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Сажетак
По зи ва ју ћи се на цар ске при ви ле ги је ко ји ма су на гра ђе ни за 

рат не за слу ге учи ње не ди на сти ји Хаб збур го ва ца и ту ма че ћи их као 
др жав но прав ни уго вор и де мо крат ско и ле ги тим но пра во срп ског 
на ро да, све тов ни и цр кве ни пред став ни ци  срп ског на ро да су де-
фи ни са ли на ци о нал ну по ли ти ку пре чан ских Ср ба ко ја је у осно ви 
за сно ва на на про гра му те ри то ри јал но-по ли тич ке ауто но ми је. Вој-
во ди на као на ци о нал ни им пе ра тив је има ла за себ но ме сто у пи-
са ним про гра ми ма срп ских стра на ка, по ли тич кој јав но сти и де ло-
ва њу срп ских уста но ва и ин сти ту ци ја све до 1918. го ди не иако је 
ње но ус по ста вља ње би ло из ван окви ра по ли тич ке оствар љи во сти 
већ од по сти за ња ду а ли стич ког пре у ре ђе ња Мо нар хи је.
Кључ не ре чи: Вој во ди на, Ср би, Ма ђа ри, при ви ле ги је, Аустро у гар ска.

Вој во ди на је де фи ни са на као по ли тич ки про грам срп ског на-
ро да на на род ним збо ро ви ма и Цр кве но-на род ним са бо ри ма, нај-
ви шем на род ном и цр кве ном пред став ни штву Ср ба пра во слав не 
ве ре у Кар ло вач кој ми тро по ли ји, одр жа ва ним од кра ја 17. ве ка на 
про сто ри ма Хаб збур шке мо нар хи је, нај че шће у Срем ским Кар лов-
ци ма. Пра во на одр жа ва ње ових Са бо ра про из и ла зи ло је из сло-
ва при ви ле ги ја ко је су Ср би ма да ли аустриј ски ца ре ви и угар ски 
кра ље ви, aли је за фор му ли са ње на ци о нал ног, по ли тич ког и стра-
нач ког про гра ма пре чан ских Ср ба од ве ћег зна ча ја би ло ту ма че ње 
оног што је ста ја ло у тим при ви ле ги ја ма од оно га што су оне објек-
тив но са др жа ле и пред ста вља ле. За срп ски на род, пр ва ке и пред-
став ни ке срп ске  по ли тич ке иде о ло ги је у Аустриј ској ца ре ви ни, а 
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то је све до 1861. би ла пр вен стве но срп ска цр кве на је рар хи ја, вој-
во ђан ски по ли тич ки про грам, за сно ван на цар ским при ви ле ги ја ма, 
под ра зу ме вао је од у век јед но исто: пра во на ста тус и при зна ње по-
себ ног по ли тич ког на ро да, пра во на по себ ну те ри то ри ју, пра во на 
сло бо дан из бор ду хов них и све тов них ста ре ши на, ар хи е пи ско па и 
вој во де, а ти ме и пра во на по себ ну, са мо стал ну упра ву. Из ова квог 
ту ма че ња цар ских при ви ле ги ја, од но сно из ова ко схва ће ног при ви-
ле ги јал ног пра ва про и за шао је на ци о нал ни и по ли тич ки про грам 
на ко јем ће Ср би ин си сти ра ти, на раз ли чи те на чи не и не јед на ким 
ин тен зи те том, ви ше од 200 го ди на, а на пра гу ње го вог оства ре ња 
би ти у три на вра та: 1790- 91, 1848 – 49. и 1861- 62. го ди не.1)

У пoзивном ма ни фе сту (Lit te ra e in vi ta to ri ae) ца ра Ле пол да 
I(6. април 1690) Ср би су по зва ни да оста ну на сво јим ог њи шти ма 
и да по мог ну ње го ву вој ску у ра ту про тив Ту ра ка, а за уз врат су 
обе ћа не сле де ће по вла сти це: сло бо да ве ро и спо ве сти, осло бо ђе ње 
од свих јав них те ре та и да жби на, пра во на из бор вој во де. Али, са 
по вла че њем цар ске вој ске на се вер од Са ве и Ду на ва, по че ла је и 
се о ба Ср ба ко ју је пред во дио срп ски па три јарх. Упра во он зах те ва 
од аустриј ског ца ра да ис пу ни обе ћа не при ви ле ги је. Цар ни је од-
ба цио срп ске зах те ве, већ на про тив, из да је две При ви ле ги је и јед-
ну Про тек ци о ну ди пло му у ко ји ма се Ср би тре ти ра ју као по се бан 
на род, га ран ту је му се сло бо да ве ро и спо ве сти, и сло бо дан из бор 
ар хи е пи ско па, у чи јим би ру ка ма би ла и ду хов на и све тов на власт 
над Ср би ма, и са мо стал на упра ва је ди но у слу ча ју по врат ка у по-
стој би ну. У овим при ви ле ги ја ма не ма ре чи о срп ском вој во ди и о 
по себ ној те ри то ри ји за Ср бе. Срп ском на ро ду је да кле обез бе ђе на 
са мо пер со нал на ауто но ми ја, а не и те ри то ри јал на на ко ју су они 
по ми шља ли.2)

