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ЉУ БО МИР КА КР КЉУШ

МАЈ СКА СКУП ШТИ НА ‒ У СВОМ  
И НА ШЕМ ВРЕ МЕ НУ

СА ЖЕ ТАК: Срп ски на род ни по крет 1848. за по чео је као од јек 
и део европ ске ре во лу ци је 1848. го ди не ‒ ње го ви ци ље ви би ли су 
уки да ње фе у дал них од но са и гра ђан ска рав но прав ност, али у пр вом 
ре ду пра ва на род но сти и те ри то ри јал на ау то но ми ја. Без на ци о нал
них пра ва и сло бо да би ла би илу зор на сва ин ди ви ду ал на по ли тич ка 
пра ва и сло бо де. 

Мај ска скуп шти на одр жа на је у Срем ским Кар лов ци ма 1/13. и 
3/15. ма ја. У њој су уче ство ва ли пред став ни ци свих сло је ва срп ског 
на ро да ‒ од цр кве них је рар ха до се ља ка, де сет до пет на ест хи ља да 
љу ди, из го то во свих срп ских кра је ва. Иза бра ни су па три јарх и вој
во да, срп ски на род про гла шен је за по ли тич ки сло бо дан и не за ви сан, 
под До мом ау стриј ским и кру ном угар ском. Срп ску Вој во до ви ну 
чи ни ће 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 с Гра ни цом и Ди стрик том ки кинд
ским. Од лу ке о про гла ше њу до сто јан ства па три јар ха и вој во де, сло
бо де и пра ва срп ског на ро да и осни ва ње Срп ске Вој во до ви не до не те 
су јед но гла сно и јед но ду шно и оду ше вље но по здра вље не. 

Сво је од лу ке Скуп шти на је за сно ва ла на исто риј ским пра ви ма 
‒ цар ским при ви ле ги ја ма и но вим прин ци пи ма ли бе рал не гра ђан
ске ми сли ‒ при род ном пра ву као осно ву и из во ру пра ва чо ве ка, гра
ђа ни на и на ро да, сло бо ди, као нај ви шем ци љу и нај ве ћој вред но сти.

И са мим сво јим са ста вом, од лу ка ма ко је је до не ла, и на чи ном 
на ко ји је то учи ни ла, Мај ска скуп шти на је пред ста ви ла срп ски 
на род као је дин стве ни по ли тич ки су бјект и по ли тич ку сна гу. Скуп
шти на је обе ле жи ла по че так срп ског на ци о нал ног по кре та као бор
бе за гра ђан ска и на ци о нал на пра ва, пред ста вља ла кључ ну тач ку 
у фор ми ра њу на ци о нал не све сти и ве ли ки ко рак на пу ту ре ша ва ња 
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срп ског на ци о нал ног пи та ња. Та да је срп ски на род фор му ли сао 
свој на ци о нал ни и по ли тич ки про грам ‒ рав но прав ност срп ског 
на ро да и те ри то ри јал на ау то но ми ја у та да шњим окол но сти ма и 
др жав ним окви ри ма, ње го во је дин ство и не за ви сност као крај њи 
циљ, сло бо да гра ђа ни на ‒ по је дин ца у свим ње ним ви до ви ма. Тај 
про грам у осно ви ни је ме њан до кра ја по сто ја ња Мо нар хи је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ре во лу ци ја 1848, Срп ски на род ни по крет, 
Мај ска скуп шти на, Срп ска Вој во ди на, срп ски на ци о нал ни про грам. 

По чет ком 1848. у фран цу ској скуп шти ни је је дан њен углед
ни по сла ник дра ма тич ним ре чи ма из ра зио осе ћа је ко је је де ли ла 
ве ћи на Евро пља на: „Ми спа ва мо на вул ка ну... зар не ви ди те ка ко 
зе мља по но во по дрх та ва? Ди же се ве тар ре во лу ци је, олу ја је на 
по мо лу.” До га ђа ји ко ји су усле ди ли би ли су за и ста бур ни. 

У исто ри ји мо дер ног све та би ло је ве ћих ре во лу ци ја од ове, 
1848. го ди не, и мно го успе шни јих од ње, али се ни јед на ни је про
ши ри ла бр зо по пут по жа ра, пре ла зе ћи гра ни це и зе мље, па и оке
а не. У Фран цу ској, из во ри шту и жа ри шту европ ских ре во лу ци ја, 
ре пу бли ка је про гла ше на 24. фе бру а ра. До 2. мар та про ши ри ла се 
у ју го за пад ну Не мач ку, до 6. мар та у Ба вар ску, до 11. мар та за хва
ти ла је Бер лин, 13. мар та Беч, од мах за тим Ма ђар ску, а 18. мар та 
Ми ла но. У то ку не ко ли ко сед ми ца ни јед на вла да на под руч ју ко је 
да нас по кри ва де се так европ ских др жа ва ни је се одр жа ла. Ре во лу
ци ја 1848. би ла је по тен ци јал но и пр ва свет ска ре во лу ци ја, а у европ
ској по ве сти је ди но је она за хва ти ла и раз ви је не и за о ста ле де ло ве 
кон ти нен та. Би ла је то нај ра ши ре ни ја и нај ма ње успе шна ре во лу
ци ја. Шест ме се ци на кон по чет ка мо гао се са си гур но шћу пред ви де
ти њен оп шти слом, осам на ест ме се ци на кон по чет ка сви сру ше ни 
ре жи ми из у зев јед ног су ус по ста вље ни, а је ди ни из у зе так, Фран
цу ска ре пу бли ка, дис тан ци ра ла се ко ли ко год је би ло мо гу ће од 
по бу не ко јој је ду го ва ла сво је по сто ја ње. Ре во лу ци ја 1848. би ла је 
на зва на „про ле ће на ро да”, али као и сва ко про ле ће, ни је по тра ја ла. 

Зе мље за хва ће не ре во лу ци јом раз ли ко ва ле су се у по гле ду 
свог исто риј ског на сле ђа ‒ дру штве не, еко ном ске и по ли тич ке 
струк ту ре. Основ ни прин цип ре во лу ци о нар ног гра ђан ства, про гла
шен још у Фран цу ској ре во лу ци ји, прин цип на род ног су ве ре ни
те та, до пу њен је је дим но вим – на ци о нал ним су ве ре ни те том. Ре во
лу ци ја 1848. го ди не уве ла је на ци о нал но пи та ње на ве ли ка вра та у 
то ко ве евр оп ске исто ри је, у Евро пи је по че ло да се про би ја на че ло 
на род но сти, пра во на ро да на са мо о пре де ље ње. Сто га је ра зу мљи во 
да је ре во лу ци ја са по себ ном же сти ном за хва ти ла ве ли ко ви ше
на ци о нал но Хаб збу р шко цар ство. По ред Не ма ца и Ита ли ја на, ко ји 
су се бо ри ли да ство ре је дин стве не др жа ве, Цар ство је об у хва та ло 
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и ве ли ки број дру гих на ро да, нај ве ћим де лом сло вен ских, ко ји су 
зах те ва ли на ци о нал ну рав но прав ност. 

Та ко су то ко ви ре во лу ци ја и њи хо ва обе леж ја би ли ве о ма 
раз ли чи ти у зе мља ма где су из би ле. И у ре во лу ци о нар ним по кре
ти ма по је ди них на ро да би ло је раз ли чи тих фа за, ка да су би ли 
де ли мич но тран сфор ми са ни и са ми по ли тич ки ци ље ви, а и пу те
ви ко ји су ко ри шће ни за њи хо во оства ре ње. 

Срп ски на род ни по крет 1848. за по чео је као ја сан од јек и део 
евр оп ских ре во лу ци ја, о че му не дво сми сле но све до че и пр ве по
ли тич ке из ја ве још ма р тов ских да на, али и обра зло же ње ци ље ва 
про кла мо ва них на Мај ској скуп шти ни и од лу ка ко је је она до не ла. 
У мар ту и апри лу 1848. на ста ле су број не пе ти ци је срп ског ста
нов ни штва у гра ни чар ским ре ги мен та ма, се о ским оп шти на ма и 
гра до ви ма. У њи ма су по ста вља ни пр вен стве но зах те ви со ци јал
не при ро де ‒ уки да ње фе у дал них, кмет ских од но са и уста но вље
ње по ли тич ких и еко ном ских сло бо да. Ме ђу тим већ та да се, а 
вре ме ном све ја сни је и пре ци зни је, у зах те ва њи ма на гла ша ва ју 
пра ва на род но сти и те ри то ри јал на ау то но ми ја. 

