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Сажетак
Аутор  ће у ра ду на осно ву ре ле вант не ар хив ске гра ђе и до-

ступ не ли те ра ту ре да ана ли зи ра раз вој сло бод ног зи дар ства ме ђу 
Ср би ма и Хр ва ти ма до 1929. го ди не као и ме ђу од нос истог са ја ча-
њем срп ско-хр ват ских по ли тич ких ве за. По сма тра ти ће се и про-
бле ма ти ка ства ра ња ју жно сло вен ске др жа ве, кон цепт уну тра шњег 
уре ђе ња, њен раз вој и уну тра шњи по ли тич ки су коб те са по ме ну-
тим про це си ма на сто ја ти да по ве жу де ша ва ња ме ђу сло бод ним зи-
да ри ма.
Кључ не ре чи: ма со ни, Ср би, Хр ва ти, Кра ље ви на Ср ба Хр ва та и Сло ве-

на ца, уни та ри зам, фе де ра ли зам.

РАДМАСОНАНАЈУЖНОСЛОВЕНСКОМ
ЈЕДИНСТВУИСТВАРАЊУЗАЈЕДНИЧКЕ

ДРЖАВЕОДКРАЈА19.ВЕКАДО1918.ГОДИНЕ

Иде ја о ства ра њу за јед нич ке др жа ве ју жно сло вен ских на ро-
да раз ви ја ла се то ком 19. ве ка и по чет ком 20.ве ка. С дру ге стра-
не, по ли тич ко ис ку ство у Хр ват ској до 1897. го ди не по ка за ло је да 
при ти сак из ва на, пре све га од стра не вла да ју ћих кру го ва из Бу дим-
пе ште, не ће мо ћи да се укло ни без за јед нич ке бор бе Хр ва та и Ср ба 
и без де мо кра ти за ци је јав ног жи во та. Хр ват ска се и да ље на ла зи ла 
под же сто ким при ти ском ре жи ма ба на Ку е на Хе дер ва ри ја, ко ји је 
ишао за тим да Хр ват ску по ко ри ис кљу чи вим ин те ре си ма угар ске 

* Рад је ре зул тат ра да на про јек ту “Дру штве ни од но си Ср ба и Хр ва та, на ци о нал ни иден-
ти тет и ма њин ска пра ва с аспек та европ ских ин те гра ци ја”, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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вла де. Су о че ни са су мор ном по ли тич ком ствар но шћу у ко јој су се 
стран ке оба на ро да ис цр пљи ва ле у ме ђу соб ној бор би, је дан део 
омла ди на ца ко ји је тек ушао у свет по ли ти ке, Хр ва та и Ср ба из За-
гре ба, од лу чио је да кре не дру гим по ли тич ким пу тем. Та ко су у фе-
бру а ру 1896. го ди не сту ден ти за гре бач ког уни вер зи те та, усме ри ли 
енер ги ју на оку пља ње хр ват ске и срп ске омла ди не, по ку ша ва ју ћи 
да је при до би ју иде јом на род ног је дин ства.1) Ова иде ја, по ста ла је 
срж иде о ло ги је јед ног де ла сту де на та ко ји су се ка сни је ак тив но 
на ста ви ли да ба ве по ли ти ком, а ко ји су пре ма до го во ру из Мак-
си ми ра ушли не са мо у стран ке ко је су ак тив но уче ство ва ле у по-
ли тич ком жи во ту Аустро-Угар ске већ и у ма со не. За јед нич ки став 
те На пред не омла ди не био је да се без про ме не по ли тич ког кур са 
та да шњих стра на ка, не мо же оства ри ти пре ко по треб но је дин ство 
(При би ће вић 1990:15). Због то га, од по чет ка 20.ве ка, са ула ском и 
на пре до ва њем при пад ни ка те тзв. На пред не омла ди не у по ли тич-
ке стран ке, курс истих је по чео да се ме ња у прав цу по тре бе да се 
Хр ва ти и Ср би удру же у по ли тич кој бор би за ве ћа по ли тич ка пра ва 
уну тар Аустро-Угар ске мо нар хи је.

Слич ним пу тем, 1897. го ди не, кре нуо је и је дан део хр ват-
ске омла ди не ко ја је би ла за не се на пре да ва њи ма То ма ша Ма са ри-
ка (ко ји је био ма сон – оп.аут.) у Пра гу о сло вен ској уза јам но сти, 
о бор би про тив кле ри ка ли зма и ап со лу ти зма. У том гра ду, они су 
по кре ну ли лист “Хр ват ска Ми сао”, у ко јем су  на гла ша ва ли да су 
Ср би и Хр ва ти је дан на род и из те иде је цр пе ли по тре бу бли ских 
по ли тич ких од но са. Пра шки омла дин ци су ана ли зи ра ли на за до ва-
ње по ли тич ког жи во та у зе мљи и при том до ла зи ли увек до је дин-
стве ног за кључ ка да се од бра на од ту ђин ске хе ге мо ни је мо же спро-
ве сти са мо срп ско - хр ват ском са рад њом.

Као што је не за до вољ ство по ли тич ком си ту а ци јом у зе мљи 
ра сло ме ђу На пред ном омла ди ном та ко је за вре ме вла да ви не ба-
на Ку е на Хе дер ва ри ја у Хр ват ској, ма сон ски удео у по ли тич ким 
бор ба ма у кон сти ту и са њу от по ра ма ђа ри за ци ји био све ве ћи. То 
се де ша ва ло због то га јер је број Сло ве на, пр вен стве но Хр ва та и 
Ср ба, за ин те ре со ва них за срп ско-хр ват ску по ли тич ку са рад њу, у 
сло бод но зи дар ским ло жа ма по сте пе но био све до ми нант ни ји. Ан-
ти кле ри ка ли зам, те жња за про све ћи ва њем на род них ма са али и 
усме ре ње упе ре но про тив ма ђар ских вла сти би ле су бит не озна ке 
де ло ва ња сло бод них зи да ра у Хр ват ској и то од оног тре нут ка ка да 
су сво јом број но шћу по че ли да би ва ју све за сту пље ни ји Хр ва ти и 
Ср би. (Га ври ло вић 2011:2) 

1) О пој мов ном и те о риј ском од ре ђе њу на ци је ви ди код Ми ло ван Ра да ко вић, На род и на-
ци ја – те о риј ске шко ле и прав ци, По ли тич ка ре ви ја, год.(XXI II) X, вол.30, бр.4/2011, 
стр.1-17.
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До по чет ка Пр вог свет ског ра та рад срп ских и хр ват ских ма-
со на био је усме рен на ус по ста вља њу до брих по ли тич ких од но са 
ко ји су на кон по чет ка Пр вог свет ског ра та би ли ста вље ни у слу жбу 
ства ра ња за јед нич ке ју жно сло вен ске др жа ве. Њи хо ви на по ри ни-
су би ли по др жа ни са мо од стра не до ма ћих по ли ти ча ра и углед них 
лич но сти, углав ном ма со на, као што су би ли Ан те Трум бић, Иван 
Ри бар или Ђор ђе Вај ферт, већ и од оних спо ља, по пут То ма ша Ма-
са ри ка и Едвар да Бе не ша. У ци љу ства ра ња за јед ни че др жа ве ма-
со ни су на рас по ла га ње ста ви ли све сво је еко ном ске и ду хов не сна-
ге. На кон ни шке де кла ра ци је с кра ја 1914.го ди не у ко јој је Ср би ја 
као свој рат ни циљ ис та кла ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
је дан део сло вен ских по ли тич ких еми гра на та из Аустро-Угар ске 
при хва тио је ову иде ју и фор ми рао Ју го сло вен ски од бор у апри лу 
1915.го ди не. Од бор је узео на се бе за да так да ино стра ну јав ност 
упо зна с иде јом ује ди ње ња ју жно сло вен ских на ро да у за јед нич ку 
др жа ву. Ин те ре сант но је спо ме ну ти да су ка ко у срп ској вла ди (Ђ. 
Вај ферт, Д. Сте ва но вић и В.У. Јо ва но вић) та ко и у Ју го сло вен ском 
од бо ру (Х. Хин ко вић, И. Ме штро вић, Ф. По точ њак, В. Пе тро вић и 
дру ги) ве ћи на би ли ма со ни ко ји су уса гла ша ва ли рад на ства ра њу 
за јед нич ке др жа ве. По кре та ли су ча со пи се или пак ко ри сти ли по-
сто је ће2) да би у њи ма ис так ну ти пу бли ци сти (оп.аут. нпр. Ми лан 
Мар ја но вић ко ји је био ма сон) мо гли да раз ла жу сво је иде је ве за не 
за по тре бу др жав ног је дин ства ју жно сло вен ских на ро да.3) Пре ко 
сво јих ве за у ма сон ским кру го ви ма по ме ну ти по ли ти ча ри су вр-
ши ли про па ганд ну ак тив ност и пу тем пре да ва ња на јав ним три би-
на ма или у про бра ним дру штве ним кру го ви ма, што је пр ви за по-
чео Хин ко Хин ко вић у ло жи “Fra ter ni te De Pe u ples” у Фран цу ској.4) 
Ма со ни ко ји су се на ла зи ли у вла сти Кра ље ви не Ср би је ина у гу ри-
са ли су свој “сто жер у Мар се љу ра ди ускла ђи ва ња је дин стве ног 
дје ло ва ња, али и ра ди пред ста вља ња ју жно сло вен ске иде је пред 
са ве зни ци ма...у ово ври је ме срп ско се ма сон ство по ве за ло и с нај у-
да ље ни јим зе мља ма у сви је ту“. (Ђ.Вај ферт 1923:4) Нај ја чу про па-

2) У ци љу ја ча ња ју жно сло вен ске са рад ње и ства ра ња за јед нич ке др жа ве ра ди ли су не ки 
од по зна тих ли сто ва по пут „Глас СХС“ и ри јеч ки „Но ви лист“).

