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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

ВА СИ ЛИ ЈЕ КРЕ СТИЋ

МАЈ СКА СКУП ШТИ НА 1848. ГО ДИ НЕ

У исто ри ји Срп ске ре во лу ци је 1848/49. го ди не, ван сва ке сум
ње, нај ва жни ји да тум пред ста вља Мај ска скуп шти на. До ње и 
ње них од лу ка ни је до шло сти хиј ски и слу чај но. Она је на ста ла 
као ре зул тат сто лет них те жњи срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо
нар хи ји. А нај ва жни ја те жња Ср ба ко ји су се на ла зи ли на тлу 
Мо нар хи је би ла је да очу ва ју свој је зик, сво ју на цио нал ну и вер ску 
по себ ност, сво ју исто ри ју, кул ту ру и оби ча је. Да би у то ме ус пе ли, 
да се не би уто пи ли у ма ђар ско и не мач ко мо ре, да не би по ста ли 
ма ђар ски јо ба ђи, не без раз ло га сма тра ли су да је нео п ход но да 
обез бе де сво је по себ не ау то ном не обла сти. Су ко би ма с Ма ђа ри ма, 
цар ским вла сти ма и ри мо ка то лич ким кле ром Ср би су убр зо по сле 
Ве ли ке се о бе схва ти ли да вер ска са мо у пра ва ни је до вољ на да за
шти ти на род од на ва ла стра ног еле мен та. Да би у то ме ус пе ли, да 
би из бе гли су ко бе са стран ци ма, до шли су до за кључ ка да тре ба 
да тра же одво је ну, по себ ну ау то ном ну те ри то ри ју. У то ме су би ли 
са гла сни и па три јарх Ар се ни је III и клир, и на род ни гла ва ри. За пра
во, они су при хва ти ли иде ју ко ју је за сту пао гроф Ђор ђе Бран ко вић 
у сво јим пре го во ри ма с ће са ров ци ма, па су на на род ном збо ру у 
Ба ји по чет ком 1694. од лу чи ли да тра же од ца ра Ле о пол да I по себ
ну те ри то ри ју у тзв. Ма лој Вла шкој, у пре де лу из ме ђу Са ве и 
Дра ве, ко ја је би ла гу сто на се ље на Ср би ма, па је за то на зи ва на и 
Рас ци јом. По зах те ви ма Бај ског збо ра, Ср би би на тој те ри то ри ји 
би ли вој нич ки ор га ни зов ни на осно ву при ви ле ги ја као по себ на 
вер ска, на ци о нал на и вој на за јед ни ца са па три јар хом и по двој во дом 
на че лу, a под сво јим по гла ва ри ма при зна ва ли би је ди но вр хов ну 
власт ца ра.

Из истих раз ло га из ко јих је на род ни збор у Ба ји тра жио за 
Ср бе по себ ну те ри то ри ју, учи нио је то и Те ми швар ски са бор 1790. 
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го ди не. На том са бо ру по ста вљен је зах тев да се Ср би ма и дру гим 
пра во слав ним у Угар ској, ко ји су би ли об у хва ће ни слу жбе ним 
те р ми ном „Или ри”, од но сно „Илир ска на ци ја”, до де ли ау то ном на 
те ри то ри ја ко ја би би ла под упра вом по себ них ор га на вла сти. За са
бор је би ло нај при хва тљи ви је да та те ри то ри ја об у хва та Сла во ни ју, 
Бач ку и Срем, али по што су те обла сти већ би ле ин кор по ри са не 
у Угар ску, из бор је пао на Ба нат, ко ји се на ла зио под не по сред ном 
упра вом Бе ча. Док на род ни збор у Ба ји ни је бли же од ре дио ста тус 
тра же не те ри то ри је, Те ми швар ски са бор је ту те ри то ри ју озна чио 
као Вој вод ство.

Зах те ви на род ног збо ра у Ба ји и Те ми швар ског са бо ра по слу
жи ли су Ср би ма у вре ме ре во лу ци је 1848. го ди не као по литички 
пу то каз ко јим тре ба да се кре ћу, да би оства ри ли оно што ни је 
по шло за ру ком ге не ра ци ја ма с кра ја 17. и то ком 18. ве ка. 

