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ВОЈВОДИНАИЗМЕЂУКОНФЛИКТА
ИХАРМОНИЈЕРАЗЛИЧИТОСТИ

Сажетак
Последње две деценије двадесетог века југословен
скедржавеињенихнаследнихдржава,уисторијском
контексту, сведоче о једном разорном дејству поли
тиканствакојејенасталоуследсударапосткомуни
стичкихидеологијаквазинационалистичкеисоцијалне
провенијенције.Овеидеологијебилесуи‘’јединомогу
ћиразвојнипут’’елитакојајенегованауидеолошкој
државибратстваијединства,акојајеизгубилапут
којимихјеводилоделобезгрешногвође.
СитуацијауВојводинијетакођебилаобележенаовим
догађајима.Коначниобрачунсаантисрпскимснагама
у времетзв. ‘’јогуртреволуције’’требао је да озна
чинаводнипочетакнационалногосвешћењаихомоге
низацијеСрбакоје јеидеологијапретходногвремена
фрагментарисалаиоднародила.Изговаранесувелике
речиипозивалосенавеликаделаиуказивалосенаод
суднитренутак.Реторикајепостајалапримеренија
општенародномпокретукојијетребалодасество
ри.Свапротивуречностсложенихнационалниходно
саидржавногуређењанестајалајеуслаткоречивој
изапаљивојдемагогијикојајемитоманијупретвори
лауисторијскуистину.Чуваринароднетрадицијеи
историјскебаштинепосталисуистиониљудикојису
негованиуанационалномиатрадиционалномкултур
нојиполитичкојатмосфери.ИуВојводинионисусе
сукобилисаполитичкимнеистомишљеницима(читај
непријатељима) али дојучерашњим идеолошким са
радницима.Иједнаидругаконцепцијанијебринулао
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постојећиминтересимаВојводине,већоочувањуили
стварањусвогекономскииполитичкипривилегованог
местаудруштву.Ипактојезанемарљивомаломбро
јуондашњихинтелектуалацабиосигнал започетак
потпунекултуролошкедекаденцијеједногнарода,јед
недржаве,једнерегије.Напротив,упопулизмукојису
политичкилидеријужнословенскихнацијаобликовали
билојеместаза‚’пратећу’’интелигенцијуионајето
обилатокористила.
Променекоје сунаступиленакон2000. године, уна
роду, биле су више израз економске исцрпљености и
оптерећеностиратномпсихозом,аумањојмерире
флексија спознаје погубне анационалне, акултурне и
тимеипроевропскеполитике.Годинекојесуследиле,
доданас,представљајутрагањезанационалнимкон
сензусом у оквирима генерисања политичког парла
ментаризмаиплурализма.Војводинајеурасцепукоја
јеодразпотребе,са једнестране,сопственогдефи
нисањакаомодерногевропскогрегионаиграђанских
и националних снага којето подржавају, а са друге
страненационалистичкихивојвођанскоетатистич
кихснагакојесусуштинскианационалнеисепаратне
икојепоменутипроцесдоживљавајукаодезинтегра
цијудржавеилинацијеалииВојводине.
Кљчне речи: Војводина, Срби, идентитет, култура,
политика

ИСТОРИЈСКИКОНТЕКСТНАСТАНКА
ГЕОПОЛИТИЧКОГИДЕНТИТЕТАВОЈВОДИНЕ

Oсми шља ва ње Вој во ди не као са мо стал ног те ри то ри јал но-
управ ног су бјек та, свој по че так ве зу је за на ци о нал ну еман ци-

па ци ју срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји - та да на про сто ру 
ју жне Угар ске. По бољ ша ње по ли тич ког по ло жа ја срп ског на ро да 
би ло је усло вље но, с јед не стра не мо дер ни за ци јом мо нар хи је и са 
дру ге стра не ства ра њем ин те лек ту ал не ели те у на ро ду ко ја би мо-
гла да тра ди ци о нал ну тзв. ’цр кве но-школ ску ауто но ми ју’ про ду би 
у по ли тич ко-те ри то ри јал ну ауто но ми ју. Ме ђу на род не окол но сти 
усло вље не ре во лу ци о нар ним про ме на ма ко је су по кре ну те до га ђа-
ји ма у Фран цу ској а по том и чи та вој Евро пи и ре ак ци јом ап со лу ти-
стич ких и кон зер ва тив них кру го ва на те до га ђа је ре флек то ва ле су 
се и у уну тра шње-по ли тич ком жи во ту мо нар хи је, а ти ме и у срп-
ском гра ђан ском сло ју ко ји је све ви ше, уз нај че шћу али огра ни че-
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ну по др шку срп ског све штен ства, зах те вао де мо крат ска по ли тич ка 
пра ва за Ср бе у мо нар хи ји. 

Кул ми на ци ја ре во лу ци о нар не енер ги је у Евро пи до го ди ла се 
1848. го ди не и Хаб збур шка мо нар хи ја би ла је укљу че на у њу. Ком-
плек сност мо нар хи је и на ци о нал ног пи та ња ко је је де мо кра ти за-
ци ја отва ра ла до ве ла је до го то во ’исто риј ских нон сен са’ са рад ње 
ре во лу ци о нар них и кон зер ва тив них сна га по је ди них на ро да мо-
нар хи је. По сле ди ца та кве са рад ње кон зер ва тив не вла сти Хаб збур-
га и срп ског ре во лу ци о нар ног по кре та на гу ше њу не то ле рант ног и 
без ком пор ми сног ма ђар ског на ци о на ли зма би ло је ства ра ње срп-
ског Вој вод ства.1) Исто риј ски кон текст на стан ка ове иде је, да кле 
био је про гре си ван са на ме ром та да мо дер не на ци о нал не еман ци-
па ци је јед ног ма лог на ро да. Ипак, већ та да, уоча ва се огра ни че ност 
иде је на ци о нал ног ро ман ти зма, с об зи ром на то да је по је ди нач но, 
сва ка од тих иде ја, сво ја по ла зи шта и зах те ве сма тра ла ду бо ко про-
гре сив ним те ко ви на ма и оправ да ним са ста но ви шта бу дућ но сти 
соп стве не на ци је, а у ствар но сти је углав ном иза зи ва ла су прот ста-
вље ност и кон фрон та ци ју. 

Оства ре ње на ци о нал не иде је и про гра ма зах те ва ло је те ри то-
ри јал ну при сут ност чи ме су се ’исто риј ска’ и ’сте че на на ци о нал на’ 
пра ва ме ђу соб но пре пли та ла и оспо ра ва ла до гра ни це не из бе жног 
су ко ба са ду бо ко уса ђе ном иде јом о пра вед но сти соп стве ног на ци-
о нал ног по кре та. Дру га ка рак тер на те ко ви на на ци о нал ног по кре та 
Ср ба ко ји је ство рио Вој во ди ну у 19. ве ку би ла је вој но-по ли тич ка 
и при вред на ве за са Ср би ма из Кне же ви не Ср би је ко ја је већ та да 
по чи ва ла на до бро при пре мље ном и европ ски уте ме ље ном, али не 
и без не до ста та ка, на ци о нал ном про гра му срп ског на ро да о је дин-
ству без об зи ра на по сто је ће др жав не, по ли тич ке али и кул тур но-
ци ви ли за циј ске ра зно ли ко сти. 