За себ ну, ауто ном ну те ри то ри ју у окви ру Мо нар хи је Ср би су 
пр ви пут јав но  фор му ли са ли као про грам ски зах тев на на род ном 
збо ру у Ба ји по чет ком 1694. го ди не.  Овај пут је тра же на Вој во ди на 
као по себ на по ли тич ко-те ро то ри јал на је ди ни ца али без тог на зи-
ва, на про сто ру Ма ле Вла шке и Ку ма ни је. Ову те ри то ри ју Ср би су 
хте ли на се ли ти ком пакт но, као вој ни ци и под упра вом па три јар ха 
и по двој во де, тим пре што је до та да Беч ки двор име но вао са мо по-
1) Д. Ми ка ви ца, СрпскопитањенаУгарскомсабору1690–1918,Но ви  Сад 2011, 18 – 21.

2) Ј. Сав ко вић, БорбаСрбавојвођаназатериторијалнуиполитичкусамосталност,Зб-
ор ник  Ма ти це  српс ке за д ру шт вене науке 3, Но ви  Сад 1952, 21; В. Кре стић, Историјске
основе војвођанске аутономије,Из и сто ри је  срп ско-хр ват ски х од но са, Бе о град 1994, 
88 – 113; Ј. Ада мо вић, ПривилегијесрпскогнародауУгарскојирадБлаговештенског
сабора1861,За греб 1902, pas sim; С. Га ври ло вић, ОборбиСрбауХабзбуршкојмонар-
хијизаполитичко-територијалнуаутономију,Збор ник  Ма ти це  срп ске  за  и сто ри ју 43, 
Но ви  Сад 1991, 7 – 23; С. Си ме о но вић – Чо кић, Српскепривилегије,Вој во ди на 2, Но ви 
 Сад 1939, 48 – 65. 
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двој во ду, Јо ва на Мо на стер ли ју (1691). Овај срп ски зах тев на и шао 
је на од лу чан от пор и цар ских и угар ских вла сти и ка то лич ке цр-
кве. Про тив ни ци ре а ли за ци је Вој во ди не као срп ског на ци о нал ног 
и по ли тич ког про гра ма ме ња ли су се у за ви сно сти од исто риј ских 
и по ли тич ких при ли ка. Са мо је дан про тив ник срп ских на сто ја ња 
не ће про ме ни ти свој став и сво ју по зи ци ју све до кра ја по сто ја-
ња Хаб сбур шке мо нар хи је а то је ма ђар ска др жав на власт ко ја је 
ста ја ла на ста но ви шту угар ског др жав ног и исто риј ског пра ва. Ни 
при ви ле ги је на ко је су се Ср би по зи ва ли ни су има ли за њу ве ћег 
зна ча ја ни ти су при зна ва ли њи хо ву прав ну и исто риј ску те жи ну јер 
су их ту ма чи ли као не ле ги тим не, ок тро и са не, од но сно из да те ми мо 
са гла сно сти Угар ског са бо ра. 

Упр кос сна жном от по ру, иде ја и про грам о ства ра њу за себ-
не, ауто ном не те ри то ри је за Ср бе у Хаб збур шком мо нар хи ји ни је 
сла био и ње го ви твор ци, за го вор ни ци и но си о ци, а то је пре све га 
срп ска цр кве на је рар хи ја, ис тра ја ва ли су у сво јим на сто ја њи ма, на-
ро чи то укол ко су им од го ва ра ле по ли тич ке окол но сти у Мо нар хи ји 
или из ван ње. Па три јарх Ар се ни је IIIЧарнојевић по на вљао га је 
све до смр ти, чак и он да ка да је обра зо ва на По ти ска и По мо ри-
шка вој на гра ни ца, а истим пу тем је на ста вио и ње гов на след ник, 
ми тро по лит Иса и ја Ђа ко вић (1708 – 1709).3) На Са бо ру у Кру ше-
до лу (6. ја ну ар 1708), фор му ли са ни су срп ски зах те ви у 11 та ча ка 
и иза бра ни ми тро по лит Иса и ја Ђа ко вић опу но мо ћен је да их под-
не се вла да ру.У јед ној тач ки Са бор је тра жио да се на ро ду из дво ји 
по себ на те ри то ри ја ко јој ће на че лу ста ја ти вој во да, јер је то, ка ко 
се ту ка же, још 1694. би ла же ља ца ра Ле о пол да I.  У Угар ски са-
бор ко ји је за се дао у По жу ну по слан је, по на ло гу из Бе ча, епи скоп 
Со фро ни је Под го ри ча нин и још че ти ри по сла ни ка да тра же уза ко-
ње ње (инар ти ку ла ци ју) при ви ле ги ја. Исти зах те ви по но вље ни су 
1723. и 1729, али без ре зул та та. На Са бо ру ко ји је одр жан по чет ком 
апри ла 1744. у Кар лов ци ма ни је из нет из ри чит зах тев о по себ ној 
те ри то ри ји, али су цар ски ко ме са ри, ба рон Ен гел схо фен и гроф 
Алек сан дар Па та чић, у оним зах те ви ма и жал ба ма ко је су под не те, 
по себ но у оним ко ји су се од но си ли на ин си сти ра ње на соп стве ној 
на род ној упра ви,  ипак ви де ли срп ску на ме ру да се оства ри др жа ва 
у др жа ви. И овај пут је тра же но, озме ђу оста лог, да се при ви ле-
ги је уза ко не на Угар ском са бо ру, да се убу ду ће ни шта не ре ша ва 
у по гле ду при ви ле ги ја пре не го што на род под не се пред став ке и 
да вла дар ка иза бе ре јед ног или два ми ни стра ко ји би по зна ва ли 
при ви ле ги је и узи ма ли на род у за шти ту. Уза ко ње ње при ви ле ги ја 

