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АУТОНОМИЈАВОЈВОДИНЕ-ИСТОРИЈСКИ
ИСАВРЕМЕНИКОНТЕКСТ

-првидео-
Сажетак

У овом чланку је презентован историјски преглед
борбе Срба у Угарској за политичко-територијал-
нуаутономију.Детаљнијесуобрађенесрпскеприви-
легије итринајзначајнија српскацрквенаинародна
сабора:Темишварскисабор1790,Мајскаскупштина
1848.иБлаговештенскисабор1861,накојимасуСрби
захтевалипосебнусрпскутериторијуисопственуса-
моуправу,штоједелимичноиостварено-стварањем
СрпскеВојводине1848.године.Обрађенојеиделова-
њесрпскихполитичкихстранакаињиховихлидерана
јачању војвођанске аутономије у оквиру Хабсбуршке
монархије, каоињихово залагање заинтегралноре-
шењесрпскогнационалногпитања,тј.зауједињење
српскогнародасапростораАустроугарскесаСрби-
јомидругимсрпскимземљама,азатимуједињењеса
ХрватимаиСловенцимаупрвујугословенскудржаву.
Тиме је идеја војвођанске аутономије исцрпела своју
историјскуинационалнумисију.
Кључнеречи:Хабсбуршкамонархија,српскепривиле-
гије,Темишварскисабор,Мајскаскупштина,Благове-
штенскисабор,СветозарМилетић,МихаилоПолит
Десанчић, ЈашаТомић,СрпскаВојводина, присаједи-
њењеКраљевиниСрбији,југословенскоуједињење

* Виши научни сарадник
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз-

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОД

На црт ста ту та Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не, ко ји је Скуп-
шти на По кра ји не усво ји ла и по сла ла на усва ја ње На род ној скуп-
шти ни Ре пу бли ке Ср би је, иза звао је ве ли ку па жњу и уз не ми ре ност 
ин те лек ту ал не и ши ре јав но сти у Ср би ји. Свој кри тич ки осврт на 
овај „ул ти ма тум Ср би ји“ из не ли су мно ги срп ски прав ни ци, исто-
ри ча ри, по ли ти ко ло зи... На кон отво ре ног пи сма Све тог ар хи је-
реј ског си но да СПЦ пред сед ни ци срп ског пар ла мен та, у ко јем се 
из ра жа ва „ве ли ка за бри ну тост за су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин-
те гри тет др жа ве Ср би је“, На црт Ста ту та је вра ћен на до ра ду по-
кра јин ском пар ла мен ту. Пре до но ше ња овог ак та тре ба да се усво ји 
За кон о над ле жно сти ма По кра ји не. И док се пред став ни ци вла сти, 
„ли га ши“ и ДС, и то њен по кра јин ски део на че лу са пред сед ни ком 
Из вр шног ве ћа Вој во ди не, Бо ја ном Пај ти ћем, упи њу из све сна-
ге да се На црт ста ту та усво ји са ма лим, ко зме тич ким из ме на ма, 
пред став ни ци опо зи ци о них стра на ка ука зу ју на ње го ву ан ти срп ску 
се па ра ти стич ку кон се квен цу, по зи ва ју ћи се на ана лог не тен ден ци-
је у ју го сло вен ском пе ри о ду. Да кле, на не што већ ви ђе но. Мно ги 
ува же ни ин те лек ту ал ци кон ста ту ју да је ауто но ми ја Вој во ди не- 
срп ско пи та ње. До 1918. го ди не, иде ја ауто но ми је Бач ке, Ба ра ње, 
Ба на та и Сре ма је ис кљу чи во ве за на за срп ски на род и ње го ве по-
ли тич ке и др жа во твор не иде је, а од 1918. до да нас ауто но ми ја ових 
обла сти - Вој во ди не је, та ко ђе, пре вас ход но срп ска иде ја. По ред 
срп ске, спо ра дич но се ја вља ју и ма ђар ски зах те ви за пер со нал ном 
и те ри то ри јал ном ауто но ми јом вој во ђан ских Ма ђа ра на про сто ри-
ма на ко ји ма чи не ве ћи ну ње ног ста нов ни штва. Има ра ди кал ни јих 
зах те ва за при па ја њем Ма ђар ској де ло ва, па и це ле Вој во ди не. Овај 
рад ука зу је на по ли тич ки по ло жај Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји 
и њи хо ве зах те ве за те ри то ри јал ном и по ли тич ком ауто но ми јом у 
окви ру мо нар хи је; ис тра жу је „ауто но ма шке“ тен ден ци је у Вој во-
ди ни у окви ру срп ско-хр ват ских од но са у пр вој Ју го сла ви ји; да је 
пре глед устав но-прав ног и по ли тич ког по ло жа ја Во во ди не и ета ти-
стич ке тен ден ци је ње не би ро крат ске вр ху шке у СФРЈ и; об ра ђу је 
нај но ви је тен ден ци је ре де фи ни са ња по ло жа ја Вој во ди не у Ср би ји 
или из ван ње, ка ко је за ми шље но На цр том ста ту та По кра ји не.
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ОдзахтеваСрбазаполитичкомитериторијалном
аутономијомуХабсбуршкојмонархијидоуједињења