На кон не што ви ше од јед не де це ни је по сто ја ња Вој во ди на 
(Срп ско Вој вод ство) би ла је уки ну та и да ља по ли тич ка и де мо-
крат ска еман ци па ци ја Ср ба у мо нар хи ји, али не и са мо срп ска би ла 
је вид но огра ни че на три јум фом ком про ми са два во де ћа на ци о нал-
на по кре та у мо нар хи ји – Аустриј ског и Угар ског. Огра ни че ност 
сло бо де по ли тич ког из ра жа ва ња на ци о нал ног иден ти те та упр кос 
по ку ша ју до го во ра са пред став ни ци ма Угар ског на ци о на ли зма, 
усло ви ла је ра ди ка ли за ци ју ме то до ло ги је оства ре ња на ци о нал них 
1) Ближе види: С. Гавриловић, СрбиуХабзбуршкојмонархији17921849, Матица српска, 

Нови Сад, 1994; Историјасрпскогнарода, Српска књижевна задруга, Београд, 2000, 
књ. V
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ци ље ва. Ова кав став иза звао је ре ак ци ју ак ту ел не вла сти и ме ре 
ре пре са ли ја чи ји је циљ ви ше ни је био огра ни че ност не го гу ше ње 
срп ског на ци о на ли зма и по вра так на род ног иден ти те та у окви ре 
стро го кон тро ли са не ’цр кве но-школ ске ауто но ми је.’ 2)

У са мом срп ском по кре ту до шло је до ге не ра циј ске сме не и 
ево лу тив ни јег и ан ти ре во лу ци о нар ног ту ма че ња по ли тич ке ствар-
но сти. Од ре ђен ин те лек ту ал ни али и зна тан слој ста нов ни штва 
чи ја је ис ку стве на те ко ви на би ла иде ја по ли тич ке ауто но ми је – 
на зо ви мо је ’иде ја Вој во ди не у 19. ве ку’ био је спре ман да се, у 
јед ном де мо крат ском и пар ла мен тар ном ам би јен ту ма ка кав он био 
у Угар ској, ан га жу је за по бољ ша ње на ци о нал ног по ло жа ја. Дру га 
пак стру ја ни је од у ста ја ла од иде је пот пу не на ци о нал не еман ци па-
ци је при вре ме но и де ли мич но се при ла го ђа ва ју ћи по ли тич кој сце-
ни ка кву је дик ти ра ла Угар ска. И овом при ли ком, иде ја о по бољ-
ша њу по ли тич ког по ло жа ја Ср ба, без об зи ра на са да већ раз у ђе ну 
по ли тич ку при пад ност, би ла је до ми ни ра ју ће усло вље на ста вом 
мо нар хи је и са мих Ср ба пре ма са да Кра ље ви ни Ср би ји и ње ним 
по ли тич ким и на ци о нал ним ин те ре си ма. 3)

На кон анек си је Бо сне и Хер це го ви не 1908. го ди не и бал кан-
ских ра то ва 1912/13. го ди не с об зи ром на то да је ди рек тан су коб 
Аустро-Угар ске мо нар хи је и Ср би је би ло са мо пи та ње не по сред-
ног по во да, ра ди кал но је за у ста вље на сва ка иде ја о по ли тич кој 
рав но прав но сти срп ског на ро да у Угар ској и ти ме трај но угу ше на 
иде ја Вој во ди не у по сто је ћим окол но сти ма. По мак је под ра зу ме-
вао про ме ну по сто је ћих окол но сти, а Пр ви свет ски рат је до вео до 
то га. Био је ово крај јед не фа зе иде је Вој во ди не ко ја је свој иден-
ти тет за сни ва ла на кон тек сту по сто ја ња и по ли тич ке ег зи стен ци је 
срп ског на ци о нал ног по кре та у Хаб збур шкој/Аустро-Угар ској мо-
нар хи ји и ко ја је би ла уко ре ње на на јед ном ши рем на ци о нал ном 
про гра му Ср ба ко ји је по не кад и не до ре че но по ку ша ва ла да од ре ди 
кне же ви на/кра ље ви на Ср би ја. 

Пе ри од Пр вог свет ског ра та у свом то та ли те ту ко ји је у ње-
му при ме рен де ло вао је крај не по ра жа ва ју ће не са мо на по ли тич ку 
ар ти ку ла ци ју Ср ба из Вој во ди не (још увек ју жне Угар ске) већ и 
на са му њи хо ву ег зи стен ци ју. По су ста ја ње и мар ги на ли за ци ја на-
2) Ближе види: В. Стајић, Светозар Милетић, Београд, Југо-исток, 1938; А. Ивић, 

“Светозар Милетић”, ЛетописМатице српске, Нови Сад, 1939, бр. 4-5; Историја
српскогнарода, Српска књижевна задруга, Београд, 2000, књ. V.

3) Ближе види: А. Лебл, ГрађанскепартијеуВојводини1887–1918, Нови Сад, Филозофски 
факултет, Нови Сад, 1979.
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ци о нал ног по кре та Ср ба у мо нар хи ји, то ком ра та, де ло ва ла је де-
при ми ра ју ће па чак и нео че ки ва но из не на ђу ју ће и раз о ча ра ва ју ће 
и за мно ге ин те лек ту ал це и то без об зи ра на сву ри гид ну по ли ти ку 
за стра ши ва ња и од во ђе ња у ло го ре ко ју је власт спро во ди ла.4)

Ус пе си си ла Ан тан те, ула зак САД у рат и не у спех ве ли ке не-
мач ке офан зи ве то ком про ле ћа 1918. го ди не стра те шки су про ме-
ни ле си ту а ци ју на фрон то ви ма. Аустро-угар ска мо нар хи ја пре жи-
вља ва ла је сво је по след ње да не. Ме ђу тим, та да ни је ни ма ло би ло 
на ив но за не ма ри ва ти ди пло мат ске по ку ша је мо нар хи је да при до-
би је за пад не са ве зни ке о нео п ход но сти ње ног очу ва ња у мо дер ни-
зо ва ном об ли ку др жав ног уре ђе ња. Мно ги ис так ну ти по ли ти ча ри, 
на ро чи то ен гле ски, би ли су при ста ли це те иде је. Те окол но сти су 
ути ца ле да ју жно сло вен ски по ли ти ча ри из мо нар хи је све до ок то-
бра 1918. го ди не бу ду нео д луч ни по во дом од ре ђе ња бу ду ће др жа-
ве. Ути цај ни ја стру ја би ла је за три ја ли зам ко ји ну ди мо нар хи ја. 
Про бој со лун ског фрон та и ус пе си срп ске вој ске пре суд но су ути-
ца ли на то да се На род но ви је ће Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца фор-
ми ра ок то бра и да се де фи нитвно опре де ли за не за ви сну др жа ву 
Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба ко ји ће се са Кра ље ви ном Ср би јом до-
го во ри ти о ства ра њу за јед нич ке др жа ве. Вр ло че сто, а у на ме ри да 
бу де рав но прав ни са го вор ник, На род но ви је ће је до ла зи ло у су коб 
са по ли тич ким ста вом Ср би је и то нај че шће око пи та ња др жав ног 
уре ђе ња и на ци о нал ног пи та ња. Чак и ка да је ком про мис на из глед 
био по стиг нут, ауто ри тет мла дог пре сто ло на след ни ка Алек сан дра 
Ка ра ђор ђе ви ћа је био не при ко сно вен и у ду ху цен тра ли зма и ‘’пи-
је монт ске’’ уло ге Ср би је. 

Ка ко се срп ска вој ска при бли жа ва ла гра ни ци мо нар хи је, ја ча ла 
је и по ли тич ка ак тив ност срп ског и оста лог сло вен ског ста нов ни-
штва у Вој во ди ни. Осни ва ли су се на род ни од бо ри пре вас ход но 
срп ски ко ји су има ли за циљ да обез бе де што мир ни је ства ра ње 
но ве др жа ве чи ји је те мељ по бе до но сна Кра ље ви на Ср би ја.