3) Ч. По пов – Ј. По пов, Аутономија Војводине–српско питање,Но ви  Сад 1989, 12; Д. 
Ми ка ви ца, СрпскаВојводинауХабсбуршкојмонархији1690–1920,Но ви  Сад 2005, 17.
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од би ла је (1751) и Илир ска двор ска де пу та ци ја, нај ви ши ор ган др-
жав не и двор ске вла сти за ре ша ва ње срп ских ства ри осно ван че ти-
ри го ди не ра ни је, јер се уза ко ње ње при ви ле ги ја и да ва ње по себ не 
те ри то ри је Ср би ма до жи вља ва ло ус кљу чи во у све тлу из бе га ва ња 
ју рис дик ци је ма ђар ских вла сти на угар ској др жав ној те ри то ри ји 
или јед ном ње ном де лу, а то је упу ћи ва ло на де струк ци ју Угар ске 
од но сно ства ра ње срп ске др жа ве у ма ђар ској др жа ви.

 Вој во ди на као по се бан по ли тич ки и на ци о нал ни про грам 
срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји по ста вљен је из но ва на 
Цр кве но на род ном са бо ру у Те ми шва ру 1790. Ов де је из ри чи то зах-
те ва на у при ви ле ги ја ма обе ћа на по себ на те ри то ри ја под упра вом 
соп стве них на род них вла сти и по што ва ње срп ских при ви ле ги ја за 
онај део срп ског на ро да ко ји би остао из ван ове на ци о нал не те ри-
то ри је. И Ср би гра ни ча ри су, у слу ча ју раз во ја че ња Вој не гра ни це, 
пред ви ђе ни да се на ђу у окви ру ове обла сти или ма кар да са чу ва ју 
сво је по вла сти це. Овај пут је тра же на Вој во ди на од но сно срп ска 
ауто ном на област у Ба на ту и тра же но је да се он у ту свр ху от це-
пи од угар ске др жав не те ри то ри је. До ду ше, сма тра ло се и та да да 
би ви ше од го ва ра ло да тра же на ауто ном на област об у хва ти Сла-
во ни ју, Бач ку и Срем, али с об зи ром да су те обла сти већ одав но 
би ле ин кор по ри ра не у Угар ску, из бор је пао на Ба нат ко ји је још 
до не дав но био под не по сред ном упра вом Бе ча па је из два ја ње ове 
те ри то ри је из гле да ло као ма њи про блем у усло ви ма крај ње за тег-
ну тих од но са из ме ђу беч ког дво ра и ма ђар ског плем ства. Ни ова 
кон цеп ци ја ни је на и шла на раз у ме ва ње. Ма ђар ски од го вор на срп-
ске зах те ве са др жан је у за кон ском члан ку 27. из 1791. го ди не.  Њи-
ме је Ср би ма у Угар ској при зна та “гра ђан ска рав но прав ност” ко ја 
у фе у дал ној Угар ској у ствар но сти ни је по сто ја ла ни за Ма ђа ре, а 
прак тич но им је уки нут њи хов ,,при ви ле ги сан по ло жај” од но сно 
ва жност при ви ле ги ја огра ни че на на цр кве но – школ ску ауто но ми-
ју, Ср би су тре ти ра ни као вер ска за јед ни ца “не сје ди ње них грч ког 
об ре да” а не као по се бан, по ли тич ки на род и ова осе тљи ва прав но 
– по ли тич ка  про бле ма ти ка вра ће на је у окви ре ра да Угар ског са-
бо ра, што је Ср би ма би ло не при хва тљи во. Ба ук Срп ске Вој во ди не 
у Угар ској от кло њен је до срп ско – ма ђар ског ра та 1848 – 1849. 
го ди не  ко јем је прет хо ди ло одр жа ва ње Мај ске скуп шти не у Срем-
ским Кар лов ци ма ка да је на ци о нал на по ли ти ка пре чан ских Ср ба 
пре то че на по но во у про грам сти ца ња обла сти на ко јој би се срп ски 
на род мо гао по ли тич ки и управ но ор га ни зо ва ти. Је дин стве но исту-
па ње срп ских све тов них пр ва ка ли бе рал но-де мо крат ске про ве ни-
јен ци је и цр кве них ве ли ко до стој ни ка нај у вер љи ви је се ис ка за ло у 
њи хо вим устав ним кон цеп ти ма у ко ји ма је Вој во ди на/Вој во до ви на 
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де фи ни са на као по себ на фе де рал на је ди ни ца у окви ру Хаб збур шке 
мо на хи је са над ле жно сти ма ко је су од го ва ра ле ста ту су и ка рак те ру 
по себ не кру но ви не. Од луч ност и не по мир љи вост у за сту па њу ова-
кве на ци о нал не по ли ти ке на по се бан на чин је ис ка за на у ре чи ма 
јед ног од нај и стак ну ти јих во ђа срп ског по кре та и нај бли жег са-
рад ни ка па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа, епи ско па Ни ка но ра Гру ји ћа:

“У на шем Срб ском ср цу има то ли ко сна ге, да смо ми и са ми 
ка дри без ичи је по мо ћи та ког крв ни ка, ко ји ниг де под бож јом ка-
пом ро да не ма, не са мо од на ши срб ски ог њи шта од би ти, не го га 
и с ње го ви сте рат. И ја се твр до на дам, и утој мо јој на де жди још 
твр ђе сам уве рен, да ће ју нач киј Срб скиј на род и овој бе жбо жној 
по ли ти ци са ору жи јем и уче ном ве шти ном сво јом не са мо ве што 
одо ле ти не го и ју нач ки и слав но по бе ди ти”.  Срп ски на род је “као 
по ли тич ки сло бо дан и не за ви стан” на род у окви ри ма Хаб сбур шке 
мо нар хи је до нео на Ма ској скуп шти ни од лу ку о ства ра њу Срп ске 
Вој во ди не у ко ју ула зе Ба нат, Бач ка, Ба ра ња и Срем, за јед но са под-
руч ји ма Вој не гра ни це. Ми тро по лит Јо сиф Ра ја чић је про гла шен 
за па три јар ха срп ског, а гра ни чар ски пу ков ник Сте ван Шу шљи кац 
иза бран је за вој во ду. Про тив Срп ске Вој во ди не би ли су Ма ђа ри, 
Нем ци, Ру му ни, Сло ва ци и Хр ва ти из ју жне Угар ске. Као при лич но 
ве ро лом ни и не по у зда ни са ве зник Срп ске Вој во ди не, ко ја је до не-
ла од лу ку о сту па њу у са вез са Тро јед ном кра ље ви ном Хр ват ском, 
Сла во ни јом и Дал ма ци јом, по ка зао се хр ват ски бан Јо сип Је ла чић. 
Нај ве ћа по моћ за оства ре ње Вој во ђан ског по ли тич ког про гра ма 
сти за ла је из Кне же ви не Ср би је у на о ру жа ним до бро вољ ци ма и у 
опре ми. Ко нач ни ре зул тат ра то ва ња за оства ре ње срп ског на ци он-
ла ног и по ли тич ког про гра ма са др жа ног у иде ји Срп ске Вој во ди не 
ни је био она кав ка кав се оче ки вао јер ни по Ок тро и са ном уста-
ву Ца ре ви не од 12. мар та 1849. Вој во ди на ни је ни по ме ну та као 
кру но ви на, већ као ауто ном на те ри то ри ја ко ја ће би ти у са ста ву 
или Угар ске или Ер де ља или Хр ват ске. Цар ском од лу ком од 18. но-
вем бра 1849. обра зо ва на је по себ на област, кру но ви на под на зи вом 
Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат и то је је ди на Срп ска Вој во ди-
на ко ја је по сто ја ла у Хаб сбур шкој мо нар хи ји то ком ње не исто ри је. 
Одр жа ла се у на ред них је да на ест го ди на, ка да су ње ни де ло ви при-
по је ни углав ном Угар ској. Вој вод ство Ср би ја об у хва та ло је Бач ку 
без Шај ка шког гра ни чар ског ба та љо на, Ба нат без гра ни чар ских те-
ри то ри ја на ју гу, илоч ки и рум ски срез у Сре му. Из ван Вој вод ства  
оста ли су нај гу шће на се ље ни срп ски кра је ви.