На са мом по чет ку ре во лу ци је, док је срп ски по крет био без 
ру ко вод ства, ко је је фор ми ра но тек по чет ком ма ја, оку пље ни у 
Те ке ли ја ну му и Ма ти ци срп ској, нај ви ђе ни ји пе штан ски Ср би, 
као што су Јо ван Ђор ђе вић, Ла за Мар ко вић, Те о дор Па вло вић, 
Ја ша Иг ња то вић, Јо ван Су бо тић, Ђор ђе Сто ја ко вић и Иси дор Ни
ко лић, од лу чи ли су да се огла се на ци о нал ним про гра мом, ко ји је 
са ста вио Ј. Иг ња то вић а до пу ни ли су га и до ра ди ли Ђ. Сто ја ко вић 
и И. Ни ко лић. Про грам је по знат као 17 „пунк то ва” пе штан ских 
Ср ба. „Пунк то ви ма” Ср би су при зна ли ма ђар ску на род ност и „ди
пло ма ти че ско до сто јан ство ма ђар ског је зи ка у Ун га ри ји”, а од 
Ма ђа ра су тра жи ли да при зна ју срп ску на род ност и пра во на упо
тре бу срп ског је зи ка у сво јим на род ним по сло ви ма. Тра же на је 
сло бо да ве ро и спо ве сти, сло бод но уре ђи ва ње цр кве, ре дов но по пу
ња ва ње упра жње них епар хи ја, за кон ско утвр ђи ва ње ма на стир ских 
пра ва и по се да, не сме та но отва ра ње и упра вља ње шко ла ма, ре дов
но са зи ва ње Срп ског на род ног са бо ра. За тра же но је да се „во сточ
но ве ро и спо ве да ни је” за шти ти од свих мо гу ћих на па да, по себ но 
оних ко ји су се ти ца ли уни ја ће ња. За тим је тра же но да Ср би бу ду 
укљу че ни у нај ви ше и ви ше ор га не др жав не вла сти и суд ства, да 
Ки кинд ски и По ти ски ди стрикт стек ну сво је по сла ни ке на Угар
ском са бо ру и да Вој на гра ни ца, у цр кве ном, школ ском, вој нич ком 
и по ли тич ком по гле ду бу де уре ђе на „на осно ву сло бо де и сво је 
на род но сти”. По след њим пунк том за тра же но је да Ср би „во сточ
не ве ро и спо ве сти”, у скла ду са за ко ни ма и сво јим при ви ле ги ја ма, 
бу ду осло бо ђе ни пла ћа ња де сет ка ри мо ка то лич ком све штен ству. 
Пунк та ци је су за вр ше не ус кли ком: „Кра љу вер ност, оте че ству 
сва ку жер тву, а Ма ђа ри ма брат ску љу бав.”

Иа ко у пе штан ским зах те ва њи ма ни је би ло по ме на о не кој по
себ ној срп ској те ри то ри ји, о Вој во ди ни, ма ђар ска зва нич на стра на, 
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не спрем на да Ср би ма чи ни би ло ка кве уступ ке, осум њи чи ла их 
је за се па ра ти зам.

Ре во лу ци о нар но та ла са ње ме ђу Ср би ма у Ју жној Угар ској 
нај пре се ја ви ло у гра до ви ма Вој не гра ни це, у Пан че ву и Зе му ну. 
Ту је оно, у тре ћој де ка ди ме се ца мар та, ис по ља ва но та ко што је 
оба ран ста ри, а ус по ста вљан но ви ад ми ни стра тив ни апа рат вла сти 
и што је, уме сто до та да шњег не мач ког, као слу жбе ног је зи ка, у 
ма ги страт ске упра ве уво ђен срп ски. Гра до ви Вој не гра ни це зах
те ва ли су из у зи ма ње од вој не упра ве и при са је ди ње ње Кра ље ви
ни Угар ској. Сво је гра до ве су про гла ша ва ли „за кра љев ске сло
бод не ва ро ши угар ске кру не”, а сво јом ци вил ном упра вом и сво јим 
зах те ви ма за ли бе ра ли за ци јом по ли тич ког и еко ном ског жи во та 
Угар ска им је слу жи ла као узор.