3) То маш Ма са рик је по кре нуо ини ци ја ти ву да поч не са ра дом ча со пис „Neu Euro pe” ко ји 
је у јав ност пла си рао иде је раз би ја ња Аустро-Угар ске и ства ра ња сло вен ских др жа ва. 
Истог ок то бра 1916.го ди не осно ва но је дру штво Ser bian So ci ety of Gre at Bri tain ко је је 
ши ри ло ми сли о ства ра њу ју жно сло вен ске др жа ве, а ко је су осно ва ли углав ном исти 
љу ди ко ји су по кре ну ли ча со пис.

4) Ка да су сти за ли у ино стран ство, срп ски ма со ни су из но си ли пред та мо шњу бра ћу ин-
фор ма ци је о на си љи ма и зло чи ни ма по чи ње ним над оку пи ра ним на ро дом у Ср би ји. 
Срп ски ма со ни по себ но су апе ло ва ли на са ве зни ке, да се ску пља по моћ за ро бље ним 
и ин тер ни ра ним Ср би ма. Ви ше о то ме у Ђ (ор ђе). В(ај ферт), У еми гра ци ји, Не и мар, 
II/1923, 11, стр.3-11. У Иван Му жић, Ма сон ство у Хр ва та, Ла ус, Сплит, 2001, стр.187.
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ганд ну ак тив ност ма со ни су оства ри ли упра во у Фран цу ској, чи је 
је “сло бод но зи дар ство... би ло у оно до ба нај при сту пач ни је за тре-
ти ра ње на ци о нал них пи та ња,”( Ђ.Вај ферт 1923:4) а у чи јем пар ла-
мен ту био је и ве ли ки број сло бод них зи да ра. У при лог ства ра њу 
ју жно сло вен ске др жа ве на ру ше ви на ма Аустро-Угар ске го во ри ли 
су на За па ду То маш Ма са рик и Едвард Бе неш. Њи хо ва ак тив ност 
би ла је у скла ду са аспи ра ци ја ма че шких и сло вач ких на ци о нал них 
те жњи да се раз би је Аустро-Угар ска и ство ри је дин стве на че хо-
сло вач ка др жа ва. Ма да је аме рич ки пред сед ник Ву дро Вил сон (оп.
аут. та ко ђер ма сон) био 1917.го ди не за очу ва ње Аустро-Угар ске, 
ње го ву иде ју је с вре ме ном про ме нио Ма са рик и усме рио не са мо 
ње го ву од лу ку већ и од лу ке дру гих по ли ти ча ра из САД и Бри та ни-
је у прав цу ру ше ња Аустро-Угар ске.5) На и ме, Ма са рик је до ка зи-
вао да По ља ци, Че хо сло ва ци и Ју го сло ве ни ни су кул тур но ни жи 
од Аустри ја на ца и Ма ђа ра и да су зре ли за по ли тич ку сло бо ду.” ( 
Д.По лу жан ски1940:4-13) Стал на те за Ма са ри ка и Бе не ша би ла је 
да Не мач ку тре ба све сти на њу са му, Аустро-Угар ску по де ли ти те 
ство ри ти не ко ли ко но вих са мо стал них сло вен ских др жа ва, ко је ће 
ра ди сво га оп стан ка би ти при род ни по моћ ни ци Фран цу ске про тив 
Не мач ке екс пан зи је на Ис ток. Та ква по ли ти ка би ла је и по ли ти-
ка ју жно сло вен ских ма со на. Због то га је и рад Фран ка По точ ња ка, 
ис так ну тог ју жно сло вен ског по ли ти ча ра из Аустро-Угар ске био 
усме рен ка то ме да се ство ри др жа ва Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
ко ја би тре ба ла да бу де “од брам бе ним бе де мом про тив на је зде гер-
ман ске, за пре ком ства ра њу обру ча гер ман ско га свјет ског го спод-
ства.”6) 

На рав но, ни је са мо рад ма со на по го до вао рас па ду Аустро-
Угар ске и ства ра њу за јед нич ке ју жно сло вен ске др жа ве. Ова ква те-
за би ла би пре те ра на и не у ме сна. Овој си ту а ци ји у при лог су ишла 
ка ко де ша ва ња на фрон то ви ма та ко и уну тра шњи про бле ми ко ји су 
по тре са ли ову др жа ву са да љим раз во јем рат них де ша ва ња. Та ко је 
рас пад Аустро-Угар ске био иза зван и со ци јал ним и на ци о нал ним 
не ми ри ма ко је су во ди ли по ли ти ча ри не за до вољ ни за јед нич ком 

5) Пред сед ник Вил сон је при до би јан по сте пе но не пре кид ном ак ци јом срп ских, од но сно 
ју го сло вен ских по ли ти ча ра, по себ но од кра ја фе бру а ра 1917, па да ље, а и од Ма са ри ка 
лич но то ком 1918.го ди не. 

6) Ви ше о иде ја ма Фран ка По точ ња ка ве за ним за ства ра ње ју жно сло вен ске др жа ве, али и 
за ан ти ри мо ка то лич ки став, мо же се про на ћи у Фран ко По точ њак, Ка ко из гле да ју куб ни 
бло ко ви ко је су срп ски ма со ни при ни је ли у те ме ље ује ди ње ња Ср ба, Хр ва та и Сло ве на-
ца, Об зор, LXIX/1928, 87, стр.5. Ина че, овај по ли ти чар је у име Ју го сло вен ског од бо ра 
оти шао у САД где је уче ство вао на два кон гре са, на ко ји ма је био за сту пљен ве ли ки број 
исе ље нич ких ор га ни за ци ја у ци љу ре гру та ци је до бро во ља ца и ску пља ња фи нан сиј ске 
по мо ћи. По сле ње га, на истом за дат ку ра ди ли су Хин ко Хин ко вић и Ми лан Мар ја но вић.
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др жа вом, за тим по др шком Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва иде ји 
на ци о нал ног са мо о пре де ле ња и ства ра ња на ци о нал них др жа ва те 
ин те ре си ма Фран цу ске ко ја је ви де ла у ства ра њу Ју го сла ви је и Че-
хо сло вач ке мо гућ ност да се по диг не бра на за за у ста вља ње не мач-
ког на пре до ва ња. 

Сви ови раз ло зи ство ри ли су усло ве за по че так ује ди ње ња 
ју жно сло вен ских на ро да у за јед нич ку др жа ву. Пр во је Ве ли ка на-
род на скуп шти на у Но вом Са ду са ста вље на ве ћи ном од по ли тич-
ких пред став ни ка Ср ба и дру гих сло вен ских на ро да про гла си ла 
25.но вем бра 1918.го ди не ује ди ње ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње са Ср-
би јом7), да би дан ка сни је Ве ли ка на род на скуп шти на у Под го ри ци 
од лу чи ла да зба ци ди на сти ју Пе тро вић с вла сти у Цр ној Го ри и да 
се Цр на Го ра ује ди ни са Ср би јом. По том се при сту пи ло ује ди ње-
њу Др жа ве СХС са Кра ље ви ном Ср би јом. Про цес ује ди ње ња био 
је убр зан не са мо због на ци о нал ног ин те ре са Ср ба из обе др жа-
ве да жи ве у јед ној др жа ви већ и с јед не стра не због то га што је 
Ита ли ја при ти ска ла да се у ње ну ко рист оства ре од лу ке Лон дон-
ског уго во ра, пр вен стве но ка да је реч о при са је ди ње њу Дал ма ци је 
ита ли јан ској др жа ви, а са дру ге што је Хр ват ска би ла су о че на с 
број ним про бле ми ма: по ли тич ким, као тек на ста ла др жа ва не ре-
ше ног ме ђу на род ног ста ту са, за тим еко ном ским, на сле див ши ду-
бо ку кри зу ра том ис цр пље не зе мље и ко нач но без бед но сним, због 
све озбиљ ни јих прет њи ко је су из ви ра ле из уну тра шњих не ре да. 
Ка да се во ди ла рас пра ва око на чи на на ко ји ће се ре ши ти пи та ње 
ује ди ње ња са Ср би јом, у сва ко днев ним рас пра ва ма из би ја ла су два 
опреч на ста ва ме ђу срп ским и хр ват ским по ли ти ча ри ма, ко ји ма су 
се углав ном при кла ња ли по ли ти ча ри пре ма на ци о нал ном опре де-
ле њу: цен тра ли стич ки, ко ји је тра жио што те шњу са рад њу са Ср-
би јом и ко јем су у нај ве ћем бро ју би ли скло ни срп ски по ли ти ча ри 
из Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је, те фе де ра ли стич ки, 
ко ји је бу ду ћу др жав ну за јед ни цу за ми шљао као за јед ни цу у ко јој 
ће Хр ват ска, као са став ни део Др жа ве СХС има ти ве ћу сло бо ду 
од лу чи ва ња, те ко јем су би ли скло ни ји по ли ти ча ри хр ват ске на ци-
о нал но сти.  

7) Тре ба има ти на уму да је Вој во ди на у та да шњим окви ри ма(Бач ка, Ба ра ња и Ба нат) би ла 
у са ста ву Др жа ве СХС. 
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РАДМАСОНАHAЈАЧАЊУ

ЈУЖНОСЛОВЕНСКОГЈЕДИНСТВАУ
ЗАЈЕДНИЧКОЈДРЖАВИОД1918.ДО1929.

Чим је ре гент Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, ко ји је био ма сон,8) 
про гла сио 1. де цем бра 1918. го ди не ује ди ње ње Ср би је са Др жа вом 
СХС у за јед нич ку др жа ву, Кра ље ви ну СХС, по чео је про цес по ли-
тич ке ди фе рен ци ја ци је.9) Он се по ка зао ја сним већ при са ста вља њу 
пр ве вла де. Ка да је она по че ла да ра ди, про цес је по стао ја че из ра-
жен. Гру пе по ли ти ча ра су  за у зи ма ле ста во ве пре ма на чи ну на ко ји 
је из вр ше но др жав но ује ди ње ње и пре ма по ли тич кој прак си чи ји 
је глав ни но си оц био Све то зар При би ће вић (срп ски по ли ти чар из 
Хр ват ске), ина че во ђа Хр ват ско-срп ске ко а ли ци је ко ја је ус пе ла да 
се у Хр ват ској одр жи на вла сти и то ком ра та, упр кос свом ста ву 
о ну жној по тре би по ли тич ке са рад ње из ме ђу Ср ба и Хр ва та ко ја 
ни ка да ни је би ла до бро при хва ће на од стра не вла да ју ћих кру го ва 
Аустро-Угар ске. 