УПОТРАЗИЗАГРАЂАНСКИМДРУШТВОМ
ИГРАЂАНСКИМИДЕНТИТЕТОМВОЈВОДИНЕ

У вре ме при са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји по пу ла-
ци о на струк ту ра је би ла сле де ћа: Вој во ди на је има ла 1.365.596 ста-
4) Ближе види: В. Стајић, “Учешће српског друштва у мојој судбини”, Рукописно 

одељење Матице српске, М 8756.
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нов ни ка - Ср ба и Хр ва та5) је би ло 502.415 (36,8%), Ма ђа ра 376.107 
(27,7%), Не ма ца 316.107 (23.1%), Сло ва ка 56.689 (3,75%) и др6).

Уко ли ко же ли мо да се од ме ре но од ре ди мо пре ма по ли тич кој 
си ту а ци ји у Вој во ди ни, де мо граф ски по ка за те љи су ве о ма бит ни. 
У овом пе ри о ду ка да се при пре ма ла од лу ка да се Вој во ди на при са-
је ди ни Кра ље ви ни Ср би ји, по ли тич ки ак тив но у тим до га ђа њи ма и 
у том прав цу би ло је сло вен ско ста нов ни штво, и то пре све га Ср би, 
Бу њев ци7) и Сло ва ци8). Оста ло ста нов ни штво, пре свих Нем ци и 
Ма ђа ри би ли су пре ма овој иде ји па сив ни и по ку ша ли су да фор-
ми ра ју соп стве ни по ли тич ки ин те рес. Ма ђа ри у Вој во ди ни, од но-
сно гра ђан ство ко је је и по ли тич ки ар ти ку ли са ло ста во ве би ли су 
збу ње ни због круп них про ме на до ко јих је до шло у Ма ђар ској ка да 
је, кра јем ок то бра 1918. го ди не, фор ми ра на ре пу бли ка. Но ва Ка ро-
љи је ва вла да је на ме ра ва ла да у пот пу но сти ре фор ми ше др жа ву и 
обез бе ди ма њи на ма сва по ли тич ка пра ва. У на ди да ће те ри то ри ја 
Вој во ди не оп ста ти у са ста ву но ве ма ђар ске др жа ве и вој во ђан ски 
Ма ђа ри су осни ва ли сво ја ве ћа. ‘’У ве ћи ни вој во ђан ских ме ста она 
по сто је па ра лел но са срп ским и не ма по да та ка да је до ла зи ло до 
не ких оштри јих су ко ба ме ђу њи ма. На про тив, у из ве сној по сло ви-
ма је би ло и са рад ње.’’9)

На тзв. ‘’Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста-
лих Сло ве на у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи’’ од 25. но вем бра 1918. го-
5) Цитирана савремена пројекција становништва не уважава историјску реалност 

и тадашње присуство Буњеваца и Шокаца који у то време представљају и етничку 
самосталност у односу на Србе и Хрвате (примедба С. М.)

6) Н. Гаћеша, “Демографске и социјалне прилике у време присаједињења Војводине 
Краљевини Србији 1918”, Зброник радоваVojvodinauvremePrisajedinjenjeVojvodine
Kraljevini Srbiji 1918. godine, Музеј Војводине, Институт за историју Филозофског 
факултета у Новом Саду, Нови Сад 1993, стр. 49-56. 

7) С. Марковић, “Прилог проучавању буњевачког питања у контексту политичких прилика 
у Војводини у периоду 1918-1941”, Зборник радова, Етнолингвистичкаиисторијска
истраживањаоБуњевцимауВојводини, Матица српска, Буњевачки национални савет, 
2008.

8) 10. новембра 1918. године одржана је скупштина Словачке народне странке из Бачке 
и Срема под председништвом Људевита Мичатека у просторијама Словачке банке 
у Новом Саду. Том приликом Словаци су показали солидарност са Србима и своју 
политичку жељу. ’’Ми бачки Словаци, у своје и у име сремских словачких општина 
поздрављамо новосадски Српски народни одбор и потврђујемо да се са радошћу 
придружујемо на основу Вилсоновог права народа на самоопредељење браћи Србима 
и желимо им помоћи у свим њиховим настојањима. У том, братском загрљају надамо се 
да ћемо наћи снагу за бољу и сретнију будућност свог словачког народа.’’; Историјски 
архив Новог Сада, Збирка Мичатек 442/1918.

9) Љ. Кркљуш, Л. Ракић, “Војводина и стварање југословенске државе 1918. године”, 
Зборник радова ПрисаједињењеВојводинеКраљевиниСрбији1918, Музеј Војводине, 
Нови Сад, 1992, стр. 5-21.
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ди не при су ство ва ли су пред став ни ци Ба на та, Бач ке и Ба ра ње.10) У 
ра ду скуп шти не уче ство ва ло је 757 по сла ни ка, од то га би ло је: 578 
Ср ба, 84 Бу њев ца, 62 Сло ва ка, 21 Ру син, 3 Шок ца, 2 Хр ва та, 6 Нем-
ца и 1 Ма ђар.11) 

На са мој Скуп шти ни је дин стве но је при хва ће на ре зо лу ци ја да 
се Ба нат, Бач ка и Ба ра ња при кљу че Кра ље ви ни Ср би ји (тач ка 2. 
ре зо лу ци је), али и да ‘’срп ска вла да, удру же на са На род ним ви је-
ћем у За гре бу учи ни све да до ђе до оства ре 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 (тач ка 3. ре зо лу ци је).’’12) 

ВОЈВОДИНАУКРАЉЕВИНИ

Го ди не 1918. по че так је но ве фа зе раз во ја ге о по ли тич ког иден-
ти те та Вој во ди не и ве зан је за ње ну на ци о нал ну, устав ну и еко-
ном ску ар ти ку ла ци ју у окви ру Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца, од но сно од 1930. за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, све до 1941. 
го ди не. По че так овог пе ри о да ка рак те ри ше еуфо ри ја на ци о нал ног 
је дин ства срп ског на ро да и ју го сло вен ског ује ди ње ња ко ја је тек 
по вре ме но упо зо ра ва на на не ке по гре шне по ли тич ке ко ра ке и на 
не пра вил не ак тив но сти усло вље не не у ме ћем да се од го во ри иза зо-
ву тре нут ка и иза зо ву по бе де. 

За нос ус хи ће ног брат ског ује ди ње ња на то пљен кр вљу по ги ну-
лих па три о та био је, пре све га, емо тив ни на бој ис кре не, али на ив-
не ес ха то ло шке иде је ко нач ног сло вен ског по ве зи ва ња. Исто риј ско 
ис ку ство, тра ди ци ја др жав но сти, мен та ли тет, иден ти тет је дин ке и 
дру штва, кон фе си о нал на при пад ност, раз ли чи та др жав но-управ-
на по ли ти ка, по ли тич ка опре де ље ност, кул ту ро ло шка ори ги нал-
ност, ет нич ка ра зно вр сност пред ста вља ли су мно штво ра зло жних 
ка рак те ри сти ка ко је су об је ди ње не ка ко на ју жно сло вен ском ма-
кро про сто ру та ко и на вој во ђан ском ми кро про сто ру. Ува жа ва ње и 
по ми ре ње свих ових раз ли чи то сти обес хра бру је и нај и страј ни је и 
нај о збиљ ни је ин те лек ту ал це, а са дру ге стра не њи хо во не у ва жа-
10) Ово су територијалне јединице које су подразумевале Војводину, што се и рефлектује 

у ондашњим изворним документима и штампи, временом је, између два светска рата 
та територија проширена и са Сремом, али је након Другог светског рата изван те 
територије остала Барања. 