И Но во сад ска срп ска оп шти на је на на род ном збо ру, одр жа
ном 27. мар та, у ше сна ест та ча ка из не ла сво ја зах те ва ња, у мно го ме 
слич на, али у по не чем и дру га чи ја од пе штан ских „пунк то ва”. Ни 
у њи ма, ни ти у број ним дру гим на род ним зах те ва њи ма, ко ја су 
на ста ја ла на ра зним стра на ма ме ђу Ср би ма у Угар ској, и то ка ко 
у Вој ној гра ни ци, та ко и у про вин ци ја лу, ни је би ло по ме на о ства
ра њу по себ не срп ске ау то ном не те ри то ри је. У зах те ва њи ма су 
пре о вла ђи ва ли зах те ви на ци о нал ног, вер ског и со ци јал ноеко ном
ског ка рак те ра, али све у окви ри ма ма ђар ске др жав не иде је.

Зах тев за обез бе ђе ње ау то но ми је Ср би су, по из би ја њу ре во
лу ци је, по ме ну ли у раз го во ру во ђе ном апри ла 1848. с Ла јо шем Ко
шу том. Кад је Ко шут но во сад ској де ле га ци ји по но вио оно што је 
го ди ну да на ра ни је из ја вио у Угар ском др жав ном са бо ру, да „под 
све том ма ђар ском кру ном ни кад не ће при зна ти дру гу на ци ју и 
на ци о нал ност осим ма ђар ске”, Но во са ђа ни су од го во ри ли да, уко
ли ко ма ђа р ска вла да не обез бе ди Ср би ма ау то но ми ју у ко јој ће 
има ти пра во на упо тре бу свог је зи ка, они ће при зна ње сво јих пра
ва мо ра ти да по тра же на дру гом ме сту. Ту из ја ву Ко шут је оце нио 
као ве ле и зда ју и из ја вио да спор из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра мо же ре
ши ти са мо мач.

Увре ђе ни без об зир ним др жа њем Ко шу та и ма ђар ских по ли
ти ча ра, Ср би су схва ти ли да о не кој гра ђан ској рав но прав но сти у 
Угар ској ви ше не мо же би ти го во ра. Због то га су се вра ти ли ста рој 
иде ји о осни ва њу по лу са мо стал не те ри то ри је. Та иде ја не дво сми
сле но је ис ка за на у зах те ва њи ма кар ло вач ке оп шти не од 14. апри
ла 1848. го ди не. С по зи вом на за кон ске члан ке угар ских кра ље ва 
Ма ти је и Вла ди сла ва II у дру гој пло ви ни XV ве ка, ко ји ма су Ср би 
би ли из у зе ти од ма ђар ске жу па ниј ске ад ми ни стра ци је па осло бо ђе
ни фе у дал них да жби на и пла ћа ња де сет ка ри мо ка то лич ком кле ру, 
с ослон цем на срп ске при ви ле ги је од 1690. и 1691. као на уго во ре 



137

из ме ђу су ве ре на кру не Угар ске и до тле не за ви сног срп ског на ро да, 
Кар лов ча ни су тра жи ли за Ср бе по себ ну те ри то ри ју, Вој во ди ну. 
Та те ри то ри ја об у хва та ла би Срем, Ба нат, Бач ку, са Шај ка шким ба
та љо ном, и Ба ра њу, а би ла би у те сној др жав но прав ној ве зи с Тро
јед ном кра ље ви ном под усло вом вер ске и на род не рав но прав но сти. 

Кад се срп ски по крет раз бук тао, кад су се из ре ђа ла на род на 
зах те ва ња, кад су по че ли не ми ри и бу не, кад је би ло ја сно да је на 
по мо лу рат с Ма ђа ри ма, ну жно се на мет ну ло пи та ње одр жа ва ња 
јед ног на род ног ску па, са бо ра или скуп шти не на ко ји ма би би ле 
до не те зна чај не од лу ке. По што су де ша ва ња би ла сти хиј на, без 
над зо ра и усме ре ња, без ја сних ци ље ва, тре ба ло их је осми сли ти 
и усме ри ти у прав цу ко ји би од го ва рао срп ским на ци о нал ним 
ин те ре си ма. Је дан од за да та ка та квог ску па био је да се иза бе ре 
ру ко вод ство по кре та ко је би га осми сли ло и њи ме ру ко во ди ло. 
Ма ђар ска вла да би ла је од луч но про тив та квог ску па и без у спе
шно је по ку ша ла да га осу је ти. Ср би су до не ли од лу ку да се под 
ру ко вод ством ми тро по ли та Ра ја чи ћа на род на скуп шти на одр жи 
1. од но сно 13. ма ја у Срем ским Кар лов ци ма.