Ка да је реч о то ме да је При би ће вић био ак тив но укљу чен у 
на чин на ко ји је спро ве де но ује ди ње ње, тре ба има ти на уму да је 
оно спро ве де но без при су ства ијед ног од по ли ти ча ра и др жав ни ка 
ко ји су за вре ме ра та во ди ли ју го сло вен ски по крет и би ли нај од-
го вор ни ји за ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве.10) Чак је и по зи ци ја 
Ни ко ле Па ши ћа би ла по љу ља на код ре ген та Алек сан дра, ко ји је 
по чео да се ви ше осла ња на Сто ја на Про ти ћа и Све то за ра При би-
ће ви ћа, не го на зва нич не пред став ни ке - пред сед ни ка срп ске вла де 
или пред сед ни ка На род ног ве ћа СХС.11) Та ко је ује ди ње ње из вр ше-
но од стра не де ле га ци је сре ди шњег од бо ра На род ног ви је ћа Др жа-
ве СХС на че лу са Све то за ром При би ће ви ћем и Ан том Па ве ли ћем 

8) Ма да су не ки ауто ри тек сто ва о ма со ни ма твр ди ли да не ма по у зда ним до ка за о то ме да 
је ре гент Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић био ма сон, у при лог ње го вог члан ства у тој тај но-
ви тој ор га ни за ци ји твр де Ује ди ње не ве ли ке ло же Ср би је. Ви ди www.uvl.rs

9) О ре гу ли са њу осни ва ња и ра да по ли тич ких стра на ка у Кра ље ви ни СХС – Ју го сла ви ји 
ви ди код Урош Шу ва ко вић, Дру штве не про ме не и ре гу ли са ње по ло жа ја по ли тич ких 
пар ти ја у Кра ље ви ни Ср би ји и пр ве две ју го сло вен ске др жа ве, Срп ска по ли тич ка ми сао, 
бр.3/2010, год.17, вол.29, стр.317-332. 

10) Ви ше о ра ду С. При би ће ви ћа на ује ди ње њу и ства ра њу за јед нич ке др жа ве ви ди код Дар-
ко Га ври ло вић, По ли тич ка ак тив ност Све то за ра При би ће ви ћа у ства ра њу Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, The Sha red Hi story, Na ti ons, Sta tes and Di a spo ras of the For mer 
Yugo sla via, In sti tu te for Hi sto ri cal Ju sti ce and Re con ci li a tion – Ha gue, Cen tar za isto ri ju, de-
mo kra ti ju i po mi re nje – No vi Sad, Srem ska Ka me ni ca 2010, стр.177-194.

11) Све то зар При би ће вић, нд, стр.43,44, 96,97. Ви ше о на чи ну на ко ји је из вр ше но ује ди ње-
ње Др жа ве СХС и Кра ље ви не Ср би је ви ди код Га ври ло вић Дар ко, У вр тло гу на ци о на-
ли зма, Stylos, 2007, стр.143-181.
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ста ри јим и са дру ге стра не лич но пре сто ло на след ни ком Алек сан-
дром Ка ра ђор ђе ви ћем. У Бе о гра ду, Де ле га ци ја ни је пре го ва ра ла, 
што би би ло оче ки ва но у ова квој си ту а ци ји, са ср би јан ским и цр-
но гор ским по ли тич ким пред став ни ци ма. По што су зах те ви Де ле-
га ци је би ли не при хва тљи ви Алек сан дру12), на бр зи ну је сро че на и 
про чи та на 1.де цем бра 1918.го ди не но ва из ја ва (Адре са). Алек сан-
дар је по том, уме сто бо ле сног кра ља Пе тра, про чи тао про глас о 
ује ди ње њу „Ср би је са зе мља ма не за ви сне др жа ве Сло ве на ца, Хр-
ва та и Ср ба у је дин стве но Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.“ 
Убла же ни зах те ви Де ле га ци је, у Адре си су пре тво ре ни у „же ље“ 
ко је ни ко га ни су оба ве зи ва ле на из вр ше ње. По ли тич ка ди фе рен ци-
ја ци ја је уско ро по ста ла ја сна. С јед не стра не ста ја ли су они ко ји 
су, у ве зи са пи та њем уну тра шњег уре ђе ња, би ли за ја чу цен тра-
ли за ци ју, а са дру ге они ко ји су уну тра шњи мо дел за јед нич ке др-
жа ве ви де ли у фе де рал ном од но су.13) Др жа ва је би ла по де ље на на 
оне ко ји су би ли за мо нар хи ју и оне ко ји су би ли за ре пу бли кан ско 
уре ђе ње. Иде о ло шке по де ле су би ле ја сне, јер у др жа ви су се на 
по ли тич ком по љу уско ро су ко би ле стран ке ко је су би ле на ци о на-
ли стич ке, со ци ја ли стич ке и ко му ни стич ке. Си ро ви ет нич ки на ци-
о на ли зми, на ро чи то срп ски и хр ват ски, су се су ко би ли. Је дан од 
основ них ин те ре са срп ског на ци о на ли зма био да др жа ва бу де сна-
жно цен тра ли стич ки уре ђе на и да као та ква га ран ту је да не ће до ћи 
до од це пље ња кра је ва у ко ји ма жи ви срп ска ма њи на, а хр ват ски 
на ци о нал ни ин те рес на сто јао је да др жа ву учи ни фе де ра ли стич ком 
и да, у слу ча ју не за до вољ ства та квом др жав ном за јед ни цом, омо-
гу ћи Хр ва ти ма да иза ђу из ње.

У та квој си ту а ци ји, ве ли ка ве ћи на ма со на је ви де ла но ву др-
жав ну за јед ни цу као сво ју но ву отаџ би ну и при о ну ли су не са мо 

12) Упу те Де ле га ци је, на зва не На пу так, пред ви ђа ле су да уну тра шње уре ђе ње бу ду ће др-
жа ве од ре ди уста во твор на скуп шти на, а до ње ног са зи ва кра љев ску власт би об на ша ла 
по ро ди ца Ка ра ђор ђе вић. Те о рет ски, уста во твор на скуп шти на би др жа ву мо гла да про-
гла си и ре пу бли ком. На пу так је са др жа вао и ме ре ко ји ма су се по ку ша ле оси гу ра ти 
по себ ност др жа ва ко је ула зе у за јед ни цу. Сви по сло ви су тре ба ли да се де ле на за јед-
нич ке и по себ не (зе маљ ске, по кра јин ске). Тра же но је да се до Уста ва за др жи за те че но 
исто риј ско-те ри то ри јал но ста ње. Пред ви ђе но је ства ра ње Др жав ног ве ћа у ко јем би се 
са мо спо ра зу мом мо гли ре ша ва ти сви те мељ ни про бле ми.

13) Је дан од ис так ну тих хр ват ских по ли ти ча ра и ма со на Ан те Трум бић уче ство вао је у 
ства ра њу за јед нич ке др жа ве. Ма да је био име но ван за ми ни стра спољ них по сло ва, он 
је био за бри нут да у но вој др жа ви  не до ђе до “по ку ша ја пре на гље не цен тра ли за ци је”, 
што је сма трао не га тив ним за бу ду ћи раз вој др жа ве. Због то га је са гру пом хр ват ских 
и срп ских по ли ти ча ра кра јем 1918, ор га ни зо вао Ју го сло вен ску де мо крат ску ли гу. Про-
грам Ли ге је пред ста вљао по ку шај да се по ми ри на че ло уни тар не др жа ве са на че лом 
фе де ра тив ног уре ђе ња. Ви ше о то ме код Дра го слав Јан ко вић, Бог дан Кри зман, Гра ђа о 
ства ра њу ју го сла вен ске др жа ве (1.1-20.12 1918), Бе о град 1964, стр.723 као и код Бра ни-
мир Гли го ри је вић, Де мо крат ска стран ка и по ли тич ки од но си у Кра ље ви ни СХС, Бе о-
град 1970, стр.25.
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да је по ма жу кроз рад сво јих ло жа, већ и као по је дин ци и по ли ти-
ча ри.14) Сло бод ни зи да ри у Кра ље ви ни СХС су се ре гру то ва ли из 
еко ном ске и ин те лек ту ал не ели те. Ту ми сао сли ко ви то је опи сао 
Ђор ђе Вај ферт у 13-ој По сла ни ци Ве ли ког Мај сто ра од 5.4 1924.
го ди не: „Ме ђу на ма има: ве ли ких тр го ва ца, обрт ни ка, при вред ни-
ка, про из вод ни ка, тех ни ча ра, бан ка ра фи нан си је ра, за ко но да ва ца 
и дру гих од луч них функ ци јо на ра у про фа ном жи во ту.“ (Не не зић 
1987:397) Са гла сно ма сон ском прин ци пу ко јег је ис та као Мар ко 
Ко стрен чић „ма со ни тре ба да по сво јим скло но сти ма ула зе у ра-
зна со ци јал на стру ја ња, у све по ли тич ке пар ти је...тре ба по ра ди ти и 
око то га, да се ис так ну ти и при зна ти во ђе по кре та и стра на ка при-
бли же од но сно при до бе за ма сон ство, па он да учи не до брим ма-
со ни ма ...Ма со ни тре ба да сво ју по ли ти ку про жи ма ју ма сон ским 
на че ли ма, тре ба да ци је лу по ли тич ку и со ци јал ну бор бу упра вља ју 
по ма сон ским прин ци пи ма.“(Ibi dem:395,396) А ти прин ци пи би ли 
су по ста вље ни још у „На че ли ма“  из 1723.го ди не ко ја су би ла са-
ста вље на од три де ла: Исто ри је ма со не ри је, Ду жно сти и Про пи са. 
У Ду жно сти ма сто ји да ма сон је ду жан да се по ви ну је мо рал ним 
про пи си ма, да тре ба да бу де искрен и по штен, да у ма сон ске ло-
же не сме ју се уно си ти ни ка кве раз ми ри це и при ват не увре де и 
да ма со не ри ја има за циљ да осло бо ди људ ски дух би ло ка кве ти-
ра ни је и мен тал не тор ту ре, за ко ји је у сред њем ве ку, пре ма ста ву 
ма со на, углав ном би ла за ду же на Ри мо ка то лич ка цр ква. Та цр ква 
би ла је про гла ше на не при ја те љем ма со на и у Кра ље ви ни СХС. У 
при лог то ме све до че и ста во ви ло же Мак си ми ли јан Вр хо вац у ве-
зи са скла па њем кон кор да та са Ва ти ка ном где се у пи сму Ве ли ком 
мај сто ру ка же да „се у на шој јав но сти го то во и не чу је глас про тив 
то га...Ло жа Мак си ми ли јан Вр хо вац за сту па у то ме пи та њу са свим 
про тив но гле ди ште, и др жи да је уоп ће ци је ла на ша ма со не ри ја 
зва на да ...по ра ди ко ли ко мо же ви ше про тив скла па ња кон кор да-
та...Што се ти че вјер ских од но са уоп ће, то би на шем ста ја ли шту 
нај ви ше од го ва ра ло ра ста ва цр кве и др жа ве, ко ја тек оства ру је у 
пу ном зна че њу ри је чи на че ло сло бо де са вје сти...да спри је и мо пре-
си за ње цр кве на дру го под руч је. Та ква су под руч ја на ста ва и брак...