11) R. Končar, S. Marković, “Vojvodina beetwen Serbian and Yugoslav option during the es-
tablishment of the Kingdom SCS”, tematskizbornik radova sa međunarodnog skupa ’’Yu
goslaviathroughTime.NinetyYearssincetheFormationoftheFirstStateofYugoslavia’’, 
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, Ljubljana, 2009, str. 93-105

12) СпоменицаослобођењаВојводине, Нови Сад, 1929, стр. 156-157.
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ва ње и пре не бе га ва ње по ка зу је не зре лост и нео збиљ ност и ну ди 
нео ства ри ву бу дућ ност. 

На из глед ре ше но на ци о нал но пи та ње у Вој во ди ни би ло је не-
пот пу но с об зи ром на број ну не сло вен ску по пу ла ци ју и оче ки ва ну 
спу та ност ње не на ци о нал не екс пре си је али и кон текст но пре ва зи-
ђе но јер је по чи ва ло на на ци о нал ном ро ман ти зму ко ја је у прет-
ход ној фа зи би ла спиритусмовенс али је са да пред ста вља ла кон-
зер ва тив ни по глед пун дис кри ми на ци је. Ју го сла ви ја је на ме ра ва ла 
да гра ди свој иден ти тет на уса гла ша ва њу број них раз ли чи то сти у 
то ме је сво ју шан су ви де ла и Вој во ди на. 

На ци о нал но пи та ње у Вој во ди ни су о чи ло се са оства ре ном 
иде јом на ци о нал ног ро ман ти зма за Ср бе, али се ис ку ство раз ли чи-
то сти по ка за ло као спе ци фич ност ко ја по сто ји и у са мом срп ском 
на ро ду. Вр ло бр зо се ис по ста ви ло да на ци о нал но ује ди ње ње не до-
во љан ар гу мент одав но при жељ ки ва не бо ље бу дућ но сти. 

Цен тра ли зо ва ни др жав ни апа рат и пре ко мер на еко ном ска 
оп те ре ће ност за ме ни ли су у по ли тич кој ре то ри ци на ци о нал ну 
еуфо ри ју прак тич ним ег зи стен ци јал ним про бле ми ма. Че сто не ра-
зу ме ва ње за ин те ре се из Вој во ди не, ко је су из но си ли во де ћи по ли-
ти ча ри и за ко је Ср би ја и Ју го сла ви ја ни су има ле ал тер на ти ву, по-
сте пе но је усло вља ва ло ди фе рен ци ја ци ју и осо бе ност еко ном ског 
по ло жа ја Вој во ди не. 

Др жа ва ни је би ла са мо го спо дар, ту сво ју уло гу до след но је де-
мон стри ра ла кроз вр ло зах тев ну по ре ску по ли ти ку, она је по ку ша-
ла аграр ном ре фор мом да по бољ ша со ци јал ни-ста тус свог аграр ног 
ста нов ни штва а оно је би ли нај број ни је у Вој во ди ни. Раз ли чи ти 
стра нач ки про гра ми у ве зи са на чи ном ре а ли за ци је аграр не ре фор-
ме до ве ли су до ње не де ли мич не ре а ли за ци је ко јом опет ма ло ко 
био за до во љан. До ку мен та по ка зу ју да су у вре ме Кра ље ви не СХС 
углав ном пар ла мент, стран ке и штам па би ли по при ште из но ше ња 
и по ку ша ја ре ша ва ња еко ном ских и њи ма усло вље них по ли тич ких 
про бле ма у ко је је за па да ло ста нов ни штво Вој во ди не. Ми на осно-
ву из вор не гра ђе мо же мо да кон ста ту је мо да су стра нач ки пр ва-
ци у Вој во ди ни (углав ном пред став ни ци ра ди кал не и де мо крат ске 
стран ке) као и пред став ни ци не мач ке и ма ђар ске за јед ни це пру жа-
ли по др шку пар ла мен тар ним по сла ни ци ма из Вој во ди не од но сно 
њи хо вом ин сти ту ци о нал ном на чи ну бор бе за оства ре ње аутен тич-
них ин те ре са Вој во ђа на. С об зи ром на то да су ови стра нач ки пр-
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ва ци има ли не дво сми сле ну по др шку ста нов ни штва Вој во ди не13) са 
знат ном си гур но шћу мо же мо да го во ри мо о овом мо да ли те ту по-
ли тич ке ар ти ку ла ци је Вој во ди не. На ци о нал но пи та ње оста ло је и 
да ље до ми нант но али су ис цр пљу ју ће рас пра ве о је дин стве ној ју-
го сло вен ској на ци ји или је дин ству три по себ на на ро да устук ну ле 
пред на го ми ла ним еко ном ским про бле ми ма и број ним по ку ша ји ма 
ње ног ре ше ња. 

Ве ли ка еко ном ска кри за ко ја је, на кон свет ске про мо ци је, 
убр зо за хва ти ла и кра ље ви ну, нај те же је по го ди ла аграр. Ова еко-
ном ска не ста бил ност у Ју го сла ви ји про ду бље на је и по ли тич ком 
кри зом ко ја је на сту пи ла на кон уво ђе ња тзв. Ше сто ја ну ар ске дик-
та ту ре 1929. го ди не. Био је то крај пар ла мен та ри зма и до каз не у-
спе лог екс пе ри мен та ста па ња де мо кра ти је и огром ног апе ти та на-
ци о на ли за ма али и пре ко мер не ам би ци је јед ног чо ве ка оли че ног у 
кра љу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу. Про је кат ин те грал ног ју го сло-
вен ства имао је зна чај ног успе ха у Вој во ди ни али је ње го во тра-
ја ње би ло ис кљу чи во ве за но за лич ност кра ља Алек сан дра. Осим 
по пу ли стич ког при сту па иде ји ин те гра ци је зна тан ин те лек ту ал ни 
слој и у Вој во ди ни при хва тио је на овај на чин ре ше ње свог иден ти-
те та.14) То упра во го во ри о исто риј ском кон тек сту иде је ауто ри те та 
на овим про сто ри ма и о ње ној при сут но сти до епо хе не по сред не 
про шло сти де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. 

Од мр за ва ње по ли тич ког жи во та у Вој во ди ни, под стак ну то де-
ша ва њи ма у зе мљи у ве зи са тзв. За гре бач ким пунк та ци ја ма, до ве-
ло је до но вог сег мен та од ре ђе ња иден ти те та Вој во ди не. Ра ди ло се 
о про бле му ре ше ња пи та ња Вој во ди не у окви ру устав ног уре ђе ња 
др жа ве. Гру па стра нач ких пр ва ка из Вој во ди не, при пад ни ка стра-
на ка чи ја је цен тра ла био Бе о град, кра јем 1932. го ди не до не ла је 
тзв. ’Но во сад ску ре зо лу ци ју’ ко ја је зах те ва ла, у окви ру фе де ра ли-
стич ког по ли тич ког по кре та у зе мљи, да Вој во ди на бу де по себ на 
фе де рал на ауто ном на је ди ни ца. Та да се и по пр ви пут са од ре ђе-
ном по ли тич ком те жи ном и фор му ли са ла па ро ла ’Вој во ди на вој во-
ђа ни ма’. У по чет ку не до вољ но од ре ђе на ова па ро ла је пре ра сла у 
фор му ли са ну по ли тич ку во ка ци ју вид но на гла ша ва ју ћи еко ном ску 
оправ да ност. Био је то по ку шај (не)успе шног од го во ра на ци о нал-
13) Ближе види: С. Марковиц, Грађанске опозиционе странке у Војводини 1929 1941, 

