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Сажетак

Рад има за циљ да по ка же зна чај За дар ске ре зо лу ци је 
(до не те 16. и 17. ок то бра 1905 у исто и ме ном гра ду), до не
те за хва љу ју ћи ис так ну тим срп ским по ли ти ча ри ма из Хр
ват ске, Сла во ни је и Дал ма ци је. У то вре ме пред ста вља ла је 
кру пан по ли тич ки до га ђај у жи во ту ју жно сло вен ских зе ма
ља ко је су би ле у скло пу Аустро у гар ске мо нар хи је. Њо ме су 
би ле при хва ће не од лу ке прет ход но до не ше не Ри јеч ке ре зо лу
ци је (до не те 3. ок то бра 1905), у ко јој је ис так ну та же ља за 
по бољ ша ње др жав ноправ ног по ло жа ја Хр ват ске те ује ди
ње ње са Дал ма ци јом, уз услов да се при зна рав но прав ност 
срп ског са хр ват ским на ро дом у свим сфе ра ма по ли тич ког и 
кул тур ног жи во та тих по кра ји на. Та ко ђе, из ра же на је по др
шка ма ђар ској опо зи ци ји око оства ре ња др жав не са мо стал
но сти уз исте усло ве ко је су до не ли хр ват ски по ли ти ча ри у 
Ри је ци. Глав на од ли ка За дар ске ре зо лу ци је је у то ме што је 
пр вен стве но го во ри ла о срп скохр ват ској са рад њи, уте ме
љу ју ћи та ко по ли ти ку “но вог кур са“ ко ја је би ла у свом раз
вит ку на тим про сто ри ма, на су прот прет ход но по ме ну тој 
ре зо лу ци ји у ко јој су у цен тру па жње би ли хр ват скома ђар
ски од но си и са рад ња.

Због ње ног ли бе рал ног и де мо крат ског про гра ма при
хва ти ли су је го то во сви на пред ни ји срп ски и хр ват ски кру
го ви тог до ба. За то ову срп ску ре зо лу ци ју ко ја је до не ше на у 
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До на то вом гра ду мо же мо на зва ти пре крет нич ким по ли тич
ким ак том у уну тар по ли тич ком по гле ду и нај ви шим до ме
том срп скохр ват ских од но са пре ства ра ња пр ве за јед нич ке 
др жа ве тих на ро да. Ипак, због свог про ју жно сло вен ског ка
рак те ра иза зва ла је ка ко одо бра ва ња та ко и на па де у свим 
ва жни јим срп ским и хр ват ским по ли тич ким кру го ви ма. У 
бли жој или да љој ве зи с по ме ну том ре зо лу ци јом усле ди ли су 
у свим овим зе мља ма круп ни по ли тич ки до га ђа ји ко ји су на
кон Пр вог свет ског ра та до ве ли до Ује ди ње ња.
Кључ не ре чи: Дал ма ци ја, За дар,  Ср би,  Хр ва ти, но ви курс, 

1905.
Октобра ове године навршава се сто десет година од

доношењадвевеомазначајнерезолуцијеусрпско-хрватској
историји.Прва јеРијечка,којусудонелихрватскиполити-
чари3.октобра1905. године, адвенедељекаснијеуследи-
ла је и Задарска резолуција, документ донешен од стране
српских заступника из Хрватске, Славоније и Далмације,
16.и17.октобра1905.годинеуистоименомграду.Обесто-
јеуближојилидаљојвезисаполитичкимдогађајимакоји
сууследилиусвимјужнословенскимземљаманапрагу20.
века.Овадвадокументасуоддалекосежногзначења,наро-
читоакосе сагледаразвојполитичкихприликакоји јепо-
томидовео,крајемПрвогсветскограта,доослобођењатих
простораод„austroma đar skog go spod stva“.1Такође,несамо
наширимпросторимакоје су тададелилиСрбииХрвати,
него и уДалмацији, (тада аустријској покрајини) у којој је
серодионови,модернисрпско-хрватскидоговор,оличену
поменутимрезолуцијама,насталесуповољнијеприликепо
СрбеуХрватској,анарочитоуДалмацији.Њиховкултурни,
просветниипривреднираддобијадонеклеслободниједело-
вање,наравноколикосутададозвољавалеоколностиипри-
ликестрогеаустријскевласти.Ипак,сједнестранепопушта
борбени притисакХрвата, који се враћају јужнословенској
оријентацији,асдругеисамиСрбиизвлачепоукуиздота-
дашњеподвојенеполитичкеборбе.2 

1 ČulinovićFerdo,„Zadarskarezolucija“,Zbor nik – Za dar (ur.J.Ravlić),Zagreb,
1964,str.250.