Ви ше да на уо чи са стан ка Мај ске скуп шти не огла си ле су се 
не ке углед ни је срп ске лич но сти с на ме ром да при пре ме те рен за 
ње но одр жа ва ње и да ка на ли шу пут ко јим она тре ба да се кре ће. 
Та ко је Ђор ђе Стра ти ми ро вић апе ло вао на Ср бе да до бро раз ми сле 
ко је лич но сти ће иза бра ти за сво је пред став ни ке на пред сто је ћој 
скуп шти ни, ко ја у том ва жном тре нут ку тре ба да обез бе ди не за
ви сност на шег на ро да. Јо ван Су бо тић се обра тио ро до љу би вим 
Ср би ма с пред ло зи ма ко је тре ба да усво ји Мај ска скуп шти на. 
Пред ло жио је да се Вој во ди на Срп ска, ко ју тре ба да чи не про вин
ци јал ни и гра нич ни де ло ви Сре ма, Бач ке, Ба на та и Ба ра ње, сје ди
не с Тро јед ном кра ље ви ном; да бан Тро јед не кра ље ви не бу де исто
вре ме но и вој во да срп ски; да бан и вој во да бу ду на из ме нич но је дан
пут ри мо ка то лик, дру ги пут пра во слав ни; да ује ди ње ни хр ват ски 
и срп ски пре де ли има ју јед но ми ни стар ство и је дан са бор; да ми
ни стар ство и ни же управ не вла сти бу ду са ста вље ни рав но прав но 
од пра во слав них и ри мо ка то ли ка; да у пре де ли ма где су Ср би у 
ве ћи ни слу жбе но пи смо бу де ћи ри лич но. Су бо тић је пред ло жио 
да на род на скуп шти на за кљу чи да сва ка на род ност у Вој вод ству 
и Тро јед ној кра ље ви ни бу де за гар нто ва на у све му и да „ино род
ци ма” бу де сло бод но да се слу же сво јим је зи ком у цр кви, шко ли 
и код зе маљ ских вла сти. Су бо тић је сма трао да, ако је ну жно да 
по сто ји Вој на гра ни ца, она бу де пре у ре ђе на та ко да слу жи са мо 
вој ним по тре ба ма, а да гра ни ча ри у гра ђан ском и по ли тич ком по
гле ду у све му бу ду из јед на че ни са ста нов ни ци ма Про вин ци ја ла. На 
са мом кра ју Су бо тић је на гла сио да се са мо по се би под ра зу ме ва 
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да у ује ди ње ном Вој вод ству и Тро јед ној кра ље ви ни мо ра да по сто
ји је дна кост ве ре и цр кве.

Су де ћи на осно ву са др жа ја пе штан ских пунк та ци ја, но во сад
ских и кар ло вач ких зах те ва ња, пред ло га ко је је об зна нио Су бо тић 
и дру гих слич них исту па о то ме ка кве од лу ке тре ба да до не се 
Мај ска скуп шти на, мо же се за кљу чи ти да су упу ће ни ји и ак тив
ни ји Ср би још пре ње ног са стан ка раз ми шља ли о то ме шта на њој 
тре ба чи ни ти и ка ко је ва ља осми сли ти. На по себ ном са стан ку, у 
ужем кру гу углед ни јих Ср ба, у Ми тро по лит ском дво ру, код Ра ја
чи ћа, уз дра ма тич не сце не при рас пра ва ма, до не та је од лу ка о 
че му ће Скуп шти на рас пра вља ти и ка кве ће за кључ ке до не ти. Због 
раз ли чи тих и су прот ста вље них ми шље ња, због вр ло сло бо до ум них 
и „по бу ни тел них” ста во ва, ми тро по лит је по њи хо вом за вр шет ку 
из ја вио: „Бла го оном ко ји с чи та вом ко жом из овог ме те жа иза ђе.”