Тиски цвет, Нови Сад, 2006.
14) Ближе види: С. Марковиц, “Интегрално југословенство у Војводини – одјек и страначко 

одређење”, Зборник радова The Sхared History – Myths and stereotypes of the Nationalism 
and Communism in ex Yugoslavia, Нови Сад, 2008.
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ној енер ги ји ко ја је по сто ја ла ме ђу са мим твор ци ма ове иде је. Овај 
по крет се углав ном огра ни чио на гра ђан ски слој, де ли мич но на 
кру пан фи нан сиј ски ка пи тал као и на од ре ђе ну ин те лек ту ал ну ели-
ту. Нај ве ћа сла бост ових ак тив но сти би ла је ма ло број ност аграр-
них при ста ли ца, а што су ко ри сти ли по ли тич ки цен три раз ли чи тог 
ми шље ња од уса гла ше ног у ре зо лу ци ји. 15)

Ова ко уста но вљен Вој во ђан ски по крет,16) упр кос број ним по-
ли тич ким на сту пи ма, ни је про на шао зна чај но по ли тич ко упо ри-
ште али је од јек ње го вих иде ја о по себ ној фе де рал ној је ди ни ци 
усло вље ној пре све га еко ном ским праг ма ти змом био вр ло уз не ми-
ра ва ју ћи за по ли тич ке не ис то ми шље ни ке. До ку мен та све до че да 
се њој при сту па ло крај ње ре спек тив но и уз ви дан на пор тра га ња 
за по ли тич ком ар гу мен та ци јом про тив. Де струк ци ја уни фи ко ва-
ног ју го сло вен ства ра за ра ју ће се ре флек то ва ла и у Вој во ди ни. У то 
вре ме сво ју пот пу ну афир ма ци ју до жи вља вао је и још увек не до-
вољ но про у че ни аспект иде је Вој во ди не као ра сад ни ка аутох то них 
кул тур них вред но сти без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност ње них 
тво ра ца.17) На кон на из глед по стиг ну тог ком про ми са спо ра зу мом 
Цвет ко вић-Ма чек из 1939. го ди не, до шло је до су да ра на ци о на ли-
за ма, гра ђан ски не до вољ но афир ми са них и ко ји ма је вој во ђан ски 
иден ти тет био пре пре ка за соп стве ну афир ма ци ју. У та квој ат мос-
фе ри уну тра шњег са мо у ни ште ња Ју го сла ви ја је из гу би ла се бе а 
Вој во ди на је не ста ла у не за си то сти на ци о нал них апе ти та. 

Дру ги свет ски рат дез ин те гри сао је про стор Вој во ди не опре-
де љу ју ћи ње ним по је ди ним де ло ви ма но ву уло гу ко ја је би ла у 
скла ду са афир ма ци јом ’но вог свет ског по рет ка’. Ти ња ју ћи ре ван-
ши зам18), на ци о нал ни его и зам и гран ди о зност, то ком ра та, пре тво-
ри ли су се, без об зи ра на по је ди не при ме ре по ли тич ког ува жа ва ња, 
у ира ци о нал ни на ци зам чи је је ис ку ство по сто ја ња де ло ком плек-
сног су да ра ра зор них емо ци ја, шо ви ни зма и ме га ло ма ни је са јед не 
стра не и чи ње ни це соп стве не на ци о нал не ре ла тив но сти са дру ге. 
15) Ближе види: С. Марковић, Национално и уставно питање у делатности политичких 

странака у Војводини 1929-1941, докторска дисертација, Филозофски факултет, Нови 
Сад, 2008.

16) Ближе види: Р. Кончар, ОпозиционепартијеиаутономијаВојводине19291941, Мир, 
Нови Сад, 1995.

17) Ближе види: С. Марковић, “Идеје о Војводини др Николе Милутиновића”, Зборник
Матицесрпскезаисторију, Нови Сад, 2005, бр. 71/72.

18) Ближе види: А. Касаш, МађариуВојводини, Филозофски факултет, Нови Сад, 1996.
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ВОЈВОДИНАУИДЕОЛОШКОЈ
ИЈЕДНОПАРТИЈСКОЈДРЖАВИ

По бе да на род но о сло бо ди лач ког по кре та под ру ко вод ством ко-
му ни стич ке пар ти је у Ју го сла ви ји до ве ло је до до ми на ци је уни фи-
ко ва ног иде о ло шког кон цеп та у на ред них пе де се так го ди на. Иде-
о ло ги ја ’брат ства и је дин ства’ уз по др шку кул та лич но сти Јо си па 
Бро за Ти та тре ба ла је да обе сми сли и уга си све на ци о на ли зме и 
ство ри кон текст мо дер не по лет не др жа ве ко ја је пре ва зи шла све 
раз ли чи то сти и рас ки ну ла са свим тзв. ’ре ак ци о а нр ним по кре ти-
ма’. Су шти на тих про ме на ни је ипак би ла по сле ди ца све оп ште 
на род не по др шке но вој иде о ло ги ји већ је њи хо ва при хва тљи вост 
по чи ва ла на сна зи ре жи ма и ин ге рен ци ји др жав них слу жби. У том 
кон тек сту је от по че ла и но ва фа за ре а ли за ци је по ли тич ког про јек-
та Вој во ди не ко ја је у но ву др жа ву ушла као пре по зна тљив по ли-
тич ки су бјек ти ви тет фор ми ран још то ком ра та од стра не ко му ни-
стич ког ру ко вод ства.19) Рас кид са пред рат ним гра ђан ским ви ђе њем 
вој во ђан ског пи та ња био је пот пун и бес ком про ми сан, али идеј но 
не у те ме љен и исто риј ски не ис цр пљен и не у га шен. 

До дат ну ком плек сност про бле ма, као кон ти ну и тет јед не на ци-
о нал не др жав не по ли ти ке из вре ме на кра ље ви не, усло ви ће про цес 
ко ло ни за ци је ста нов ни штва из ру рал них и си ро ма шних под руч-
ја ра том ра зо ре них20) и про те ри ва ње број не не мач ке на ци о нал не 
ма њи не из Ју го сла ви је, а за пра во из Вој во ди не. Струк тур на де-
мо граф ска де ком по зо ци је, на кон Дру гог свет ског ра та, под руч ја 
Вој во ди не усло ви ће и ка рак тер по ли тич ких до га ђа ја. Ја ча ње срп-
ске по пу ла ци је уз од ла зак Не ма ца до вео је по пр ви пут до над по-
ло вич не до ми на ци је Ср ба у Вој во ди ни и обез бе дио си гур ну по др-
шку зва нич ној иде о ло ги ји и вла сти но ве со ци ја ли стич ке др жа ве, 
али са мо уз прет по став ку (та да у пот пу но сти ре ал ну) да је ве ћин-
ско ста нов ни штво на кло ње но ре жи му. Сла бост ове кон цеп ци је, 
на ко ју се у том тре нут ку ма ло ко од од го вор них освр тао чвр сто 
убе ђен у но во до ба, би ла је ма кар и те о риј ска мо гућ ност еман ци-
па ци је на ци о на ли за ма.