14) Од кра ја осам де се тих го ди на про шлог ве ка на ци о на ли стич ки ор јен ти са ни исто ри ча ри 
из Ср би је и Хр ват ске на сто ја ли су у сво јим ра до ви ма да пре на гла се ути цај ма со на у 
ства ран ју Кра ље ви не СХС. Твр ди ли су да је та др жа ва њи хо ва иде ја и њи хо во де ло. То 
ни је би ла исти на. До ду ше, исти на је да је ве ли ки број ма со на био укљу чен у рад стра-
на ка ко је су по др жа ва ле ства ра ње, а ка сни је и оп ста нак те др жа ве. О то ме ви ше ви ди 
код Ivo Ba nac, The Fe ar ful Assyme try of War: The Ca u ses and Con se qu en ces of Yugo sla via’s 
De mi se, Da e da lus, vol.121, no.2, The Exit from Com mu nism (Spring 1992), pp.1-174 kao i u 
I. Ba nac, Yugo sla via, The Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew, Vol.97, No.4 (Oct.1992), p.1099.   
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ов дје је ва жно још и то , да бу де за га ран то ва на сло бо да вјер ског 
опре дје ље ња код мје шо ви тих бра ко ва...“15) 

Још у ја ну а ру 1919.го ди не ма со ни су по че ли са ра дом на фу-
зи ји срп ских и хр ват ских ло жа.( Še star 1921:12) Раз го во ри су за-
вр ше ни 6.фе бру а ра 1919.го ди не од лу ком да се осну је „Вел. Ло жа 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца „Ју го сла ви ја“ ко ја би под сво је окри ље 
узе ла ка ко ло же у Ср би ји та ко и оне у Хр ват ској и све дру ге ко је би 
се на кнад но осно ва ле.(Še star 1934:65-66) На вр ху ју го сло вен ског 
ма сон ства на ла зио се не ка да шњи срп ски Вр хов ни са вет, ко ји је 
1919.го ди не по стао Вр хов ни са вет Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Су-
ве ре ни ве ли ки ко ман дер био је Ђор ђе Вај ферт, ина че ве ли ки мај-
стор Ве ли ке ло же СХС Ју го сла ви ја. Глав на ма сон ска ба за у За гре-
бу, на ко ју се осла ња ло вођ ство ју го сло вен ских ма со на у Бе о гра ду, 
на ла зи ла се у ло жи Мак си ми ли јан Вр хо вац. Из ове ло же ши ри ло 
се ма сон ство у Дал ма ци ју и Сло ве ни ју. Као чла но ви кроз ову ло жу 
про шли су мно ги ис так ну ти ме ђу рат ни ин те лек ту ал ци и по ли ти ча-
ри по пут: Ју рај Де ме тро вић, Хин ко Кри зман, Гр га Но вак, Вик тор 
Но вак, Ра ден ко Стан ко вић, Фер до Ши шић итд.16)

У по ли тич ком жи во ту за јед нич ке др жа ве ма со ни су у нај ве-
ћем бро ју би ли чла но ви Ју го сло вен ске де мо крат ске стран ке (ЈДС), 
ко ја је та ко ђер осно ва на 1919.го ди не. Раз ло га за то је би ло ви ше. 
Ме ђу нај ва жни је спа да ју сле де ћи: ова стран ка је  при хва та ла иде-
ју ју го сло вен ства, по др жа ва ла је цен тра ли стич ко уре ђе ње др жа ве 
ко је је у исто вре ме би ло и га рант по сто ја ња чвр шће др жав не за јед-
ни це, стран ка је би ла за ожи во тво ре ње срп ско-хр ват ског по ли тич-
ког спо ра зу ма, за из ве сне из ме не Уста ва ко је би до при не ле ста бил-
но сти др жа ве. О то ме је го во рио на кон гре су ЈДС из 1921.го ди не 
Све то зар При би ће вић, на гла сив ши да је гле ди ште те стран ке „по-
ли тич ка цен тра ли за ци ја, управ на де кон цен тра ци ја и са мо у прав на 
де цен тра ли за ци ја ... Те ре чи ја сно ка жу шта стран ка хо ће. Је дан 
на род, јед ну др жа ву и јед но др жав но за ко но дав ство.“(De mo kra ti ja 
1921:1) Ме ђу тим, у пр вој по ло ви ни два де се тих го ди на до шло је до 
рас ко ла у ЈДС. Он се де сио због то га што се стран ка по ра ли зо ва ла 
на оне ко је је пред во дио Љу ба Да ви до вић и ко ји су би ли за до го вор 
са истин ским по ли тич ким пред став ни ком хр ват ског на ро да, а то 
је би ла Хр ват ске ре пу бли кан ска се љач ка стран ка (ХРСС), по пи-
та њу др жав ног уре ђе ња, и оне ко ји ни су при хва та ли та кву оп ци ју, 

15) Ста во ви ло же „Мак си ми ли јан Вр хо вац“ о кон кор да ту (1924), у књи зи З. Не не зић, нд, 
стр.532,533.

16) Акт ло же Мак си ми ли јан Вр хо вац у За гре бу под на сло вом Стар је шин ство и ча сни штво 
1929.го ди не, Ко пи ја у при ват ном вла сни штву; АЈ фонд 100, фа сци кла 5, инв.бр.20-22, 
код И. Му жић, нд, стр.228.



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.403-422.

412

упор но се др же ћи цен тра ли зма и уни та ри зма, а ко је је пред во дио 
Све то зар При би ће вић. Ње го ва на ме ра је би ла да пр вен стве но за-
шти ти Ср бе из Хр ват ске што је по ста ло очи то још на осно ву ње го-
вог пред ло га о ад ми ни стра тив ној по де ли зе мље на обла сти.(Ba nac 
1988:178) Бу ду ћи да ХРСС је би ла оштро про тив Ви дов дан ског 
уста ва, а ни је би ла ни за та ко уре ђе ну др жав ну за јед ни цу При би-
ће вић је оштро исту пао про тив по ме ну те стран ке.17) 

По што је дан део ма со на из ЈДС, пред во ђен по ме ну тим по ли-
ти ча рем, ни је при хва тао ни ка кве про ме не уста ва, они су се 1924.
го ди не од це пи ли од стран ке и на пра ви ли сво ју Са мо стал ну де мо-
крат ску стран ку (СДС). Ма да је ма сон ска иде ја би ла да се ра ди на 
срп ско-хр ват ској сло зи и да се ја ча ју срп ско-хр ват ске по ли тич ке ве-
зе и са рад ња, ма со ни су се са по де лом у ЈДС на шли по де ље ни у два 
по ли тич ка та бо ра. С јед не стра не би ли су они ко ји су оста ли вер ни 
стран ци и ко ји су на ста ви ли да тра же уну тар др жав на ре ше ња на 
за до вољ ство и Ср ба и Хр ва та, а са дру ге они ко ји су при сту пив-
ши При би ће ви ћу од лу чи ли да др жа ву ја ча ју у са ве зу са На род ном 
ра ди кал ном стран ком (НРС).18) Чи ње ни ца је да су се оп шта на че ла 
сло бод них зи да ра по кла па ла са на че ли ма Све то за ра При би ће ви-
ћа, јер „ма да сло бод но зи дар ство ни је по ли тич ко дру штво, ипак 
има јед ну по ли ти ку ко ју на ши сло бод ни зи да ри не сми ју смет ну ти 
са ума и за ко ју мо ра ју би ти го то ви под но си ти жр тве...То је на-
ци о нал на по ли ти ка. Она се зо ве Отаџ би на. И кад ду жност пре ма 
отаџ би ни сво јој спа да ју у ред глав них ду жно сти сло бод них зи да-
ра, зар има на ро да ко ји не би хтио при хва ти ти услу ге њи хо ве?“19) 
СДС је 1927.го ди не про ме ни ла по ли ти ку не са рад ње са хр ват ским 
стран ка ма ко је су за сту па ле фе де ра ли стич ке иде је и на пра ви ла је 
ко а ли ци ју са нај ве ћом хр ват ском стран ком – Хр ват ском ре пу бли-

17) Ру долф Хор ват је 1923, фор му ли сао  све зах те ве Ра ди ће ве ХРСС. Глав не тач ке са сто ја ле 
су се у то ме да „Хр ват ска уђе у кон фе де ра ци ју са Ср би јом...да у њој Хр ват ска и Ср би ја 
чи не са вез рав но прав них др жа ва. Пре ма ино стран ству има то из гле да ти  ... као Уни ја ... 
Обра на ци је ле др жав не за јед ни це тра жи спо ра зум у вој нич ким пи та њи ма...Ми Хр ва ти 
ви ше не же ли мо има ти за јед нич ке нов це са Ср би јом...” Ар хив Ју го сла ви је, фонд Ђу ре 
По по ви ћа, 305-40-74, чла нак С. При би ће ви ћа под на сло вом Прав да од 10.мар та 1923.