Пре но што је 1. од но сно 13. ма ја Скуп шти на за по че ла рад у 
Са бор ној цр кви Срем ских Кар ло ва ца одр жа но је све ча но бо го слу
же ње. По сле то га крат ким го во ром Скуп шти ну је отво рио ми тро
по лит. На гла сио је да Ср би мо ра ју да по вра те сва сво ја при род на, 
по ли тич ка и ве ро за кон ска пра ва, што не ће би ти ла ко, а сва ка по гре
шка се на ро ду мо же те шко осве ти ти, па је сто га упо зо рио да тре ба 
ра ди ти „као на род сла ван, као на род сло бо дан, као на род па ме тан, 
зрео и му дар, као на род хра бар, ве ран и срб ске сла ве до сто јан”. 

По сле Ра ја чи ће вог го во ра Скуп шти на је за по че ла рад под 
ње го вим пред сед ни штвом. Нај пре је из ви ка ла ми тро по ли та Ра ја
чи ћа за па три јар ха, чи ме је ми тро по ли ја диг ну та на сте пен па три
јар ши је. За тим је Сте ван Шу пљи кац, пу ков ник Огу лин ске пу ков
ни је, иза бран за вој во ду.

Из бо ром па три јар ха и вој во де Скуп шти на је за вр ши ла пр ви 
дан свог за се да ња. Ка ко је су тра дан, 2. то јест 14. ма ја, би ла не де ља, 
она ни је ра ди ла, па је за се да ње на ста ви ла 3. од но сно 15. ма ја. То га 
да на до не ти су сле де ћи за кључ ци:

‒ срп ски на род про гла шен је „за на род по ли тич но сло бо дан 
и не за ви сан под До мом ау стри ским и об штом кру ном угар ском”;

‒ про гла ше на је Срб ска Вој во до ви на ко ју чи не Срем с Гра ни
цом, Ба ра ња, Бач ка с Бе чеј ским ди стрик том и Шај ка шким ба та
љо ном и Ба нат са Гра ни цом и Ки кинд ским ди стрик том;

‒ про гла шен је „по ли тич ки са вез” Вој во до ви не Срб ске са 
Тро јед ном кра ље ви ном Хр ват ске, Сла во ни је и Дал ма ци је „на те ме
љу сло бо де и са вр ше не јед на ко сти”, с тим да се усло ви тог са ве за 
„на истом те ме љу из ра де и у жи вот при ве ду”;

‒ иза бран је На род ни од бор (ка сни је на зван Глав ни од бор), 
као из вр шни ор ган На род ног са бо ра тј. Скуп шти не;
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‒ у ду ху на род но сти при зна та је „вла шка” (тј. ру мун ска) на
род на са мо стал ност;

‒ од лу че но је да се цр кве ни са бор ко ји је за ка за ла ма ђар ска 
вла да не одр жи;

‒ иза бран је На род ни од бор овла шћен да уз са гла сност са 
па три јар хом и аси стен ти ма на род ног фон да мо же да ко ри сти но вац 
из на род не ка се за нај ну жни је на род не по тре бе;

‒ на род ни од бор овла шћен је да у до го во ру с па три јар хом 
иза бе ре осо бе ко је ће од лу ке Мај ске скуп шти не под не ти вла да ру 
и Хр ват ском са бо ру;

‒ ре ше но је да се иза бе ре јед на де ле га ци ја ко ја ће уче ство ва
ти на Сло вен ском кон гре су у Пра гу. 

По за вр шет ку ра да Скуп шти не, за до во љан и оки ћен срп ским 
тро бој ка ма, на род је на пу стио Кар лов це. Ме ђу тим, ко ли ко је ве
ћи на би ла оду ше вље на ње ним за кључ ци ма, то ли ко је ма њи број 
ин те лек ту а ла ца, као што су Јо ван Ха џић, Ја ков Иг ња то вић, Те о дор 
Па вло вић и дру ги, по себ но они из Бу дим ске епар хи је, ко ји су се 
на ла зи ли у ма ђар ском окру же њу, ње ним од лу ка ма био не за до во
љан и упла шен.

У Хр ват ској су од лу ке Скуп шти не при хва ће не дво ја ко. Де
мо крат ски опре де ље на ин те ли ген ци ја и омла ди на по здра ви ле су 
са вез Вој во до ви не с Тро јед ном кра ље ви ном и оста ле од лу ке. Кон
зер ва тив ни кру го ви би ли су кри тич ни пре ма том са ве зу, као и 
пре ма из бо ру вој во де и од лу ци да Срем чи ни са став ни део Вој во
до ви не.

