же мо из ву ћи не ко ли ко основ них за кљу ча ка: 

1. Од по чет ка XX ве ка Ср би су у на ци о нал ном сми слу мно го 
то га из гу би ли, па би при мар ни за да так био да се са да, кад се на ме
ће је дан но ви об лик над на ци о нал ног ин те гри са ња (Европ ска уни ја, 
гло ба ли за ци ја, пост мо дер но до ба), у до број ме ри вра те оним ис ку
стви ма са ко јим су ушли у го ди ну 1918. и у фор ми ра ње Кра ље ви не 
СХС/Ју го сла ви је, али да тај по вра так опле ме не свим са зна њи ма 
до ко јих су до шли у по след њих сто ти нак го ди на.

2. У све бу ду ће над на ци о нал не ин те гра ци о не про це се Ср би 
тре ба да ула зе ис кљу чи во са пу ном све шћу о на ци о нал ној це ли ни 
ко јој при па да ју. То зна чи да увек тре ба буд но да па зе на то ка ко се 
ти про це си над на ци о нал не ин те гра ци је ре флек ту ју на на ци о нал
ни кор пус, те да из бе га ва ју све оне аспек те то га про це са ко ји тај 
на ци о нал ни кор пус на би ло ко ји на чин угро жа ва ју. Уко ли ко им се 
не што на мет не као исто риј ска и по ли тич ка не ми нов ност, а по ка же 
се не га тив ним по до сто јан стве ни на ци о нал ни оп ста нак, нео п ход
но је што пре ус по ста ви ти ста ње у ко јем се из но ва обез бе ђу је 
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пра во на осми шља ва ње ста ва о на ци о нал ним ин те ре си ма и њи
хо во не сме та но спро во ђе ње у де ло.

3. У но вим исто риј ским окол но сти ма свет ског про це са гло ба
ли за ци је и епо хе пост мо дер ни те та, Ср би из но ва мо ра ју да оба ве 
про цес вла сти те на ци о нал не кон со ли да ци је: они мо ра ју да се при
бе ру, да кон сти ту и шу соп стве ну на ци о нал ну це ли ну и да из гра де 
чи та ву мре жу при род ног, ра ци о нал но уте ме ље ног и прак тич но 
одр жи вог си сте ма за сно ва ног на на че лу уну тар њег раз у ме ва ња, 
са рад ње и со ли дар но сти. То зна чи да све круп не од лу ке (пи та ње 
Ко со ва и Ме то хи је, мо гућ ност ула ска у Европ ску уни ју, од нос са 
НА ТОм и сл.) тре ба ис кљу чи во до но си ти на те ме љу по стиг ну тог 
на ци о нал ног кон сен зу са, а те од лу ке би по вре ме но мо гле, чак мо
ра ле би ти про ве ре не и ре фе рен дум ским из ја шња ва њем.

4. Уко ли ко из раз ло га спе ци фич них ме ђу на род них окол но сти 
Ср би бу ду при мо ра ни да бр же не го што је по жељ но до не су не ке 
од лу ке, он да би тре ба ло да се што пре, па ма кар и на кнад но, по
стиг не ста ње кон сен зу са у ко јем би да ље спро во ђе ње тих од лу ка 
би ло до ве де но до фор ми ко је ће би ти при хва ће не у што ши рим 
сло је ви ма чи та вог на ци о нал ног кор пу са. 

5. На ци о нал ном ин те гри са њу тре ба не пре ста но те жи ти и на 
ње му нај о збиљ ни је ра ди ти, а над на ци о нал ном ин те гри са њу тре
ба при сту па ти са мо на те ме љу до бро про ми шље ног и осми шље ног 
на ци о нал ног ин те ре са. Вре ме је да схва ти мо да се за срп ске ин те
ре се код нас и у све ту мо ра мо ми из бо ри ти, јер ни ко дру ги за нас 
то не ће учи ни ти; исто та ко, вре ме је да схва ти мо ка ко у над на цио
нал ном про сто ру ин те гри са ња ле же мно ге ка ко до бре при ли ке, 
та ко и опа ке не при ли ке на шег ко лек тив ног жи во та. По сле мно гих 
по ра за ко је смо до жи ве ли у ми ру, вре ме је да та кве по ра зе поч не мо 
да пре тва ра мо у по бе де! За та ко не што по треб но нам је ва ља но 
стра те шко осми шља ва ње, до бра ор га ни зо ва ност и чвр ста од луч
ност да се за ми шље ни ци ље ви ре ал но и оства ре.*  

Иван Негришорац / Др Дра ган М. Ста нић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
sta nic ne gri so rac @gmail.com 

* Де ло ви овог тек ста про чи та ни су у крип ти Са бор ног хра ма у Под го ри ци 
1. де цем бра 2017. го ди не, на све ча но сти обе ле жа ва ња 99го ди шњи це ује ди ње ња 
Ср би је и Цр не Го ре у ор га ни за ци ји Срп ског на ци о нал ног са вје та Цр не Го ре. 