2 Новоустановљеномполитиком,српскиполитичкиикултурниживотнаПри-
морјуушаојеусвојутрећуфазуразвојаитрајаојесведо1914.годинечека-
јућирасплетирешењејужнословенскогпитањанаБалкану.(Види:ВојинД.
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Овај историјски период важио је за стање када су не
само политичка него и културна дешавања прелазила из
уско националних и верских, те временом добијала шире
јужнословенскообележјесвојственотомдобу3већгаможе-
моназватиизреломфазомсрпско-хрватскиходносаукојој
седошлодополитичкогкомпромисаштојеизродилонови
националниоптимизамидовелодоближегмеђусобногкул-
турногповезивања.Југословенска(српско-хрватска)историј-
сканаукасматралагајесапунимправомкаонајвећидомет
међусобниходносадвајупоменутихнародапреУједињења.

Верауполитикупомирењаиусаглашавањазаједнич-
кихциљеваоличенихуполитици„новогкурса“,кадасеузме
периододготовотридеценијемеђусобненетрпељивостии
неуспелих покушаја слоге, остављала је доста простора за
резервисаностодстранекакоСрбатакоиХрватауДалма-
цији.4Предоношењапоменутихрезолуцијачаксеосећало
„политичкомртвило“,апатијазаопштународнуствар,пасе
тежиштетихполитичкиходносадонеклебилопребацилоу
Хрватску иСлавонију.5 Како би се остварио хрватско-срп-

Калинић,Кул тур ни пре по род Ср ба у Се вер ној Дал ма ци ји од 1848. до 1914. 
го ди не,Факултетполитичкихнаука,Београд,2014,докторскадисертација).

3 Догодилосетадауготовосвимјугословенскимземљаманеколикопресудно
важнихдогађаја,којисупоказалиснажнутенденцијуширокихнароднихмаса
заослобођењеодапсолутистичкихрежимабилосвојих(СрбијаиЦрнаГора),
билотуђинских(ХрватскаиМакедонија)одстраногутицајаиексплоатације
упривредномсектору.Истовремено сазревају тежње за зближавањеми са-
радњомсвихјугословенскихнарода,којесупосле1878.годинебилезамрле.
Година1903.бележиуХрватској јакополитичкотрвењенарелацијиСупи-
ло–Трумбић–Смодлакинеполитикеновогкурсакојаједовеладозближавања
СрбаиХрвата(DinkoForetić,„Godina1903.–godinaprogresivnihpokretakod
jugoslovenskihnaroda“,Za dar ska re vi ja,br.1–2,1984,str.121).

4 Неуспели покушај политичког српско-хрватског споразума познат као „За-
дарскикомпромис“десиосе1888.годинеуистоименомграду.Потекаојеод
Бјелановићаазациљјеимаозаједничконаступањенаизборима.Србибиу
СевернојДалмацијипотомдоговорудобилипоједнозагарантованоместоу
Царевинскомвећуиземаљскомодбору.Наиме,разлогјебиоштосеизборни
котаризаДалматинскисаборипоменутовећенисуподударалипакандидат
Српскестранкеникаконијемогаопроћи.ИакојебиоприхваћенодБјелано-
вићевогкруга,одстранесрпскихконзервативаца,клерикалацаиБокеља,ни-
јебиоприхваћен.Напокон,1897.године,постигнутјеполитичкимспоразум
измеђународњакаиСрпскестранке,алијесмртнајчувенијегЂевршчанина
икандидатазаЦаревинсковећеомелаудаљемполитичкомраду(KostaMilu-
tinović,Voj vo di na i Dal ma ci ja 1760–1914,Prosveta,NoviSad1973,340–344).

5 „Prenimose“,Du brov nik,br.38,25.5.1908.
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скиспоразумнаПриморју,билојенеопходнодатакваидеја
заживиикодсународникапрекоВелебита.Свакако,већаје
одговорност била код већинског народаХрвата неголи код
мањинскихСрба.Какосуправашикрајем19.ипочетком20.
векабилиизузетнојакиполитичкиактеринадалматинском
тлу,билојепотребнодаизвесниполитичарипопутЗадрани-
на,уредникаNa rod nog li sta,ЈурајаБјанкинијаиСплићанина
дрЈосипаСмодалкедоживеполитичкуеволуцијуизрелост.6 
Наравно, изузев дон Иве Продана, „трабанта д-ра Јозефа
Франка“, уредника задарске ултраклерикалне и проправа-
шкеKa to lič ke Dal ma ci je,којисесатаквомполитикомникада
нијемирио.7Ипак,требаиматиувидудасујакипротивници
идаљебилипреосталиконзервативниправашкизаступни-
циуДалматинскомсаборуназивајућисечистимправашима
окупљенимокодонИвеПродана.ПопутфранковацауХр-
ватскојиСлавонијинегиралисусрпскуједнакост,сматрају-
ћиСрбеполитичкимХрватима.8 