Срп ска, као и све дру ге на род но сти, тре ба да бу ду при зна те 
на те ме љу сло бо де, јед на ко сти и брат ства. На пр вом ме сту ис ти че 
се сло бо да, не за ви сност и це ло куп ност срп ског на ро да, при зна ње 
срп ског име на као на род ног име на и пра во сла вља као озна ке ве ре. 
Ве за но са при зна њем на род но сти, је зи ка и ћи ри лич ног пи сма је 
и при зна ње пу них пра ва пра во слав ној цр кви и ње ним вер ни ци ма.

Ср би же ле да оста ну под ау стриј ском кру ном, али зах те ва ју 
соп стве ну те ри то ри ју, за кон ско при зна ње и уте ме ље ње це ло куп
но сти срп ског на ро да и не за ви сну уну тра шњу на род ну упра ву. У 
Срп ско вој вод ство (ре ђе се по ми ња ла де спо то ви на) ушли би Срем, 
Ба нат, Бач ка и Ба ра ња са Вој ном гра ни цом и ди стрик ти ма. По гла
вар це лог срп ског на ро да би ће вој во да, под ко јим ће би ти срп ски 
ма ги стра ти и чи нов ни ци, као и вој на си ла. За ко но дав ну власт 
има ће срп ски Са бор. Са вез са дру гим ау стриј ским на ро ди ма утвр
ди ће се на осно ву јед на ко сти, сло бо де и брат ства. 

У про гла су ко ји је гру па но во сад ских гра ђа на на че лу са Ђор ђем 
Стра ти ми ро ви ћем упу ти ла сво јим су гра ђа ни ма 21. мар та сто ји: 

Сло бо да кру жи све том, она је и у на шој зе мљи по ди гла сво је 
ол та ре. Све за пре ке сло бо ди су от кло ње не, мо же мо се не сме та но 
бо ри ти за нај ви ша до бра чо ве ка и гра ђа ни на. 

У про гла су се по ми њу и при род на пра ва на род но сти и ве ро
и спо ве сти. Иа ко се да ље го во ри о ну жно сти по што ва ња за ко на, 
исто вре ме но се на по ми ње да ће они би ти за ме ње ни бо љим.
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Про глас је штам пан на три је зи ка ‒ срп ском, не мач ком и ма
ђар ском.

У мар тов ским да ни ма 1848. го ди не Ср би су при хва ти ли па
ро ле и про гра ме ко је су ис ти ца ле во ђе ма ђар ског по кре та. Још на 
сво јим пр вим по ли тич ким ску по ви ма, у Пе шти 17‒19. мар та и 
по том у Но вом Са ду 27. мар та, из ра жа ва ли су пу ну со ли дар ност 
са ма ђар ским ре во лу ци о нар ним по кре том и спрем ност да се за
јед нич ки, са „дра гом бра ћом Ма ђа ри ма”, бо ре за оства ри ва ње 
ли бе рал них ци ље ва ко ји су по ста вље ни, прет по ста вља ју ћи оправ
да но да ће ли бе рал не па ро ле ко је су сву да буч но ис ти ца не би ти и 
оства ре не и да ће гра ђан ске сло бо де и пра ва об у хва ти ти и на ци
о нал не за јед ни це, а не са мо гра ђа не – по је дин це. Без на ци о нал них 
пра ва и сло бо да би ла би илу зор на сва ин ди ви ду ал на по ли тич ка 
пра ва и сло бо де. 

При пад ни ци сло вен ских на ро да Мо нар хи је, ве ли ким де лом 
у ста ту су за ви сних се ља ка, кме то ва, би ли су спрем ни да се при
дру же Ма ђа ри ма у бор би за уки да ње фе у дал ног си сте ма, за гра
ђан ска пра ва и сло бо де, под ра зу ме ва ју ћи под сло бо дом и на ци о
нал на пра ва ‒ на ци о нал ну рав но прав ност, пра во упо тре бе сво јих 
је зи ка, на род ног име на и дру го. 

Ме ђу тим, чак ни мар тов ски омла дин ци и ма ђар ски ли бе ра ли 
у Бу дим пе шти ни су би ли спрем ни да не ма ђар ским на ро ди ма при
зна ју би ло ка кву на ци о нал ну по себ ност. Ма ђар ски ре во лу ци о нар
ни за ко ни при зна ва ли су са мо ин ди ви ду ал на гра ђан ска пра ва, али 
не и пра ва ко лек ти ви те та, на род но сти. 

Већ зах те ва ња пе штан ских Ср ба, уме ре на у сва ком по гле ду, 
окре ну та ви ше про шло сти не го са да шњо сти, иза зва ла су у ма ђар
ској јав но сти не за до вољ ство, от пор и сум њи че ња за се па ра ти зам, 
чак и у кру го ви ма мар тов ске омла ди не, нај ре во лу ци о нар ни јег 
де ла ма ђар ског по кре та. Раз лог њи хо вог не за до вољ ства био је ја
сно из ра жен ‒ Ср би хо ће да се ис по ље као на ци ја, а у Ма ђар ској 
по сто ји „са мо јед на на ци ја, а то је ма ђар ска”, што зна чи да Ср би
ма (и дру гим не ма ђа ри ма) у Ма ђар ској при па да исто то ли ко пра
ва као и Ма ђа ри ма, али са мо као си но ви ма ма ђар ске „на ци је”. Сви 
уче сни ци у ма ђар ском по кре ту де ли ли су исту ми сао, при хва та ли 
је дин стве ну док три ну о по ли тич ком на ро ду по ла зе ћи од дог ме да 
је Угар ска на ци о нал на др жва и има ли јед нак став пре ма не ма ђар
ским на ро ди ма.

Уче сни ци на ци о нал них по кре та не ма ђар ских на ро да убр зо 
су оце ни ли и мар тов ске омла дин це и ма ђар ске ли бе ра ле као на
ци о на ли сте ко ји су при ме њи ва ли не јед на ке кри те ри ју ме ‒ ни су 
при зна ва ли на ци о нал ну ин ди ви ду ал ност не ма ђа ра и ти ме ја сно 
по ка за ли да ‒ „без об зи ра на то ко ли ко се тру де да ли кви ди ра ју 
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при ви ле го ван по ло жај ма ђар ског плем ства ‒ и са ми на сто је да очу
ва ју при ви ле го ва ни по ло жај ма ђар ске на ци је”. 

У по чет ку, у пр вим да ни ма ре во лу ци је и јед ни и дру ги су се 
за ва ра ва ли ‒ Ма ђа ри да ће се на род но сти за до во љи ти ин ди ви ду
ал ним по ли тич ким пра ви ма, а при пад ни ци на род но сти да ће им 
Ма ђа ри при зна ти на ци о нал на пра ва. Али већ то ком апри ла по
ста ло је ја сно да се но ва ма ђар ска власт из гра ђу је на на ци о нал ном 
прин ци пу. 

У раз го во ру срп ске де пу та ци је са Ла јо шем Ко шу том, не при
ко сно ве ним во ђом ма ђар ске ре во лу ци је, до шло је до суд бо но сног 
пре о кре та у срп скома ђар ским од но си ма. Ко шут је од био зах те в 
да се Ср би ма при зна ју пра ва као на ро ду. У др жа ви мо же би ти са мо 
је дан по ли тич ки на род – ма ђар ски, а Ср би тре ба да се за до во ље 
сти ца њем пу не гра ђан ске рав но прав но сти и гра ђан ских сло бо да 
ко је ће их из јед на чи ти са свим оста лим гра ђа ни ма Уга р ске. Из ја
вио је у љу ти ни да ће, уко ли ко Ср би оста ну при сво јим зах те ви ма, 
то пи та ње ре ша ва ти мач. 

* * *

О не у спе ху сво је ми си је срп ска де пу та ци ја је 20. апри ла оба
ве сти ла на род оку пљен у Но вом Са ду. Вла да не при зна је ни срп
ске при ви ле ги је, па је на ста ло пот пу но но во по ли тич ко ста ње о 
ко јем цео срп ски на род тре ба да ка же сво ју реч, али ма ђар ске 
вла сти ни су до пу сти ле одр жа ва ње на род не скуп шти не ко ја би се 
о то ме из ја сни ла, не го са мо цр кве ног са бо ра. Не ко ли ко го вор ни
ка ука за ло је на на ме ру вла де да по ма ђа ре Ср бе, о че му све до чи 
и уво ђе ње ма ђар ског је зи ка у срп ске цр кве не по сло ве (оба ве зно 
во ђе ње ма тич них књи га на ма ђар ском је зи ку и уче ње ма ђар ског 
је зи ка у на род ним шко ла ма). 