18) Ме ђу ис так ну тим чла но ви ма При би ће ви ће ве стран ке ма со ни су би ли: др. Гре гор Жер-
јав, др. Иван Па ле чек, др. Ал берт Кра мер, др. Пр ви слав Гри зи го но, др. Ср ђан Бу ди са-
вље вић, др. Ју рај Де ме тро вић, Ве ће слав Вил дер, др. Едо Лу ки нић, др. Хин ко Кри зман, 
Ду шан Ду да Бо шко вић, итд. Ви ше о то ме у књи зи Д. Га ври ло вић, нд, стр.204.

19) По ли тич ка де лат ност ма со на за сни ва ла се на на че ли ма из град ње др жа ве ко ја зна че сре-
ђи ва ње ње них уну тра шњих при ли ка у сми слу про во ђе ња кон крет не на ци о нал не по ли-
ти ке уни та ри зма. Ти ста во ви су се сла га ли са ста во ви ма С. При би ће ви ћа. Због то га не 
из не на ђу је чи ње ни ца да је При би ће вић као ми ни стар уну тра шњих по сло ва одо брио рад 
ма сон ских ло жа И по твр дио њи хо ву “Кон сти ту ци ју”. Ви ше о то ме код Сре тен Ј. Стој ко-
вић, Сло бод но зи дар ство, ње гов циљ и прин ци пи, ње го ва про шлост и са да шњост, Бе о-
град, ЛДИЈ, 2001, као и у књи зи Хр во је Мат ко вић, Све то зар При би ће вић и Са мо стал на 
де мо крат ска стран ка до ше сто ја ну ар ске дик та ту ре, За греб 1972, стр.106,107, 129.



ДаркоГавриловић УтицајмасонанастварањеиполитикуСХС

413

кан ском се љач ком стран ком – ко ја се зва ла Се љач ко-де мо крат ска 
ко а ли ци ја.20) Та ко се је дан део по ли тич ки ак тив них ма со на на шао 
по де љен већ пре ма то ме ко ју је дво ји цу сво јих пр ва ка по др жа вао 
- на оне ко ји су оста ли у стран ци уз Љу бу Да ви до ви ћа и оне ко ји 
су не за до вољ ни по ли ти ком стран ке кре ну ли да ље за Све то за ром 
При би ће ви ћем.

Без об зи ра на ове по де ле ју го сло вен ски ор јен ти са ни ма со-
ни су ра ди ли на ја ча њу др жа ве и ју го сло вен ске иде о ло ги је. Пре ма 
из ја ва ма ис так ну тих ју го сло вен ских ма со на, ма со не ри ја је има ла 
за па же ну уло гу у по ли тич ком жи во ту Кра ље ви не СХС. Ма со не ри-
ја је углав ном спро во ди ла иде је ко је су до ла зи ле из ве ћих ма сон-
ских цен та ра и на сто ја ла да под сво јом кон тро лом др жи це ло ку пан 
јав ни жи вот – кул ту ру и про све ту, фи нан си је и при вре ду, на ци о-
нал на и па три от ска удру жен ја (Со ко ле, Ска у те, На род ну од бра ну, 
Ја дран ску стра жу, Удру жен је ре зер вних офи ци ра, Чет ни ке, Ор ју-
ну и дру ге).21) Срп ска ин те лек ту ал на ели та и срп си др жа во твор ци, 
за јед но са ве ли ким бро јем хр ват ских и сло ве на ких ју го сло вен ски 
ор јен ти са них по ли ти ча ра те ве ћим де лом је вреј ске ин те лек ту ал не 
ели те, у ве ли ком бро ју су би ли при пад ни ци ју го сло вен ских ма сон-
ских ло жа.  

Њи хов рад ни је био са мо усме рен на по ли тич ки жи вот већ је 
сво је пло до ве да вао и у све ту кул ту ре. Ме ђу њи ма по себ но су се 
ис ти ца ли у књи жев но сти, Иво Ан дрић, Гу став Кр клец, Јо ван Ду-
чић, ва ја ри Иван Ме штро вић и Ру долф Вал дец, исто ри ча ри Вик тор 
Но вак, Ва сиљ По по вић и Вла ди мир Ћо ро вић, као и мно ги дру ги. 
У скла ду са же ља ма да но ва др жа ва по ли тич ки за жи ви те кли су и 
ве ли ки ра до ви ве за ни за из град њу и да љи раз вој глав ног гра да – 
Бе о гра да. Ма со ни су у Бе о гра ду и пре ства ра ња за јед нич ке др жа ве 
оста ви ли до ста тра го ва у ар хи тек ту ри. Ме ђу нај леп шим зда њи ма 
из пред ју го сло вен ског до ба спа да ју: згра да Дру штва Све тог Са ве 
у ули ци Ца ра Ду ша на22), га ле ри ја При род њач ког му зе ја на Ка ле-
мег да ну23) и Ка пе тан-Ми ши но зда ње на да на шњем Сту дент ском 

20) Ви ше о по ли тич кој ак тив но сти Се љач ко-де мо крат ске ко а ли ци је ви ди код Дар ко Га ври-
ло вић, Све то зар При би ће вић и Стје пан Ра дић у Сел јач ко-де мо крат ској ко а ли ци ји, Ser-
bo-Cro at Re la ti ons in The 20th Cen tury – Hi story and Per spec ti ves, In sti tu te for Hi sto ri cal 
Ju sti ce and Re con ci li a tion – Sal zburg, Cen tar za isto ri ju, de mo kra ti ju i po mi re nje-No vi Sad, 
No vi Sad 2008, стр.21-36.

21) Upo re di Ar hiv Ju go sla vi je (AJ), Be o grad, Fond Ma son ske lo že Ju go sla vi je, f. 15. 100-18-57.

22) Ово зда ње је са зи да но 1914.го ди не, по про јек ту ар хи тек те Пе тра Ба ја ло ви ћа, ма со на. У 
ар хи тек тон ском сми слу, оно је ком би на ци ја ви ше сти ло ва, али до ми ни ра срп ско ви зан-
тиј ски стил, у то до ба ве о ма за сту пљен у срп ској ар хи тек ту ри. 

23) Ова згра да је по диг ну та три де се тих го ди на 19.ве ка. То је би ла пр ва на мен ски гра ђе на 
згра да ма сон ске ло же у Бе о гра ду. На тој згра ди пи ла стри ја сно асо ци ра ју на сту бо ве Ја-
кин и Бо аз ко ји у ма сон ском ви ђе њу при ка зу ју двој ност све та – сим бо лич ко ви ђе ње два 
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тр гу24). У Кра ље ви ни СХС у Бе о гра ду је оста вље но не ко ли ко ве-
ли чан стве них зда ња на ко ји ма се на ла зе ма сон ски сим бо ли. Нај-
ве ће ма сон ско зда ње на ста ло у Бе о гра ду из ме ђу два свет ска ра та 
је сте згра да Ми ни стар ства по ште - да на шњег По штан ског му зе ја 
- у Пал мо ти ће вој број 2.25) Осим ове згра де по ди за не су и дру ге 
ле пе гра ђе ви не са ма сон ским сим бо ли ма по пут згра де По ште број 
6 ко ја се на ла зи по ред да на шње бе о град ске же ле знич ке ста ни це26) 
као и ку ћа Да мја на Бран ко ви ћа у Бу ле ва ру ЈНА 2, из над Сла ви је27). 
Ма со ни су за со бом оста ви ли и ве ли ку ва јар ску де лат ност у Бе о-

по ла при ро де - а пет сте пе ни ка на ула зу пред ста вља ју пет сим бо лич них ко ра ка ко ји ма 
чла но ви по моћ нић ког ре да ула зе у храм. У тој згра ди је 1936.го ди не био пла ни ран и пр-
ви ма сон ски му зеј у Бе о гра ду. Ви ше о то ме код Зо ран Љ. Ни ко лић, Ма сон ски сим бо ли 
у Бе о гра ду, Бе о град, Слу жбе ни гла сник, 2010.

24) Ка пе тан Ми ша Ана ста си је вић био је сло бод ни зи дар. Ова згра да је по диг ну та 1863, а 
пр во бит но је ка пе тан Ми ша пла ни рао да то бу де ње го ва при ват на па ла та, да би то ком 
из град ње ка пе тан Ми ша од лу чио да згра да бу де за ду жби на оте че ству. Гра ђе ви на је об-
ли ко ва на у ду ху ро ман ти зма. Ње на ар хи тек ту ра пред ста вља стил ску ме ша ви ну ро ма но-
гот ских, ре не сан сних и срп ско-ви зан тиј ских гра ди тељ ских тра ди ци ја. Ви ше о то ме код 
Бран ко Ву јо вић, Бе о град кул тур на ри зни ца, ИДЕА И Вој но и зда вач ки за вод Бе о град, 
2003.  

25) Са вр ха згра де, ко ја до ми ни ра овим де лом гра да, ја сно ”гле да ју” на из ме нич но сим бо ли 
тро у гла и ви ска, док су ше стар, ви сак и тро у гао до ми нант ни и са свих сег ме на та огра де. 
Сти ли зо ва ни део ша ре ко ја кра си ве ли ки део зда ња та ко ђе по ка зу је исте ис пре пле те не 
сим бо ле, што ову пре ле пу згра ду очи глед но и без ика кве сум ње свр ста ва у нај у пе ча-
тљи ви је објек те са ма сон ским обе леж ји ма у Бе о гра ду.Ис пред ула за у зда ње оста ли су 
сим бо ли при ме ре ни ду ху вре ме на ка да је згра да и на ста ла. Та ко да нас из над ула за сто ји 
грб са сим бо ли ма Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.Зда ње Ми ни стар ства по шта 
про јек то вао је по зна ти пред рат ни ар хи тек та Мо мир Ко ру но вић, је дан од ис так ну тих 
чла но ва ма сон ске ор га ни за ци је тог до ба. Из град ња је окон ча на 1930. го ди не. Ви ше о 
то ме код Б. Ву јо вић, нд.