Уки да њем Вој вод ства Ср би је (1860) срп ска цр кве на је рар хи-
ја и кон зер ва тив но – кле ри кал ни кру го ви  у Хаб сбур шкој мо нар-
хи ји у ве ли кој ме ри гу бе при мат у во ђе њу на ци о а нал не по ли ти ке 
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по ли ти ке, а Вој во ди на као ,,по ли тич ко би ће на ро да срп ског с ове 
стра не” – ка ко га је од ре дио во ђа срп ских пре чан ских ли бе ра ла, 
Све то зар Ми ле тић, из но ва је зах те ва на на Бла го ве штен ском, цр-
кве но - на род ном са бо ру у Срем ским Кар лов ци ма 1861. И овај пут 
Ср би су сма тра ли да сво ја на ци о нал на пра ва мо гу за шти ти ти и 
обез бе ди ти са мо ства ра њем по себ не, ауто ном не обла сти под на-
зи вом Вој во ди на срп ска. По след њи пут су овај и ова кав про грам 
на ци о нал не по ли ти ке де фи ни са ли и пред во ди ли, са из ве сним из-
гле ди ма на успех, срп ски кле ри кал но – кон зер ва тив ни кру го ви. 
Област ко ју је тре ба ла “по кри ти” ова Вој во ди на чи ни ли су Срем, 
Ба нат, Бач ка и Вој на Гра ни ца. У Вој во ди ни су Ср би за ми сли ли сво-
ју об ла сну скуп шти ну, по ли тич ко – суд ску са мо у пра ву, срп ски је-
зик као слу жбе ни, вој во ду на че лу из вр шне вла сти, за ста ву и грб 
Вој во ди не ка кве је има ла и Кне же ви на Ср би ја. Ова ,,др жа ва у др-
жа ви” ка ко су је из но ва оце ни ли ма ђар ски по ли тич ки кру го ви би ла 
је пред мет озбиљ них рас пра ва на сед ни ца ма ми ни стар ског са ве та 
у Бе чу 1862. го ди не.4) На њи ма је аустриј ски др жав ни  ми ни стар 
Шмер линг тра жио да се во ди ра чу на о цар ским при ви ле ги ја ма и да 
се оне тре ба ју спро ве сти у де ло. Он је, слич но као и ми ни стар ра та 
Де ген фелд и ми ни стар уну тр. по сло ва ба рон Ла сер и ми ни стар и 
двор ски са вет ник гроф На да жди и ми ни стар фи нан си ја Пле нер и 
ми ни стар тр го ви не гроф Ви кен бург, сма трао да Цар има пра во да 
обра зу је по свом на хо ђе њу ди стрик те у др жа ви и да Ср би, у крај-
њој ли ни ји, има ју пра во да оче ку ју сво ју Вој во ди ну. Пред сед ник 
др жав ног са ве та ба рон Лих тен фелс био је за ре ше ње у об ли ку по-
себ ног ди стрик та, док су угар ски двор ски кан це лар гроф Фор гач и 
хр ват ски двор ски кан це лар Иван Ма жу ра нић би ли про тив. Пр ви 
је на и ме од луч но био про тив обра зо ва ња Вој во ди не као по себ не 
по вла шће не обла сти сма тра ју ћи да Угар ски краљ не ма пра во да 
сам ства ра са мо стал не ди стрик те и да про блем мо ра оста ти у над-
ле жно сти Угар ског са бо ра. Дру ги је сма трао да то пра во краљ има 
али да Ср би ма тре ба да ти не Вој во ди ну ка кву су тра жи ли већ по-
се бан округ и то ве ћи од Ки кинд ског ди стрик та, с тим да се во ди 
ра чу на да пи та ње Сре ма не бу де ти ме ре ше но на хр ват ску ште ту. 
Сна жан от пор ко ји су Шмер лин гу да ва ли Ма ђа ри био је до во љан 
да беч ка вла да ски не срп ско пи та ње са днев ног ре да. Та ко је оста-
ло до 1867. ка да је аустро у гар ском на год бом по ста ло из ве сно да ће 
срп ско пи та ње пре ћи у пот пу но сти у над ле жност Пе ште и ма ђар-
ске од го вор не вла де. Ма ђа ри су овом пи та њу при сту пи ли дру га-

4) Г. Ва син, СрпскиЦрквено-народнисабориуХабзбуршкојмонархији1861–1888,док-
тор ска  ди сер та ци ја у ру ко пи су. Но ви  Сад 2012, 174.
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чи је и ре ше ње на мет ну ли у окви ру за ко на о на род но сти ма ко ји је 
до нет 1868. 5)

