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ПРИБИЋЕВИЋЕВАПОЛИТИЧКААКТИВНОСТ
УПРЕДВЕЧЕРЈЕПРВОГСВЕТСКОГРАТА

Oснов на стра те ги ја и так ти ка спољ не по ли ти ке Аустро - Угар-
ске од са мог ње ног по стан ка као двој не мо нар хи је био је про-

дор на ју го и сток Евро пе и спре ча ва ње свих др жа ва, по кре та и ор-
га ни за ци ја ко је су се то ме су прот ста вља ле. Ме ђу њи ма је дан од 
нај ја чих био је по крет срп ског на ро да за на ци о нал ну ин те гра ци ју 
око Ср би је, на ро чи то од 1903. го ди не, као и ју го сло вен ски по крет 
ме ђу Ср би ма, Хр ва ти ма и Сло вен ци ма, чи ји је циљ био ства ра ње 
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ју жно сло вен ске др жа ве из ван окви ра Мо нар хи је. Овај по крет је 
био на ро чи то ак ти ван од 1908.  до 1914. го ди не, тј. све до са ра јев-
ског атен та та, од но сно, до из би ја ња Пр вог свет ског ра та, а у са мом 
ра ту, с об зи ром на рат не ци ље ве Ср би је, до ла зи у сво ју за вр шну 
фа зу оства ре њем за јед нич ке др жа ве 1. де цем бра 1918. го ди не.1)

Атен тат на пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан да, ко јег је 
из вр шио при пад ник Мла де Бо сне, Га ври ло Прин цип, у Са ра је ву 
да на 28. ју на 1914. го ди не дао је иде ју нај ви шим кру го ви ма у Бе-
чу да на ње му тре ба кон сти ту и са ти рат са Ср би јом. Циљ ра та био 
је: по сти ћи да Ср би ја пре ста не да бу де опа сност по су сед ну ве-
ли ку си лу и сре ди ште за ве ре нич ког ра да про тив ње, а уз то још и 
успе шном вој ном ак ци јом сте ћи пре стиж и до би ти за до во ље ње за 
по вре ђе но осе ћа ње ве ли ке си ле. На кон не у спе ха ко ји је до жи вео 
аустро у гар ски ул ти ма тум упу ћен Ср би ји, вла да Аустро - Угар ске 
упу ти ла је 28. ју ла 1914. го ди не вла ди Ср би је те ле грам у ко јем јој 
је об ја ви ла рат. Уско ро је це ла Евро па би ла у ра ту, по де ље на на 
Цен трал не си ле и на си ле Ан тан те.

Пред рат 1914. го ди не хр ват ска на ци о нал на по ли ти ка би ла је 
раз би је на на че ти ри де ла, о че му је го во рио Све то зар При би ће вић 
у Са бо ру, ис та кав ши да у про тив ни ке Хр ват ско - срп ске ко а ли ци је 
спа да ју “ ... за ступ ник Ра дић, ко ји је за то огор чен про тив Ко а ли-
ци је, што га ни је при ми ла у за гр љај, што ни је по стао уче сник у 
ри е ше њу кри зе у Хр ват ској ... ту су го спо да код “Об зо ра” и Лор-
ко вић, јер ни су по ста ли је згра гу вер мен тал не стран ке и но си о ци 
вла сти ... ко нач но ту је и Фран ко ва стран ка пра ва.”2) У Са бо ру је 
по сто ја ла ко а ли ци ја вер на иде ји одр жа ва ња хаб сбур шке др жа ве. 
Ње ни глав ни пред став ни ци би ли су Стје пан Ра дић и Иван Франк. 
Дру гу гру пу во дио је Иван Лор ко вић, ко ји је пре ра та био је дан 
од ис так ну ти јих пред став ни ка Хр ват ско - срп ске ко а ли ци је, а ко ји 
је са да пла ни рао да се у слу ча ју рас па да Аустро - Угар ске ство ри 
не за ви сна Хр ват ска са сло ве нач ким по кра ји на ма, ко ја би би ла у 
не ком фе де ра тив ном од но су са Ср би јом и Цр ном Го ром. Тре ћа гру-
па би ла је ма ло број на и њу су са чи ња ва ли пред став ни ци ју го сло-
вен ског од бо ра: Иван Ме штро вић, Фра но Су пи ло и Ан те Трум бић. 
Због ове тро ји це, срп ска вла да је ство ри ла тај од бор ко ји је тре бао 

1) Збор ник ба ња луч ки, Велеиздајнички процес у БањаЛуци, Уни вер зи тет Ђу ро Пу цар 
Ста ри, Ба ња Лу ка, 1987, стр. 429-433.

2) Стенографскезабиљешке, пе то го ди ште 1913-1918, св. 2, го ди на 1913. и 1914, За греб 
1914. стр. 444.
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да ра ди на по сти за њу “јед не ја ке ју го за пад не сло вен ске др жа ве у 
ко јој ће за јед но би ти Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци”, а што је у ства ри 
био циљ јед не цир ку лар не но те вла де Ср би је од 4. сеп тем бра 1914. 
го ди не. Че твр ту гру пу пред ста вља ла је Хр ват ско - срп ска ко а ли-
ци ја, ко ја се и то ком ра та др жа ла иде је на род ног је дин ства ко ју је 
про кла мо ва ла у тре нут ку осни ва ња, а за хва љу ју ћи ко јој су се Ср би 
из Хр ват ске спа си ли још же шћих про тив срп ских по гро ма ко ји су 
усле ди ли по сле об ја ве ра та. Од огром ног зна ча ја за Ср бе у Хр ват-
ској би ло је то што се за вре ме ра та са чу вао Са бор у ко јем је Ко а ли-
ци ја има ла ве ћи ну, па се та ко спо ра зум ко ји је Ко а ли ци ја скло пи ла 
са гро фом Ти сом још 1913. го ди не по ка зао му дрим и спа со но сним 
по ли тич ким по те зом за Ср бе из Хр ват ске и Сла во ни је.

У пред ве чер је ра та, кра јем ју на 1914. го ди не у Са бо ру су се 
на ста ви ле још жуч љи ви је рас пра ве и оп ту жи ва ња. Све то зар При-
би ће вић је био из ло жен нај ве ћим на па ди ма од стра не пред став ни-
ка Хр ват ске стран ке пра ва, Стар че ви ће ве стран ке пра ва и Хр ват ске 
пуч ке се љач ке стран ке. Бур на и не то ле рант на ат мос фе ра за бе же на 
је на ро чи то за вре ме го во ра стар че ви ћан ца Ива на Пер ши ћа, ко ји је 
ве о ма оштро на пао Ко а ли ци ју. Но, нај же шће се на по ли ти ку Хр-
ват ско - срп ске ко а ли ци је обо рио је дан од нај ра ди кал ни јих са бор-
ских по сла ни ка, др. Иван Франк, ко ји се И ра ни је ис ти цао сво јим 
ан ти срп ским ста во ви ма. На ње го ву из ја ву да је у Хр ват ској пре ма 
из бор ном ре ду Ср би ма оси гу ран од лу чу ју ћи ути цај у 30 ко та ра, 
ре а го вао је При би ће вић по ста вља њем пи та ња да ли су за и ста Ср би 
ве ли ка ве ћи ма у Са бо ру. Франк му је на то од го во рио: “Ако и ни је 
ве ћи на Са бо ра срп ска, ипак је из ван сва ке сум ње, да она сто ји под 
упли вом јед ног Ср би на и то го спо ди на Све то за ра При би ће ви ћа ... 
Он си је оси гу рао од луч ну ри јеч у Срп ској са мо стал ној стран ци, 
ко ја је по свом утје ца ју и по свом ин те лек ту жа ли бо же ја ча, не-
го хр ват ски дио у хр ват ско - срп ској ко а ли ци ји, па усли јед то га 
не мо же дру га чи је ни би ти, не го фак тич но јест, на и ме да Ср бин 
Све то зар При би ће вић ко ман ди ра чи та вом ве ћи ном.”3) У на став ку 
свог го во ра Франк је још упор ни је на ста вио да на па да Све то за ра 
При би ће ви ћа, али је уско ро на ста ла то ли ко бу ка да је пред сед ник 
Са бо ра мо рао да пре ки не сед ни цу. Ме ђу тим, и по сле па у зе ду ел 
из ме ђу ове дво ји це по ли ти ча ра се на ста вио, па се чак пре нео и на 
њи хо ве бра ни те ље. Због ово га, пред сед ник је био при си љен да по-
но во пре ки не сед ни цу.

3) СЗ 2, стр. 1238.
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Ова кви су ко би из ме ђу При би ће ви ћа и Фран ка, оцр та ва ли су 
су коб два по ли тич ка про гра ма. Фран ко ва стран ка, пред став ник ве-
ли ког де ла хр ват ског сит ног гра ђан ства, об у зе тог осе ћа јем еко ном-
ске не си гур но сти, за сту па ла је ста но ви ште да хр ват ски на род не 
мо же да по стиг не сво је осло бо ђе ње и ује ди ње ње спо стве ним сна-
га ма, већ да му је по тре бан сна жан са ве зник, а то, по фран ков ци ма, 
је ди но је мо гла да бу де ди на сти ја. Фран ков ци су ве ро ва ли да ће им 
ди на сти ја оси гу ра ти еле мен те др жав но сти и по мо ћи у оства ре њу 
Ве ли ке Хр ват ске уну тар Мо нар хи је. Због то га, они су ра ди ли све 
оно што је Беч тра жио од њих, по чев ши од про тив срп ске про па-
ган де у сво јим но ви на ма, пре ко ис кон стру и са них ве ле и здај нич ких 
оп ту жби, па све до ис по ља ва ња отво ре не мр жње, де мон стра ци ја, 
за пла ши ва ња и уни шта ва ња срп ског име на и срп ске имо ви не у Хр-
ват ској и Сла во ни ји.4) О њи ма је мно го го ди на ка сни је При би ће вић 
пи сао да ни су во ди ли “та кву по ли ти ку због то га што су се про да-
ли Бе чу, као што су им пред ба ци ва ли, или сто га што су ње зи не 
во ђе оче ки ва ле за се бе особ ну ко рист у бу дућ но сти - јед но став но 
су сма тра ли да та кву по ли ти ку на ла жу ин те ре си хр ват ског на ро-
да.”5)С дру ге стра не, Хр ват ско - срп ска ко а ли ци ја, уз ува жа ва ње 
ди на сти је, ни је при хва та ла без у слов ну по др шку дво ру, већ је сво ју 
по ли ти ку гра ди ла на по шти ва њу Хр ват ско - угар ске на год бе. Она 
ни је при хва та ла ни ка кав ри зик при ре ша ва њу акут них по ли тич ких 
пи та ња и у ства ри је че ка ла бо ље вре ме за оства ре ње ју жно сло-
вен ског је дин ства. До та да, она је на сто ја ла да оси гу ра не са мо 
оп ста нак на по ли тич кој сце ни не го и да за др жи во де ћу по зи ци ју у 
Са бо ру, с на ме ром да на тај на чин обез бе ди ме ђу на ци о нал ни мир 
у Хр ват ској у да ни ма пред по че так и за вре ме Пр вог свет ског ра та.