26) Мно го број ни су Ко ру но ви ће ви ар хи тек тон ски пот пи си на гра ду, а је дан од нај у пе ча-
тљи ви јих би ла је згра да ко ја је прет хо ди ла да на шњој По шти број 6 ко ја се на ла зи по ред 
бе о град ске Же ле знич ке ста ни це. Та згра да има ла је нео бич ну суд би ну, јер су де ло ви 
фа са да стра да ли то ком не мач ког и са ве знич ког бом бар до ва ња у Дру гом свет ском ра ту, 
па је по сле то га, а у сти лу но во на ста лих по ли тич ких и кул тур них вре ме на оста ла кон-
струк ци ја Ко ру но ви ће вог зда ња, али је ње на спо ља шност би ла зна чај но оси ро ма ше на, 
при бли жа ва ју ћи се соц ре а ли стич ком из гле ду. Ста ри за пи си го во ре да је и та згра да, баш 
на лик овој, у Пал мо ти ће вој ули ци, би ла пре пу на сим бо ла ко ји су не у пу ће ним Бе о гра ђа-
ни ма оног вре ме на де ло ва ли не ја сно, али су сло бод ни зи да ри уме ли ла ко да их пре по-
зна ју. www.но во сти.рс Зо ран Љ. Ни ко лић, Би се ри сло бод них зи да ра. Ве чер ње но во сти 
од 18.4 2004.

27) До са мог ра та Да мјан Бран ко вић је био ве ли ки бе сед ник Ве ли ке ло же Ју го сла ви је, и 
са тог ме ста се по ву као, не на пу шта ју ћи сло бод не зи да ре. Ар хи тек ту ру сво је ку ће, 
ко ја је из гра ђе на 1928. го ди не, у пот пу но сти је под ре дио сво јој при пад но сти сло бод-
ним зи да ри ма. Са мо зда ње је, у ду ху ака де ми зма, про јек то вао Дра ги ша Бра шо ван. 
Од мах из над ула зних вра та у згра ду на ла зи се ре љеф, из над ко јег до ми ни ра пи ра-
ми да са ”оком све ви де ћим”, чи је зна че ње је до ми нант но код  ма со на. Сун че ви зра ци 
оба сја ва ју си лу е те две же не, од ко јих је јед ној на ра ме ну со ва, сим бол стал не буд-
но сти, а дру гој је у ру ци огле да ло, ко је пред ста вља ин тро спек ци ју, са мо спо зна ју. 
На згра ди се на ла зи још мно го ме да љо на и ми ни ја тур них фи гу ра ко је се сим бо лич ки 
од но се на ма со не ри ју, од но сно на уче нич ке ста ди ју ме у ду хов ном ста са ва њу сло бод ног 
зи да ра. www.но во сти.рс Зо ран Љ. Ни ко лић,нд.
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гра ду у пр вим де ка да ма 20.ве ка. Ме ђу спо ме ни ци ма они ма ко ји 
су би ли ма со ни ис ти чу се спо ме ни ци Ри ги од Фе ре28) и До си те ју 
Об ра до ви ћу29). Нај мо ну мен тал ни је ва јар ско, али и ар хи тек тон ско 
де ло ко је се до во ди у бли ску ве зу са ма со ни ма је Спо ме ник не зна-
ном ју на ку на Ава ли. Аутор овог спо ме ни ка је већ спо ме ну ти Иван 
Ме штро вић ко ји се кра јем три де се тих го ди на 20.ве ка раз о ча рао у 
ју го сло вен ску иде ју та ко да је чак за вре ме Дру гог свет ског ра та 
отво ре но ко му ни ци рао са Ан том Па ве ли ћем, по гла ва ром Не за ви-
сне др жа ве Хр ват ске.30) Овај ва јар оста вио је Бе о гра ду још је дан 
спо ме ник, а то је По бед ник на Бе о град ској твр ђа ви31) ко ји је по диг-
нут у част по бе де Ср би је у ра то ви ма про тив Осман лиј ског цар ства 
и Аустро-Угар ске од 1912 до 1918.го ди не. Ве ли ка гра ди тељ ска и 
умет нич ка ак тив ност сло бод них зи да ра у Бе о гра ду ни је би ла за чу-
ђе ње. Овај град је био до ма ћин Ве ли ког ме ђу на род ног ма сон ског 
кон гре са 1926.го ди не. Пун на зив тог оку пља ња био је Ма ни фе ста-
ци ја свет ског сло бод ног зи дар ства у ко рист ми ра, а рад Кон гре са 
се од ви јао под пред сед ни штвом ве ли ког мај сто ра Ђор ђа Вај фер та.   

КРИЗАУСРПСКО-ХРВАТСКИМОДНОСИМАИ
УНУТАРХРВАТСКЕМАСОНЕРИЈЕ

УКРАЉЕВИНИСХС

По ли тич ки жи вот у Кра ље ви ни СХС ка рак те ри са ло је по сто-
ја ње ве ли ког бро ја стра на ка ко је су се раз ли ко ва ле по на ци о нал ном 
и вер ском прин ци пу, а на чи јем че лу су се на ла зи ле во ђе ве ћи ном 
ха ри змат ског ти па.32) У све тлу срп ско-хр ват ских од но са тре ба ис-

28) Грч ки ре во лу ци о нар из дру ге по ло ви не 18.ве ка чи је се при пад ни штво сло бод но зи дар-
ском ре ду ве зу је за грч ку Хе те ри ју ко ја је би ла бли ска сло бод ним зи да ри ма, али и за 
члан ство у пр вим бе о град ским ло жа ма. 

29) Спо ме ник је по диг нут 1914, а из ва јао га је Ру долф Вал дец, та ко ђер ма сон. 

30) Да би се по ди гао овај спо ме ник тре ба ло сру ши ти сред њо ве ков ни град Жр нов на Ава ли 
и за ру би ти врх.  Ста ру гра ђе ви ну са вр ха пла ни на је ели ми ни са ла Вој ска Кра ље ви не 
Ју го сла ви је. Ра до ви су тра ја ли од 1934, до 1938.го ди не. Спо ме ник је из гра ђен у ви ду 
ма у зо ле ја са ка ри ја ти да ма ко ји пред ста вља ју же не у на род ним но шња ма из свих кра је ва 
Ју го сла ви је. Ср би ја се раз ли ку је од дру гих уче сни ца Пр вог свет ског ра та по то ме што 
оне има ју спо ме ни ке не зна ном вој ни ку, а Ср би ја спо ме ник не зна ном ју на ку. Ви ше о то-
ме код Б. Ву јо вић, нд. 

31) Спо ме ник По бед ник је све ча но от кри вен 1928.го ди не, по во дом про сла ве де се то го ди-
шњи це про бо ја Со лун ског фрон та и по бе де Ср би је у ра то ви ма од 1912. до 1918. го ди не. 
Спо ме ник и пла то ис под ње га днев но по се ти ви ше од 5.000 ту ри ста. По бед ник је нај фо-
то гра фи са ни ји и нај по пу лар ни ји бе о град ски спо ме ник.

32) Ви ше о ха ри змат ском ти пу ви ди код Ђор ђе Сто ја но вић, Дар ко Га ври ло вић, Од мо дер-
не па ра диг ме вођ ства ка пост-мо дер ној па ра диг ми вођ ства, Срп ска по ли тич ка ми сао 
бр.1/2011, год.18, вол.31, стр.11-38.
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та ћи да су се су ко би во ди ли пр вен стве но у ве зи са об ли ком вла-
да ви не и уну тра шњим др жав ним уре ђе њем. Док је ве ћи на Ср ба 
оку пље них око ЈДС и НРС по др жа ва ла цен тра ли стич ко уре ђе ње и 
мо нар хи ју ве ру ју ћи да ће на тај на чин др жа ва би ти чвр шћа и мо ћи 
да сна жни је обез бе ди Ср би ма да ће жи ве ти у јед ној др жа ви, до тле 
су Хр ва ти ве ћи ном да ва ли по др шку ре пу бли кан ском уре ђе њу и фе-
де ра ли стич ком кон цеп ту же ле ћи да за се бе за др же ве ћа пра ва. Ма-
да су не ки хр ват ски по ли ти ча ри по др жа ва ли ства ра ње Кра ље ви не 
СХС, сма тра ју ћи за јед нич ку др жа ву нај бо љим ре ше њем за Хр ват-
ску, они су се ипак раз ли ко ва ли у сво јим ста во ви ма о уре ђе њу но ве 
др жа ве. Та ко је на при мер Хр ват ска за јед ни ца, уте ме ље на 1919.
го ди не, тра жи ла фе де ра тив но уре ђе ње но ве др жа ве (ме ђу ње ним 
чла но ви ма би ли су Ан те Трум бић, Мат ко Ла ги ња, Ан те Па ве лић 
ста ри ји).33) Хр ват ска пуч ка се љач ка стран ка, ка сни је ре пу бли кан-
ска (ХРСС), ко ју је во дио Стје пан Ра дић, тра жи ла је ства ра ње хр-
ват ске др жа ве уну тар фе де ра тив но уре ђе не ју го сло вен ске за јед ни-
це ко ја не би тре ба ла да бу де мо нар хи стич ка. И ко нач но, Хр ват ска 
стран ка пра ва је од ба ци ва ла би ло ка кву за јед нич ку ју жно сло вен-
ску др жа ву опре де љу ју ћи се за ства ра ње са мо стал не хр ват ске др-
жа ве. У Хр ват ској се ја ви ла и со ци ја ли стич ка иде ја ко ју је нај сна-
жни је за сту па ла Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је.