Пи та ње по ли тич ке пре по зна тљи во сти Вој во ди не у со ци ја ли-
стич кој Ју го сла ви ји по сте пе но је по че ло да се уво ди као еко ном ска 
19) Ближе види: Р. Кончар, “Формирање покрајинског народоноослободилачког одбора за 

Војводину 1943”, ЗборникМатицесрпскезаисторију, Нови Сад, 1979, бр. 19.
20) Ближе види: Н. Гаћеша, АграрнареформаиколонизијауЈугославији, Нови Сад, Матица 

српска, 1984.
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те ма, а што ука зу је на кон ти ну и тет еко ном ског пи та ња из ме ђу рат-
ног пе ри о да без об зи ра на сва оспо ра ва ња та кве по ве за но сти од 
стра не та да ак ту ел не вла сти. Ду бо ка кри за и бло ка да усло вље не 
кон фрон та ци јом са Ста љи ном до ве ле су до ’ослон ца на соп стве не 
сна ге’ ра ди ис трај но сти у овој бор би. Вој во ди на као ’жит ни ца Ју-
го сла ви је’ омо гу ћи ла је основ за би о ло шки оп ста нак на ро да, али је 
на мет ну ти те рет био огро ман. Са сла бље њем бло ка де и по сте пе-
ном нор ма ли за ци јом од но са са СССР-ом, уну тра шњи цен тра ли зам 
по чео је да по пу шта и до ла зи до из ве сне де мо кра ти за ци је у по-
ли тич ком жи во ту. Она ни је на ди ла зи ла иде о ло шке окви ре, али је 
би ла до вољ на да по кре не уну тра шњу ре ор га ни за ци ју ко јој је би ла 
скло на и пар тиј ска ели та. 

На ин си сти ра ње по ли тич ког вр ха Вој во ди не, а уз раз у ме ва ње 
ју го сло вен ског ру ко вод ства, омо гу ће но је ства ра ње ин ве сти ци о ног 
фон да ко јим је Вој во ди на са мо стал но рас по ла га ла. Ти ме је от по че-
ла по ли тич ко-еко ном ска ди фе рен ци јал ност овог де ла те ри то ри је 
са остат ком ре пу бли ке Ср би је. Она је отво ри ла но ва број на пи та ња 
и об но ви ла ре то ри ку на ци о нал ног пи та ња. 

Та да су се у по ли тич ком ру ко вод ству Ср би је по че ла по ста вља-
ти пи та ња о пер спек ти ви раз во ја ју го сло вен ске фе де ра ци је, ка рак-
те ру ју го сло вен ства, по ло жа ју Ср би је као ре пу бли ке и др. У том 
кон тек сту (по чет ком 60-тих го ди на) из ра жа ва ло се не за до вољ ство 
уну тра шњом ор га ни за ци јом и струк ту ром Ср би је, по себ но по сто-
ја њем две ју ауто ном них по кра ји на – АП Вој во ди не и Ауто ном не 
Ко сов ско-Ме то хиј ске обла сти. Сма тра ло се да би устав ним про ме-
на ма тре ба ло оства ри ти пот пу ну јед на кост ре пу бли ка и у пи та њи-
ма њи хо ве уну тра шње струк ту ре. Чи ни ло се то у тре нут ку ка да су 
ауто ном не ин ге рен ци је по кра ји на би ле са свим ми нор не и у по ли-
тич ком и у еко ном ском сми слу, и под ве де не под ри гид ни цен тра-
ли зам, ју го сло вен ски и ре пу блич ки. У пи та њу су, из ве сно, би ли 
дру ги раз ло зи и схва та ња да су ауто ном ни по ли тич ки иден ти те-
ти – бре ме Ср би је, ко јег се она устав ном ре ор га ни за ци јом тре ба ла 
осло бо ди ти.

По сте пе но се у иде о ло шки је дин стве ној др жа ви су сре ћу и све 
ви ше кон фрон ти ра ју већ по зна та цен тра ли стич ка кон цеп ци ја и тзв. 
’де мо крат ска, са мо у прав на кон цеп ци ја раз во ја Ју го сла ви је’. У ка-
сни јим по ли тич ким за па жа њи ма би ће оце ње но да су та да от по че-
ли спо ро ви о ду бљим пи та њи ма ју го сло вен ског др жав но прав ног 
иден ти те та и раз во ја на ци о нал ног пи та ња, од но сно су ко би ма по-
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ме ну тих кон цеп ци ја. Без об зи ра на сву ши ри ну и озбиљ ност су-
ко ба био је то оквир но од ре ђе но су пар ни штво већ фор ми ра них 
би ро крат ских оли гар хи ја још увек иде о ло шки је дин стве не др жа ве 
и њи хо ва те жи на има ла је тек уну тар-пар тиј ски зна чај, са и да ље 
при сут ним пот пу ним огра ни че њем би ло ка квог по ли тич ког плу ра-
ли зма. При вре ме но пре вла да ва ње ових спо ро ва окон ча ће се 1966. 
го ди не по ли тич ким па дом Алек сан дра Ран ко ви ћа, ко ји је сим бо ли-
зо вао уни тар но-цен тра ли стич ку кон цеп ци ју. 

У кон тек сту по ме ну тих спо ро ва, до шло је до оштрих су ко ба 
пар тиј ског ру ко вод ства Вој во ди не и ре пу бли ке Ср би је. По вод је 
би ла устав на плат фор ма ре пу бли ке ко ја је би ла са свим по ду дар на 
са иде ја ма да се уну тра шња ор га ни за ци ја Ср би је из јед на чи са дру-
гим ре пу бли ка ма. Плат фор ма је те жи ла ре ор га ни за ци ји Ср би је на 
обла сти и у том сми слу пре ци зи ра је по де ла Вој во ди не на три са-
мо у прав не обла сти – Срем, Ба нат и Бач ку. Ка ко је плат фор ма ја сно 
не ги ра ла Вој во ди ну као устав ни су бјект и ка ко су се та кве иде је 
већ би ле у по ли тич кој ем пи ри ји кра ље ви не СХС, до шло је до ре-
ак ци је од ре ђе них по ли тич ких кру го ва у Вој во ди ни, што је уло ви ло 
и по ла ри за ци ју око устав них пи та ња уоп ште. С об зи ром да је овај 
спор објек тив но имао и ју го сло вен ски ка рак тер, у ње га се упле-
ло и ју го сло вен ско по ли тич ко ру ко вод ство ко је је бра ни ло устав ни 
диг ни тет Вој во ди не, бу ду ћи да је са ве зни устав био га рант ње не 
ауто но ми је. 

На сто ја ња су ишла ка то ме да се де фи ни ше кон цеп ци ја ко ја би 
пре вла да ва ла моћ на ци ја у ре а ли за ци ји ова кве по ли ти ке, од но сно 
да се ис кљу чи при мар но по сре до ва ње те мо ћи у осе тљи вим пи та-
њи ма раз во ја ју го сло вен ског фе де ра ли зма. У овом спо ру тре нут ну 
пре ва гу је од не ла ју го сло вен ска кон цеп ци ја, па су по то ње устав не 
ре ви зи је оја ча ле ауто ном ни ста тус Вој во ди не и ње ну ве зу са ју го-
сло вен ским фе де ра ли змом уоп ште. По ли тич ко ру ко вод ство Ср би је 
нај те же је при ста ло на ле га ли за ци ју ве зе Вој во ди не и фе де ра ци је. 
То пре ћут но при ста ја ње би ло је ви дљи во и у уста ву до не том 1974. 
го ди не ко ји је био пре по знат као про цес да ље де мо кра ти за ци је и 
де цен тра ли за ци је зе мље ко ји тре ба да до при не се ре ла ти ви за ци ји 
ре пу блич ких ета ти за ма и не га ци ји свих на ци о на ли за ма ко ји су се 
на тој осно ви ја вља ли. Ова кво уве ре ње, из да на шње пер спек ти-
ве оправ да ња по сто ја ња вој во ђан ског по ли тич ког су бјек ти ви те та, 
ар гу мен то ва но је бра ње но ре ал ним еко ном ским по ка за те љи ма по-
бољ ша ња жи вот ног стан дар да ста нов ни штва у Вој во ди ни – а што 
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тре ба да бу де и до вољ на ар гу мен та ци ја за ње но по нов но об на вља-
ње. Ме ђу тим, на ци о на ли зам ни је био ели ми ни сан и са ме пар тиј ске 
оли гар хи је у ре пу бли ци чу ва ле су га као ар гу мент из ла ска из не у-
спе лог екс пе ри мен та ју го сло вен ског фе де ра ли зма. 