На то је огор че ни на род из са бор не цр кве из нео ма тич не про
то ко ле во ђе не на ма ђар ском је зи ку и спа лио их. По сле то га, ма са 
на ро да се упу ти ла у Срем ске Кар лов це. Од ми тро по ли та Ра ја чи ћа 
зах те ва ли су да се са зо ве ве ли ка на род на скуп шти на. Ма да је ми
тро по лит по ку шао да уми ри на род, пред ло жив ши да се пре са бо ра 
одр жи не ка вр ста при прем ног са ве то ва ња, био је при мо ран да се 
са гла си са тим да се скуп шти на одр жи 1. ма ја у Но вом Са ду. 

Скуп шти на је одр жа на у Срем ским Кар лов ци ма 1/13. и 3/15. 
ма ја 1848. У Кар лов ци ма се оку пи ло мно штво љу ди, из го то во 
свих срп ских кра је ва. По ред иза бра них де пу та та би ло је при сут но 
мно го све та и из дру гих обла сти Мо нар хи је, из Ср би је и Цр не 
Го ре, а број уче сни ка про це њу је се на де сет до пет на ест хи ља да. 
Оку пи ла се омла ди на, ве ли ко школ ци, ин те лек ту ал ци, све ште на 
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ли ца, гра ђа ни (тр гов ци и за на тли је), гра ни ча ри и се ља ци. Би ло је 
и око две хи ља де Ср би ја на ца и не ко ли ко Цр но го ра ца. На че лу зва
нич не срп ске де ле га ци је на ла зио се ста ри про та Ма те ја Не на до
вић, уче сник Пр вог српског устан ка.

Свој го вор на Мај ској скуп шти ни ми тро по лит Ра ја чић за по
чео је ре чи ма: 

На род ни на за па ду евро пеј ском ро див ши се по крет до прео је 
већ и до на шег бла го сло ве но га и ми ло га на ро да и оте че ства. Сви 
на ро ди тра же сво ја при ро ђе на, оба че из гу бље на или оте та пра ва, 
сви су се као из ду бо ко га сна про бу ди ли, спе ше, да! и стре ме се са 
свом си лом да из гу бље но на ђу, а оте то от му. Пра ва свим на ро ди ма 
об шта је су: на род ност, је зик, са мо стал ност, ве ра, за ви чај, сло бо да 
ми сли ти и ми сли сво је сло вом или пи смом дру ги ма са об шти ти... 
И Ср бин, да кле, мо ра сва сво ја при род на, по ли ти че ска и ве ро за ко
на пра ва, би ла она из гу бље на или оте та, на траг до би ти и ужи ва ти.

У го во ру на Мај ској скуп шти ни, ко ји га је и про сла вио као 
го вор ни ка, про то син ђел Ни ка нор Гру јић на гла сио је ну жност ожи
вља ва ња на род них пра ва, из бор вој во де под чи јим би се вођ ством 
усре до то чи ле на род не сна ге. У овом ве ли ком ча су сло бо де, у но
вом све ту, на гла сио је, срп ски на род не сме да бу де бу де по след њи, 
тре ба да бу де ве ли ки, и да се сло бо дан мо же упо ре ди ти са дру гим 
сло бод ним на ро ди ма. 

Скуп шти на је 1/13. ма ја иза бра ла ми тро по ли та Јо си фа Ра ја
чи ћа за па три јар ха, а пу ков ни ка Огу лин ске гра ни чар ске ре ги мен те 
Сте ва на Шу пљик ца за вој во ду. На ста вив ши рад 3/15. ма ја, до не ла 
је сво је нај ва жни је од лу ке ‒ срп ски на род је по ли тич ки сло бо дан 
и не за ви сан, под До мом ау стриј ским и кру ном угар ском. 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 с Гра ни цом и Ди стрик том ки кинд ским про
гла ше ни су за Срп ску Вој во до ви ну. Про гла шен је по ли тич ки са вез 
са Тро јед ном кра ље ви ном Хр ват ске, Сла во ни је и Дал ма ци је, с тим 
што ће се пре ци зни ји усло ви тог са ве за утвр ди ти ка сни је. Иза бран 
је од бор (ка сни је на зван Глав ни од бор), као ор ган ко ји ће ру ко во
ди ти на род ним по сло ви ма. Про гла ше на је са мо стал ност ру мун ске 
на род но сти. Од ре ђе не су де пу та ци је: пр ва ко ја је тре ба ло да под
не се скуп штин ске од лу ке вла да о цу, дру га да их са оп шти Хр ват
ском са бо ру и тре ћа, ко ја ће уче ство ва ти на Сло вен ском кон гре су 
у Пра гу.

О скуп штин ским од лу ка ма на род је оба ве штен штам па ним 
про гла сом, на чи јем по чет ку сто ји: 
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Ули смо при ви ле ги ја ма жи вот и да до смо пи сме ну дух... Пр ви 
пут по ја ви смо се да нас као На род, од ка ко смо као тај пре сто го
ди на по ја вљи ва ти се пре ста ли. 

Ка кав је ка рак тер има ла Мај ска скуп шти на и у че му је био зна
чај ње них од лу ка, ко је су пре суд но ути ца ле на да љи по ли тич ки 
жи вот срп ског на ро да у Угар ској? 

У исто ри ји Ср ба у Хаб збу р шкој мо нар хи ји цр кве нона род ни 
са бо ри би ли су је ди ни об лик по ли тич ког жи во та ‒ нај ви ше по ли
тич ко и цр кве но пред став ни штво срп ског на ро да. По ре кло са бо ра 
је у ску по ви ма нај у глед ни јих пред став ни ка цр кве и на ро да, ко ји 
су одр жа ва ни још под тур ском вла да ви ном, а пред ста вља ли су и 
сво је вр сни на ста вак сред њо ве ков них др жав них са бо ра. Као оби
чај но прав на уста но ва пре не ти су са бо ри и у но ву др жа ву, а пра во 
њи хо вог одр жа ва ња по твр ђе но је пр вом при ви ле ги јом ца ра Lео
полда I. 

Ме ђу њи ма се из два ја ју три са бо ра ко ја су има ла еми нент но 
по ли тич ки ка рак тер: Те ми швар ски са бор, Мај ска скуп шти на и 
Бла го ве штен ски са бор. Ма да је нај ва жни ји срп ски по ли тич ки циљ 
‒ те ри то ри јал на ау то но ми ја – нај пре ци зни је и нај пот пу ни је био 
фо р му ли сан на Бла го ве штен ском са бо ру, ка рак тер пра ве на род не 
скуп шти не има ла је са мо Мај ска скуп шти на. 

Она је би ла на род на скуп шти на у пу ном сми слу те ре чи. У 
њој су уче ство ва ли пред став ни ци свих сло је ва срп ског на ро да ‒ од 
цр кве них је рар ха до се ља ка. И по ред то га што је не ко ли ци на 
углед них љу ди у срп ској сре ди ни, због опре зно сти, стра ха и не
из ве сно сти, као што че сто у та квим смут ним вре ме ни ма би ва, 
сма тра ла цео по ду хват опа сним и нео д ме ре ним, уче сни ци скуп
шти не су све од лу ке до не ли јед но гла сно и јед но ду шно. Бур ним 
ова ци ја ма и са оду ше вље њем по здра ви ли су про гла ше ње до сто
јан ства па три јар ха и вој во де, сло бо де и пра ва срп ског на ро да и 
осни ва ње Срп ске Вој во до ви не. И са мим сво јим са ста вом, од лу ка
ма ко је је до не ла, и на чи ном на ко ји је то учи ни ла, Мај ска скуп
шти на је пред ста ви ла срп ски на род као је дин стве ни по ли тич ки 
су бјект и по ли тич ку сна гу. 