Такође,нетребазаборавитидаje1901.годиненасве-
тлост дана изашло од стране православног далматинског
ЕпископаНикодимаМилаша (Шибеник1845–1915Дубров-
ник)чувеноисторијскоделоПра во слав на Дал ма ци ја којеје
додатно узбуркало већ одавнопробуђене клерикалне и на-
ционалнедуховеуДалмацији.Овомсвојомкњигом,Милаш
јеимаозациљдапокажеправославнимДалматинцимапро-
шлостњиховевереуДалмацији.Насловзаоводелоеписко-
пуМилашуједаопоменутиорганримокатоличкецрквеKa
to lič ka Dal ma ci ja.ПодуредничкомПродановомпалицомпо-
менутилистјекрозштампуиброшурекојејеиздаваоотво-

6 ЗаСмодлакусеможерећидајебиоправиидеологипротагонистаполитике
„новог курса“. Сматрао је да је српско-хрватску слогу могуће постићи ако
сеизменихрватскаполитикакојасетемељиланатријализму.Сматраоједа
докгодуДалмацијибудетоликопристалицатријализмаколикоихима,тасе
слоганећемоћиостварити.Тријалистичкаидејанарочитосеразвилаодоку-
пацијеБиХ(1878)иводилајеусвевећираскоракхрватскуисрпскуполитику.
АкосепитањесједињењаДалмацијесабанскомХрватском–размишљаоје
Смодлака–„pre ne se iz okvi ra mo nar hi je u krug na ših za jed nič kih (tj. hr vat skih i 
srp skih – I. P,na ci o nal nih aspi ra ci ja“,текадсеСрбиувере„da se hr vat ska po
li ti ka okrеnula pro tiv beč kog re ži ma slo ga će se na met nu ti kao ne što što je sa svim 
pri rod no i ne mi nov no“(Jo sip Smo dla ka, Iza bra ni spi si (ur.RismondoVladimir),
Split1989,str.44).

7 „НакнадниизбориуДалмацији“,Ср бо бран,бр.102,9(22)5.1907.
8 BerošJosip,„Zadarskopitanje“,Za dar ska re vi ja,br.5,1966,str.381.
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ренонападаоправославнуверу,говорећикакосујетуђинци
унелиуДалмацијусредином19.века.Милашјеодговорио
историјски,хронолошкимредом,истакавшизначајсвихбор-
биитешкихискушењакојасуњиховипрециморалидаиз-
држеуодбранииочувањувересвојихотаца,наглашавајући
да своју веруморају даљубе и поштују и да је она једина
која водика спасењу.9Најзначајнијеисторијскоделоизпе-
рапоменутогдалматинскогепископапохвалилајетадашња
српскаштампаизостаткаМонархијеиСрбије,астизалесуи
многепохвалеодсвештенстваинародауДалмацији.10 

Поменутадешавања тих годинакоја су сеогледалау
оштрим националним и верским конфротирањима довољ-
но нам говоре каква је клима владала у српско-хрватским
односима.Међутим,главниполитичкипреокретдешавасе
међуистакнутимхрватскимправашимаАнтомТрумбићем
(Сплит1864–1937Загреб),ФраномСупилом (Цавтат1870–
Лондон 1917), Јосипом Смодлаком (Имотски 1869–Сплит
1956)идр.Изузетанјепримерпоследњегпоменутогполити-
чаракојијош1903,напуштастаруправашкуполитику,даби
након1905.годинеосноваоХрватскупучкунапреднустран-
кусаорганомPuč ka slo bo daуградуисподМарјана.11Нова
политичкаснагаубрзојенапредовалаширећиидејесрпско–
хрватскеслоге.Поредпоменутих,извеснуулогуодиграоје
иДубровчанин,изХрватскенароднестранке,дрПероЧин-
грија (Дубровник 1837–Дубровник 1921). Са тако снажним
политичкимфигурама,новиполитичкикурсвременомједо-
бијаосвевишезамахаипристалица.Јакеразлогетребатра-

9 Бурнидогађајииз1896.годинеуДалмацији,нарочитоуВрлици,изазвалису
Милашада у својој васкршњојпосланициустанепротив унијаћењаправо-
славнихуДалмацији.Такосезадарскиепископсвевишепочеоинтересовати
заисторијуправославневеренатимпросторима.Пунечетиригодине,кадгод
биимаослободногвремена,бавиосеовомтематиком.СкупљаојеграђууЗа-
дарском,Дубровачком,Венецијанскомидругимархивима.Натемељуаутен-
тичнихписанихдокумената,Милашјеизнеочврстауверењадајесвеоношто
јетадаизносиларимокатоличкапропагандаплодњиховогверскогфанатизма.
ИзнеојеаргументедајеправославнаверабилајединаверауДалмацијипреко
900година.У10.векутадашњидалматинскиепископиподлегалисуутицају
романизмаиодтадасеправославнавераодзваничнепретворилаугоњенуве-
ру(КалинићВојин,До при нос Ни ко ди ма Ми ла ша кул тур ном пре по ро ду Ср ба 
у Дал ма ци ји,Београд–Шибеник2009,стр.128).