Ко ман дант Пе тро ва ра дин ске пу ков ни је ге не рал Хра бов ски 
оце нио је Мај ску скуп шти ну као за ве ру Ср ба из Угар ске и Ср би
је ко јој је на ме ра да ус по ста ви јед ну не за ви сну срп ску кра ље ви ну. 
Да би осу је ти ли те на ме ре, Ма ђа ри су ју жне пре де ле Уга р ске ста
ви ли у ста ње рат не при прав но сти, а ма ђар ска вла да је Скуп шти
ну и све ње не од лу ке про гла си ла не за ко ни тим. Ни сам цар ни је 
при знао од лу ке Мај ске скуп шти не. Он Ср бе ни је при зна вао као 
на род, већ као вер ску ску пи ну „грч ко ис точ них по да ни ка” ко ји 
су у све му за ви си ли од ма ђар ске вла де. При зна вао им је са мо пра
во на цр кве ни кон цил, а не и на на род ни са бор, тј. на скуп шти ну. 
Дво р ска ка ма ри ла, ко ју су пред во ди ли над вој вот ки ња Со фи ја, 
мај ка бу ду ћег ца ра Фра ње Јо си фа, и над вој во да Кар ло, за раз ли ку 
од ца ра, би ла је бла го на кло на пре ма Ср би ма и ули ва ла им на ду.

Па тен том но вог ца ра Фра ње Јо си фа об ја вље ним 3. де цем бра 
1848. од свих од лу ка Мај ске скуп шти не одо бре ни су са мо из бор 
ми тр о по ли та Ра ја чи ћа за па три ја р ха и Шу пљик ца за вој во ду. Ок тро
и са ним уста вом од 4. мар та 1849. Ср би ма је обе ћа но да ће њи хов 



140

на ци о нал ни оп ста нак и вер ска сло бо да би ти уре ђе ни на осно ву 
при ви ле ги ја и цар ских од лу ка. У Уста ву ни је би ло ре чи о ау то
ном ном по ло жа ју Вој во ди не у ду ху од лу ка Мај ске скуп шти не. 
Вој во ди на њи ме ни је при зна та за по себ ну кру но ви ну.

Иа ко од лу ке Мај ске скуп шти не ни су оства ре не, оне су од 
по себ ног зна ча ја за исто ри ју Ср ба у Угар ској, на ро чи то за исто
ри ју раз во ја њи хо ве по ли тич ке ми сли. Њи ма су ве о ма са же то из
ра же на су штин ска на сто ја ња Ср ба у вре ме рас ки да с фе у дал ним 
си сте мом и на ста ја ња но вог гра ђан ског дру штва. У том пре лом ном 
пе ри о ду Мај ска скуп шти на је на де мо крат ски на чин по ста ви ла 
иде о ло шке и по ли тич ке те ме ље ко ји ма ће се у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка кре та ти це ло куп на по ли ти ка Ср ба у Угар ској све до 
рас па да Хаб збу р шке мо нар хи је 1918. го ди не.

По сле сло ма ре во лу ци је, кад је цар ским па тен том од 18. но
вем бра 1849. из вр ше но „уну тра шње устрој ство” Мо нар хи је, опет 
ни су ува же не од лу ке Мај ске скуп шти не. Уме сто Вој во ди не ко ју би 
чи ни ло нај ве ћим де лом срп ско ста нов ни што, ство ре но је Вој вод
ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат, у чи ји са став су укљу че ни де ло ви 
Та ми шке и Кра шов ске жу па ни је, у ко ји ма је по ред Ср ба би ло мно
го број но ру мун ско и не мач ко ста нов ни штво. Ства ра њем та квог 
Вој вод ства, ко јим Ср би ни су би ли за до вољ ни, њих је Беч при вид
но на гра дио за по слу шност а Ма ђа ре ка знио због не вер ства.