Од аустро.угар ске и хр ват ско-ма ђар ске на год бе, срп ску  на-
ци о нал ну и де мо крат ску по ли ти ку нај у пе ча тљи ви је су ре пре зен-
то ва ли срп ски ли бе ра ли пред во ђе ни Све то за рем Ми ле ти ћем и ње-
го вом Срп ском на род ном сло бо до ум ном стран ком и из про гра ма 
ове стран ке из 1869. го ди не ни је из о ста ла Вој во ди на зах те ва на на 
Бла го ве штен ском са бо ру. Сти ца ње Вој во ди не као ауто ном не срп-
ске обла сти у окви ру угар ског де ла Хаб збур шке Мо нар хи је на ме-
ра ва но је по сти ћи пар ла мен тар ним и по ли тич ко-пу бли ци стич ким 
де ло ва њем у ма ђар ској, хр ват ској и срп ској по ли тич кој јав но сти, а 
пр вен стве но зах те ва њем ,,од пре сто ла, вла де и са бо ра (ми сли се на 
ма ђар ски од но сно Угар ски са бор и угар ску вла ду – Д. М.) да се за-
кљу че ња срп ског кон гре са од год. 1861. би ло ини ци ја ти вом са бо ра 
или срп ских за ступ ни ка, у пре трес узму”, а ако се то не би ус пе ло 
да се тра жи са зи ва ње но вог Срп ског са бо ра. Беч ке реч ки про грам 
остао је по ли тич ко по ла зи ште и про грам ска осно ва и за оне стран-
ке ко је су на ста ле по сле рас па да Ми ле ти ће ве стран ке, а ба шти ни ле 
су ми ле ти ће ву по ли тич ко-фи ло зоф ску ми сао: Срп ску на род ну ра-
ди кал ну стран ку и Срп ску на род ну ли бе рал ну стран ку, али при ли-
ке за ре а ли за ци ју оно га што је дав но за ми шље но и фор му ли са но 
ни је би ло све до 1918. Ка да је срп ски на ци о нал ни про грам пре чан-
ских про гра ма пре ва зи шао гра ни це др жа ве Хаб збур го ва ца.

 Иако су срп ски пре чан ски ли бе ра ли не рет ко из бе га ва ли из-
ри чи то по зи ва ње на ста ре при ви ле ги је, за др жа ли су све до кра ја 
19 ве ка уве ре ње да је мо гу ће за Ср бе обез бе ди ти по себ ну област 
у Хаб сбур шкој мо нар хи ји од но сно у Угар ској и да на том зах те ву 
тре ба упор но ин си сти ра ти. Они су то ми сли ли по сти ћи пре све-
га са рад њом са ма ђар ским ли бе ра ли ма ко ји су им у том сми слу 
да ва ли од ре ђе на обе ћа ња, на ро чи то у вре ме ну ко је је прет хо ди ло 
по сти за њу аустро у гар ске на год бе. У кон тек сту тих обе ћа ња на-
ста ла је иде ја о ауто но ми ји и ре ор га ни за ци ји угар ских жу па ни ја и 
њи хо вом арон ди ра њу - за о кру жи ва њу по на ци о нал ном прин ци пу. 
По сле 1867, по ка за ло се да од то га не ма ни шта и да ни ка ква ,,но ва 
Вој во ди на” као по себ на област у ко јој би се Ср би мо гли управ но 
и по ли тич ки ор га ни зо ва ти (за ми шље на нај че шће спа ја њем Бач ке 
и То рон тал ске жу па ни је) ни ка да не ће би ти при хва ће на ни од јед-
ног ма ђар ског по ли ти ча ра. Иде ја и про грам Срп ске Вој во ди не је 
од 1868. оштро осу ђи ван и про го њен од стра не ма ђар ских вла сти, 
али срп ски ли бе рал ни по ли ти ча ри ни су од у ста ја ли од сво јих по ли-
тич ких кон цеп ци ја.  Про грам је од луч но бра њен и оправ да ван чак 

5)  Д. Ми ка ви ца, ПолитичкаидеологијаСветозараМилетића,Но ви  Сад 2006, pas sim.
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и он да ка да је из гле да ло да за ње го ву ре а ли за ци ју има све ма ње 
мо гућ но сти. Ка да је Ми ха и ло По лит Де сан чић, пр вак срп ске Ли-
бе рал не стан ке у Угар ској од 1887 го ди не, при мо ран сво је врем но 
(1870) да се пред по ро том у Пе шти, од рек не Срп ског Вој вод ства 
од но сно са ме иде је о по сто ја њу срп ских зе ма ља у Угар ској, же сто-
ко је кри ти ко ван и не ми ли це осу ђи ван у срп ској јав но сти, по себ но 
од стра не сво јих до та да шњих при ја те ља и исто ми шље ни ка из кру-
га око Ми ле ти ће ве Заставе: Ла зе Ко сти ћа, Ми ше Ди ми три је ви-
ћа, Или је Ву че ти ћа, Ко сте Триф ко ви ћа. На тај на чин је одр жа ва на 
пред ста ва да ни ко не ма пра во да се Вој во ди не као на чер та ниј ске 
ми сли пре чан ских Ср ба од рек не или да је пред ста ви као не до сти-
жну, нео ствар љи ву или не ле гим ну.6)