Бу ду ћи да је Устав др жа ве, из гла сан у ју ну 1921.го ди не, оза-
ко нио до та да шњи цен тра ли зам и уни та ри зам, а на из бо ри ма ХРСС 
до би ла огром но по ве ре ње хр ват ских би ра ча, би ло је ја сно да ће 
глав ни про блем Кра ље ви не СХС би ти бор ба це тра ли стич ких и фе-
де ра ли стич ких сна га. Ра дић је био истин ски во ђа фе де ра ли стич ких 
сна га и у на ред них не ко ли ко го ди на. На из бо ри ма 1923.го ди не узео 
је ве ли ки број гла со ва Хр ва та из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не 
ко ји ма су се на да ли при пад ни ци Хр ват ске за јед ни це и Де мо крат-
ске стран ке. Чак и ка да су у пи та њу би ли гла со ви за бра ње не Ко му-
ни стич ке пар ти је, Ра дић је имао зна чај ну пред ност.34) До про ме не 
Ра ди ће вог од но са пре ма цен тра ли зму до шло је 1925.го ди не на кон 
што је овај по ли ти чар без у спе шно ло би рао на За па ду и Ис то ку за 
фе де ра ли стич ко пре у ре ђе ње др жа ве и на кон што се на шао у за тво-
ру на из глед без ма не вар ског про сто ра. Ме ђу тим, Ра дић је при знав-

33) Ста во ви Ан те Трум би ћа пот пу но су се при бли жи ли ста во ви ма Стје па на Ра ди ћа до 1923.
го ди не. У при лог то ме све до чи пи смо Ра ди ћа ко је је 26.8 1923.по слао Трум би ћу где из-
ме ђу оста лог ка же да га је Сер Едвард Бојл пи тао за Трум би ћа „ваљ да пе ти пут, је ли се 
Ви сла же те с мо јом по ли ти ком и ко ли ко. Ја сам од го во рио, да сте Ви без у вјет но за то, да 
Хр ват ска и хр ват ски на род са чу ва ју сво ју др жав ну и на род ну ин ди ви ду ал ност ...“ Све-
у чи ли шна књи жни ца у Спли ту, ле гат А. Трум би ћа, пи смо С. Ра ди ћа А. Трум би ћу, 26.8 
1923.

34) Све у чи ли шна књи жни ца у Спли ту, ле гат А. Трум би ћа: Пи смо Ива на Лор ко ви ћа Ан ти 
Трум би ћу од 14.2 1923.
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ши ди на сти ју Ка ра ђор ђе вић и Ви дов дан ски устав35) не са мо иза шао 
из за тво ра већ је ушао у вла ду са НРС.  Та да је то из гле да ло као по-
бе да НРС и ди на сти је Ка ра ђор ђе вић. Па ипак, ни је би ло та ко. Ве-
о ма бр зо Ра дић је иза шао из вла де, по чео је да кри ти ку је власт и 
на по ли тич кој сце ни је при ву као се би При би ће ви ће ву стран ку ко ја 
је би ла од ба че на оног тре нут ка ка да је по ста ло из глед но да ће Ра-
ди ће ва стран ка и НРС са ста ви ти вла ду. Бу ду ћи да је При би ће вић 
био по ли тич ки осве то љу бив чо век, а да га је из ба ци ва ње из вла де 
за рад са ста вља ња пр ве срп ско-хр ват ске вла де, у ко јој су се на шла 
два из ра зи та на ци о нал на ли де ра – Па шић и Ра дић – оса ми ло на по-
ли тич кој сце ни и раз о ча ра ло у кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
са ко јим је на бр зи ну про гла сио Кра ље ви ну, овај по ли ти чар је, по-
сте пе но до 1927.го ди не, по чео да се окре ће Ра ди ће вој стран ци ко ја 
је ко а ли ци ју са СДС обе руч ке при хва ти ла. При хва та ње При би ће-
ви ћа био је атак на до та да шње ре ла тив но је дин ство срп ских по ли-
ти ча ра по пи та њу срп ских на ци о нал них ци ље ва, а са дру ге, мо жда 
Ра ди ћев пре дах, у на ме ри да се ка сни је по ку ша до ћи до фе де ра-
тив ног пре у ре ђе ња др жа ве.(Га ври ло вић 2007:219)36) Ра ди ћев по тез 
иза звао је тре нут ни пре кид са рад ње са Хр ват ском за јед ни цом, али 
је за то Ра ди ћу до нео са рад њу са При би ће ви ћем – пред став ни ком 
ве ћи не Ср ба из Хр ват ске. Та ко је ство рен „пре чан ски фронт“ ко ји 
је Ра ди ћу да вао ве ли ки ле ги ти ми тет у да љим ак ци ја ма ве за ним за 
уну тра шње пре у ре ђе ње др жав не за јед ни це као и у бор би за хр ват-
ске на ци о нал не ин те ре се.

Као што је ово пи та ње до ве ло до по де ла у по ли ти ци та ко је 
иза зва ло раз дор и у ма сон ству, ма да ни из бли за та ко ве лик као на 
по ли тич кој сце ни. Очи гле дан су коб ме ђу ма со ни ма у Хр ват ској, 
ко ји је ти њао још од вре ме на пре но ше ња се ди шта ло же „Љу бав 
бли жње га“ из Си ска у За греб 1903.го ди не, у ко ме су се по ла ри зо-
ва ли они ма со ни ко ји су ап со лут но ве ро ва ли у је дин ство по ре кла и 
бу дућ ност Ср ба и Хр ва та и они ко ји ни су би ли за ин те ре со ва ни за 
би ло ка кве ве зе из ме ђу ова два на ро да. Са ства ра њем Кра ље ви не 
СХС овај су коб стре мио је ка вр хун цу. Још од 1919.го ди не, ју го-
сло вен ски ор јен ти са ни ма со ни су ра ди ли на оне мо гу ћа ва њу ра да и 
по ли тич ких ак ци ја оних ма со на из Хр ват ске ко ји ма ју го сло вен ска 
иде ја ни је би ла бли ска.(И.Му жић 2001:211-239) У при лог то ме го-
во ри и чи ње ни ца да је у ло жи „Љу бав бли жње му“ у За гре бу би ло 
хр ват ских на ци о на ли ста ко ји ни су хте ли ује ди ње ње, а ме ђу ко ји ма 
су се ис ти ца ла бра ћа До мац Ју ли је и Бран ко, адво ка ти из За гре ба. 

35) Ра ди ће ва стран ка је про ме ни ла име у Хр ват ска се љач ка стран ка од ре кав ши се ре пу бли-
кан ства. Vlad ko Ma ček, In The Strug gle for Fre e dom,New York 1957, п.105.

36) Д. Га ври ло вић, нд, стр.219.
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Они су се ре зер ви са но од но си ли пре ма ства ра њу Ју го сла ви је и ју-
жно сло вен ском ује ди ње њу.37) Од раз по ли тич ке кри зе огле дао се и 
ме ђу ма со ни ма и то та ко да су ме ђу „не за до вољ ни ци ма“ би ла дво-
ји ца ис так ну тих ма со на ко ји су то ком Пр вог свет ског ра та ула га ли 
ве ли ке на по ре у ства ра њу за јед нич ке др жа ве – Фран ко По точ њак 
и Хин ко Хин ко вић.(Иби дем) По де ле ме ђу ма со ни ма би ле су очи-
те и по пи та њу ју го сло вен ског на ци о нал ног пред зна ка ма сон ства. 
Та ко на при мер, је дан део хр ват ских ма со на оку пље них у За гре бу 
у ло жи Про ме теј 1926.го ди не ис так нуо је у ње ној де кла ра ци ји на 
дан ин ста ла ци је „да не по сто ји на ци о нал но, па та ко ни ју го сла-
вен ско ма сон ство, већ са мо ма сон ство у по је ди ним зе мља ма.“(Гла-
сник 1926:10-11) По ис тој де кла ра ци ји „Са вез сло бод них зи да ра је 
ин тер на ци о нал но брат ство...За то ло жа „Про ме теј“ сто ји на ста ја-
ли шту, да не ма та ко зва не ју го сло вен ске ма со не ри је, не го има ма-
со не ри је у Ју го сла ви ји ...“38) Та ква на чел на из ја ва би ла је за пра во 
кри ти ка по ли тич ког ан га жо ва ња Ве ли ке ло же Ју го сла ви ја. Да је 
по ли ти ка би ла ка мен спо ти ца ња ме ђу ма со ни ма по твр ди ли су и 
до га ђа ји у пе ри о ду од 1925 до 1927.го ди не ка да је је дан део ма со-
на из Хр ват ске све ви ше тра жио одва ја ње ма сон ства од по ли ти ке 
да би 1927.го ди не осно ва ли Ве ли ку ло жу Ли бер тас у ко ју су ушле 
по сто је ће три ло же (Љу бав бли жње га, Про ме теј и Ами ци тиа) ко је 
ни су би ле под за шти том Ве ли ке ло же Ју го сла ви ја. Они су тра жи ли 
при зна ње од ан гло сак сон ског ма сон ства, из бе га ва ју ћи на ци о нал ну 
ком по нен ту у ма со не ри ји а тра же ћи ре ше ње у ве ри и фи ло со фи ји. 
Ме ђу тим, ен гле ска Ве ли ка ло жа при зна ла је 1930.го ди не Ве ли ку 
ло жу Ју го сла ви ја ко ја је кри ти ко ва ла не ка да шњу за гре бач ку бра-
ћу да се „вра ћа њем езо те ри ци ру га ју су вре ме ној на у ци и ње ним 
не сум њи вим те ко ви на ма...то је збир пра е ле ме на та људ ског му дро-
ва ња и над му дри ва ња у из ла га њу на го на, ни за ве ро ва ња и про ро-
чан ста ва...“39) У овај уну тар ма сон ски, а у су шти ни срп ско-хр ват-
ски су коб би ли су уву че ни и Је вре ји ма со ни. Хр ват ски ма сон ски 
ди си ден ти има ли су ин те рес да у свом кру гу ис так ну Је вре је и да 
их по гу ра ју у том сме ру за то јер је тим Је вре ји ма ма со ни ма ју го-
сло вен ски на ци о на ли зам био да лек и ни су мо гли да се иден ти фи-
ку ју са њим. Због то га су од стра не ју го сло вен ски ор јен ти са них 
ма со на до ла зи ле ан ти се мит ске из ја ве ко је су по ка за ле „дух вјер-

37)  Ела бо рат УДБ-е у За гре бу од 23.1 1958.го ди не, по пи си жи вих ма со на у За гре бу, Оси је-
ку, Кар лов цу, Су ша ку, Спли ту и Ду бров ни ку (На ста нак и раз вој ма со не ри је у Хр ват ској) 
код И.Му жић, нд, стр.541.