Вој нич ки са же то об ја снио је раз ло ге одр жа ва ња Мај ске скуп
шти не и су шти ну ње них од лу ка ка пе тан Шај ка шког ба та љо на 
Пут ник 18. ма ја у свом зва нич ном из ве шта ју Сла вон скосрем ској 
ге не рал ној ко ман ди, по чи јем је на ло гу при су ство вао скуп шти ни. 
Срп ски на род је, пи ше он, био крај ње огор чен по ступ ци ма Ма ђа
ра, ка да су ови у след ству сво јих са бор ских за кљу ча ка го ди не 
1840. же ле ли да на мет ну ма ђар ски је зик, та ко што је на ре ђе но да 
се учи у срп ским на род ним шко ла ма и да цр кве не књи ге на ње му 
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бу ду во ђе не. Ово је те ми швар ски епи скоп пр ви при хва тио и спро
вео, на нај ве ћу љут њу це лог срп ског на ро да, јер се ти ме же ле ло да 
спр о ве де од на ро ђи ва ње и та ко би ло за пре ће но да ће Ср би ма (као 
сна жном пле ме ну) би ти уни ште но још пре о ста ло нај све ти је пра во 
сло бо де ве ро и спо ве сти, цр ква и шко ле. Ка да да нас у це лом све ту 
на ро ди тра же сво ја пра ва, на гла сио је Пут ник, ве ро вао је и срп
ски на род да мо же да на сту пи као на ци ја, да би по вра тио пра ва 
из при ви ле ги ја ко ја је не ка да имао. Због то га се на род оку пио по 
оп ште из ја вље ној во љи, на са ве то ва ње, ко је је у Кар лов ци ма са
звао ар хи е пи скоп и ми тро по лит ка р ло вач ки Јо сиф Ра ја чић. Ова 
на род на скуп шти на, са ста вље на од опу но мо ће них пред став ни ка 
це лог срп ског на ро да, ко ји жи ви у Хр ват ској, Сла во ни ји, Бач кој 
жу па ни ји (и Шај ка шком ба та љо ну), Ба на ту и оста лој Угар ској 
про гла си ла се за на род ни кон грес. Под ву као је од лу ку скуп шти
не да је срп ски на род по ли тич ки сло бо дан и не за ви сан под До мом 
ау стриј ским и оп штом кру ном угар ском. По сле пре ци зног на во
ђе ња оста лих скуп штин ских од лу ка, за кљу чио је: „То је срп ска 
Кар та” ‒ Ве ли ка по ве ља сло бо де. 

Два су те ме ља на ко ји ма је Мај ска скуп шти на за сно ва ла сво
је од лу ке. Сви до та да шњи срп ски зах те ви обра зла га ни су исто
риј ским пра ви ма ‒ цар ским при ви ле ги ја ма с кра ја XVII и по чет
ка XVI II ве ка. При ви ле ги је су Ср би увек до след но ту ма чи ли као 
уго во ре на чи ње не са ау стриј ским ца рем, уго во ре ко је су скло пи
ли са вла да о цем као ор га ни зо ва на за јед ни ца, на род, са сво јим ста
ре ши на ма, ду хов ним и вој ним, сво јим ма ги стра ти ма и вој ном 
си лом ‒ као Com mu ni tas Na ti o nis Ras ci a nae. То ком XVI II ве ка при
ви ле ги је су ме ња не и до пу ња ва не, али та ко што су пра ва ко ја су 
са др жа ле усло вља ва на, огра ни ча ва на и су жа ва на. На Скуп шти ни 
је на гла ше но да срп ска пра ва по чи ва ју на при ви ле ги ја ма и да се оне 
скуп штин ским од лу ка ма са мо ожи вљу ју. У сво јим по ли тич ким 
зах те ви ма Ср би су се чвр сто др жа ли при ви ле ги ја, не за то што су 
би ли кон зер ва тив ни и под ло жни пре ве ли ком ути ца ју сво је цр кве, 
као што су че сто би ли оп ту жи ва ни, не го због то га што је то био 
је ди ни прав ни основ њи хо вог по ло жа ја и све ма њих пра ва. 

Ипак, на са мој Мај ској скуп шти ни пре ва гу је сте кла но ва, 
ли бе рал на гра ђан ска ми сао, под чи јом за ста вом су се по ди гли 
европ ски ре во лу ци о нар ни по кре ти. Од лу ке Мај ске скуп шти не 
би ле су у пу ном скла ду са на че ли ма ко ји ма су се 1848. ру ко во ди ле 
и ре во лу ци је у дру гим зе мља ма. И у го во ри ма ко ји су на скуп шти
ни др жа ни, и у од лу ка ма ко је је до не ла и њи хо вом обра зло же њу 
ис так ну ти су прин ци пи про гла ше ни још у Фран цу ској ре во лу ци
ји, а осна же ни и про ши ре ни 1848 ‒ при род но пра во као основ и 
из вор пра ва чо ве ка, гра ђа ни на и на ро да ‒ сло бо да, као нај оп шти ји 
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и нај ви ши циљ, у пр вом ре ду сло бо да на род но сти, али исто вре
ме но и под јед на ко и људ ска и гра ђан ска пра ва.

Тај осо бе ни спој два ју си сте ма ор га ни зо ва ња дру штва и др
жа ве, на пр ви по глед про тив реч них: при ви ле ги јал них пра ва као 
об ли ка пер со нал них пра ва свој стве них фе у дал ном, ста ле шком 
си сте му, с јед не стра не и но вих на че ла гра ђан ског дру штва ‒ сло
бо де, прав не јед на ко сти и рав но прав но сти с дру ге, био је ну жна 
по сле ди ца по ло жа ја срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји, али 
и спе ци фич но сти са мог на стан ка ау стриј ске ца ре ви не и ње не 
струк ту ре. У то ку ре во лу ци је 1848. го ди не до шао је до пу ног из
ра жа ја су коб, у ства ри су дар прин ци па ле ги ти ми те та на ко јем је 
Мо нар хи ја по чи ва ла и прин ци па на род но сти ко ји је та да по чео 
свој не за у ста вљи ви про дор. 

У го во ру на са мој Мај ској скуп шти ни то двој ство ја сно је 
обра зло жио је дан од ње них нај у глед ни јих уче сни ка, Ни ка нор Гру
јић, ма да ни је при па дао гра ђан ству, оном дру штве ном сло ју ко ји 
је 1848. го ди не по вео по кре те у свим зе мља ма где су се ја ви ли, 
не го цр кве ној је рар хи ји: 

Ми ни смо осно ва ли зах те ва ња на ша, ни ти ји осни ва мо на 
пра ву исто риј ском... на ма су при ви ле ги је на ше уто ли ко са мо за основ 
слу жи ле у по слу на шем, што смо по њи ма мо гли сло бод но пр ви 
ко рак учи ни ти у са мо стал ном на шем жи во ту и ње га оправ да ти. У 
оста лом ово ви ше ни су вре ме на исто риј ски пра ва и при ви ле ги ја, 
ово су вре ме на на род но сти, ко ји ма се са мо стал ност на при род ном 
пра ву на ро да... осни ва и по твр ђу је...

Већ у Гру ји ће вој зна ме ни тој бе се ди био је на го ве штен и крај њи, 
нај ва жни ји циљ срп ског По кре та, ма да о ње му ни је би ло, ни ти је 
у та да шњим окол но сти ма мо гло би ти од ре ђе ни је сро че ног и из ри
чи ти јег по ме на у са мим скуп штин ским од лу ка ма. У го во ру је на
ро чи то на гла сио да је ма ја ме се ца 1848. срп ски на род по сле ду гог 
вре ме на по но во ис ту пио као На род! Тај пр ви дан ме се ца ма ја и 
пр ви је дан срп ског на род ног жи во та! Ду хо ви слав них пре да ка 
на ла жу срп ском на ро ду да ује ди ни сво је раз дро бље не и рас ко ма
да не де ло ве ко ји су се по сле не срећ не ко сов ске бит ке оту ђи ли 
је дан од дру гог. 

Од мах по сле Мај ске скуп шти не, 18. ма ја, об ја вљен је у Вест
ни ку, та да је ди ном ли сту ко ји је у тек ро ђе ној Вој во до ви ни по чео 
да из ла зи, увод ник под на сло вом „Шта је 1га Ма ја, на Вос кре се
ни је На род ни Срб ски Уго во ра, нај ва жни је, и сва ког вни ма ни ја 
нај до стој ни је би ло? ‒”. Опи сав ши оду ше вље ње ко је је вла да ло, 
уче сни ке, ток скуп шти не, го во ре и на кра ју из бор па три јар ха и 
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вој во де, за пи тао се уред ник шта је од све га то га у ства ри нај ва
жни је. 

Ва жан је из бор вој во де и па три јар ха, али је још ва жни је то 
што је по кре нут дух на ро да, то што је на род из ра зио сво ју во љу! 
Дух на ро да ожи во тво рио је сло во исто риј ских пра ва. По ру чу је 
они ма ко ји бу ду чу ва ли за ве шта ње пре да ка, оне уго во ре ко ји су 
са да пре до че ни на ро ду, да се од са да не од лу чу је ни шта о на ро ду, 
а про тив на ро да! 