Про грам Срп ске на род не ли бе рал не стран ке из 1885. остао 
је на ста но ви шту ,,при ви ле ги ја и за ко на” ко ји га ран ту ју Ср би ма  
,,пот пу ну и нео кр ње ну” ауто но ми ју, док се мно ге тач ке па из ме ђу 
оста лих и она о за о кру жи ва њу обла сти по на род но сти ма у Угар-
ској, по кри ва ју на чел ним и до след ним по зи ва њем на про грам из 
1869. И у про гра му Срп ске на род не ра ди кал не стран ке из 1887. 
оста ло се ,,на те ме љу беч ке реч ких од лу ка од 1869”. У про гра му 
ове стран ке из 1904. из но ва је ис так ну то је да је срп ски на род у 
Угар ској сте као ,,исто риј ско пра во на по ли тич ку ауто но ми ју” и да 
су му то пра во ,,за јем чи ле при ви ле ги је, а по твр ди ли угар ски вла-
да ри”. Да би се пру жио успе шан от пор вла да ју ћој иде ји о јед ном 
по ли тич ком на ро ду у Угар ској, у про гра му су кри ти ко ва на ма ђар-
ска на сто ја ња да се у Угар ској уве де  је дин ствен је зик и уме сто 
то га при хва та ло се са мо је дин стве но за ко но дав ство и је дин стве-
на сре ди шна упра ва. За не ма ђар ске на ро де зах те ва но је до но ше-
ње од го ва ра ју ћег за ко на ко јим би се обез бе ди ла на ци о нал на пра ва 
не ма ђар ских на ро да, а пут ка то ме од сли ка вао је и члан 21. овог 
про гра ма у ко јем се го во ри о ,, за о кру же њу обла сти по на ро ди ма” 
у Угар ској и да у та ко за о кру же ним обла сти ма бу де у суд ству и ад-
ми ни стра ци ји зва ни чан је зик оног на ро да ко ји је у ве ћи ни. Срп ска 
Вој во ди на ко ју би чи ни ле по на ци о нал ном прин ци пу за о кру же не 
угар ске жу па ни је оста ла је јед на од кључ них са став ни ца срп ске 
по ли тич ке иде о ло ги је све до кра ја пр ве де це ни је XXвека. Од та да 
је она би ла са свим по ти сну та под при ти ском зах те ва да се у не из-
ве сним и те шким вре ме ни ма са чу ва ма кар оно што је пре о ста ло у 
обла сти цр кве но – школ ске ауто но ми је.

Ве ли ком на род ном скуп шти ном у Но вом Са ду (25. но вем бар 
1918) ста вље на је тач ка на вој во ђан ски по ли тич ки и на ци о нал ни 

6) Д. Ми ка ви ца, МихаилоПолитДесанчић,вођасрпскихлибералауАустроугарској,Но ви 
 Сад 2007, 137; Исти, ЛазаКостићполитичкабиографија,Но ви  Сад 2011, 165.
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про грам срп ског на ро да у Аустро у гар ској. По сле исто риј ског ис-
ку ства до 1914. по ста ло је са свим из ве сно да од оства ре ња срп-
ских на ци о нал них и де мо крат ских зах те ва у Аустро у гар ској не ма 
ни шта. За кон о на ци о нал но сти ма (на род но сти ма) из 1868 ни је се 
по што вао, а др жав ни над зор ма ђар ских вла сти над срп ском цр кве-
но – школ ском ауто но ми јом је по ја чан што је до ве ло до пот пу ног 
оне мо гу ћа ва ња ра да срп ских На род но цр кве них са бо ра на уре ђи-
ва њу уну тра шњих, ма те ри јал них, про свет них и вер ских при ли ка 
у окви ру Кар ло вач ке ми тро по ли је. Ин сти ту ци о нал но осми шље на 
аси ми ла ци ја не ма ђар ских на ро да би ла је у пу ном је ку. Апо њи је-
вим школ ским за ко ном из 1907. све на род не шко ле би ле су пот чи-
ње не др жав ној кон тро ли и оба ве за не на обра зо ва ње и вас пи та ва-
ње уче ни ка у ду ху при пад но сти ма ђар ској ,,по ли тич кој на ци ји”. 
Из сло ва и ду ха овог за ко на из во ди ле су се ра чу ни це по ко ји ма 
је Угар ска тре ба ла по ста ти на ци о нал но чи ста ма ђар ска др жа ва у 
на ред них 40 го ди на. Пре о ста ли от пор срп ских стра на ка овим на-
сто ја њи ма одр жа вао се до вре ме на бал кан ских ра то ва ка да  је на 
пред лог ма ђар ске вла де, на ред бом ње го вог Цар ско – кра љев ског 
ве ли чан ства Фран ца Јо зе фа у пот пу но сти су спен до ва на срп ска цр-
кве но – школ ска ауто но ми ја због ,,по гре шно и штет но ту ма че них 
од ре да ба 9 За кон ског члан ка од 1868.” У том тре нут ку је иде ја о 
не ка вој по себ ној, вој во ђан ској обла сти за Ср бе у Угар ској би ла већ 
то ли ко по ли тич ки нео ствар љи ва да о њој ни је вре де ло ни раз ми-
шља ти. Чак ни по ку ша ји да се пре о ста ла цр кве но – школ ска ауто-
но ми ја об но ви ни су до не ли ни ка квог ре зул та та. 