Не ду го по сле по чет ка су ко ба При би ће ви ћа и Фран ка, из Са ра-
је ва је сти гла вест о атен та ту Га ври ла Прин ци па, ко ји је усмр тио 
аустро у гар ског пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан да и ње го ву 
су пру гу Со фи ју.6) Би ла је то но ва при ли ка за фран ков це да се око-
ме на Ср бе у Хр ват ско - срп ској ко а ли ци ји и њи хо вог ко а ли ци о ног 
во ђу Све то за ра При би ће ви ћа. На и ме, Ко а ли ци ја, а на ро чи то ње но 

4) Ва си ли је Кре стић, Српско-хрватскиодносиијугословенскаидејаудругојполовини
19.века, Бе о град, Про све та, 1986, стр. 339-369.

5) Све то зар При би ће вић, ДиктатуракраљаАлександра, Гло бус, За греб, 1990,  стр. 17.
6) Ви ди код Во ји сла ва Бо ги че ви ћа: Сарајевскиатентат–изворнестенографскебиље-

шкесаглавнерасправепротивГаврилаПринципаидруговаодржанеуСарајеву1914.
године, Др жав ни ар хив НР БиХ, Са ра је во 1954, и код Вла ди ми ра Де ди је ра: Сарајево
1914. Про све та, Бе о град 1966.
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срп ско кри ло, би ли су још пре осум њи че ни за да во де по ли ти ку 
уну тар Ко а ли ци је ко ја би Хр ват ску тре ба ла да у це ло сти по ли тич-
ки ор јен ти ше пре ма Бе о гра ду и срп ској вла ди, а ко ја је од мах оп-
ту же на као ин спи ра тор атен та та. Због то га је већ при са мом отва-
ра њу са бор ске сед ни це 30. ју на на ста ла сил на бу ка и га ла ма ка да 
су фран ко вач ки по сла ни ци упу ћи ва ли ко а ли ци о на ши ма (а упра во 
су ме ђу њи ма би ли срп ски по сла ни ци) по ви ке:”До ље убо ји це! Су-
крив ци! Ван При би ће вић! Ван сви Вла си!” а по себ но пре ма При-
би ће ви ћу: “Ве ле и здај ни че, убо ји цо! Бе о град ску по ли ти ку во ди, он 
је пред сјед ник!” и пре ма пред сед ни ку Са бо ра др. Бог да ну Ме да ко-
ви ћу: “До ље убо ји ца, не ћеш го во ри ти! До ље Ср би не!”7)

Ова ква ат мос фе ра ни је би ла са мо у Са бо ру, већ су и на ули ца-
ма гра до ва ши ром Хр ват ске, али и Бо сне и Хер це го ви не, из би ле 
про тив срп ске де мон стра ци је. О то ме је пи сао и Вик тор Но вак за-
бе ле жив ши ка ко је “сав та лог од јед ног де це ни ја фа на тич ке мр жње 
и на ци о нал ног шо ви ни зма из био ... на по вр ши ну у је зи вом об ли ку 
мје се ца ју на и ју ла 1914. го ди не, по сли је са ра јев ског атен та та. Цр-
но жу ти кле ри ка ли зам је ор ги јао, увје рен да је до шао тре ну так за 
пр ву же тву сје тве кроз је дан и по де це ниј.”8) У про па ганд ном ра ту 
про тив Ср ба и свих ју го сло вен ски ори јен ти са них Хр ва та, пред ња-
чио је фран ко вач ки лист “Хр ват ска”. У то вре ме, ство ре на је спре га 
Ра ди ће ве Хр ват ске пуч ке се љач ке стран ке и фран ко ва ца. Ра ди ће ви 
тек сто ви у “Хр ват ству” све же шће су на па да ли Ср бе оп ту жу ју ћи 
их за “Ефи јал то во дје ло у два прав ца: нај ве ћу и нај ми ро љу би ви ју 
свјет ску др жа ву (оп. аут. ми сли на Ру си ју) за до ји ше не вје ро јат ном 
мр жњом и не по вје ре њем пре ма дру гој нај ве ћој сла вен ској др жа ви, 
пре ма хаб збур шкој мо нар ки ји ... Ср би ја је да кле кри ва што Евро па 
да нас не ма нај ја че га и без у вјет ног за го ва ра ча ми ра ... за та ку и то-
ли ку крив њу мо ра јој при је или ка сни је до ћи за слу же на ка зан.”9)О 
по гро ми ма Ср ба од стра не фран ко ва ца и ра ди ће ва ца пи сао је и др. 
Иван Ри бар ис ти чу ћи ка ко је “жа ло сно би ло про ма тра ти у тим по-
вор ка ма и мно ге хр ват ске се љач ке при ста ли це Ра ди ће ве стран ке ... 
на о ру жа не фран ко - фур ти ма шке бан де ... су жа ри ле, па ли ле, пљач-
ка ле 1914. све што је срп ско и те ро ри са ле су све и сва ко га ко ни је 
при ста јао уз њих и њи хо ве зло чи не.”10)

7) СЗ 2, стр. 1247, 1248. 
8) Вик тор Но вак, Magnumcrimen, ре принт, Но ва књи га, Бе о град, 1986, стр. 20.
9) Хрватска, 821 / 28.7 1914. стр. 1.
10) Иван Ри бар, Измојеполитичкесурадње,На при јед, За греб, 1965, стр.119, 121,129.
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Ме ђу тим, као про тив те жа ак ци ја ма фран ко ва ца и ра ди ће ва ца 
до шла је осу да њи хо вих де ла у Хр ват ском са бо ру, у ре до ви ма Хр-
ват ско-срп ске ко а ли ци је, код на пред не хр ват ске омла ди не и дру гих 
гру па и по је ди на ца. Ко а ли ци ја је оне мо гу ћи ла фран ко вач ке скан-
да ле у Са бо ру, у ко ме су ко ри сте ћи се мо мен тал ном си ту а ци јом 
по сле атен та та, по ку ша ли да обо ре Ко а ли ци ју и да уве ду ван ред-
но ста ње. Сми ри ва њу си ту а ци је по себ но је до при нео Све то зар 
При би ће вић, ко ји је све фран ко вач ке увре де мир но под но сио, а на 
њи хо ве же сто ке ис ту пе увек сми ре но од го ва рао. На са бор ској сед-
ни ци одр жа ној 8. ју ла 1914. го о ди не, При би ће вић је још јед ном 
ис та као да Ко а ли ци ја ни је ни ка ква пре врат нич ка стран ка, јер “ни-
тко се не ће на ћи, тко не би ду бо ко по жа лио, што се је до го ди ла она 
ве ли ка не сре ћа за мо нар хи ју и за нас све у Са ра је ву. Али се не би 
тре бао на ћи ни тко та кав, тко у на шем кра љу и у на шем са да шњем 
при је сто ло на сљед ни ку не би гле дао га ран ци ју за на пре дак Хр ват-
ске.” При том, он је осу дио фран ков це јер су се “у не ки да шњој 
сјед ни ци по на ша ли она ко, ка ко су се по на ша ли, тим су ујед но ка-
за ли не свје сно, да ми не мо же мо има ти та ко вих га ран ци ја ни ти 
у на шем кра љу ни ти у са да шњем при је сто ло на сљед ни ку. Па ка ко 
он да до ла зи та ко ва стран ка, да нас, ко а ли ци ју ко ја во ди ле гал ну 
по ли ти ку, об је ду је са не по што ва ње за ко ни тог вла да ра и ди на сти је 
... Ме ни се је с не ких стра на уви јек при го ва ра ло, да сам ини ци ја-
тор по ли ти ке, ко ја не во ди ра чу на о пра ви ма Хр ват ске ... Ја мо гу 
да ка жем, да сам од у ви јек за сту пао то ста но ви ште, да у Хр ват ској 
тре ба да вла да ју Хр ва ти и да Хр ват ска тре ба да но си хр ват ски ка-
рак тер.” На кра ју свог го во ра, Све то зар При би ће вић је још јед ном 
ис та као да је он “био пр ви Ср бин, ко ји је на јав ној скуп шти ни ка-
зао, да се с.с.с. у сво ме дје ло ва њу по ли тич ко ме има де сло жи ти са 
хр ват ским стран ка ма и да се Бо сна сје ди ни с Хр ват ском. Ја сам 
твр дио да то сје ди ње ње тре ба и са срп ског гле ди шта фор си ра ти, и 
да тре ба ра ди ти на то ме, да се на ђе мо сви за јед но, јер ће мо је ди но 
он да би ти до ста ја ки, ако сви бу де мо за јед но: сви Ср би и Хр ва ти у 
мо нар хи ји. Дру го је пи та ње ка ко мо же мо до ује ди ње ња до ћи. Ја и 
мо ји дру го ви сто ји мо на ста но ви шту по зи тив ног др жав ног пра ва 
... Ја ми слим, да је мно го ја че ста но ви ште хр ват ско ако она мо же 
да се по зо ве на по зи тив ни за кон, не го ако се по зо ве на хи сто рич ка 
пра ва и пер га мен те. Али Хр ват ска мо же да се по зо ве не са мо на 
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по зи тив но др жав но пра во, не го и на род но др жав но на че ло. То је 
ста но ви ште нај ја че, што мо же да бу де.”11)