38) АЈ, Ф 100 - Де кла ра ци ја ло же Про ме теј по во дом ње не све ча не ина у гу ра ци је од 17.6 
1926.) у књи зи З. Не не зић, нд, стр.377.

39) Го вор Да мја на Бран ко ви ћа одр жан на го ди шњој скуп шти ни Ве ли ке ло же Ју го сла ви ја 
23.3 1930 у Бе о гра ду, с.4, у књи зи И. Му жић, нд, стр.235.
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ске не тр пе љи во сти, ко ји је без ичи је га иза зо ва из био...“(Не не зић 
1987:378)  Из гле да  да је сим бо лич на Ве ли ка ло жа Ли бер тас, на кон 
то га, осно ва на под за шти том Ве ли ке на ци о нал не мај ке Zu den drei 
Welt ku geln у Бер ли ну.40) Да су на ци о нал не по бу де би ле при сут не у 
рас це пу из ме ђу ју го сло вен ског и хр ват ског ма сон ства по твр ди ли 
су ста во ви не ких хр ват ских чла но ва 1941.го ди не. У јед ном њи хо-
вом пи сму ко је је упу ће но по ме ну те го ди не по глав ни ку Ан ти Па-
ве ли ћу ис ти че се, ка ко је та Ве ли ка ло жа „би ла уви јек жа ри ште 
хр ват ског ро до љу бља и да су се у њој оку пља ли Хр ва ти, ко ји су 
га ји ли на ду у бо ље да не.“41) 

***

Од ка да су по чет ком 20.ве ка у све ве ћем бро ју срп ски и хр-
ват ски по ли ти ча ри ју го сло вен ског опре де ље ња по че ли да ула зе у 
ре до ве сло бод них зи да ра ова ор га ни за ци ја је, сход но то ме, по че ла 
све ви ше да се окре ће срп ско-хр ват ској са рад њи. Рад на срп ско-
хр ват ској сло зи по ста јао је све ја чим, а кул ми ни рао је ка да су се 
ма со ни са ве ли ком пре да но шћу по све ти ли пр во ства ра њу а по том 
из град њи за јед нич ке др жа ве – Кра ље ви не СХС. Из ме ђу два свет-
ска ра та, на про сто ру Ју го сла ви је, ма со ни су ис ка зи ва ли ве ћи ном 
је дин ство и сло гу ка да је би ло ре чи о за шти ти и на прет ку за јед нич-
ке др жа ве. Сво је ду хов не по тен ци ја ле узи да ли су у свет кул ту ре 
и на у ке. Ипак, не сме се смет ну ти са ума да је ма со не ри ја би ла у 
исто вре ме по кре тач и сред ство у ра ду хр ват ских и срп ских по ли-
ти ча ра не са мо на ус по ста вља њу са рад ње до 1918.го ди не већ и на 
ства ра њу за јед нич ке др жа ве и ње ном да љем жи во ту. По кре тач је 
би ла уто ли ко што је у ци љу ства ра ња за јед нич ке др жа ве на рас по-
ла га ње у ра ду на ја ча њу срп ско-хр ват ске са рад ње ста вља ла сво је 
ин те лек ту ал не по тен ци ја ле, ма те ри јал на до бра и ча со пи се. Сред-
ство је би ла уто ли ко што су у ње не ре до ве ула зи ли и они ко ји су 
ви де ли ма со не ри ју као обје кат у соп стве ној по ли тич кој бор би ко ји 
ће јој по мо ћи да оства ре од ре ђе не по ли тич ке ци ље ве. Због по ли-
тич ке по ла ри за ци је ко ја је усле ди ла у ве зи са по де ла ма на ста лим 
по пи та њу да ли др жа ва тре ба да бу де цен тра ли стич ка или фе де ра-
ли стич ка и да ли тре ба да бу де мо нар хи ја или ре пу бли ка, до шло је 

40) Де та љан из ве штај о ма те ри ја лу не мач ке оба ве штај не слу жбе ко ји је пи сан у Бер ли ну 
23.5 1939, св.4, АЈ, фонд 100, до но си у књи зи И. Му жић, нд, стр.235.

41) Ја ков Бла же вић, Тра жио сам цр ве ну нит, За греб 1978, стр.179. На овај из вор као ре ал-
ну про це ну не мо же мо у це ло сти да се осло ни мо. Тре ба има ти на уму да је „Ка то лич ки 
Тје ди ник“ 15.ју на 1941.го ди не пи сао да су „Ср би нај ве ћи не при ја те љи Хр ва та, а да су 
Жи до ви и ма со ни нај ве ћи не при ја те љи ци је ле Еуро пе.“ Ви ше о то ме у Ame ri can Po li ti cal 
Sci ne ce Re vi ew, Vol.56, No.4 (Dec., 1962), p.1021.
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до по де ла и ме ђу ма со ни ма. На жа лост, по ма со не, ма ло ко се се ћао 
ми сли ма со на Адол фа Ми ха ли ћа о то ме ка ко он ни је хр ват ски ма-
сон,  ка ко је са мо ро ђен у Хр ват ској, а да је у ства ри са мо сло бод ни 
зи дар. Та кав ко смо по ли ти зам у ре до ви ма ма со на, ко ји је до ла зио 
од чо ве ка ко ји је да вао под сти цај са рад њи Хр ва та и Ср ба, био је 
све ре ђа по ја ва од ка да је ство ре на за јед нич ка др жа ва, а по себ но 
ка да је из вр шен атен тат на хр ват ске по сла ни ке у На род ној скуп-
шти ни 20.6 1928.го ди не, те 6.1 1929.го ди не окон чан ви ше стра нач-
ки жи вот Кра ље ви не СХС  и за ве де на дик та ту ра кра ља Алек сан-
дра. Атен та том на по сла ни ке и про гла ше њем дик та ту ре јаз из ме ђу 
срп ских и хр ват ских по ли ти ча ра се још ви ше про ду био и по де лио 
је дан део ма со на, да би тек де ло мич но био убла жен, на кон др жав-
ног на си ља и ан ти ре жим ских рас по ло же ња го ди не 1939, ка да су 
пред сед ник вла де Дра ги ша Цвет ко вић и во ђа ХСС – Влад ко Ма чек 
пот пи са ли спо ра зум ко јим је ство ре на Ба но ви на Хр ват ска. Ма да 
је овај спо ра зум на па дан од стра не екс тре ми ста са обе стра не, он 
је пред ста вљао по мир љи во ре ше ње. Очи то, опа сност пред сто је ћег 
ра та и мо гућ ност да Не мач ка ис ко ри сти хр ват ско не за до вољ ство 
по узо ру на сло вач ко код це па ња Че хо сло вач ке би ло је до вољ но да 
се при хва ти ве ћи на Ма че ко вих усло ва за спо ра зум42) ко ји је по жи-
вео до сло ма Кра ље ви не 1941.го ди не. 

DarkoGavrilovic
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Summary
The aut hor will work on the ba sis of the re le vant ar chi ves and 

the li te ra tu re that exa mi nes the de ve lop ment of Fre e ma so nry among 
the Serbs and Cro ats to 1929 as well as the cor re la tion bet we en them 
with a strengthe ning of the Serb-Cro at po li ti cal con nec ti ons. The pa per 
will analyze the pro blems of cre a ting the So uth Slav sta te, the con cept 
of in ter i or de sign, its de ve lop ment and in ter nal po li ti cal con flict and the 
pro ces ses as so ci a ted with the se events among the Ma sons.
Keywords: Fre e ma sons, the Serbs, the Cro ats, the King dom of Serbs, Cro ats 

and Slo ve nes, uni tary sta te, fe de ra lism.

42) Пре ма спо ра зу му ство ре на ауто ном на Ба но ви на Хр ват ска у чи ји са став су ушли кра је ви 
на ста ње ни ве ли ким бро јем Хр ва та: до та да шња Сав ска и При мор ска ба но ви на, ко та ре ви 
Ду бров ник, Шид, Илок, Брч ко, Дер вен та, Гра да чац, Трав ник И Фој ни ца. Ба но ви на је 
до би ла ши ро ку ауто но ми ју у уну тра шњим по сло ви ма, за ко је је пред ви ђен и соп стве ни 
бу џет. За јед нич ки су оста ли по сло ви др жав не без бед но сти, про мет и спољ на тр го ви на. 
Вр хов ну власт у ба но ви ни об на ша ли су бан и Са бор.
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Resume
At the be gin ning of 20th cen tury, po li ti cal ide as of the Slavs po-

li ti ci ans and Slavs who we re Fre e ma sons, in con nec tion with bre ak up 
of Austro-Hun ga rian Em pi re and the cre a tion of the Slavs na tion-sta tes 
co in ci ded suc ces fully. The re fo re, the re has been a jo int ef fort to cre a te 
a Sla vic sta te. One of the co un tri es that emer ged from that co o pe ra tion 
was King dom SHS. Af ter cre a ting a com mon sta te, the Cro a tian-Ser-
bian re la ti ons be ca me mo re com pli ca ted. Cro ats we re dis sa tis fac ted 
with esta blis hed cen tra lism, in stead of the ir ef forts to cre at co un try on 
prin ci ples of fe de ra lism. Sa me as the si tu a tion be ca me worst bet we en 
Cro at and Ser bian po li ti ci ans, di sa gre e ments abo ut in ter nal or ga ni sa-
tion of the sta te ha ve emer ged among the Ma sons. Ne vert he less, a lar ge 
num ber of Ma sons do ne a gre at work which sti mu la ted the eco no mic 
de ve lop ment of the co un try, sa me as the cul tu re ha ve ma de con si de ra-
ble fru its of many Ma so nic ar tists and wri ters.
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