ВОЈВОДИНАУКРИЗИЈУГОСЛОВЕНСТВА
ИБАЛКАНСКОЈВЕРЗИЈИТРАНЗИЦИЈЕ

Све ду бља еко ном ска кри за у Ју го сла ви ји дез ин те гри са ла је 
иде о ло шко је дин ство и јед но пар тиј ску струк ту ру без об зи ра на сву 
ње го ву флек си бил ност. Је ди ни ауто ри тет ко ји је још увек мо гао да 
очу ва крх ко је дин ство био је Ти то. Ње го ва смрт би ла је по че так 
про па сти др жа ве ко ја ни је по чи ва ла на ауто ри те ту де мо кра ти зма 
већ на ауто ри те ту иде о ло ги је и лич но сти. 

Све га де це ни ју на кон смр ти ’до жи вот ног пред сед ни ка’ по чео 
је рас пад ње го ве тво ре ви не. Све по ли тич ке оли гар хи је бив ших ре-
пу бли ка и по кра ји на оста ле су до след не сво јим по зи ци ја ма исто-
вре ме но све ви ше до да ју ћи у ре то ри ку со ци ја ли стич ке ре во лу ци је 
и на ци о нал не при ме се ко је су тре ба ле да осми сле но ви по пу ли зам 
и де ма го ги ју за очу ва ње вла сти. У та квим окол но сти ма ауто ном-
но ру ко вод ство Вој во ди не би ло је, уз ко сов ско-ме то хиј ско ру ко-
вод ство, на уда ру тзв. ’но вих сна га’ ко је су у њи ма ви де ле раз лог 
ви ше де це ниј ског не ги ра ња срп ства. При то ме, ова ко фор ми ра ни 
на ци о на ли зам без сту ди о зне ду би не и ува жа ва ња ком плек са исто-
риј ског по сто ја ња уз ми то ман ски при звук, био је са мо спољ ни де-
кор и сцен ска ко ре о гра фи ја истог оног еста бли шмен та ко ји га се 
до ју че гну шао. 

У та квој си ту а ци ји ’до га ђај на ро да’ би ло је сред ство узур па-
ци је вла сти и де мо крат ски не у те ме ље ног га ше ња устав них ин ге-
рен ци ја Вој во ди не из 1974. го ди не. Учи нак тзв. ’јо гурт ре во лу ци је’ 
из 1988. го ди не био је те а трал но гран ди о зан, а су штин ски раз о ран 
са аспек та свих за ин те ре со ва них стра на. Од су ство де мо кра ти за-
ци је дру штва, ме диј ска до ми на ци ја јед но у мља, де зор јен ти са ност 
и под ло жност ин те ли ген ци је, еко ном ски ко лапс без уво ђе ња нео п-
ход них ре фор ми оне мо гу ћи ли су раз вој иден ти те та по ли тич ки зре-
ле лич но сти спо соб не са мо стал но да ра су ђу је. У та квој си ту а ци ји 
усле ди ла је рат на кон фрон та ци ја тзв. ’но вих де мо крат ских сна га’, 
а за пра во ста ре јед но пар тиј ске но мен кла ту ре огр ну те у но во по-
ли тич ко оде ло и то по ета ти стич ким гра ни ца ма уста ва из 1974. 
го ди не. И ста нов ни штво Вој во ди не ак тив но је уче ство ва ло у том 
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про це су да ју ћи оду шка сво јим на ци о на ли зми ма и уни шта ва ју ћи 
те ме ље свог мул ти ет нич ког за ви ча ја. По сле ди це рат них деј ста ва 
до ве ле су до но вих то ли ко пре по зна тљи вих ми гра ци ја и на се ља ва-
ња Вој во ди не. За раз ли ку од оних ра ни јих у 20. ве ку, ко је су бар и 
до не кле би ле план ске и ор га ни зо ва не, по след ње су би ле про дукт 
од ма зде и кр во про ли ћа и де ло сти хи је и стра ха. Но ва по пу ла ци ја 
ули ла је но ву енер ги ју и су сре ла се са по сто је ћом кул тур ном кли-
мом. Не где је тај су срет из гле дао као су дар а не где као хар мо нич ни 
до дир, у сва ком слу ча ју и за јед ну и дру гу оп ци ју би ло је по треб но 
вре ме уоб ли ча ва ња су жи во та, али јој ак ту ел на по ли тич ка ели та то 
оне мо гу ћа ва ла и ома ло ва жа ва ла с об зи ром на свој ана хро ни и не-
ра зум ни по глед на исто риј ске про це се. 

По сте пе ним по су ста ја њем рат ног по жа ра, огра ни че ни ксе-
но фо би јом и бло ка дом, еко ном ском не ма шти ном и не по сто је ћим 
жи вот ним стан дар дом, раз ви ја ли су се и не што дру га чи ји по гле ди 
на по ли тич ку си ту а ци ју. За оче ки ва ти је би ло да су та кав тре ну-
так нај спрем ни је до че ка ле по сто је ће по ли тич ке сна ге и оне ко је 
су би ле не по сред ни прет ход ни ци. Отуд је у Вој во ди ни по ли тич ки 
плу ра ли зам у на ста ја њу био по при ште су да ра иде о ло ги је ауто но-
ма штва из 1974. и на ци о на ли зма на ста лог на хи сте ри ји сти хи је и 
ра зор не еуфо ри је на кон 1988. го ди не. Ис хо ди ште та квог на ци о на-
ли зма ни је би ла исто риј ска објек тив ност и кул ту ро ло шка то ле ран-
ци ја ко ја про ис ти че из ње већ ин стру мен та ли зо ва на уни фи ко ва на 
и по јед но ста вље на исто риј ска пер спек ти ва иде је срп ства скло на 
скр на вље њу еп ског бо гат ства кроз ми то ма ни ју по ли тич ке по тре бе. 
И јед на и дру га оп ци ја би ле су стра не је дин стве не ме да ље ко је, ако 
ува жа ва мо исто риј ско ис ку ство, ни је би ла спрем на за ко ре ни те ре-
фор ме и де мо кра ти за ци ју дру штва, већ за об на вља ње или очу ва ње 
сво јих по ли тич ких по зи ци ја и при ви ле ги ја. 

ОСЕЋАЈПЕРСПЕКТИВЕ

У сен ци по ме ну тог су пар ни штва ја вља ла се и по сте пе но афир-
ми са ла са вре ме на по ли тич ка ми сао тра га ју ћи за иден ти те том Вој-
во ди не у мо дер ним по ли тич ким окви ри ма и кри те ри ју ми ма ре ги о-
на ли зма кон цеп та Европ ске уни је, а ко ја је и би ла део је дин стве ног 
де мо крат ског по кре та из ок то бра 2000. го ди не.