Ипак, Ко а ли ци ја ни је ус пе ла да у пот пу но сти уми ри фран ков-
це и ра ди ћев це у њи хо вим ис па ди ма, јер је већ 28. ју ла 1914. го-
ди не по чео рат. Из би ја ње ра та из ме ђу Аустро - Угар ске и Кра ље-
ви не Ср би је до ве ло је Све то за ра При би ће ви ћа и це лу Срп ску са-
мо стал ну стран ку у де ли ка тан по ло жај, за то, јер су, с јед не стра не 
на па ди и де нун ци ја ци је на ста вље ни, а са дру ге  ње гов стра нач ки 
лист “Ср бо бран” је 21. ав гу ста пре стао при вре ме но да из ла зи. Та ко 
је би ло и са чи та вом срп ском штам пом у ју жним кра је ви ма Мо-
нар хи је. Срп ски ли сто ви у Бо сни и Хер це го ви ни: “Срп ска Ри јеч”, 
“На род” и “Отаxбина” та ко ђе су об у ста вље ни, јер су штам па ри је, 
у ан ти срп ским де мон стра ци ја ма, пот пу но опу сто ше не.12) У то вре-
ме фран ков ци су по кре ну ли кам па њу “да се Све то зар При би ће вић 
ели ми ни ра из јав ног жи во та, а ако то ни је мо гу ће, оно бар из ре до-
ва са бор ске ве ћи не у Хр ват ској ... Фран ков ци та ко рас ту ра ју нај а-
лар мант ни је ви је сти у За гре бу. Та ко су ју чер ту ри ли у јав ност, да 
је Све то зар При би ће вић са дром Хин ко ви ћем по бје гао у Бе о град. 
Да нас су рас тру би ли ви јест да је При би ће вић ухап шен ... Ме ђу тим, 
При би ће вић оста је у За гре бу.”13) Осим фран ко ва ца, При би ће ви ћа 
на па да и “Об зор” ко ји га из јед на ча ва са Фран ком и ње го вим след-
бе ни ци ма на зи ва ју ћи ње го ву из ја ву, у ко јој је ре као да фран ков-
ци ра де за цен тра ли зам, “ма ђа рон шти ном”. При том, “Об зор” је 
твр дио да је Све то зар При би ће вић “јед на ко де нун ци рао фран ков-
це, као што фран ков ци де нун ци ра ју Ср бе, кад ве ле да су у ве зи са 
атен та то ри ма.”14) 

ПОЛИТИЧКААКТИВНОСТСВЕТОЗАРАПРИБИЋЕВИЋА
ДО1917.ГОДИНЕ

У та квој ат мос фе ри, При би ће ви ћу ни је ни шта дру го пре о ста-
ло не го да се скло ни. По је ди но сти о ње го вом од ла ску у Бу дим пе-
шту ни су по све раз ја шње не. Бог дан Кри зман на во ди да је то би ло 
у до го во ру са угар ском вла дом, али тек по што је “др жан че ти ри 

11) СЗ 2, стр. 1314. Го вор Све то за ра При би ће ви ћа пре нео је “Ср бо бран” у бро ју 140 / 26.6 
(9.7) 1914. стр.1.

12) ХрватскиПокрет, 179 / 2.7 1914. стр.6.
13) Србобран, 165 / 20.7(3.8) 1914. стр.1.
14) Обзор, 20.7 1914.
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мје се ца у вој нич ком за тво ру, уви јек у сам ни ци, пот пу но одво јен од 
же не и дје це, без ика кве ве зе са сви је том и по сли је то га ин тер ни-
ран у Бу дим пе шти до сре ди не 1917. го ди не.”15)За раз ли ку од ње га, 
је дан дру ги са вре ме ник рат ног пе ри о да При би ће ви ће ве де лат но-
сти - Дра гу тин Хр вој - дао је не што дру га чи је по дат ке у ко ји ма је 
твр дио да је “При би ће вић по стао ... г.1913. осо ба по себ ног по вје-
ре ња ма ђар ског ми ни стра пред сјед ни ка гро фа Тис зе, пак ка да је у 
по чет ку ра та г. 1914. при је ти ла по ги бељ да би беч ка вој нич ка оли-
гар хи ја под из ван ред ним рат ним при ли ка ма зна ла мо жда по сег-
ну ти и за гла вом Све то за ра При би ће ви ћа, да де гроф Тис за јед но-
га да на г. 1914. ли је по то га При би ће ви ћа до пре ми ти (до ду ше под 
вој нич ком ескор том) к се би у Пеш шту, да га на си гур ном мје сту (у 
јед ној ви ли крај Пе ште) за кло ни у за шти ту и са чу ва за бо ља вре-
ме на од бу ре, ко ја му је при је ти ла.”16) Без об зи ра на то да ли је след 
до га ђа ја у ве зи са од ла ском Све то за ра При би ће ви ћа у Бу дим пе шту 
био она кав ка квим га из но си Кри зман на осно ву пи са ња Ада ма 
При би ће ви ћа или ка ко га из но си Дра гу тин Хр вој, оста је чи ње ни ца 
да је Све то зар При би ће вић на по чет ку Пр вог свет ског ра та на пу-
стио За греб и да ни је су де ло вао у ра ду Хр ват ског са бо ра све до ју ла 
1917. го ди не. О то ме твр де нам и са бор ски за пи сни ци у ко ји ма су 
за бе ле же не ње го ве по но вље не мол бе упу ће не Пред сед ни штву Са-
бо ра. У тим мол ба ма он тра жи одо бре ње до пу ста (16.7 1915; 21. 12 
1915; 21.12 1916.), а Са бор их је увек по зи тив но ре ша вао. Прем да 
Све то зар При би ће вић ни је ак тив но су де ло вао у ра ду Са бо ра и пе-
штан ског пар ла мен та, он је, пре ма пи са њу ње го вог бра та Ада ма 
При би ће ви ћа, “жи во су дје ло вао у ра ду Хр ват ско - срп ске ко а ли ци-
је и при пре мао бу ду ће до га ђа је с при ја те љи ма.”17)

Тек на је сен 1917. го ди не, да кле не ко ли ко ме се ци по сле пр-
вих сиг на ла ра том из мо ре не Аустро - Угар ске да до ђе до се па рат-
ног ми ра, При би ће вић се вра тио у За греб. Си ту а ци ја је у Хр ват-
ској би ла са свим дру га чи ја од оне на по чет ку ра та. На и ме, 30. ма-
ја 1917. го ди не Ју го сло вен ски клуб у Бе чу, под вођ ством Ан то на 
Ко ро ше ца, под нео је Мај ску де кла ра ци ју у ко јој се зах те ва ло на 
те ме љу на род ног на че ла и хр ват ског др жав ног пра ва ује ди ње ње 
свих зе ма ља у Мо нар хи ји, у ко ји ма жи ве Сло вен ци, Хр ва ти и Ср би 
у јед но “са мо стал но, од сва ког го спод ства ту ђих на ро да сло бод но 

15) По го вор др. Бо га да на Кри зма на у књи зи С. При би ће ви ћа, п.д, стр.283.
16) ХрватскиНарод, 1 / 5.1 1940. у члан ку «Ко нац ве ли ких оп сје на».
17) Бог дан Кри зман, Хрватскаупрвомсвјетскомрату, Гло бус, За греб, 1989, стр. 102.
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и на де мо крат ској под ло зи осно ва но др жав но ти је ло, под же злом 
Хаб сбур шке ди на сти је.” Ову де кла ра ци ју по др жао је ве ли ки број 
по сла ни ка у Са бо ру. Њи ма се при дру жио и Стје пан Ра дић, чи је 
је оду ше вље ње за аустро у гар ске рат не по хо де из пр вих да на ра-
та, по сле по ра за и за мо ра на фрон то ви ма, у пот пу но сти спла сну-
ло. У при лог по врат ку Све то за ра При би ће ви ћа у За греб ишла је и 
крф ска кон фе рен ци ја (15.6 до 20.7 1917.) на ко јој су уче ство ва ли 
пред став ни ци срп ске вла де и Ју го сло вен ског од бо ра. Њен глав ни 
за да так био је да све ту са оп шти де кла ра ци ју о спрем но сти да се 
ство ри је ди стве на ју го сло вен ска др жа ва. Де кла ра ци ја је из гла са на 
20. ју ла 1917. го ди не, а ње но је ста но ви ште би ло да су Ср би, Хр-
ва ти и Сло вен ци је дан тро и ме ни на род, при зна та су сва пи сма као 
рав но прав на, а исто и цр кве. Тим ак том, не ка да шњи дру го ви из 
Хр ват ско - срп ске ко а ли ци је, Све то зар При би ће вић и Фра но Су-
пи ло18) (ко ји је са да био члан Ју го сло вен ског од бо ра) пот пу но су 
се при бли жи ли. Иде ја Све то за ра При би ће ви ћа о то ме да су Ср би 
и Хр ва ти “је дан исти на род” ти ме је ко нач но по ста вље на за те мељ 
бу ду ћег ује ди ње ња ју жно сло вен ских на ро да из ван хаб сбур шке мо-
нар хи је са они ма ко ји су се, ма да још крат ко вре ме, на ла зи ли под 
ње ним окри љем.

Сре ди ном де цем бра 1917 го ди не, да кле по сле три го ди не од-
су ство ва ња из Хр ват ске, Све то зар При би ће вић се обра тио по сла-
ни ци ма у Хр ват ском са бо ру. Освр нув ши се нај пре на из ла га ње 
пред став ни ка Стер че ви ће ве стран ке пра ва и Чи сте стран ке пра ва, 
об ја снио је за тим сво је ста ја ли ште по пи та њу осно ве за ко на о из-
бор ном ре ду. Том при ли ком он је за кљу чио да је “Хр ват ско - срп-
ска ко а ли ци ја би ла стран ка, ко ја је по че ла да из гра ђу је те ме ље на-
шег уста ва; исто та ко знам, да је сва ка устав на ре фор ма по те кла 
ини ци ја ти вом Хр ват ско - срп ске ко а ли ци је, по зна то је, да смо ми у 
про гла су 1905. го ди не, кад смо се пр ви пут на ро ду при ка за ли као 
стран ка, по ста ви ли као кар ди нал но пи та ње све оп ће из рав но, јед-
на ко и тај но пра во гла са.”19)

18) Фра но Су пи ло и Ан те Трум бић, ина че чла но ви Ју го сло вен ског од бо ра, при ста ли на 
ује ди ње ње са Ср би јом из тог раз ло га што су обо ји ца би ли Хр ва ти из Дал ма ци је и као 
та кви стре пи ли су да ће си ле Ан тан те у до го во ру са Ита ли јом при по ји ти јој Дал ма ци ју 
и де ло ве хр ват ског при мор ја. Ми сли ли су да ства ра њем јед не ве ће и вој нич ки ја че др-
жа ве у за јед ни ци са Кра ље ви ном Ср би јом мо гу до би ти га ран те да ће те зе мље оста ти у 
хр ват ским ру ка ма.