10 Исто,стр.128.
11 ПретогалистсезваоSlo bo da.
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житииутомештосухрватскиполитичарибилиуглавном
незадовољниодносомАустријепремаДалмацији,посебноу
економскимпитањима,јерјекаопокрајинаДалмацијазнат-
нозаостајалазадругимхабзбуршкимземљама.Такође,међу
њимајесталнобиоприсутанистраходимперијалнеполи-
тикесуседнеИталијепремачитавомЈадранскомприморју.

Сдругестране,Српскастранкаједоживелавеликипо-
треспролазећиупотоњимгодинамакрозмногетурбуленци-
је.ИстегодинеумројењенхаризматичнивођаСавеБјелано-
вића(Ђеврске1850–Задар1897)године.Изполитичко-кул-
турногнаслеђапоследњегквартала19.векапремахрватским
странкама,анарочитопремаправашима,кодсрпскихпрвака
владалојеизразитонеповерење,такодасеунекимтренуци-
мачинилодајествореннепремостивјаззапостизањебило
каквогзначајнијегкомпромиса.Кадајетлозасрпско-хрват-
ско јединство сазрело уХрватској иСлавонији, снажно се
одразилоинабраћунаПриморју.Стогајеполитичковођство
Српскестранкеодлучилодаутаквојситуацијиприхватисве
гласнији позив са друге стране како би свомнароду доне-
липолитичку,културнуисвакудругуравноправностради
светлијебудућности.Такосенакондубровачкихпреговора
1903.годинеједанодпрвихзначајнијихпокушајазаједничке
политикедесиоуДрнишу.Натомстаромполитичкомбоји-
штуСрбаиХрватауСевернојДалмацијиуавгустуистего-
динеизабранојезаједничкоопштинсковеће.12

Најважнији корак српски политичари су учинили са-
станкомуСрпскојчитаонициуЗадру.Утадаглавномграду
аустријскепокрајинеДалмације,којијеважиозакултурнии
политичкицентарСрбауСевернојДалмацијитогдоба,оку-
пилосеукупнодвадесетишестпредставникасвихсрпских
странакасаобестранеВелебита.13Једногласносуизгласали
чувенуЗадарскурезолуцију16.и17.октобра1905. године,
која јеуследиланаконпретходнеРијечкерезолуције,доне-
те од стране хрватских политичара тринаест дана раније.14 

12 ReneLovrenčić,Ge ne za po li ti ke „no vog kur sa,Institutzahrvatskupovijest,Za-
greb,1972.str.203.

13 Види:ВојинД.Калинић,Кул тур ни пре по род Ср ба у Се вер ној Дал ма ци ји од 
1848. до 1914. го ди не,Факултетполитичкихнаука,Београд,2014,докторска
дисертација.

14 Ријечкарезолуцијајеполитичкидокументкојегсудонелиистакнутихрват-
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Састанкомјепредседаваодубровчанин,дрАнтунПуљези.15 
ДалматинскеСрбепредстављалисучлановиУправногодбо-
раСрпскестранкенаПриморју.Међуњимапосебносусеис-
тицалиЗадраниндрУрошДесница,КнињанинДушанАма-
новићиДрнишанинТодорМиовић,доксусадалматинског
југа,ДубровникаиБоке,били:дрАнтунПуљези,дрБалдо
Гради,ЂуроВукотић,дрЛујоМаци.Двасрпскапредстав-
никасаЦаревинскогвећауБечу:дрРадославКвекићиАн-
дријаВујатовићШаров,ВладимирСимић,ЈосипКулишићи
КрстоКовачевић,каозаступницинаДалматинскомсабору,
иВладимирДесница,начелникОбровачкеопштине.

Поредравноправностидванарода,тезалагањазасје-
дињењесаХрватскомиСлавонијом,требанагласитидасуу
центруспоразумабилаикултурнапитања.Напрвомместу
тојебионазивнародногјезика,дасеназивасрпскимилихр-
ватским.Затим,ушколскимустановамадасрпскоимебуде
равноправнохрватском,каоисрпскаихрватскаисторија,те
даученициучеобаписма,ћириличноилатинично. (ПРИ-
ЛОГ1)

–питањепоштовањазаставе,„да у оним оп ћи на ма гдје 
су Хр ва ти и Ср би за сту па ни у оп ћин ском ви је ћу, бу ду оп ћи не 
из вје ша ва ти не са мо за ста ву ве ћи не не го за ста ву и ма њи не 
ви је ћа, ако иста из но си ба рем тре ћи ну укуп ног бро ја ви јећ
ни ка“.16

скиполитичариизХрватскеиДалмације3.10.1905. годинеуистоименом
граду.Произашлајеизполитике„новогкурса“покренуте још1903.године
којасетемељиланасрпско-хрватскомспоразуму.Њомесе,поредпроклама-
цијесавезасамађарскомопозицијомзадатибудућизаједничкиполитичкици-
љевиодкојисунајважнији:равноправностобанарода,борбазауједињење
ХрватскеиСлавонијесаДалмацијом,супростављањемдаљојгерманизацији,
иполитици„продоранаИсток“.Поменутициљевиштосетребалопостићи
зближавањемсаМађаримаиИталијанима.Састављањурезолуцијенајвише
супотпомогли:АнтеТрумбић,ФраноСупило,ПероЧингрија,ЈурајБјанкини
идр.ПрихватилисујесвехрватскестранкеосимЧистестранкеправаиХр-
ватскепучкесељачкестранке.