Кад је 27. де цем бра 1860. цар ским ре ше њем уки ну то Вој вод
ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат, Ср би и Ру му ни би ли су раз о ча ра ни, 
а Нем ци и Ма ђа ри оду ше вље ни. Пр ву при ли ку, ко ја им се пру жи
ла по сле то га на Бла го ве штен ском са бо ру 1861. го ди не, Ср би су 
ис ко ри сти ли да по но во, по след њи пут у окви ри ма Хаб збур шке 
мо нар хи је, за тра же за себ ну те ри то ри ју ко ја би за хва та ла чи тав 
Срем, Бач ку, Ба нат и Вој ну гра ни цу. На че лу Вој во ди не, у ко јој би 
слу жбе ни је зик био срп ски, ко ја би има ла свој грб и за ста ву, пр во
сте пе ни и апе ла ци о ни суд, ста јао би вој во да. Про тив тих од лу ка 
би ла је ве ћи на та да шњих ути цај них по ли ти ча ра Ау стри је и Угар
ске, па и Хр ват ске. Сви они за зи ра ли су од „иде је осни ва ња јед не 
ве ли ке срп ске др жа ве”. Да је не би под сти ца ли и њо ме још ви ше 
„за гре ва ли гла ве Ср ба” чи не ћи им уступ ке, сма тра ли су да зах те
ви Бла го ве штен ског са бо ра не сме ју да бу ду при хва ће ни. Иа ко 
не ис пу ње ни, зах те ви Бла го ве штен ског са бо ра по сво јој су шти ни 
пред ста вља ју по ли тич ки кон ти ну и тет Мај ске скуп шти не.

Кад то ком не ко ли ко ве ко ва Ср би у Угар ској ни су ус пе ли до 
стек ну ау то ном ну те ри то ри ју, ни је им пре о ста ло дру го не го да 
се, по сле Бла го ве штен ског са бо ра, у окви ри ма ве о ма ску че не на
род ноцр кве не ау то но ми је, свим ве о ма огра ни че ним ле гал ним 
сред стви ма бо ре за сво ја на ци о нал на, вер ска и кул тур нопро свет на 
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пра ва. Ме ђу тим, кад је убр зо по сле Ау стро у гар ске на год бе уки
ну та Вој на гра ни ца, Ср би су оста ли без не ко ли ко де се ти на хи ља да 
до бро об у че них и на о ру жа них гра ни ча ра, ко ји су у вре ме ре во лу
ци је 1848/49. го ди не, за јед но са 10.000 до бро во ља ца из Ср би је, чи
ни ли глав ни ну срп ских вој них сна га. Тих сна га они су, уки да њем 
Гра ни це, би ли ли ше ни и због то га знат но осла бље ни. Пре о ста ло 
им је да за сво ја пра ва бит ку би ју с да ле ко над моћ ни јим не при ја
те љем у окви ри ма на род ноцр кве не ау то но ми је, ко ја је би ла је ди на 
ин сти ту ци о нал но ор га ни зо ва на за шти та њи хо вих по себ них ин
те ре са у ту ђин ској мно го на ци о нал ној др жа ви, ко ја је осми шље но 
ра ди ла на аси ми ла ци ји и ма ђа ри за ци ји на род но сти, на ства ра њу 
јед но на ци о нал не ма ђар ске др жа ве. Ме ђу тим, чак и та ко ску че на, 
због че га су је Ср би у ша ли на зи ва ли шу га вом, ау то но ми ја је сме
та ла и Бе чу и Бу дим пе шти, па су је они 1912. уки ну ли. Ве што 
осми шље на и од Ау стро у гар ске на год бе 1867. го ди не на сил но про
во ђе на ма ђа ри за ци ја ура ђа ла је пло дом. Они ко ји су је про во ди ли 
би ли су за до вољ ни ре зул та ти ма ко је су по сти за ли. Без на род но 
цр кве не ау то но ми је, ко јом су се, ко ли ко су мо гли, шти ти ли од 
ма ђар ског на си ља, Ср би су из да на у дан све ви ше осе ћа ли ка ко 
им се ом ча убр за но сте же око вра та. Би ло је са мо пи та ње ко ли ко 
ду го ће оп ста ти и ка да ће не ста ти и уто пи ти се у „ма ђар ско мо ре”. 
Крах Ау стро у гар ске мо нар хи је за њих је био спас. Сто га су они 
на свр шет ку ра та ши ро ка ср ца до че ка ли осло бо ди о це, а свој ве
ков ни сан, ује ди ње ње с бра ћом пре ко Са ве и Ду на ва, сво ју истин
ску сло бо ду и спас, ко је су тра жи ли на на род ном збо ру у Ба ји, на 
Те ми швар ском са бо ру, Мај ској скуп шти ни и Бла го ве штен ском 
са бо ру, оства ри ли су но во сад ском Ве ли ком на род ном скуп шти ном 
25. но вем бра 1918. го ди не.