19) СЗ 6, стр. 171.
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Тре ба има ти на уму да су у тим да ни ма фран ков ци оста ли до-
след ни сво јој ан ти сло вен ској и аустро фил ској по ли ти ци. У ства-
ри, њи хо ва вер ност кру ни тра ја ла је све до кра ја ра та, а да су вр-
ши ли “кон фи дент ску ра бо ту” и би ли “не са мо кон фи ден ти вој них 
аустриј ских вла сти не го су спре ма ли за вје ру про тив Хр ват ског са-
бо ра и ауто но ми је зе мље” по твр дио је не по бит ним до ку мен ти ма 
хр ват ски бан Ми ха ло вић.20)

Упр кос ова квом ста ву фран ко ва ца и при ти сци ма вла сти, не-
за до вољ ство ста нов ни штва не пре ста но је ра сло, па је и ак тив ност 
по ли ти ча ра у њи ма би ла у стал ном успо ну. У из ја ва ма и по ру ка ма 
ко је су за ре да ле од кра ја 1917. го ди не, а ко ји ма се го во ри о по ли-
тич ком по ло жа ју Хр ва та, Сло ве на ца и Ср ба у Хаб сбур шкој Мо нар-
хи ји, не дво сми сле но се ис ти че зах тев за њи хо вим ује ди ње њем и 
ства ра њем за јед нич ке др жа ве. За греб та да по ста је сре ди ште по ли-
тич ког оку пља ња и по ли тич ке ак ци је на сло вен ском ју гу Мо нар хи-
је. Не ма ло зна че ње је при то ме има ла чи ње ни ца да је Хр ват ска од 
свих ју жно сло вен ских зе ма ља Мо нар хи је је ди на има ла ле ги тим но 
пред став нич ко те ло - Хр ват ски са бор.

СВЕТОЗАРПРИБИЋЕВИЋ
ИСТВАРАЊЕЈУЖНОСЛОВЕНСКЕДРЖАВЕ

Ак ци ја по ли тич ког оку пља ња про ју го сло вен ских по ли тич ких 
сна га по че ла је у ја ну а ру 1918. го ди не. По чет ни ко рак учи њен је 
у Сло ве ни ји ка да се 13. ја у а ра у Ма ри бо ру одр жао са ста нак по ве-
ре ни ка Сло вен ске на род не стран ке на ко јем је из ра жен зах тев за 
ује ди ње њем свих де ло ва је ди стве ног на ро да Сло ве на ца, Хр ва та и 
Ср ба у не за ви сну, сло бод ну др жа ву. На са стан ку је пред ло же но по-
ве зи ва ње свих стра на ка ко је сто је на том ста ја ли шту. Не ду го по сле 
то га усле дио је до го вор из ме ђу Стар че ви ће ве стран ке пра ва (др. 
Ан те Па ве лић, ста ри ји) и Ју го сло вен ског клу ба (др. Ан тон Ко ро-
шец) о са зи ва њу са стан ка по ли тич ких стра на ка и гру па из ју жно-
сло вен ских зе ма ља под аустро у гар ском вла сти у За гре бу. Са ста нак 
је одр жан 2 и 3. мар та 1918. го ди не, а при су ство ва ли су пред став-
ни ци: Стар че ви ће ве стран ке пра ва,  ди си ден ти из  Хр ват ско - срп-
ске  ко а ли ци је, по сла ни ци Со ци јал де мо крат ске стран ке Хр ват ске 
и Сла во ни је, Сло вен ске на род не стран ке, Сло вен ске на род не на-
пред не стран ке, пред став ни ци срп ских и хр ват ских стра на ка из 

20) Ми лан Мар ја но вић, «Фран ков ци у јав ном жи во ту Хр ват ске», Јавност, 2 / 1936, стр. 30.
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Бо сне и Хер це го ви не, пред став ни ци по ли тич ких гру па из Дал ма-
ци је, Ис тре и Ме ђи мур ја. По сле два да на рас пра ва на кра ју су се 
сло жи ли да сто је на ста но ви шту на род ног је дин ства и са мо о дре ђе-
ња, те да зах те ва ју “на род ну не за ви сност и на де мо крат ским те ме-
љи ма уре ђе ну др жа ву Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба.” Та крат ка из ја ва, 
на зва на За гре бач ка ре зо лу ци ја ре зул тат је ви ше ме сеч ног ра да на 
ре а ли за ци ји за ми сли о ор га ни за ци ји и по ве зи ва њу свих сна га ко је 
су се из ја сни ле за ју го сло вен ско др жав но  је дин ство.

Хр ват ско - срп ска ко а ли ци ја и њен во ђа Све то зар При би ће вић 
оста ли су из ван про це са на ци о нал не кон цен тра ци је, та ко да је њи-
хо во др жа ње на и шло на оштру кри ти ку и за мер ке стра на ка и гру па 
ко је су се збли жи ле у за јед нич кој ак ци ји. Та ко је “Глас Сло ве на ца, 
Хр ва та и Ср ба” пи сао да је “по ли ти ка зва нич не ре пре зен та ци је на-
ро да (оп. аут. - ми сли на Хр ват ско - срп ску ко а ли ци ју) у ди рект ној 
про тив но сти с на ци о нал ним аспи ра ци ја ма. Та ква по ли ти ка не мо-
же има ти оправ да ња и пред вањ ским сви је том фа си фи ку је на род-
ну во љу. Они ко ји не зна ју фак тич но ста ње код нас и не по зна ју 
иде а ле на ро да у овом ча су, сма трат ће ту по ли ти ку на род ном, јер 
Хр ват ско - срп ска ко а ли ци ја има фор мал ни при ста нак на ро да.” Но 
оно што је нај го ре у тој по ли ти ци, то је да она “ци је па на род ну во-
љу, де мо ра лиш ше на род и оме та му раз мах свих енер ги ја у ра ду 
за ве ли ки циљ.”21)О ста ву Хр ват ско - срп ске ко а ли ци је то ком 1917. 
и на по чет ку 1918. го ди не пи сао је и Вик тор Но вак ко ји је ис та-
као да је “слу жбе ни став Хр ват ско - срп ске ко а ли ци је оби ље жен 
пу ном па сив но шћу пре ма све му овом та ла са њу по ли тич ког стре-
мље ња. Жа ло сна је чи ње ни ца по ли ти ке опор ту ни те та, над му дри-
ва ња и - че ка ња би ла и у од лу ци ве ћи не Хр ват ског са бо ра ... ка да је 
об на вља ју ћи у сво јој адре си, у нај у жој сер вил но сти “ста ро став ни 
за вјет вјер но сти” мо ли ла Кру ну ми лост да јој по мог не до ћи до ује-
ди ње ња у окви ру Хаб сбур шке мо нар хи је.”22)

Те су ре чи би ле упу ће не пре све га на адре су Све то за ра При-
би ће ви ћа, ко ји је био глав ни кре а тор по ли ти ке Ко а ли ци је. При би-
ће вић је био из ло жен на па ди ма и дру гих но ви на, па је због то га 
био при си љен да од го ва ра са го вор ни це Са бо ра. Ура дио је то на 
сед ни ци од 9. ју ла 1918. го ди не. Освр нув ши се на кон цен тра ци ју 

21) Глас СХС од 6. мар та 1918. у члан ку под на сло вом “Ко а ли ци ја”, та ко ђер и у књи зи Хр-
во ја Мат ко ви ћа, СветозарПрибићевић,идеолог-страначкивођа–емигрант, Хр ват ска 
све у чи ли шна на кла да, За греб, 1995, стр. 49.

22) В. Но вак, п.д. стр. 59.
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го ре по ме ну тих стра на ка он је ре као да је то са мо “је дан ме тод” и 
“јед на так ти ка”, до дав ши, при том, да у по ли ти ци мо же да по сто ји 
и дру ги ме тод и дру га так ти ка, а то је “ме то да по дје ле уло га”. Он је 
да ље ис та као ка ко је у стал ном кон так ту са на ро дом, али да из тог 
кон так та он ни је ра за брао да на род ми сли да “да на шњу по ли тич ку 
си ту а ци ју тре ба ди ћи у зрак”, а да се не зна ка ква ће но ва си ту а ци ја 
на ста ти. “ По што је под се тио на из ја ве фран ко ва ца да је њи хов циљ 
уво ђе ње ко ме са ри ја та у Хр ват ској, ко ји би тре бао да ре ши на род-
но пи та ње “у хр ват ском прав цу”, При би ће вић пи та: “што ће би ти 
ако Ко а ли ци ја  на пу сти да на шњу си ту а ци ју и ако се поч не вла да-
ти без Са бо ра. Не ма сум ње да је вр ло ла ко и ко мот но ста ја ти на 
ста но ви шти ма ко ја су за у зе ла го спо да, јер го спо да не ма ју ни ка кве 
од го вор но сти у том по гле ду. Они су си гур ни да је ов дје јед на ве ћи-
на, ко ја чу ва Са бор, ко ја по др жа ва устав но ста ње и ко ја омо гу ћу је 
сло бод но по ли тич ко кре та ње.”23)

Ова кво При би ће ви ће во ста ја ли ште по ла зи од то га што је он 
сма трао за све вре ме ра та ну жним да се са чу ва Храв тски са бор, 
па је тај чин, по сле, се би при пи си вао као нај ве ћу за слу гу рат ног 
пе ри о да. Пи шу ћи 1926. го ди не о сво јој по ли ти ци и др жа њу Хр ват-
ско - срп ске ко а ли ци је у вре ме ра та, он на во ди да је за та кав свој 
став до био по др шку и че шких по ли тич ких кру го ва. На и ме, он та да 
по пр ви пут са оп шта ва да му је брат Ва ле ри јан, вра ћа ју ћи се 1918. 
го ди не из Пра га са ма ни фе ста ци ја сло вен ске со ли дар но сти, до нео 
по ру ку че шких по ли ти ча ра да тре ба да се са чу ва Хр ват ски са бор 
до од луч ног тре на “ма кар се мо ра ла због то га во ди ти и опор ту ни-
стич ка так ти ка.”24) При би ће вић је сма трао Са бор за ко ни тим пред-
став ни ком на ро да ко ме ни ко не мо же да при го во ри не ле га лан став 
и ко ји би “у јед ном на ро ду гдје је у ши ро ким со је ви ма био до ста јак 
осје ћај ле ги ти ми те та, мо гао у од луч ном хи сто риј ском ча су ка за ти 
сво ју мје ро дав ну ри јеч у ин те ре су ује ди ње ња на шег на ро да, сви ју 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.”25)