15 ИзХрватскесуприсуствовалиследећисрпскипредставници:каоизаслани-
цисредишњегодбораСрпскенароднеСамосталнестранке:адвокатдрБог-
данМедаковић, уредник, Светозар Прибићевић, свештеници Вељко Лукић
иПетарКрајновић,дрПетарБјелобрк,ВасоМугачевић.Затимизасланици
средишњегОдбора Српске народне радикалне странке: адвокати дрЂорђе
Красојевић,ЖаркоМиладиновић,МиливојБабић,ЈованРадивојевићВачић
(„Задарскисастанак“,Du brov nik,br.43,22.10.1905).

16 „Записник састављен у уреду земаљског уреда у Задру, дана 14. новембра
1905“,За ста ва,бр.266,4.12.1905.
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–дасепоштујеписмонакојемјеподнетподнесакне-
ком делу власти и покрајина, било ћириличким или лати-
ничнимписмом,идарешењаподнесакабудунаономписму
накојемсуподнесени.17

Између осталог, важно је напоменути да се на задар-
скомсастанкупрвипутдесилодасуСрбисаобестранеВе-
лебита дошли у директне политичке односе. Једногласним
одлукамасупристалинадаљизаједничкирадсаХрватима
радиобостраногбољитка.18

На крају, изабран је и одбор који би саХрватимана-
правиоспоразумозаједничкојакцији:изСрпскестранкена
Приморју:А.ПуљезииУ.Десница,одсамосталаца:Б.Меда-
ковићиС.Прибићевић,аодрадикалаЂ.КрасојевићиЈ.Р.
Влачић.

Одбор јеодмахпредаорезолуцијудрПериЧингрији.
ИстогданаодржалисуииталијанскипосланицинаДалма-
тинскомсаборуседницу,послекојесуиздалисвојесаопште-
ње.19

Уследдоговораизмеђухрватскихисрпскихполитича-
ранаДалматинскомсабору,Чингријајепрочитаонаседни-
циод14.новембра1905.годинезаписникукојемсусууглав-
номсветачкепотписаногспоразума:

„Оба клу ба сто је на ста но ви шту да су Ср би и Хр ва
ти је дан на род, да су јед ни пре ма дру ги ма рав но прав ни и да 
осо би то да нас, кад се у сви је ту, а по се би це у овој мо нар хи ји 
по ја вљу ју на ви ди ку  суд бо но сни до га ђа ји, ко ји за сје ца ју рав
но и у њи хо ве жи вот не и на род не ин те ре се, тре ба оку пља ти 
на род ну сна гу у на род не ре до ве, да их до га ђа ји не за тек ну 
не при прав не ∕...∕.20

Такође,српскиихрватскиклубовиуДалматинскомса-
боруодлучили14.новембраистегодине„да ста ве на чи сто 
она пи та ња по ли тич кона род на, ко ја из ме ђу Хр ва та и Ср ба 

17 Исто.
18 „По ка за ло се у За дру, да ме ђу свим Ср би ма из Дал ма ци је и Ср би ма опо зи ци

о на ри ма из Хр ват ске и Сла во ни је не ма раз ли ке. Сви су за то, да се по ку ша 
за јед ни ца са Хр ва ти ма, ако Хр ва ти при зна ду Ср бе“(„СрпскисастанакуЗа-
дру“,За ста ва,бр.239,8.10.1905).

19 ЛујоБакотић,Ср би у Дал ма ци ји од па да Мле тач ке Ре пу бли ке до Ује ди ње ња,
Прометеј,Београд,2002,стр.138-139.

20 Исто,стр.138-139.
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ни је су до са да би ла од ре ђе на или су јав ном жи во ту би ла по
во дом не спо ра зу ми је ва њу или пре пи ра њу“.21

УСаборуХрватскеиСлавоније, Задарскурезолуције
поздравиојеуимепотписникаРијечкерезолуцијеправашки
посланикАугустХарамбашић.Томприликомдао јеизјаву
солидарностиукојојјеизмеђуосталогрекаоиследеће:

„ /.../ Као Хр ват из ја вљу јем ов дје искре но и отво ре но 
да сам био не из мјер но сре тан ка да сам до жи вјео овај ко
рак на ше че сти те, пле ме ни те и ви те шке бра ће Ср ба да су 
се са на ма по ста ви ли ра ме уз ра ме у бор би за бо љу сре ћу и 
љеп шу бу дућ ност ове на ше за јен дич ке отаџ би не, ко ју су на
ши пра дје до ви за јед нич ки на се ли ли, ко ју су на ши пре ци за јен
дич ји бра ни ли /.../ . Та нам ре зо лу ци ја до ка зу је да ће ан до ћи 
срет но и бла го сло ве но ври је ме да се ви ше не да мо за во ди ти 
од ту ђин ца звао се он Ма ђар или Ни је мац, да с ебо ри мо за 
на ше за јед нич ко до ма ће ог њи ште, да се не ко ље мо за Бо сну 
и Хер це го ви ну не го да ра ме уз ра ме за јед ни чи по ра ди мо за 
сре ћу на шег на ро да хр ват ско га и срп ског име на и да јен доћ 
као кул тур ни љу ди у на род ном по гле ду у 20. ви је ку до ђе мо до 
ис прав но га ста но ви шта, да се по но си мо и јед ним и дру гим 
на род ним име ном, јер је и зна ност и хи сто ри ја нео бо ри во 
утвр ди ла да на naшем ју гу сва на ша пле ме на: Хр ва ти, Ср би, 
Сло вен ци и Бу га ри са чи ња ва ју је дан на род, јер го во ре јед ним 
је зи ком /.../“.22

Поред целокупне тадашње српско-хрватске јавности,
оберезолуцијепоздравилисусвојомрезолуцијомсрпскаи
хрватскапрашкаомладина.23Управотимладистудентиза-
дојениМасариковимидејамапоповраткуудомовинуумно-
гомесуучинилидаидејеизРијекеиЗадразаживеуживоту
Далмације.Наиме, својимнапредњачкимделовањему зна-
чајнојмерисууспелидаразводнетврдокорноправаштвои
осталефакторепопутклерикалстваиаустрофилствакојису
билипрепрека бољим српско-хрватскимодносиманаПри-
морју.24

21 „Записник састављен у уреду земаљског уреда у Задру, дана 14. новембра
1905“,За ста ва,бр.266,12.4.1905.

22 FerdoČulinović,„Zadarskarezolucija“,уZbor nik – Za dar (ur.J.Ravlić),Matica
HrvatskaZagreb,1964.стр.268.

23 „Резолуција српске и хрватске омладине уПрагу“,За ста ва, бр. 224, 15. 9.
1905.

24 MirkoLežaić,Ju go slo ven ski na pred njač ki po kret i nje gov od jek u Sje ver noj Dal



ВојинД.Калинић ЗАДАРСКАРЕЗОЛУЦИЈА

228

РијечкаиЗадарскарезолуцијадочеканесууДалмацији
углавномсодобрењем(осимкодфранковацаиклерикалаца),
убанскојХрватскојподељено (најоштријуопозиицјупоред
франковацаразвила јеХрватскасељачкастранкабраћеРа-
дића),доксууВојводиниизазвалекритикукодрадикалаи
кодлиберала,маданаразличитеипосадржиниипоформи.
ОноштојеуВојводини,безобзиранастранке,изазвалоот-
поребилајенесрећнаТрумбићеваформулацијаоспоразуму
измеђухрватскогиугарскогнарода:

„По ла зе ћи с тих прет по став ки, хр ват ски за ступ
ни ци сма тра ју да је њи хо ва ду жност бо ри ти се упо ре до с 
угар ским на ро дом за ис пу ње ње свих др жав них пра ва и сло бо
шти на, у увје ре њу да ће ре че на пра ва и сло бо шти не би ти од 
ко ри сти хр ват ско му и угар ско му на ро ду, а ти ме ће се уда ри
ти те ме љи трај но му спо ра зу мље њу оба ју на ро да“.25

 Поштојеовојизјавиизгубљеноизвидадасууправо
неугарскинародимеђукојимасусеналазилииСрбисачи-
њаваливећинууУгарској,оштројереаговаоинајутицајни-
јипрвакСрпскерадикалнестранке,уредникновосадскеЗа
ста ве,ЈашаТомић.

 Томићнијебиозадовољанниједномодоберезолуци-
је.Међутим,докјепрвуоштрокритиковао,другуЗадарску
резолуцијујехвалиоузвеликерезерве.

МихајлоПолитДесанчићнијебиозадовољансасадр-
жином и неодређеним формулацијама Ријечке резолуције,
бринућисесавеликомрезервомоњеномспровођењеудело
такосеистонијемогаосложитинисаконкретностилизова-
нимодлукамаЗадарскерезолуције.Ипак,признаодајепо-
тоњаприличноодређенијаодпретходне.Главнепримедбеје
изнеоулистуБра никисводиласенаследеће:

„Срп ским од лу ка ма, до не се ним у За дру, има се мно го 
шта при го во ри ти  ∕...∕ . По се би се раз у ме, да онај на род, ко ји 
те жи за сво јом сло бо дом, да та кав иза зи ва сим па ти је. Али 
ни је пи та ње о та квим сим па ти ја ма, већ је у пи та њу о од но
ша ју пре ма да на шњој ма ђар ској ко а ли ци ји и Ко шу тов ци ма. 
Ваљ да је чи ста ствар за нас Ср бе и Хр ва те да сло бо да, за 

ma ci ji (pr vi dio 1897−1903),Šibenik1939.
25 KostaMilutinović,Voj vo di na i Dal ma ci ja 1760 – 1914,Prosveta,NoviSad1973,

str.359
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ко ју се бо ре Ко шу тов ци, кош не усло вља ва уде ла у тој сло бо
ди за Ср бе и Хр ва те? То је баш оно, што се Ма ђа ри ма сваг да 
пре ба ци ва ло и пре ба цу је, да они хо ће сло бо ду за се бе, а не и 
за на ро де, ко ји с њи ма сто је у са ве зној или др жав ној за јед
ни ци∕... ∕.26

За кљу чак

Каоштосмопретходновидели,РијечкаиЗадарскаре-
золуција представљале су крупне политичке догађаје у ју-
жнословенскимземљаматогдоба.Српскарезолуцијакојаје
донетауДонатовомградуудржавно-правномпогледуизра-
жавадваосновна становишта.Истиче се антидуалистички
став јер захтева ревизију државног система Аустроугарске
каоиРијечкарезолуција.Изовогразлогасусрпскизаступ-
ниципоказалиспремностзаподршкумађарскојкоалицијиу
борбипротивдуализма.Сдругестранененапуштасестано-
виштеУгарско-хрватскенагодбеуколикосетичереинкопо-
рацијеДалмацијеХрватскојиСлавонији.Тадваставанису
опречнанегосемеђусобнонадопуњују.27Наиме,тадасесма-
тралодабисереформомдуалистичкогсистемаМонархији
моглирешитимногипроблемикојисунасталиусрпскими
хрватскимземљама.

Ипакнајвећизначајобаполитичкадокументаогледасе
утомештосуудобројмериуспелидасмирезаоштренесрп-
ско-хрватскеодносе.Наиме,билисукаментемељациглав-
неполугенаступајућојпројужнословенскојполитици„новог
курса“.У уској вези како са Ријечком тако и са Задарском
резолуцијомбилојеиоснивањесрпско-хрватскекоалиције
крајем1905. годинекоја је стајаланаопштимпринципима
којисубилидонешенинапоменутимсастанцима.Иако је,
какосмопретходнопоменулиималадостапротивникаме-
ђуполитичкимпрвацимаобанарода,била једовољно јака
даопстаненаполитичкомикултурномтлуунареднимго-
динама.Потоњимделовањемтакоалицијакрчилајебудући
заједнички југословенскипут.Стога је, без претеривањаи

26 Исто,стр.361.
27 FerdoČulinović,„Zadarskarezolucija“,уZbor nik – Za dar (ur.J.Ravlić),Matica

HrvatskaZagreb,1964,str.265.
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можемоназватинајважнијимполитичкимактомсрпско-хр-
ватскиходносапреУједињења.

При лог 1:

Такосусрпскиделегатиуимесвојистранака17.окто-
бра1905.годинеупросторијамаСрпскечитаоницеуЗадру
донелиследећурезолуцију:

„Тежњасвакогнародадасамодлучујеосвомбићуио
својојсудбиниморадаизазовесваког,којисамгинезасло-
бодом.Аданашњуборбумађарскогнародапоздрављамотим
радосније,штојесадашњидржавнисклоп,противкогајета
борбанаперена,свомснагомспутаваоиштоданасспутава
развитакнашеотаџбинехрватскогисрпскогнарода.Држав-
напаксамосталностУгарске,којабитадаживјеласамосво-
јимживотомирасполагаласамосвојомснагом,доњелаби
таквеполитичкеприлике, у којимабимађарскинародбио
упућендаусвомрођеноминтересупотражиспоразумсне-
мађарскимнародимаУгарске, да уњиховој снази угледа и
својуснагу,пада,заједносањима,аунаслонунатроједну
КраљевинуДалмацију,ХрватскуиСлавонију,осигураусло-
везасвојународнубудућностибезбједност.

Стогапотписанисрпскизаступницисрпскихстранака,
свјесниозамашеностиданашњегопћегполитичкогположаја
умонархијииузевшиуобзирстановиштезаузетоодхрват-
скихзаступниканаријечкојконференцији,изјављујудаће
подупријетиданашњипокретмађарскогнарода,којемуби,
зајендичкисХрватима,ифактичкипотпорупонудили,кад
би са странемађарски коалираних странака биле пружене
реалнегаранциједаћесеонезаузетикакобисе,узњихове
оправданезахтјевеиспунилеитежњеХравтскеиСлавоније
којеидузапроширењемњеногдржавно–правногположа-
ја,дајојсезајамчиштосамосталнијиполитички,културни,
привредниифинанцијалниопстанакиразвитак.

Подједнако траже и радиће потписани заступници и
изасланицидасеуХрватскојиСлавонијистворедемократ-
скеустанове,којеби јој зајамчилеслободануставанживот
и развитак, и уклониле данашње несносне парламентарне,
управнеидруштвенеодношаје.
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Стојећинатомстановишту,очекуједаћемађарскеко-
алиранестранке,својодношајпреманемађарскимнародима
уУгарскојпоставитинаправеднеоснове,какобисеовима
обезбједионародно-културниопстанакиразвитак.