Про це њу ју ћи да са мо са при са је ди ње њем Ср би ји мо гу обез-
бе ди ти сво ја на ци о нал на и де мо крат ска пра ва, Ср би са про сто ра 
ју жне Угар ске ис ко ри сти ли су рат ну по бе ду Ср би је и ор га ни зо ва-
ли Ве ли ку На род ну скуп шти ну Ба на та, Бач ке и Ба ра ње 25. но вем-
бра 1918. у Но вом Са ду. На њој су про гла си ли ,,на осно ву уз ви ше-
ног на че ла на род ног са мо о пре де ље ња” одва ја ње ових зе ма ља од 
Угар ске ,,у др жав но прав ном, по ли тич ком и при вред ном по гле ду” 
и њи хо во при кљу че ње Кра ље ви ни Ср би ји. Срем је по сред но ушао 
у при са је ди ње ње Ср би ји. На и ме, на Збо ру иза сла ни ка на род них 
ве ћа Сре ма, у Ру ми 24. но вем бра 1918, усво је на је Ре зо лу ци ја ко-
јом се тра жи ,,је дин стве на и де мо крат ски уре ђе на др жа ва СХС под 
ди на сти јом Ка ра ђор ђе ви ћа”, а уко ли ко На род но ве ће у За гре бу не 
би ,,што пре” оства ри ло је дин стве ну  вла ду но ве ју го сло вен ске др-
жа ве са се ди штем у Бе о гра ду, он да би за ступ ни ци на род них ве ћа 
у Сре му иза бра ли не по сред но при са је ди ње ње Сре ма Ср би ји. Ве-
ли ком На род ном Скуп шти ном ко нач но је оства рен крај њи циљ и 
основ ни сми сао вој во ђан ског по ли тич ког про гра ма. Де лу ју ћи као 
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озби љан дез ин те гра ци о ни по ли тич ки фак тор пре ма Хаб сбур шкој 
мо нар хи ји, пре све га у од но су на Угар ску, овај про грам је обез бе-
дио за се бе јед но од нај ва жни јих ме ста у кон тек сту срп ске на ци о-
нал не по ли ти ке. Уста но ве, ин сти ту ци је, стран ке и по је дин ци ко ји 
су се одр жа ли као но си о ци, твор ци и пред став ни ци тог про гра ма 
до 1918. спон та но су од ре ди ли и де фи ни са ли ње го ве до ме те и гра-
ни це. По лит Де сан чић је сма трао да је Срп ска на род на ли бе рал на 
стран ка ис пу ни ла сво ју исто риј ску уло гу и да је не тре ба об на вља-
ти у но вој др жа ви, а Ја ша То мић је у до го во ру са Сто ја ном Про-
ти ћем из вр шио фу зи ју Срп ске на род не ра ди кал не стран ке са ср-
би јан ским ра ди ка ли ма у је дин стве ну На род ну ра ди кал ну стран ку. 
Ује ди ње њем Ср ба у јед ну ве ли ку др жа ву по ста ло је са свим ја сно 
да је вој во ђан ски по ли тич ки про грам Ср ба у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји из вр шио сво ју при мар ну на ци о нал ну и исто риј ску ми си ју.7)
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DejanMikavica

VOJVODINAASAPOLITICALANDNATIONALPRO
GRAMMEINTHEHABSBURGMONARCHY

Resume
By in vo king the im pe rial pri vi le ges with which they we-

re re war ded for war ser vi ce pro vi ded for the Hab sburg dynasty 
and by in ter pre ting them as a con sti tu ti o nal and le gal do cu ment 
as well as the de moc ra tic and le gi ti ma te right of Ser bian pe o ple, 
se cu lar and cle ri cal re pre sen ta ti ves of Ser bian pe o ple de fi ned po-
licy of Ser bian Di a spo ra which was es sen ti ally ba sed on a ter ri-
to rial and po li ti cal auto nomy. Voj vo di na as a na ti o nal im pe ra ti ve 
held a spe cial pla ce in the writ ten pro gram mes of Ser bian par ti es, 
the pu blic opi nion and in the ac ti ons of Ser bian in sti tu ti ons up to 
1918, even tho ugh its esta blis hment was beyond po li ti cal pro ba-
bi lity ever sin ce the du a list re or ga ni sa tion of the Mo narchy. 
Keywords: Vojvodina, Serbs, Hungarians, privileges, Austro-Hungarian Em-

pire

* Овај рад је примљен 23. маја 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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