Но, и по ред ова ко из ло же них раз ло га, При би ће ви ћа је на ста-
ви ла да на па да опо зи ци ја. Је дан од нај же шћих у тим на па ди ма био 
је Стје пан Ра дић, ко ји је  по сле све сло вен ског кон гре са у Пра гу на-
пра вио за о крет у сво јој по ли ти ци та ко што је при хва тио иде ју ује-
ди ње ња са Ср би јом и Цр ном Го ром, али на “те ме љу де мо кра ци је и  

23) ДневникседницаХрватскогсабораза1918.годину, стр. 1071, 1078.
24) Ријеч, 274 / 1.12 1926. стр.2.
25) Исто.
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са мо о дре ђе ња на ро да.”26) Он на па да Ко а ли ци ју због “не сло бо да са-
ста ја ња у Хр ват ској и Сла во ни ји” на зи ва ју ћи је “та бо ром зло срет-
них ма гја ро на”, ко јем је “Све то пи смо ићи у Пе шту и бра ти ми ти се 
са Маџарима би ло од ср ца, би ло то бо же из по ли ти ке ... Ко а ли ци ја 
је по свом ра ду маџаронска ... ни је за пра ву сла вен ску сло гу, не го 
сла вен ство са мо као уз пут спо ми ње, је ди но им је до на ше сло ге са 
Сло вен ци ма и Ср би ма.”27)

Прем да је, ка ко се ви ди, Ко а ли ци ја би ла оп ту жи ва на за из да-
ју и ма ђа рон ство од стра не ве ћи не хр ват ских по ли ти ча ра, по сто је 
по да ци ко ји нам го во ре да је она одр жа ва ла ве зе са по ли тич ком 
еми гра ци јом. Та ко је При би ће ви ћев по ве ре ник, срп ски по ли ти чар 
у Бо сни и Хер це го ви ни, Да ни ло Ди мо вић 1917. го ди не от пу то вао у 
Швајцарску, а по чет ком 1918. го ди не пред ла гао и При би ће ви ћу да 
се од лу чи на пут у исту зе мљу.28) Ка да је др. Фран Ба рац као по сла-
ник по ли тич ких кру го ва из Хр ват ске по чет ком сеп тем бра 1918. го-
ди не по тре ћи пут бо ра вио у Швајцарској, пре нео је чла но ви ма Ју-
го сло вен ског од бо ра и не ко ли ко пи та ња Све то за ра При би ће ви ћа. 
Пр во од тих пи та ња гла си ло је: “У ко јем пси хо ло шком мо мен ту се 
ми сли да би Ко а ли ци ја тре ба ла отво ре но ис ту пи ти?” Из тог по да-
тка про из ла зи да је При би ће вић већ та да био спре ман да се укљу-
чи у оп ште на род ну ак ци ју, али је и ис пи ти вао си ту а ци ју и тра жио 
нај по де сни ји тре ну так. Ка рак те ри стич но је то да је При би ће вић 
сва пи та ња упу тио пре про бо ја Со лун ског фрон та, до га ђа ја ко ји је 
не су мљи во ра ди ка ли зо вао мно ге по ли ти ча ре. Ус пе си срп ске вој ске 
и са ве зни ка на Бал ка ну би ли су од лу чу ју ћи сиг нал на ак ци ју за све 
по ли ти ча ре, па и за Све то за ра При би ће ви ћа.29)

Ње го ва по ли тич ка ак тив ност у сеп тем бру 1918. го ди не да је 
пло да у ме мо ран ду му ко ји су бо сан ски по ли ти ча ри ста ви ли пред 
гро фа Ти су. На и ме, При би ће вић је не по сред но пред Ти син до ла-
зак у Са ра је во те ле фон ски раз го ва рао са Да ни лом Ди мо ви ћем, да 
би на те ме љу тог раз го во ра не што ка сни је био са ста вљен ме мо-
ран дум. У ње му, бо сан ски по ли ти ча ри на гла ша ва ју да Ју го сло ве ни 

26) СЗ, ВИ, стр. 1094.
27) Дом, 33/22.8 1918. стр.1.
28) Б. Кри зман, «По вјер љи ве ве зе из ме ђу Ју го сла вен ског од бо ра и до ма ћих по ли ти ча ра за 

ври је ме пр вог свјет ског ра та», Хисторијскизборник, 15 / 1962, стр. 22.
29) Х. Мат ко вић, п.д. стр.50.
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тре ба ју да по ста ну са мо ста лан на род и да тре ба ју да осну ју сво ју 
др жа ву, по зи ва ју ћи се при том на на че ло са мо о дре ђе ња на ро да.30)

Тај те ле фон ски по зив до вољ но го во ри у при лог чи ње ни ци да 
је Све то зар При би ће вић у сеп тем бру 1918. го ди не за у зео но ве по-
зи ци је и од луч ни је се ста вио про тив Аустро - Угар ске. До ду ше и 
раз вој до га ђа ја у сеп тем бру на го ве стио је те шке да не за Аустро 
- Угар ску. Но та гро фа Бу ри ја на од 14. сеп тем бра упу ће на “сви-
ма”, у ко јој се по зи ва ју све за ра ће не др жа ве на пре го во ре о евен-
ту ал ном при мир ју на и шла је на не га тив не ре ак ци је, за тим по че так 
са ве знич ке офан зи ве на со лун ском фрон ту у зо ру 15. сеп тем бра, 
као и Ти си но пу то ва ње, па ка пи ту ла ци ја Бу гар ске, упо зо ри ли су 
Све то за ра При би ће ви ћа да се бли же од лу чу ју ћи да ни и да у но-
вим усло ви ма мо ра да за у зме но ве по зи ци је. Уско ро му се пру жа 
при ли ка да на пра ви тај ко рак. На и ме, чим је осно ва но На род но 
ве ће Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба, као но ви по ли тич ки фак тор, ње-
го вих се дам чла но ва (Бу ди са вље вић, Дрин ко вић, Ко раћ, Ко ро шец, 
Ла ги ња, Пе три чић, Су на рић) по се ти ло је Све то за ра При би ће ви ћа 
у на ме ри да га при во ли да са Хр ват ско - срп ском ко а ли ци јом при-
сту пи Ве ћу. Прем да је дан ра ни је, При би ће вић у раз го во ру са Бу-
ди са вље ви ћем оце нио ка ко је акт осни ва ња на род ног ве ћа упе рен 
про тив Ко а ли ци је, При би ће вић је ипак у свом го во ру пред де ле-
га ци јом на гла сио ка ко осе ћа да се “бли же по ви је сни да ни од лу-
ке.”31)  Чим су пре го во ри са Ко а ли ци јом би ли до вр ше ни, при ве ден 
је кра ју про цес на ци о нал не кон цен тра ци је. Све то зар При би ће вић 
је у функ ци ји дру гог под пред сед ни ка На род ног ве ћа ушао у но ву 
фа зу сво је по ли тич ке де лат но сти. Са свим си гур но, он је за тај чин 
иза брао до бар тре ну так, јер се већ по чет ком ок то бра ја сно мо гла 
ви де ти суд би на Хаб сбур шке Мо нар хи је.

Ко а ли ци ја је у Ве ћу до би ла 12 ме ста, стар че ви ћан ци 6, со ци-
јал де мо кра ти 2, Ра ди ће ва Хр ват ска ре пу бли кан ска се љач ка стран-
ка 232), ра ди ка ли 2, гру пе око “Гла са СХС” 1, Но ви на 1 и Ма лих 

30) Да ни ло Ди мо вић је пи сао о те ле фон ском раз го во ру са Све то за ром При би ће ви ћем у 
“Пре по ро ду”, 7-14 /1922. и “Ри је чи” 295 / 23.12 1925.

31) Упо ре ди са Б. Кри зман, «Ства ра ње ју го сла вен ске др жа ве», Хисторијскипреглед, 1958 
/ 3-4, стр. 177.

32) Ра дић је 27. ју ла 1918. го ди не на сед ни ци глав ног од бо ра ХПСС -е, про гла сио сво ју 
стран ку ре пу бли кан ском. Сма тра мо да је то учи ње но [то под ути ском сли ке пр по а да ју-
ће Мо нар хи је и вас кр сле Со вјет ске ре пу бли ке, што под ути ца јем не за до вољ ног се ља-
штва и вој ске. При то ме тре ба има ти на уму да је Ра дић за др жао нео д ре ђе ни и су ви ше 
оп шти сми сао ре пу бли кан ства, ко ји је ка сни је пре тво рио у мит ко ји је из ра жа вао све 
оно што је хр ват ски на род не ја сно осе ћао и же лео.
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но ви на 1. Ова квим од но сом сна га у Ве ћу,  Све то зар При би ће вић је 
оства рио до ми нан тан по ло жај. У при лог то ме го во ри нам и чи ње-
ни ца да је на ње го во ин си сти ра ње у На род ном Ве ћу да се са зо ве 
Хр ват ски са бор ко ји би тре бао да се из ја сни о рас ки да њу на год бе, 
он за и ста и са зван 29. ок то бра 1918. го ди не. Ова кав При би ће ви ћев 
став био је пот пу но у скла ду са ње го вим уве ре њем да ле ги тим не 
од лу ке за Хр ват ску мо же да до не се са мо ње го во ле ги тим но пред-
став ни штво.

Ка да су се 29. ок то бра оку пи ли по сла ни ци у Са бо ру, Све то зар 
При би ће вић је у име гру пе са бор ских по сла ни ка под нео пре шни 
пред лог о рас ки ду др жав но прав них ве за са Аустро - Угар ском и 
о про гла ше њу Дал ма ци је, Хр ват ске и Сла во ни је са Ри је ком по све 
не за ви сном др жа вом ко ја ула зи у за јед нич ку на род ну су ве ре ну др-
жа ву Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба.33) Том при ли ком, из ме ђу оста лог, 
он је на гла сио да се ње гов пред лог за сни ва на на че лу на род ног са-
мо о дре ђе ња, а не на на че лу ле ги ти ми те та, твр де ћи ка ко “у чи та вом 
сви је ту да нас не ма ни ко га ко ји би ста јао на ста но ви шту ле ги ти ми-
те та, јер на че ло на род ног са мо о дре ђе ња ру ши сва ки ле ги ти ми тет.” 
Он се та ко ђер из ја снио за пот пу ну рав но прав ност Хр ва та, Ср ба и 
Сло ве на ца, а про тив сва ке ма јо ри за ци је, на гла сив ши да ка да би се 
у би ло ком од по ме ну тих на ро да “уври је жи ла бо ја зан  или сум ња 
... у јед на ку за шти ту, би ло јед на ки су ве ре ни тет ... он да би та сум ња 
иза зва ла ста ње, ко је би зна чи ло јед ну сла бост на ше но ве др жа ве 
и у тој сла бо сти ту ђин ски на ро ди, ко ји ће нас окру жи ва ти и ко ји 
ће га ји ти пре ма на ма им пе ри ја ли стич ке те жње, на шли би сна гу за 
се бе.”34)

Пред лог Све то за ра При би ће ви ћа, Хр ват ски са бор је при хва-
тио јед но гла сно. Хр ват ска је по ста ла део но ве Др жа ве Сло ве на ца, 
Хр ва та и Ср ба, са Пред сед ни штвом На род ног ве ћа на че лу, као но-
си о цем вр хов не вла сти у њој. По што је При би ће вић у На род ном 
ве ћу имао глав ну реч, са свим је ја сно да је и у но вој др жа ви власт 
би ла у ње го вим ру ка ма.