Ипак, оно што је сма трао за нај ва жни је за пи сао је на кра ју:

Нај ва жни је је, ‒ за што све ту исти ну да та ји мо? ‒ то, што 
су да нас са ми они ‒ ко ји су са ће са ри уго ва ра ли, оне исте гла ве, 
оне исте пр си, оне исте креп ке ми шце, оно исто све тло ору жи је. 
‒ све бо ље и вер ни је са чу ва но не го у нас, ‒ амо пре шли и од на ше 
ства ри, ствар као сво ју на пра ви ли, Ср би јан ци то уго во рив ши, 
Сер би јан це за пре ва ре не др же и они по пра на пра ва из гро ба зо ву. 
За то ма сом до ђо ше, ви ди ше, го во ри ше, и во здух пуц ња вом уз му ти ше. 

На Мај ској скуп шти ни уче ство ва ли су Ср би из го то во свих кра
је ва где их је и би ло, по ка за ло се је дин ство срп ског на ро да са обе ју 
стра на ре ка, ово стра ног и оно стра ног срп ства, по ка за ло се ја сно да 
у суд бо но сним тре ну ци ма бор бе за сло бо ду је дин ство на ро да пред
ста вља не ми нов ни услов и је ди ни пра ви пут да се она и осво ји.

* * *

Двор ни је при знао ни срп ску скуп шти ну ни ње не од лу ке, те 
су Ср би би ли сма тра ни за по бу ње ни ке и од стра не дво ра и од Ма
ђа ра. Ма ђар ској вла ди би ла је пре да та и упра ва над Вој ном гра
ни цом, ко ја је би ла до та да пот чи ње на не по сред но дво ру. И пре 
одр жа ва ња Мај ске скуп шти не ма ђар ска вла да спро во ди ла је ре
пре си је про тив Ср ба уво ђе њем пре ког су да, а Мај ску скуп шти ну 
је про гла си ла за не за ко ни ту и ње не од лу ке за не ва же ће. 

Глав ни од бор по чео је да де лу је од мах по сле Скуп шти не. 
Пр ви ње го ви ко ра ци би ли су осни ва ње но вих, на род них ор га на 
вла сти, на род них од бо ра и под од бо ра. При пад ни ци ма не срп ских 
на род но сти упу тио је про гла се, об ја шња ва ју ћи од лу ке Скуп шти
не и ње не ци ље ве. Про глас ру мун ском на ро ду за вр шен је ре чи ма: 

Сви на ро ди тре ба да су сло бод ни, као што сви љу ди тре ба да 
су као љу ди сло бод ни. Сви на ро ди тре ба да су ме ђу со бом јед на ки, 
би ли они ма ли, или ве ли ки, сла би или ја ки, као што сви љу ди тре ба 
да су јед на ки би ли они ма ли, или ве ли ки, бо га ти или убо ги!
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Оце нив ши да је ору жа ни су коб са Ма ђа ри ма не из бе жан, Од
бор је упу тио по зив сви ма за оруж је спо соб ни ма да се при пре ме, 
иза бе ру се би ста ре ши не и до ђу у Кар лов це, а гра ни чар ске офи ци
ре и вој ни ке по звао да бра не срп ску на род ну ствар и ца ра. На пад 
на Кар лов це пред у зет је на за по вест ко ман дан та Пе тро ва ра дин ске 
ре ги мен те Хра бов ског, на дру ги дан Ду хо ва, 12. ју на. Не сра змер
но ма њим сна га ма, до та да оку пље ним у Кар лов ци ма, на пад је 
био од би јен. На пад на Кар лов це зна чио је по че так срп скома ђар
ског ра та. Ср би су во ди ли рат ра ди из во је ва ња по себ не Вој во ди не, 
очу ва ња сво је на род но сти, цр кве и је зи ка. Ма ђа ри су сма тра ли 
Ср бе за из дај ни ке, ко је тре ба уни шти ти. 

По сле на па да за по че ло је ма сов но оку пља ње на ро да и ор га
ни зо ва ње на род не вој ске. На род ној вој сци при дру жи ле су се чи
та ве гра ни чар ске је ди ни це и Ср би офи ци ри у Гра ни ци, што је 
до при не ло и ње ној ве ћој сна зи и бо љој ор га ни за ци ји. Вој ска се 
оку пља ла у вој ним ло го ри ма. За при вре ме ног ко ман дан та срп ске 
вој ске, до до ла ска вој во де Шу пљик ца, име но вао је Глав ни од бор 
Ђор ђа Стра ти ми ро ви ћа, под чи јим је вођ ством срп ска на род на 
вој ска из во је ва ла низ сјај них по бе да. 

* * *

При мо ра ни да бор бу за сло бо ду и рав но прав ност, за од бра ну 
и очу ва ње сво је на род но сти, по ве ду и ору жа ним пу тем, Ср би у 
Ју жној Угар ској ни су би ли пре пу ште ни са мо сво јим сна га ма. Већ 
на са мом по чет ку Срп ског на род ног по кре та, мар та ме се ца че тр
де сет осме пи сао је Јан ко Ша фа рик у из ве шта ју срп ској вла ди о 
при ли ка ма у Сре му, Бач кој и Ба на ту: „На Ср би ју су све очи окре
ну те и сви од ње ве ли ко де ло ис че ку ју.”

На Мај ској скуп шти ни би ло је мно го омла ди на ца из Ср би је, 
ме ђу њи ма и Јо ван Ри стић и Је врем Гру јић, та да ђа ци бе о град ског 
Ли це ја, а бу ду ћи ис так ну ти срп ски др жав ни ци. Из Кар ло вач ког 
вој ног ста на упу тио је Је врем Гру јић 10. ав гу ста „по зив на мла деж 
у Ср би ји”, на ро чи то на ме њен чла но ви ма „Дру жи не мла де жи кња
же скосрп ског ли це у ма” да се при дру же бор би за срп ску сло бо ду. 
По зив је за вр шио ва тре ним ро до љу би вим ре чи ма: „Ко оста не вра
ти ће се са ча шћу да би мо гао на пред ићи, а ко пад не, по ги нуо је 
као ју нак, као Ср бин за род, за ми лу на род ност срб ску.”

Обо ји ца су и са ми ак тив но уче ство ва ли у бор ба ма као до
бро вољ ци. О то ме ка кав је био од јек зби ва ња у Вој во до ви ни у 
Кне же ви ни Ср би ји за пи сао је ка сни је Јо ван Ри стић: „Уче шће Ср ба 
из кне же ви не у суд би ни Ср ба угар ских би ло је то ли ко, да се сва ки 
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успех и сва ки по раз на ле вој оба ли Са ве и Ду на ва осе ћао ду бо ко 
у са мом ср цу Шу ма ди је.” 

Од пр вих да на ма ја до бро вољ ци су пре ла зи ли по је ди нач но, 
а већ у ју ну је по че ло ор га ни зо ва но упу ћи ва ње, на че му се на ро чи
то ан га жо вао Или ја Га ра ша нин. Од ав гу ста је на че лу до бро во ља ца 
био др жав ни са вет ник Сте ван Пе тро вић Кни ћа нин. Без њи хо ве 
по мо ћи срп ска на род на вој ска те шко би ус пе ла да се су прот ста ви 
ма ђар ској вој сци, не сра змер но број ни јој и бо ље на о ру жа ној и 
опре мље ној. Срп ски по крет у Ју жној Угар ској имао је у Ср би ји 
сна жну по др шку ‒ вој ну, фи нан сиј ску и мо рал ну. Во ђе По кре та 
одр жа ва ле су стал не кон так те са срп ском вла дом и др жав ни ци ма 
Кне же ви не Ср би је. Ни су пред у зи ма ли ни шта ни ре ша ва ли ва жна 
пи та ња док о то ме ни су прет ход но чу ли ми шље ње срп ске вла де. 

У го во ру ко јим је отво рио Сеп тем бар ску скуп шти ну 1848. 
го ди не, па три јарх и упра ви тељ на ро да Јо сиф Ра ја чић одао је при
зна ње по мо ћи ко ју је Срп ском на род ном по кре ту пру жи ла Кне
же ви на Ср би ја: 

У труд ном по хо ду во је ном, с бла го дар но сти ју при зна ти ва ља, 
да не би смо мо гли да ле ко, а мо жда ни пр вог ко ра ка учи ни ти, да 
нам бра ћа Сер бљи Кња жев ства Срб ског у по моћ при те кли ни су... 
От стра не мо је, као при вре ме ног Упра ви те ља, и от стра не Глав ног 
От бо ра оста је им веч ни дуг бла го дар но сти. Уве рен сам да Слав на 
Скуп шти на иста чув ство ва ни ја де ли. 