Упра во та кав кон цепт, по на шем ми шље ну, је кра јем 2009. го-
ди не и оства рио сво ју по ли тич ку и устав ну афир ма ци ју уз пот пу но 
отво ре ну пер спек ти ву соп стве не до град ње. Усва ја ње ста ту та Вој-
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во ди не и за ко на о пре но су над ле жно сти пред ста вља афир ма ци ју 
кон цеп та европ ске де цен тра ли за ци је на су прот кон тек ста на ци о-
нал ног ро ман ти зма с јед не стра не и исто риј ске по кра ји не и у скла-
ду са тим вој во ђан ске пре по зна тљи во сти са дру ге уз исто вре ме но 
ин кор по ри ра ње од ре ђе них вред но сти и јед не и дру ге оп ци је. Сам 
по да так да су овим кон тек стом по чет ка ре ша ва ња пи та ња иден ти-
те та Вој во ди не не за до вољ ни упра во ре ци ди ви оног на ци о на ли зма 
и ауто но ма шког по кре та ко ји су се по след њих три де се так го ди-
на сме њи ва ли на вла сти го во ри о ком про ми сном по гле ду и де мо-
крат ској урав но те же но сти ко ја је на ме ра ва ла да ува жи по ли тич ку 
во љу ста нов ни штва и ис ку ство про шло сти. То до са да ни је би ло 
при мет но и упра во је не до ста так тог ком про ми са у исто риј ским 
окол но сти ма био раз лог за не у спех и не а фир ми са ност иде је. На-
ци о нал на при пад ност у Вој во ди ни је по сто ја на и при мет на и тре ба 
да се не гу је јер је ди но соп стве ним ува жа ва њем се и дру ге на ци је 
пре по зна ју.21)

Мр жња као те мељ соп стве не иден ти фи ка ци је је ре флек си ја 
ду бо ког не ра зу ме ва ња на ци о нал ног иден ти те та и од су ства кул тур-
не ши ри не.22) И ма да се на ова кву бо лест на ци о нал ног опре де ље ња 
ука зи ва ло од ра ни је она ни је ува жа ва на пре све га од по ли тич ке 
ели те и би ла је, баш за то што је ис прав на, под стал ним уда ром 
оних ко ји су би ли на вла сти. Са дру ге стра не кон цеп ци ја иде о ло-
шког ета ти зма Вој во ди не те ме љи ла је свој ин те гри тет на по ли тич-
ки уском хо ри зон ту иде ја из 1974. го ди не твр до гла во се при др жа-
ва ју ћи иде ји пла стич не ре про дук ци је про шло сти са де ли мич ним и 
свр сис ход ним ува жа ва ња тре нут них кон сте ла ци ја. 

Тре нут но по стиг ну ти ком про мис, са од ре ђе ном гор чи ном уку-
са ко ју со бом но си ну ди, по на шем ми шље њу, на ду у ево лу ци ју 
иде ја ка урав но те же њу ам би ци је и по ли тич ког ре а ли зма код свих 
ак те ра уз од лу чу ју ћу и пре суд ну по др шку ста бил но сти и пер спек-
ти ве ко ју со бом до но си европ ска ин те гра ци ја. Ис ку ство про шло-
сти стра нач ког жи во та из ме ђу рат ног пе ри о да, ука зу је на још јед-
ну спе ци фич ност ко ја ће вр ши ти од ре ђен при ти сак на по сто ја ност 
но се ће по ли тич ке иде је. Ра ди се о ла тент ној на пе то сти ко ја ће се 
ја вља ти услед не је дин стве них а по не кад и раз ли чи тих по гле да 
по кра јин ског и др жав ног вођ ства уну тар јед не стран ке. По тре ба 
21) У вези са европским истраживањима о нацији ближе види: Х. Шулце, Државаинација

уевропскојисторији, Београд, Филип Вишњић, 2002.
22) Између осталог ближе види: И. Секулић, “Културни национализам”, Нови Србин, 

Сомбор, јануар-јун 1913; Т. Остојић, “Једно важно културно и социјално питање”, 
ЛетописМатицесрпске, св. 294, 1913, Рукописно одељење Матице српске М 1066.
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ком про ми са, по ли тич ка ре ал ност, де мо граф ска струк ту ра ста нов-
ни штва Вој во ди не, мул ти на ци о нал ност, при вред на усло вље ност, 
кул ту ро ло шка и вред но сна про жи ма ња, уз спољ но по ли тич ки фак-
тор ста бил но сти ко ји не гу је афир ма ци ју мно го стру ко сти ипак, не-
ће до зво ли ти да на пе тост пре ра сте у де струк ци ју, а чак и сна жни је 
по ли тич ке тур бу лен ци је оста ће у окви ру де мо крат ског ди ја ло га 
раз ли чи то сти. 
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SasaMarkovic
VOJVODINABETWENCONFLIKTANDHARMONYOF

DIVERSITY
Summary

With regard to thehistoricperspectiveofVojvodina,we
havedistinguishedseveralperiodsoftimelimitedtohisto
ricaleventsofhigherimportance,assuming,atthesame
time, that continuity in the interaction with newly esta
blished circumstances was subject to both changes and
preservationofcertainvalues.Thefirstperioddealswith
theestablishmentofVojvodinaanditspoliticallifeinthe
Habsburg/AustroHungarianMonarchy. In this time the
recognitionofVojvodina identitywas linked to the Serb
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nationalmovementthatoscillatedwithinpoliticalampli
tudefromnationalromanticismtorigidnationalpolitics
of themonarchywith frequent turns to the principality/
KingdomofSerbia.
ThesecondperiodinthehistoryofdefiningVojvodinaco
mesafterWorldWarI.Itischaracterisedbythelooseof
nationalromanticismandbyincreasedquestioningofits
existencefromtheaspectofitseconomyandconstitution.
Civilsociety political pluralismwas cherished for some
timeandconsequentlyhadsignificantinfluenceonthear
ticulationofVojvodinians’ interests.The integral ideaof
Yugoslavnationalityincreasinglyattractedmassesofpo
pulation,whatprovedtheirsustainabilitytoauthority.
Ideologicallyunifiedstatewithonepartysystemwasesta
blishedafterWorldWarII.Fromtheverybeginning,the
stateshowedrespecttowardsthefederalstatusofVojvodi
na.However,uneveneconomyinitiateddiscussionsabout
politicalintegrityofVojvodina,whichwaslimitedbypo
lityandlackofdemocracy.Politicalcontrolofthestateof
Vojvodina in1974,partly justifiedbyeconomicreasons,
becamethestructuralelementofthedeepcrisisofYugo
slavsocietyafter1980.Thevictoryofnationalismsledto
thedissolutionofYugoslaviathroughawarcataclysmand
temporarilyfloodedtheoverallsocietywithpopulismand
authority.ThefalloftheregimeinOctober2000enabled
the development of democracy and pluralism that were
overloadedwithmanyweaknessesoftransition.Vojvodina
politicalidentitywaslargelyinfluencedbothbyattitudes
andideasofnationalisticproveniencethatadvocatedVoj
vodinapermanenttieswithSerbiageostrategicposition,
andbyattitudesof formerpoliticalelite thatoffered the
‘melancholy of past times’ of good and stable life. This
wasthepaththatwindedbetween’hysteria’ofnationalism
which stemmed from the mythology of instrumentalized
pastandideologyofautonomaštvofrom1974.Gradually,
independentandindiscontinuitywiththepastanewpoli
ticalestablishmentdeveloped;itwasdeprivedfromsuch
identitiesandshowedrespectfortherealityofmultinati
onalism,withoutanysignof’hysteria’ofhistoricallynon
groundedidentity.Thisestablishmentturnedtotheideaof
Europeanregionalisationlookingforapoliticalcompro
mise.Itwasrecognizedandsupportedbythecitizensand
thusopenedthedoorofapromisingVojvodinaandSerbia.
Keywords:Vojvodina,Serbian,Identity,Policy,Culture.
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