Тре ба да се ка же да је на тој сед ни ци пред став ник фран ко вач ке 
гру пе по сла ни ка дао из ја ву ко јом је, под при ти ском еле мен тар не 
про ва ле на род ног оду ше вље ња за иде ју је ди ства Хр ва та са Сло-
вен ци ма и Ср би ма, из ја вио да Стран ка пра ва при хва та пред лог, да 
се сва др жав на власт пре не се на На род но ве ће. Из ме ђу оста лог, др. 

33) Х. Мат ко вић, п.д. стр. 52.
34) Ј. Хор ват, ПолитичкаповијестХрватске, том 2, Би но за, За греб 1936, стр. 88-91.
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Вла ди мир Пре бег ре као и је и то да је про грам Стран ке пра ва “ис-
пу њен оним точ ка ма у ко ји ма за хтје ва об у ста ву на год бе и пре лом с 
Угар ском те ује ди ње ње сви ју хр ват ских зе ма ља у јед ну са мо стал-
ну нео ви сну др жа ву, и пред ло чит ће Са бор ски клуб Стран ке пра ва 
стра нач ком свом ви је ћу, ко је ће се са зва ти у нај кра ће ври је ме, да 
се Стран ка пра ва ра зи ђе.”35) Овим ге стом, Стран ка пра ва се са мо 
за тре ну так по ву кла, јер, ка ко ис ти че Вик тор Но вак, ње не ће “не-
за до вољ не при ста ли це, ко јих ни је био ма ли број, на ро чи то оних 
око Ста дле ра и Ша ри ћа у Са ра је ву или оних око сплит ског “Да на” 
и да ље про ду жи ти ин тим но кри ти зи ра ње сво јих пр ва ка. На ро чи то 
оних с ко ји ма се ни ка ко ни су мо гли сло жи ти и ни ка ко да схва те да 
им је са да но во до ба на мет ну ло сво јом ствар но шћу и искре но за ла-
га ње за сло гу и брат ство с пра во слав ним Ср би ма, ма и под ви дом 
Мах нич - Је гли че ва “По сла ња” на но вој Го спод њој њи ви, и на ра ду 
за је дан ов чи њак с јед ним па сти ром.”36)

По сле од лу ке да Хр ват ска има по ста ти са став ни део Др жа ве 
СХС у Са бо ру је “из би ла пра ва еруп ци ја, ур не бе сно кли ца ње и 
пље ска ње ... као и на Мар ко вом тр гу ... ка да је пред сјед ник Ме да-
ко вић спо ме нио Ср би ју као те мељ на ше по бје де ... Сил но кли ца ње 
Ср би ји ... за ступ ни ци по у ста ше са сје да ла ... као што и он да ка да 
је Све то зар При би ће вић спо ме нио др жа ву ко ја има си за ти од Со че 
до Со лу на.”37)

Истог да на са ста вље на је и по кра јин ска вла да за Хр ват ску и 
Сла во ни ју на че лу са до та да шњим ба ном Ан ту ном Ми ха ло ви ћем. 
Док су се во ди ли раз го во ри око пи та ња о то ме ко би тре бао да уђе у 
по кра јин ску вла ду на стао је спор из ме ђу Стје па на Ра ди ћа са јед не 
и Све то за ра При би ће ви ћа и гру пе око “Гла са Сло ве на ца, Хр ва та и 
Ср ба” с дру ге стра не, око то га ко би тре бао у но вој вла ди да пре у-
зме ре сор на род ног го спо дар ства. Ра дић је тра жио да се ње му по-
ве ри тај ре сор, што је При би ће вић од био. При би ће ви ћев по сту пак 
је са мо још ви ше за о штрио ње го ве од но се са Ра ди ћем, али ипак 
ни је до вео до кри зе у вла ди. Од тог ча са, сва ким да ном, из ме ђу 
При би ће ви ћа и Ра ди ћа раз ли ке су по ста ја ле све ве ће. У том тре-
нут ку, Све то зар При би ће вић је ис ка зао сво ју по ли тич ку моћ, али је 

35) Фер до Ши шић, ДокументиопостанкуКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца1914-
1919,На кла да Ма ти це хр ват ске, За греб, 1920, стр. 203, 204.

36) В. Но вак, п.д. стр.72.
37) Новости, 290 / 30.10 1918. стр.1.
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и ујед но утро пут ду го го ди шњем су ко бу ве ли ког до ма ша ја из ме ђу 
се бе и Стје па на Ра ди ћа. 

Тре ба има ти на уму да При би ће вић у Хр ват ској ни је имао 
озбиљ ног опо нен та. Фран Су пи ло, ко ји је та ко ђер ра дио на ства-
ра њу за јед нич ке др жа ве као члан Ју го сло вен ског од бо ра, а ко ји је, 
по што је на пу стио Хр ват ско - срп ску ко а ли ци ју, го ди на ма кри ти ко-
вао При би ће ви ћа да во ди опор ту ну по ли ти ку, умро је у сеп тем бру 
1917. го ди не. Фран ко вач ка по ли ти ка се на шла по ра же ном са мим 
чи ном ује ди ње ња. Та ко да је на хр ват ској по ли тич кој сце ни као је-
ди ни про тив ник При би ће ви ћу остао Стје пан Ра дић. 

При би ће вић је сву сво ју по ли тич ку ак тив ност на по чет ку 
но вем бра 1918. го ди не усме рио на то да ус по ста ви што је бр же 
мо гу ће ве зе са срп ским ре ген том Алек сан дром Ка ра ђор ђе ви ћем, 
Вр хов ном ко ман дом срп ске вој ске и чла но ви ма срп ске вла де у Бе-
о гра ду. По ти цај за то му је дао лич но срп ски ре гент ко ји је са мо и-
ни ци ја тив но, без зна ња вла де и оста лих по ли тич ких чи ни ла ца ко ји 
су пре го ва ра ли у Же не ви, тра жио ве зу са За гре бом и упо ре до ра-
дио на спо ра зу му са по ли тич ким пред став ни ци ма На род ног ве ћа 
СХС. У ис тој на ред би уоч љи ва је ре ген то ва ужур ба ност да лич но 
пре у зме ини ци ја ти ву у за вр шној фа зи ује ди ње ња и, ко ри сте ћи се 
не сло гом по ли тич ких пред став ни ка, да по ја ча свој по ло жај у вла-
сти.38) У скла ду са ре ген то вим на сто ја њи ма, При би ће вић упу ћу је  у 
Бе о град по себ ну де ле га ци ју На род ног ве ћа са за дат ком да ин фор-
ми ше ре ген та и чла но ве срп ске вла де о по ли тич кој и вој ној си ту а-
ци ји у ју жно сло вен ским зе мља ма ко је су до та да би ле под вла шћу 
Аустро - Угар ске и да до го во ре пр ве смер ни це о из град њи бу ду ће 
за јед нич ке др жа ве. У де ле га ци ји су се на ла зи ли др. Ла за По по вић, 
ма јор Дра гу тин Пер ко и Ва ле ри јан При би ће вић, ина че брат Све-
то за ра При би ће ви ћа. Ва ле ри јан При би ће вић је од мах име но ван за 
“кон зу лар ног аген та” На род ног ве ћа у Бе о гра ду, а ге не рал штаб ни 
пот пу ков ник Ду шан Си мо вић за иза сла ни ка Вр хов не ко ман де у За-
гре бу.39)У пре го во ри ма ко је су во ди ли у Бе о гра ду, тро ји ца по сла-
ни ка из За гре ба су “зах те ва ли у име сво јих су на род ни ка не по сред-
но ства ра ње јед не Ве ли ке и ује ди ње не Ју го сла ви је, ко ја би има ла 
јед ну је дин стве ну вла ду у ко јој ће Хр ва ти, Сло вен ци и Ср би би ти 

38) Ђор ђе Стан ко вић, НиколаПашићијугословенскопитање, књ. 2, БИГЗ, Бе о град 1985, 
стр. 214, 215.

39) Х. Мат ко вић, СветозарПрибићевићиСамосталнадемократскастранкадошесто-
јануарскедиктатуре, Ин сти тут за хр ват ску по ви јест Све у чи ли шта у За гре бу, За греб, 
1972, стр. 22.
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убу ду ће сто пље ни у јед но,”40) што је у осно ви би ла При би ће ви ће ва 
иде ја још из вре ме на сту ди ја.