На пре дак, лист „де мо крат ске ин те ли ген ци је”, дру ги срп ски 
лист ко ји је из ла зио у Вој во ди ни, об ја вио је 21. де цем бра вест о 
са хра ни вој во де Шу пљик ца. Вој во да је пре ми нуо убр зо по до че ку 
гру пе ср би јан ских до бро во ља ца, а ње го ве по след ње ре чи би ле су: 
„Нек ви ди Евро па ка ко брат бра ту по ма же.”

Као што су у то ку Пр вог срп ског устан ка Ср би из Ау стри је 
по ма га ли уста ни ци ма у бор би за осло бо ђе ње од осман ске вла сти, 
та ко су до бро вољ ци из Ср би је 1848. и 1849. све срд но по ма га ли 
сво јим су на род ни ци ма у на сто ја њу да од бра не и са чу ва ју Срп ску 
Вој во до ви ну ко ју су про гла си ли.

* * *

С дру ге стра не, по моћ ко ју су Ср би из Кне же ви не Ср би је 
пру жи ли сво јим су на род ни ци ма и њи хо во не по сред но уче шће у 
те шким бор ба ма во ђе ним 1848‒1849. го ди не би ли су од не ма лог 
зна ча ја и за са му Кне же ви ну. 
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Сво де ћи по стиг ну ћа про те кле го ди не, бе о град ске Срб ске но
ви не су у бро ју од 1. ја ну а ра 1849. го ди не за бе ле жи ле: 

Из све га то га ди пло ма ци ја са да је већ ја сно уви ди ла, да Ср би
ја има ве ли ки уплив на пле ме на око ло сто је ћа, да окром упли ва има 
и во ље, да јим по мог не, а окром во ље и моћ, да ји одр жи. Тим она 
по ста је и у об штем мње ни ју, као што је до са да у са мом де лу би ла, 
јед на од нај ва жни ји точ ки на ис то ку, ко ју ди пло ма ци ја у бу ду ћим 
сво јим по ли тич ним ком би на ци ја ма у овим стра на ма не ће ни ка ко, 
ни ти мо же из ви да из гу би ти.

„У исто ри ји пре по ро ђе ња на ше мла де др жа ве др жа ве обе ле
жа ва го ди на 1848ма но во до ба ме ђу на род ног жи во та ње ног”, за
пи сао је Јо ван Ри стић 1887. го ди не у сво јој сту ди ји о спо ља шњим 
од но си ма Ср би је. Та да је Ср би ја пр ви пут из и шла из сво јих ге о
граф ских гра ни ца у ши ри свет и, као др жа ва, до шла у до дир са 
дру гим др жа ва ма. 

Углед ни фран цу ски исто ри чар СанРе не Та љан ди је, члан Фран
цу ске ака де ми је, а од 1870. го ди не и до пи сни члан Срп ског уче ног 
дру штва на пи сао је да је до та да Ср би ја од се бе да ва ла зна ке жи
во та са мо као са став ни део Осман ске ца ре ви не, а „...пр ви пут је 
1848. она узе ла уче шћа у спо ља шњим до га ђа ји ма, вр ши ла пра во 
ми ра и ра та у сво је вла сти то име, из вр ши ла де ло су ве рен ства”.

Та ко се по ка за ло да је Срп ски на род ни по крет имао ве ли ки 
ути цај на це ли срп ски на род. Че тр де сет осма је од и гра ла зна чај ну 
уло гу не са мо у раз во ју на ци о нал не све сти и на стан ку по ли тич ког 
про гра ма Ср ба у Ју жној Угар ској, не го је ис ку ство ре во лу ци је 
до при не ло и раз во ју срп ске др жав но сти, пред ста вља ло и кру пан 
ко рак на пу ту ва зал не Кне же ви не Ср би је ка ве ћој са мо стал но сти.

* * *

У по гле ду Срп ског на род ног по кре та 1848. го ди не, од са мог 
вре ме на ње го вог до га ђа ња, у ма ђар ским по ли тич ким кру го ви ма, 
у европ ској јав но сти и у по зни јој исто ри о гра фи ји пре о вла ђи ва ло 
је ми шље ње да је По крет имао кон тра ре во лу ци о нар ни и ре ак цио
нар ни ка рак тер. Та кви ста во ви за сни ва ни су ис кљу чи во на чи ње
ни ци да су се Ср би та да бо ри ли про тив Ма ђа ра, а у де мо крат ским 
кру го ви ма ве ћи не европ ских зе ма ља вла да ло је уве ре ње да је ма
ђар ски по крет имао истин ски ре во лу ци о нар ни ка рак тер.

Ка да је реч о срп ским оче ки ва њи ма од са мог по чет ка, од мар
тов ских да на, и о уве ре њу да се у Ма ђар ској ра ди о ре во лу ци ји ко ја 
ће и по је дин ци ма и свим на ро ди ма до не ти сло бо ду, отре жње ње 
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је на сту пи ло вр ло бр зо. Тра гич ни ток ка сни јих до га ђа ја ‒ кр ва ви 
рат из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра и те шка бор ба за очу ва ње не са мо еле
мен тар них пра ва на ро да већ и са мог ње го вог оп стан ка до не ли су 
срп ском на ро ду осу ду и жиг кон тра ре во лу ци о нар но сти, чак и у 
ре до ви ма та да нај ли бе рал ни јих и нај ре во лу ци о нар ни јих европ
ских ми сли ла ца.

При ли ком по ку ша ја да се до не се суд о њи хо вој ре во лу ци о
нар но сти или кон тра ре во лу ци о нар но сти, мо ра се има ти у ви ду 
нео бич но ком плек сан ка рак тер ма ђар ског и по кре та дру гих на ро
да у Мо нар хи ји 1848‒1849. го ди не, те шко раз мр си ве ли ни је со ци
јал них и на ци о нал них чи ни ла ца тих по кре та, ка да су у по је ди ним 
фа за ма у пр ви план из би ја ли раз ли чи ти дру штве ни сло је ви ко ји 
су у њи ма уче ство ва ли и њи хо ви не увек је дин стве ни ци ље ви. 
Они су те шко мо гли да се по ре де са дру штвом та да шње Фран цу
ске, што би до пу шта ло и да се по ре де по ли тич ки про гра ми и по
ли тич ке иде о ло ги је ре во лу ци о на ра, као и пој мо ви ко ји су их де
фи ни са ли. Та ко је об ја шњи ва и чи ње ни ца да ни нај ви спре ни ји 
по ли тич ки ми сли о ци то га вре ме на и нај сло бо до ум ни ји ду хо ви 
ни су ни има ли мо гућ но сти ни ти су би ли у ста њу да са гле да ју све 
чи ње ни це и до не су осно ва не су до ве. 

Је дан исто ри чар ре во лу ци ја то је крат ко ре зи ми рао: „Би ти 
ре во лу ци о нар 1848. зна чи ло је исто што и би ти про тив сло вен ских 
на ци о нал них те жњи, а пре ћут ни су коб из ме ђу ’про гре сив них’ и 
’ре ак ци о нар них’ на ро да мно го је до при нео про па сти ре во лу ци је 
1848.” 

Срп ски на род ни по крет био је нео спор но ре во лу ци о на ран. 
Јер, од фор му ла ци је „ре во лу ци о нар ног мар ки за” Кон дор сеа па до 
са вре ме них ау то ра, ре во лу ци ја се де фи ни ше као осва ја ње сло бо де. 
Те жња ка сло бо ди, ка ње ном осва ја њу или про ши ри ва њу за јед нич
ка је свим ре во лу ци ја ма. Пре ма то ме, сло бо да као циљ су штин ско 
је обе леж је ре во лу ци је. 

Ср би ма је пре ба ци ва но да на род ност це не ви ше од сло бо де. 
Апри ла 1848. го ди не Ђу ро Да ни чић је у пи сму Ју сти ну Ми ха и ло
ви ћу пи сао ка ко је у не ким но ви на ма ре че но: „...да је сло бо да пре ча 
од на род но сти. Ја не бих ре као да је та ко. По ми сли те шта би би ло 
да су Ср би на Ко со ву на род ност из гу би ли ме сто сло бо де. Сло бо
да се мо же кад год до би ти кад се из гу би, али кад се на род ност 
из гу би ни кад се не мо же до би ти. На род ност мо же без сло бо де 
оп ста ти на сви је ту, али сло бо да без на род но сти не мо же се ни по
ми сли ти.” 