ШтосетичезахтјевабраћеХрватазареинкопорацијом
ДалмацијеХравтскојиСлавонији,којајеипозитивнимзако-
нимазајамчена,приправнесусрпскестранкеуложитиисво-
јуснагузаостварењеовогзахтјева,акосесахрватскестра-
неуклонизапрека,којаједосадпрјечиласрпскојстранцина
Приморјудасезасједињењеизјави,атоједасесастране
Хрватаобавезнопризнаравноправностсрпскогнародасахр-
ватским.

ДабисепаксбраћомХрватимамоглиставитиуспо-
разумрадизаједничкеакције,бирасеодбородтрилица,са
три замјеника, којићеодлукудоставитиизвршномодбору
ријечкеконференције,исњиместупитиупреговореусми-
слуовеодлуке.

ДрПуљези.А.ВујатовићШаров,дрР.Квекић,Вуко-
тић, Ј.Кулишић,Симић, дрКовачевић, дрДесница,Тодор
Мијовић,дрГради,дрМаци,ДушанАмановић,Владимир
Десница,Б.Медаковић,дрВасоМуачевић,ПероКраиновић,
Вељко Лукић, дрПеро Белобрк, СветозарПрибићевић, др
ЂорђеКрасојевић, дрЖ.Миладиновић, др Ј. Радивојевић-
ВачићидрМ.Бабић“.28
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Vo jin D.Ka li nic

THE ZA DAR RE SO LU TION

Re su me

In the be gin ning of the XXth cen tury the Serbs and the Cro ats 
li ving in Cro a tia, Sla vo nia, and Dal ma tia, which in that mo ment 
we re the part of the AustroHun ga rian Em pi re, fo und them sel ves 
with gre at many dif fi cul ti es and many un re sol ved qu e sti ons. Alt
ho ugh they we re fre qu ently in di scor dan ce, and with dif fe rent po
ints of vi ew on the so lu tion of the ir na ti o nal in te rests, both wan
ted mo re po li ti cal fre e dom from Vi en na. In the se cir cum stan ces, 
hap pens the po li ti cal up he a val among the Cro a tian po li ti ci ans as 
they be gin to un der stand the need of an ac cord with the Ser bian 
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po li ti ci ans in or der to cre a te a bet ter fu tu re. The most im por tant 
re pre sen ta ti ves of the Ser bian par ti es from both re gi ons Cro a tia 
and Dal ma tia met in Za dar (Oc to ber 16/17, 1905) and adop ted the 
Za dar Re so lu tion. This do cu ment was a very im por tant po li ti cal 
de ci sion for the so uth Sla vic co un tri es in the AustroHun ga rian 
Em pi re ter ri to ri es. The Re so lu tion ac cep ted the de ci si ons of the 
pre vi o usly adop ted Ri je ka Re so lu tion (Oc to ber 3, 1905) in which 
the Cro a tia ex pres sed its de si re for im pro ve ment of its sta tele gal 
sta tus and its uni fi ca tion with the Dal ma tia. One of the con di ti ons 
we re  ma ke equ al the right of the Serbs and the Cro ats, re spect 
the Ser bian iden tity and hi story, na me the lan gu a ge Ser bian or 
Cro a tian, free use of the cyri lic alp ha bet, re spect for the na ti o nal 
flag. The Re so lu tion al so ex pres sed the wil ling ness to sup port the 
Hun ga rian op po si tion in ac hi e ving an in de pen dent sta te un der 
the sa me con di ti ons bro ught by the Cro a tian po li ti ci ans in Ri je ka. 
Whi le the Ri je ka re so lu tion was pri ma rily fo cu sed on the Cro a
tianHun ga rian re la ti ons, the Za dar Re so lu tion was abo ut Ser
bianCro a tian col la bo ra tion prac ti ced in the po li tics of the “new 
co ur se” and the strug gle for the na ti o nal li be ra tion and uni fi ca
tion of the so uth Sla vic co un tri es. The se ide as ga ve a Re so lu tion 
an im por tant ec ho al so in so me fo re ign po li ti cal cir cles.

This is why the Za dar Re so lu tion adop ted in Do nat’s town 
was a real mi le sto ne in the do me stic po licy. Be ca u se of its li be ral 
and de moc ra tic pro gram it was ac cep ted by all the pro gres si ve 
Ser bian and Cro a tian po li ti cal cir cles. Ho we ver, be ca u se of its 
so uthsla vic cha rac ter it pro vo ked not only an ap pro val but al so 
a di sap pro val of so me po li ti cal cir cles. The events which ac com
pa nied the Re so lu tion bro ught to the Uni fi ca tion af ter the World 
War I.
Keywords: Dal ma tia, Za dar, 1905, Serbs, Cro ats, „new  co ur se“. 
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