Чим се де ле га ци ја вра ти ла из Бе о гра да, Вр хов на ко ман да срп-
ске вој ске упу ти ла је у За греб ге не рал штаб ног пот пу ков ни ка Ду-
ша на Си мо ви ћа, као свог по сла ни ка при Пред сед ни штву На род-
ног ве ћа Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба. Пот пу ков ник Си мо вић, ко ји је 
сти гао у За греб 13. но вем бра 1918. го ди не, од по чет ка је одр жа вао 
при сне ве зе са Све то за ром При би ће ви ћем.  Од ње га је Си мо вић 
до би јао оба ве ште ња о по ли тич кој си ту а ци ји и рас по ло же њи ма по-
је ди них по ли ти ча ра и гру па у На род ном ве ћу, а При би ће вић је опет 
пу тем Си мо ви ћа ус по ста вио из рав ну ве зу са Вр хов ном ко ман дом 
срп ске вој ске и ре ген том Алек сан дром.41)

На кон фе рен ци ји у Же не ви при хва ће ни су за кључ ци о фор-
ми ра њу ју го сло вен ске др жа ве, од но сно, њом је до го во ре но ује ди-
ње ње Др жа ве СХС и Кра ље ви не Ср би је ус по ста вом двој ног су ве-
ре ни те та. Ти ме је пред ви ђе но да, до усва ја ња Уста ва, по сто је две 
ствар но не за ви сне др жа ве (Ср би ја и Др жа ва СХС), што је не по-
сред но угро жа ва ло про грам ује ди ње ња срп ског на ро да, ин те ре се 
срп ске гра ђан ске кла се и ди на сти је. Иако пот пи сан, Же нев ски спо-
ра зум је су спен до ва ла срп ска вла да, а на то су ути ца ли раз вој си ту-
а ци је по сле про бо ја срп ске вој ске и ње них по бе да, те шко ста ње у 
ко јем се на шло На род но ве ће СХС по сле ру ше ња Аустро - Угар ске, 
али и по сто ја ње од ре ђе них сна га ко је су би ле за дру га чи је ре ше ње 
ује ди ње ња.

Док су пред став ни ци срп ске вла де, Ју го сло вен ског од бо ра 
и На род ног ве ћа би ли у Же не ви у ци љу по сти за ња што ско ри јег 
до го во ра, При би ће вић је био у За гре бу. Ода тле, он је на сто јао да 
до би је, пре ко Си мо ви ћа, ин фор ма ци је од Па ши ћа о де та љи ма по-
стиг ну тог спо ра зу ма у Же не ви. При би ће вић је при мио не ке ве сти 
“не слу жбе не гла со ве” ка ко сам ка же, али о де та љи ма спо ра зу ма он 
је тек тра жио ин фор ма ци је. У Си мо ви ће вом из ве шта ју на гла ша ва 
се да ве ћи на На род ног ве ћа и вла де сто ји на гле ди шту не раз двој не 
и не де љи ве др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца под ди на сти јом Ка-
ра ђор ђе ви ћа. У слу ча ју да Ју го сло вен ски од бор у Же не ви не за сту-
па иден тич но гле ди ште, вла ди Ср би је се су ге ри ше да из ја ви ка ко 
чла но ви Ју го сло вен ског од бо ра не по зна ју ми шље ње на ро да и да 
тра жи да се не по сред но са слу ша На род но ве ће у За гре бу. У из ве-

40) Ђ. Стан ко вић, п.д. стр.215,216.
41) Х. Мат ко вић, СветозарПрибићевић,идеолог,страначкивођа,емигрант, стр. 54.
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шта ју је на ве де но и При би ће ви ће во ми шље ње да тре ба од мах при-
сту пи ти фор ми ра њу за јед нич ке вла де ко ја би под у зе ла прет ход не 
ра до ве ка ства ра њу др жа ве.42)По сле ових Си мо ви ће вих из ве шта ја, 
а и на кон раз го во ра са др. Ла зом По по ви ћем и Ва ле ри ја ном При-
би ће ви ћем у Бе о гра ду, дво ру и ње му бли ским по ли тич ким кру го-
ви ма, по ста ло је ја сно да им је На род но ве ће да ле ко по вољ ни ји 
парт нер у пре го во ри ма не го Ју го сло вен ски од бор пред во ђен Ан-
том Тур мби ћем ко ји се још од Крф ске де кла ра ци је за ла гао за по-
шти ва ње ауто но ми ја и за себ но сти по је ди них по кра ји на.

По што На род но ве ће ни је има ло ни ка квих ин фор ма ци ја о за-
кључ ци ма Же нев ске кон фе рен ци је, При би ће вић је за тра жио из 
Бе о гра да по вер љи ве ин фор ма ци је да би 16. но вем бра при мио од 
ми ни стра Мом чи ла Нин чи ћа оба ве ште ње о  за кључ ци ма Же нев ске 
кон фе рен ци је. У том се оба ве ште њу на во ди да су Па шић и опо зи-
циј ске гру пе би ли у за блу ди с об зи ром на рас по ло же ње на ро да из-
ван Ср би је, јер ина че не би при ста ли на же нев ске за кључ ке. Нин-
чић је на гла сио да у Бе о гра ду сти чу ути сак ка ко “из ве сни хр ват ски 
кру го ви” на ме ра ва ју да одво је Ср би ју и Цр ну Го ру од оста лих “на-
ших кра је ва” и да ство ре јед ну “чи сту аустриј ску ком би на ци ју”, 
као што је то би ла бив ша Аустро - Угар ска. На кра ју Нин чић пи ше 
да је срп ска вла да већ по зва на у Бе о град ка ко би се ис пра ви ло оно 
што је по шло ло шим пу тем у Же не ви и Па ри зу.43)

По сто ја ње На род ног ве ћа на че лу са Све то за ром При би ће ви-
ћем, чи је се гле ди ште о ства ра њу ју го сло вен ске др жа ве раз ли ко-
ва ло од гле ди шта Ју го сло вен ског од бо ра, а по ду да ра ло са оним 
срп ске вла де, пред ста вља ло је за Па ши ћа и дво ру вер не по ли тич ке 
кру го ве, еле мент ко ји ни је смео да оста не не ис ко ри штен. Још пре, 
у те ле гра му од 1. но вем бра, Па шић је мо лио ре ген та Алек сан дра 
да до ста вље ни му из ве штај о од но си ма са Ју го сло вен ским од бо-
ром и срп ском опо зи ци јом  до ста ви Све то за ру При би ће ви ћу, “ко ји 
у том ча су во ди На род ни од бор у За гре бу да он пред зме ко ра ке за 
оства ре ње на род ног ује ди ње ња.” Ре гент је из ве штај по слао При-
би ће ви ћу и у ње му га мо лио да убр за оства ре ње ује ди ње ња.44) Ти-
ме је по ста ло ја сно да је срп ском вр ху у Бе о гра ду На род но ве ће 
по ста ло да ле ко по вољ ни ји парт нер у пре го во ри ма од Ју го сло вен-
ског од бо ра, ко ји је ишао за тим да се “спре чи ве ли ко срп ски ме тод 

42) Исто, 56.
43) Бог дан Кри зман, «Срп ска Вр хов на ко ман да у да ни ма рас па да Аустро – Угар ске»,Хи-

сторијскизборник, 14, 1961, стр. 206, 207.
44) С. При би ће вић: п.д. стр. 32.
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ује ди ње ња и ко нач но ре ше ње од ло жи до Кон сти ту ан те у ко јој су се 
мо гле оче ки ва ти дру га чи је и при хва тљи ви је со лу ци је.”45) Због то га 
је те жи ште ства ра ња но ве др жав не за јед ни це пре не се но из ино-
стран ства у зе мљу. Та ко је Же нев ска де кла ра ци ја због ста ја ли шта 
срп ске вла де и др жа ња не ких чла но ва На род ног ве ћа у За гре бу по-
ста ла мр тво сло во на па пи ру, што је има ло не по во љан од раз на да-
љи раз вој уну траш шњих при ли ка у Кра ље ви ни СХС.

По сле то га, на сед ни ци Сре ди шњег од бо ра На род ног ве ћа би-
ло је за кљу че но да се у зе мљу по зо ву Ко ро шец и Трум бић ка ко би 
ин фор ми са ли ве ће о спољ ном по ло жа ју Др жа ве СХС, али је При-
би ће вић ис ко ри стио ту при ли ку да њи хов рад у ино стран ству под-
врг не кри ти ци, сма тра ју ћи да они не ма ју ни ка ква пра ва да скла па ју 
би ло ка кве оба ве зу ју ће уго во ре у име На род ног ве ћа.46)

Због то га је ве ћи на На род ног ве ћа 24. но вем бра 1918. го ди не, 
по што су у ње му из не ли ве о ма су ге стив не го во ре При би ће вић, а 
на ро чи то Јо сип Смо дла ка по пи та њу ује ди ње ња, до не ла за кљу чак, 
не са ве ту ју ћи се са Трум би ћем и Ко ро шцем, о ује ди ње њу Др жа ве 
СХС са Кра ље ви ном Ср би јом и Цр ном Го ром и о сла њу де ле га ци-
је од 28 чла но ва ко ји би тре ба ли да от пу ту ју у Бе о град и да та мо 
у спо ра зу му са срп ском вла дом и пред став ни ци ма свих стра на ка 
у Ср би ји и Цр ној Го ри нео д го ди во спро ве ду ор га ни за ци ју је дин-
стве не др жа ве. Пред ло же на је и пи сме на упу та (На пу так) за де ле-
га ци ју. По сле ду ге рас пра ве пле нум Сре ди шњег од бо ра при хва тио 
је тај пред лог. Про тив је гла сао са мо Стје пан Ра дић, ко ји се то-
ком но вем бра по чео да огра ђу је од ју го сло вен ства ко је је за сту-
пао Све то зар При би ће вић и ве ћи на Хр ват ско - срп ске ко а ли ци је. 
Том при ли ком он је на пао При би ће ви ћа и ње го ве дру го ве ка ко они 
ми сле “да је до ста го во ри ти да смо ми Хр ва ти, Ср би и Сло вен-
ци је дан на род за то што го во ри мо је дан је зик, па да за то мо ра мо 
има ти и је дин стве ну цен тра ли стич ку др жа ву, и то кра љев ство ... 
под ди на сти јом Ка ра ђор ђе ви ћа.. Ка ко је по вр шно, ка ко је плит ко 
и ка ко нео прав да но то ва ше ми шље ње! ...Е ако Ср би уисти ну хо ће 
та кву цен тра ли стич ку др жа ву и вла ду, Бог им је бла го сло вио; али 
ми Хр ва ти не ће мо дру ге др жав не уред бе не го са ве зну фе де ра тив ну 
ре пу бли ку.”47)Не ду го по сле про гла ше ња ује ди ње ња по ка за ло се да 

45) Дра го слав Јан ко вић, «Же нев ска кон фе рен ци ја о ства ра њу ју го сло вен ске за јед ни це 
1918. го ди не», Зборникрадова«Историја20.века»,св..5, стр. 258 - 259.

46) Ми ла да Па у ло ва, Југославенскиодбор, Про свјет на на клад на за дру га, За греб 1925, стр. 
573.

47) С. Ра дић, Изабраниполитичкиговори, Ме но ра, Опа ти ја 1995, стр.227-239.
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је Ра дић био у пра ву, јер је на пр вим из бо ри ма огром на ве ћи на Хр-
ва та упра во ње му, ко ји је био за “са ве зну фе де ра тив ну ре пу бли ку”, 
да ла  сво је гла со ве.