То што су Ср би осе ћа ли да им је угро жен и на ци о нал ни иден
ти тет и сам оп ста нак као на ро да и у по ли тич кој бор би на пр во 
ме сто, као нај пре чу по тре бу ис ти ца ли од бра ну сво је на род но сти, 
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би ла је не ми нов на по сле ди ца по ли ти ке ко ја је во ђе на у Мо нар хи
ји. Осам сто че тр де сет осме је та да два де сет дво го ди шњи Ми ле тић 
ја сно ука зао на дво лич ну по ли ти ку оних ко ји су на сто ја ли да уве
ре Ср бе да тре ба да се за до во ље лич ним, гра ђан ским сло бо да ма, 
и да их убе де да су њи ма ап сор бо ва на на ци о нал на пра ва, ко ја су 
пре ма то ме су ви шна: 

Сад пи там ја под му кле не мач ке и ма ђар ске на зо вико смо по
ли те и де мо кра те, ко ји Сла ве не пред све том оцр ни ше, да на род ност 
ви ше не го сло бо ду це не, пи там их, ка ква је то сло бо да, што учи ни, 
да Нем ци по же ли ше јед ну и сло бод ну Не мач ку, Та ли ја ни јед ну и 
сло бод ну Ита ли ју, По ља ци јед ну и сло бод ну Пољ ску? Ако је то 
са ма сло бо да љу ди као др жав них гра ђа на, и ако им је она до вољ на, 
за што они по же ли ше из не при род ног свог са ју за др жав ног у при
род ни са јуз рас ко ма да ног на ро да свог пре ћи? Не би ли мо гли гра
ђан ску сло бо ду и у са да шњем са ју зу др жав ном ужи ва ти? Па за што 
не? Јер бо су ра ди не са мо као по је ди ни љу ди и др жав ни гра ђа ни 
не го и као на род сло бод ни би ти; а то је оно, што и ви ра ди те, а на ма 
за зло при ма те. 

Ко ри сте ћи ис кљу чи ву по ли ти ку ма ђар ског вођ ства беч ки 
двор је на род но сти ма по ну дио по моћ, др же ћи се сво је ста ре, али 
увек де ло твор не по ли ти ке; не по гре ши во је одр жа вао и под сти цао 
не по мир љи вост еле мен тар них ин те ре са сво јих на ро да, из гра див ши 
до са вр шен ства так ти ку вла да ви не, ко ја ће по ста ти по сло вич на и 
ко ја ће обез бе ди ти ду го веч ност Мо нар хи је. Не ке од њих (на род
но сти), или бар њи хо ве во ђе, сма тра ли су цар ство при влач ни јим 
од суд би не ко ју би им до нео екс пан зи о ни стич ки на ци о на ли зам 
по пут не мач ког или ма ђар ског. У та квим усло ви ма на ста ла је и 
по зна та из ре ка че шког по ли ти ча ра Фран ти ше ка Па лац ког, да би 
Ау стри ју тре ба ло из ми сли ти ка да не би по сто ја ла.

Ср би у ре во лу ци ји ни су би ли пу ко ору ђе беч ке ка ма ри ле, 
ка ко су их оп ту жи ва ли ма ђар ски пи сци. Срп ски на род ни по крет 
ни је имао ни ка квих ве за са Ау стри јом. Ау стри ја је осу ђи ва ла Ср бе, 
од би ја ла њи хо ве зах те ве и по ма га ла Ма ђа ри ма да угу ше срп ску 
ре во лу ци ју. Срп ска Вој во ди на, про гла ше на и из гра ђе на у то ку ре
во лу ци је, ни је мо гла да се су прот ста ви ау стриј ској ца ре ви ни, ко ја 
је Ср бе тре ти ра ла као по ми ло ва не по бу ње ни ке. У сеп тем бру, ка да 
је рат из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра већ уве ли ко тра јао, Ау стри ја је по че ла 
по ход про тив ма ђар ског устан ка. Та ко су се та да ин те ре си срп ских 
уста ни ка и Ау стри је слу чај но и без прет ход них ве за и до го во ра 
по ду да ри ли, те су се Ср би и Ау стри ја у том тре нут ку на шли на 
истом фрон ту пре ма Ма ђа ри ма. 
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То је зна чи ло са мо да су у ре во лу ци ји 1848–1849. ин те ре си 
срп ског на ро да и ау стриј ске мо нар хи је би ли бра ње ни истим на
чи ном, бор бом про тив истог не при ја те ља ко ји им је, ипак, угро
жа вао раз ли чи та до бра и на раз ли чит на чин. Ка да је бор ба за вр
ше на, пре ста ло је и бла го на кло но тр пље ње срп ског на ро да од 
стра не Ау стри је. 

Ко ли ко је слу чај но би ло по кла па ње ин те ре са уста ни ка и 
Ау стри је – и то са мо с об зи ром на Ма ђа ре – тач но су за па зи ли још 
и Или ја Га ра ша нин и Све то зар Ми ле тић. Га ра ша нин је пи сао Кни
ћа ни ну 10. мар та 1849. го ди не, од го ва ра ју ћи га од на ме ре да тра жи 
при јем код ау стриј ског ца ра: 

...не ка Цар и ње го ва око ли на зна ду да сте ви на род Срб ски на 
тој стра ни под по ма га ли, а не ње га, и сво ју пол зу ако је у том на шо, 
не ка слу ча ју пре пи ше, а не ва шој на мје ри...; и по то ме бо ље је да 
се мо же на род Срб ски ва шом за слу гом про ти ву ца ра по слу жи ти, 
не же ли Цар про ти ву на ро да… Чест ва ша и на ро да ов да шњег, а 
ин те рес, чи ни ми се, на ро да та мо шњег из и ску је да ви овај ко рак 
ни по што не чи ни те, осо би то са да кад тај цар, ко му ви на по дво
ре ни је оће те да иде те, та ко по дло, с на ро дом по сту па, за ко ји на род 
сте ви то ли ке жер тве чи ни ли... 

А Ми ле тић, два де сет и пет го ди на ка сни је, ка да су се до га ђа
ји мо гли по сма тра ти већ из из ве сне исто риј ске пер спек ти ве, твр ди: 

По че так је срп ског на род ног по кре та чи сто на род ног зна ча ја 
био, из вор и ко рен му је био је ди но у све сти на ро да о сво ме пра ву 
и у ду жно сти са мо од бра не... Ин те ре си на ро да и ди на сти је су сре ли 
су се у том ра ту на ис то ме пу ту. То је све.

* * *

Срп ски на род ни по крет, у кри лу че тр де се то сма шке „про ма
ше не ре во лу ци је”, у кон сте ла ци ји од носа у са мој Мо нар хи ји и 
при ли ка у Евро пи ни је имао ни ка квог из гле да да по стиг не сво је 
ци ље ве. За вр ше так ре во лу ци је до нео је Ср би ма, по по зна тим Ми
ле ти ће вим ре чи ма, као на гра ду оно што су Ма ђа ри до би ли као 
ка зну: нај пре оп сад но ста ње, па он да ап со лу ти зам, сте гу и пре ко
мер не те ре те. Цар ским па тен том 18. но вем бра 1849. осно ва но је 
Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат, по себ на ад ми ни стра тив на 
област, ко ја ни је би ла ни срп ска ни ау то ном на. Ње но тра ја ње по
кла па се са пе ри о дом пот пу не цен тра ли за ци је др жа ве ‒ тзв. Ба
хо вим ап со лу ти змом. Кри за Мо нар хи је кра јем пе де се тих го ди на 
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при мо ра ла је двор на ре фор ме и уступ ке, а је дан од нај круп ни јих 
усту па ка да тих Ма ђа ри ма би ло је уки да ње и та квог Вој вод ства 
Ср би је и Та ми шког Ба на та и ус по ста вља ње ин те гри те та угар ских 
зе ма ља у де цем бру 1860. 