Сре ди шњи од бор се по но во са стао 26. но вем бра да рас пра ви о 
пи та њу од ла ска де ле га ци је На род ног ве ћа у Бе о град. До до го во ра 
ни је до шло, па се ве ћи на чла но ва Сре ди шњег од бо ра раз и шла око 
10 ча со ва уве че уве ре на да се су тра не иде у Бе о град. Ме ђу тим, 
оста так чла но ва Сре ди шњег од бо ра, при ста ли це Све то за ра При-
би ће ви ћа, по но во су се са ку пи ли у Ма лој дво ра ни Са бо ра и за кљу-
чи ли да се у Бе о град пу у је у 9 ују тро по себ ним во зом. Око 23 ча са, 
по сле за вр шет ка сед ни це окр ње ног Сре ди шњег од бо ра, гла сни ци 
су оби ла зи ли по је ди не де ле га те са за дат ком да им са оп ште да се у 
Бе о град пу ту је су тра и да бу ду спрем ни за по ла зак. 

При би ће вић  у сво јој књи зи ни је пи сао о дво днев ној рас пра ви 
у Сре диш шњем од бо ру На род ног ве ћа, ни ти је ишта ре као ка да је 
и ка ко је до не сен за кљу чак да де ле га ти от пу ту ју у Бе о град. Ве ро-
ват но је да му у ча сну пи са ња књи ге (1932. го ди на) ни је од го ва ра ло 
да ту сво ју за слу гу ис ти че.

Чим је де ле га ци ја сти гла у Бе о град, от по че ли су пре го во ри, у 
ко ји ма ни је био при су тан Ни ко ла Па шић, та ко да је пре суд ни чи-
ни лац у оства ри ва њу ује ди ње ња био сам ре гент Алек сан дар, прем-
да су у име срп ске стра не пре го во ре во ди ли пред став ни ци срп ске 
вла де.

Де ле га ци ја На род ног ве ћа у Бе о гра ду иза бра ла је од бор пе то-
ри це са за дат ком да из ра де текст адре се ко ју ће под не ти ре ген ту 
Алек сан дру. У рас пра ви о на цр ту адре се спо ри ли су се При би ће-
вић и Ан те Па ве лић ста ри ји. Па ве лић је тра жио да се у адре си и 
од го во ру ре ген та Алек сан дра на гла си по шти ва ње др жав но прав них 
ис то иј ских ин ди ви ду а ли те та, од но сно да се ис так не по шти ва ње 
те ри то ри јал них гра ни ца по кра ји на, ауто ном на пра ва и од нос тих 
по кра ји на  пре ма др жав ној вла ди. При би ће вић се ус про ти вио зах-
те ву Па ве ли ћа, те је тра жио да се нај пре спро ве де ује ди ње ње две-
ју др жа ва, а да се о све му оста лом рас пра вља по сле. Па ве ли ће во 
по зи ва ње на На пу так На род ног ве ћа од 24. но вем бра При би ће вић 
је од би јао ту ма че ћи да он не пред ста вља зах те ве, већ са мо же ље, а 
о њи ма се мо же, ако бу де по треб но, рас пра вља ти и ка сни је, то ком 
пре го во ра о са ста вља њу за јед нич ке вла де.48)

48) Упо ре ди са др. Ан те Смит – Па ве лић, Др.АнтеТрумбић, Књи жни ца хр ват ске ре ви је, 
Мин хен 1959, стр. 217-220; Х. Мат ко вић, п.д. стр. 60, 61.
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И по ред њи хо вог не сла га ња, уско ро је са ста вље на “Адре са” 
ко ја пред ста вља ла ком про мис из ме ђу При би ће ви ћа и Па ве ли ћа, 
та ко да су се у њој на шле са мо не ке од иде ја из ра же них у На пут ку 
од 24. но вем бра. На чи ње ни цу да је Па ве лић по пу стио ути цао је 
и те ле грам при мљен од стра не Ју го сло вен ског од бо ра из ко јег је 
би ло ла ко уоч љи во да је ме ђу на род ни по ло жај Др жа ве СХС ве о ма 
те жак.49) По бе дом ко ју је од нео у бор би са Па ве ли ћем, При би ће вић 
је у ства ри учвр стио сво ју по зи ци ју у но во на ста лој др жа ви. 

Та ко је Алек сан дар 1. де цем бра 1918. го ди не пред де ле га ци јом 
На род ног ве ћа СХС и пред став ни ка Ср би је мо гао да про гла си ује-
ди ње ње Ср би је са зе мља ма Др жа ве СХС у Кра ље ви ну Ср ба, Хр-
ва та, Сло ве на ца. Ти ме је пре ста ла функ ци ја На род ног ве ћа као вр-
хов не вла сти на те ри то ри ју на се ље ном Ју жним Сло ве ни ма бив ше 
Мо нар хи је, а за При би ће ви ћа је за вр ше но јед но зна чај но по гла вље 
по ли тич ке де лат но сти. У то вре ме, ње му је ства ра ње ју жно сло вен-
ске др жа ве у те сној са рад њи са срп ском вла дом и ре ген том, би ло 
нај ва жни је. При то ме тре ба има ти на уму да је он, као Ср бин из 
кра је ва ко ји су ду го вре ме на би ли под Аустро - Угар ском ви део бу-
дућ ност Ср ба из тих зе ма ља са мо у чвр стом по ве зи ва њу са Ср би-
јом, што је са свим од го ва ра ло ци ље ви ма и ин те ре си ма срп ске бу-
жо а зи је, вла де и дво ра. До ду ше, При би ће вић то чвр сто по ве зи ва ње 
ви ди као ожи во тво ре ње ју го сло вен ства у сми слу на ци о нал ног ста-
па ња. Он се од луч но про ти вио и ује ди ње њу на те ме љу ду а ли зма. 
Ду а ли стич ка кон цеп ци ја но ве др жа ве за При би ће ви ћа је по ку шај 
ства ра ња фрон те пре ма Ср би ји, а он је хтео упра во чвр сто ује ди-
ње ње са Ср би јом. Због то га је он фор си рао да се ује ди ње ње што 
пре спро ве де, јер је до бро знао да би у слу ча ју сва ког од ла га ња у 
ак ци ју се укљу чи ли и по ли ти ча ри ко ји ни су би ли са гла сни са ње го-
вом кон цеп ци јом, а то су би ли пред став ни ци Ју го сло вен ског од бо-
ра. Тек мно го го ди на ка сни је он је при знао да је тај ње гов по сту пак 
био “по ли тич ка и устав на по гре шка што од лу ке о пред ме ту ује ди-
ње ња, ко је је у Бе о град до ни је ла де ле га ци ја На род ног ви је ћа спо-
ра зум но с пред став ни ци ма вла де и срп ских стра на ка, ни су при је 
њи хо ва про гла ше ња би ле под не се не пле нар ној сјед ни ци На род ног 
ви је ћа у За гре бу, ко је је је ди но би ло овла ште но ко нач но их при хва-
ти ти. По ште но при зна јем свој удио у тој коб ној по гре шки.”50)

49) Исто.
50) С. При би ће вић, п.д. стр. 28.
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* 
*   *

Пра те ћи и ана ли зи ра ју ћи по ли тич ку ак тив ност Све то за ра 
При би ће ви ћа у вре ме Пр вог свет ског ра та мо же мо да за кљу чи мо 
да је овај по ли ти чар во дио ра чу на ка ко о ин те ре си ма срп ског на ро-
да та ко и о ин те ре си ма Хр ват ско-срп ске ко а ли ци је. И је дан и дру ги 
ин те рес по кла па ли су се са основ ном При би ће ви ће вом ми сли во-
ди љом у по ли тич ком жи во ту, а то је да Ср би И Хр ва ти су на род са 
два име на ко ји тре ба да за јед нич ки ра ди на ства ра њу ју жно сло вен-
ске др жа ве. Ме ђу тим, бу ду ћи да је При би ће вић био срп ски по ли ти-
чар ко ји је ипак пр вен стве но у том пе ри од во дио ра чу на о срп ским 
по ли тич ким ин те ре си ма, он је за раз ли ку од ве ћи не хр ват ских по-
ли ти ча ра, ује ди ње ње са Ср би јом сма трао нај хит ни јим по ли тич ким 
по те зом ко ји тре ба оства ри ти без су ви шних по ли тич ких до го во ра 
о уну тра шњем уре ђе њу за јед нич ке др жа ве. Ова кав став од вео је 
Хр ва те и Ср бе у за јед нич ку др жа ву у ко јој су се, баш због При би-
ће ви ће ве ис хи тре но сти, ве о ма бр зо су ко би ли у ве зи са мно гим пи-
та њи ма ме ђу ко ји ма су до ми ни ра ла пи та ња: уну тра шњег уре ђе ња, 
уста ва и гра ни ца.  

DarkoGavrilovic
RELATIONSHIPBETWEENYUGOSLAVISM
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ysisof its politicalactivities that ranged in threeareas:
effortstomaintaingoodSerbo-Croatpoliticalrelationsin
theCroatian-Serbian coalition and and efforts tomain-
tainthecoalitioninpower,toprotecttheSerbianpeople
inCroatiaduringthewar,andapproachestothecreation
oftheYugoslaviabeforetheendofthewar.
Keywords:SvetozarPribićević,Yugoslavism,Serbianna-
tionalidea,Croat–SerbianCoalition,Serbs,Croats,First
WorldWar,Yugoslavia,Serbia
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Resume
AnalyzingpoliticalactivityofSvetozarPribicevicduring
theFirstWorldWar,we can conclude that he took into
accountboththeinterestsoftheSerbsaswellasthein-
terestsofCroatian-SerbianCoalition.Bothinterestswere
matchedwithelementaryPribicevic’sguidingthought in
hispolitical life, and that is, that, SerbsandCroatsare
theonenationwithtwonamesthatshouldworktogether
tocreateaSouthSlavicstate.However, since thePribi-
cevicwasaSerbianpoliticianwhowastakingcareabout
Serbian political interests, hewas unlikemostCroatian
politicians,fortheunionwithSerbia,consideredthemost
pressing politicalmove that should be achievedwithout
excessivepoliticalagreementontheinternalstructureof
thecommonstate.ThisattitudeledtheCroatsandSerbs
into a common state in which, just because Pribicevic
compulsion, soon clashed onmany issues amongwhich
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arethedominantissues:interiordesign,theconstitution
andboundaries.
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