По крет је од нео мно го жр та ва. Ис ход кр ва вог ра та би ла су, 
по ред број них из гу бље них жи во та, и огром на ма те ри јал на ра за
ра ња, чи је су по сле ди це би ле ду го трај не, и од ко јих се на род ни је 
бр зо ни ла ко опо ра вио. Ме ђу тим, по ре чи ма дво ји це зна ме ни тих 
исто ри ча ра, „ни по ра же не ре во лу ци је не гу бе све сво је те ко ви не 
и не про ла зе без ду бо ког тра га”, а „1848. ни је би ла са мо крат ка 
исто риј ска епи зо да без по сле ди ца. Прем да про ме не ко је је до не ла 
ни су би ле оне ко је су ре во лу ци о на ри же ле ли, а ни је их ни ла ко 
од ре ди ти у окви ри ма по ли тич ких ре жи ма, за ко на и ин сти ту ци ја, 
оне су ипак би ле ду бо ке”.

Од лу ке Мај ске скуп шти не и крат ко трај но фак тич ко по сто
ја ње Срп ске Вој во до ви не 1848–1849. го ди не би ли су те мељ по ли
тич ких про гра ма ко ји ће на ста ти у сле де ћим де це ни ја ма, ка да 
бу ду дру штве но и по ли тич ки ста са ли они сло је ви срп ског дру
штва ко ји су мо гли са пу ном сна гом да из не су иде је чи ја је кли ца 
ни кла у то ку Про ле ћа на ро да, али та да још ни је има ла усло ва и 
да се раз ви је.

Пра ви но си о ци ли бе рал них и де мо крат ских схва та ња ни су 
у то ку че тр де сет осме би ли, ни ти су мо гли би ти во ђе По кре та ‒ ни 
па три јарх Ра ја чић ни Ђор ђе Стра ти ми ро вић. Основ не тач ке срп
ског по ли тич ког про гра ма уоб ли чио је у сво јим по гле ди ма на та
да шње до га ђа је и суд би ну срп ског на ро да и ње го ве пер спек ти ве 
мла ди Све то зар Ми ле тић. Ис та као је и ја сно ар ти ку ли сао став да 
сло бо да под ра зу ме ва не са мо сло бо ду по је дин ца, лич но сти не го 
и за јед ни ца, ко лек ти ви те та, гра ђан ска пра ва и сло бо де и пра ва 
на ци о нал них за јед ни ца – прин ци пе ко ји ће у по то њим де це ни ја ма 
би ти угра ђе ни у срп ске по ли тич ке про гра ме.

* * *

И Бла го ве штен ски са бор 2. апри ла 1861. го ди не, „по след њи 
пар ла мент ово стра ног срп ства”, за сно вао је сво је од лу ке на те ко
ви на ма 1848 – зах те ва се по себ на те ри то ри ја, ор га ни зо ва на на 
на ци о нал ној осно ви и ау то но ми ја. Ау то ном на срп ска те ри то ри ја 
под на зи вом Вој во ди на срп ска об у хва та ла би про вин ци јал ни и 
гра ни чар ски Срем, до њу Бач ку са Шај ка шком, Ба нат са Вој ном 
гра ни цом. На тој те ри то ри ји би по сто ја ла са мо стал на срп ска по ли
тич ка ор га ни за ци ја. За кључ ци Бла го ве штен ског са бо ра на и шли су 
на јед но ду шно про ти вље ње свих по ли тич ких фак то ра у Угар ској. 
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Иа ко ни су ис пу ње ни, има ли су из у зе тан зна чај за да љи по ли тич
ки раз вој Ср ба у Угар ској, и оста ли до кра ја њи хов по ли тич ки 
про грам. 

На ци о нал ни по крет ко ји је Ми ле тић по вео по сле 1860. кон
сти ту и сао се у по ли тич ку стран ку, Срп ску на род ну сло бо до ум ну 
стран ку 1869. го ди не у Ве ли ком Беч ке ре ку, ка да је стран ка до не
ла и свој про грам. Ње го ва са др жи на се за сни ва ла на од лу ка ма 
Бла го ве штен ског са бо ра, а стран ка се за ла га ла за на че ло рав но
прав но сти и ау то но ми ју свих на ро да у Угар ској, а про тив Ау стро
угар ске на год бе. 

* * *

Све то би ло је на сле ђе бу не 1848. и ње них ре зул та та ко ји су 
у све сти ово стра ног срп ског на ро да оста ви ли ду бок и тра јан траг. 
Осам сто че тр де сет осма по ка за ла је не сум њи во по сто ја ње срп ског 
на ро да као на ци је, под ста кла и оја ча ла осе ћа ње при пад но сти је
дин стве ном срп ском на ци о нал ном кор пу су и по ста ви ла чвр сте 
осно ве по ли тич ког про гра ма Ср ба у Ју жној Угар ској. 

Мај ска скуп шти на обе ле жи ла је по че так срп ског на ци о нал ног 
по кре та као бор бе за гра ђан ска и на ци о нал на пра ва, пред ста вља
ла кључ ну тач ку у фор ми ра њу на ци о нал не све сти и ве ли ки ко рак 
на пу ту ре ша ва ња срп ског на ци о нал ног пи та ња. Тих мај ских да
на је срп ски на род у ма ло ре чи, али пот пу но,фор му ли сао свој 
на ци о нал ни и по ли тич ки про грам ‒ рав но прав ност срп ског на ро да 
и те ри то ри јал на ау то но ми ја у та да шњим окол но сти ма и др жав ним 
окви ри ма, ње го во је дин ство и не за ви сност као крај њи циљ, сло
бо да гра ђа ни на ‒ по је дин ца у свим ње ним ви до ви ма. Тај про грам 
у осно ви ни је ме њан до кра ја по сто ја ња Мо нар хи је.

Осам сто че тр де сет осма је, иа ко ка сни је, уро ди ла сво јим пло
дом и жр тве срп ско га устан ка ни су би ле уза луд не. По ли тич ки 
ци ље ви ко ји су та да би ли по ста вље ни ни су би ли до стиг ну ти за 
вре ме жи во та у Хаб збур шкој мо нар хи ји. Тек у вре ме ње не про па
сти, на јед ној дру гој Ве ли кој на род ној скуп шти ни, у дру га чи јим 
исто риј ским окол но сти ма оства рен је нај ви ши циљ ‒ мо гућ ност 
да на род са мо стал но од лу чи о сво јој бу дућ но сти и на ђе се, као 
сло бо дан на род, у сво јој др жа ви. „Је дан од глав них пло до ва устан
ка из че тр де се то сме је сте пре врат од 1918е у Вој во ди ни. Без 48е 
осам на е ста се не да за ми сли ти”, за пи сао је Ва са Бог да нов.

У то ме за кључ ку са др жан је и од го вор на пи та ње шта за срп
ски на род и да нас зна че до га ђа ји 1848. и 1849. го ди не, Мај ска скуп
шти на и ње не од лу ке и по сто ја ње Срп ске Вој во до ви не. Они ни су 
са мо исто риј ско се ћа ње на вре ме Бу не, на на род ко ји ју је по ди гао, 
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ње не во ђе, по бе де, ју на ке, по ра зе и жр тве. Они чи не би тан еле мент 
по ли тич ке све сти ово стра ног срп ског на ро да, али су чвр сто угра
ђе ни и у те ме ље др жав ног окви ра у ко јем жи ви и чи јем је ства ра
њу дао огро ман до при нос. 

Ако се да нас упи та мо да ли су и у ко ли кој ме ри ак ту ел на на
че ла ко ја су про гла ше на на Мај ској скуп шти ни и по ли тич ки про
грам ко ји је на њи ма за сно ван, утвр ди ће мо без ика квог дво у мље ња 
да је су. До кле год у људ ском дру штву сло бо да бу де пред ста вља ла 
нај ви шу вред ност – сло бо да чо ве ка, по је дин ца и ко лек ти ви те та, 
на ро да – не ће би ти ни пре ва зи ђе но ни за ста ре ло оно што је у про
гла су Глав ног од бо ра би ло за пи са но:

Сви на ро ди тре ба да су сло бод ни, као што сви љу ди тре ба да 
су као љу ди сло бод ни. Сви на ро ди тре ба да су ме ђу со бом јед на ки, 
би ли они ма ли, или ве ли ки, сла би или ја ки, као што сви љу ди тре ба 
да су јед на ки би ли они ма ли, или ве ли ки, бо га ти или убо ги!*

Др Љу бо мир ка М. Кр кљуш
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад
Се кре тар Оде ље ња за дру штве не на у ке
ljkr kljus@sbb.rs

* Пре да ва ње одр жа но у Ма ти ци срп ској, по во дом обе ле жа ва ња 170. го ди
шњи це Мај ске скуп шти не, у Но вом Са ду, 29. ма ја 2018. го ди не.