1918.године

На про сто ру Ба на та, Бач ке, Ба ра ње и Сре ма, Вој во ди не, Ср би 
су чи ни ли ве ћи ну ста нов ни штва пре до се ља ва ња Ма ђа ра и ства ра-
ња њи хо ве др жа ве. О то ме нај у бе дљи ви је све до че то по ни ми ко ји су 
у нај ве ћем бро ју срп ског по ре кла и зна че ња. Ко ло ни за ци ја Вој во-
ди не ино род ним ста нов ни штвом по чи ње у 12. ве ку. У мно га ме ста 
ма ђар ски осва ја чи до во де сво је вој не по са де са чи та вим фа ми ли ја-
ма. Од 14. ве ка ис точ ни Ба нат ко ло ни зу ју Ру му ни. По ис те ри ва њу 
Ту ра ка, Вој во ди ну је у 18. ве ку за пљу снуо та лас ко ло ни за ци је из 
Евро пе: Нем ци, не што Фран цу за, Ита ли ја на, чак и Шве ђа на - реч 
је углав ном о „ће сар ским” вој ни ци ма.2) Исто ри чар Пе јин ис ти че: 
„У Вој во ди ни не ма мо ет нич ке Хр ва те и Ма ђа ре, то се увек за бо ра-
вља. Шок це и Бу њев це ве зу је ри мо ка то ли чан ство за Хр ва те, што 
твр де и Ма ђа ри ка да го во ре о њи ма. Ма ђа ри ка жу, слич ни су, али 
их раз ли ку ју од Хр ва та. Чак 1941. ка да је Хор ти ну дио Па ве ли ћу 
раз ме ну ста нов ни штва из ме ђу Бач ке и Ме ђу мур ја, сма тра ли су да 
ће Бу њев ци, као ри мо ка то ли ци, бр зо по ста ти Хр ва ти.

Ма ђа ри су, углав ном, хун га ри зо ва но ста нов ни штво, у пр вом 
ре ду Сло ва ци, али ме ђу њи ма има Ср ба, Шо ка ца, Бу ње ва ца, Не-
ма ца, Ру си на, и Ру му на. Не во ди се ра чу на да је од 1718. до Про-
ви зо ри ја у Угар ској хун га ри зо ва но око по ла ми ли о на љу ди. По сле 
на год бе 1868. до 1914. још ми ли он и по. Укуп но је за око два ве-
ка хун га ри зо ва но пре ко два ми ли о на ста нов ни ка Угар ске. Део овог 
хун га ри зо ва ног или по лу хун га ри зо ва ног ста нов ни штва на се ља-
ван је по ета па ма у Ба ра њи, Бач кој, Ба на ту, Сре му и Сла во ни ји. 
Срп ски ка рак тер ових обла сти озбиљ но је на ру шен ко ло ни за ци јом 
Не ма ца у 18. ве ку те је у Угар ској на пра вљен пра ви „на ци о нал-
ни ко тао“, по чет ком 20. ве ка“.3) У вре ме Хаб сбур шке мо нар хи је, 
иде ја о вој во ђан ској те ри то ри јал ној и по ли тич кој ауто но ми ји при-
па да ла је ис кљу чи во срп ском на ци о нал ном по кре ту. „Са мо су се 
Ср би, по чев ши још од Ве ли ке се о бе под Ар се ни јем Чар но је ви ћем 
1690, кон ти ну и ра но и крај њом упор но шћу, бо ри ли за сво ју вер ску, 
про свет но-кул тур ну, по ли тич ку (пер со нал ну), па и те ри то ри јал ну 
ауто но ми ју у окви ри ма аустриј ске Ца ре ви не. Ни је дан дру ги на род 
2)  Ви ди: Јо ван М. Пе јин, Ауто но ми ја Вој во ди не - ко шмар срп ског на ро да, ИП Бе о град-

Зре ња нин, 2002, 65.
3)  Исто, стр. 11.
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овог под руч ја ни је ту бор бу при хва тао и ни је се у њу трај ни је и ак-
тив ни је укљу чи вао, а не ки од нај мно го број ни јих (Нем ци, Ма ђа ри, 
Хр ва ти) су јој се и енер гич но су прот ста вља ли“ .4) Ака де мик Че до-
мир По пов ис ти че да су „Ср би иде ју о за себ ној ауто ном ној те ри то-
ри ји у окви ру Мо нар хи је пр ви пут фор му ли са ли по чет ком 1694. на 
На род но-цр кве ном са бо ру у Ба ји, на ко јем су пред став ни ци Ср ба 
за тра жи ли „Ма лу Вла шку“ (Цен трал ну Сла во ни ју-из ме ђу По же ге 
и Па кра ца) и Ку ма ни ју за сво је на се ља ва ње, и то ком пакт но као 
вој ни ци, са до би је ним на род ним при ви ле ги ја ма, а под упра вом па-
три јар ха, по двој во де и оста лих по гла ва ра“ .5) Хронике гро фа Ђор-
ђа Бран ко ви ћа, не су ђе ног де спо та Или ри ка, пред ста вља ле су пр ви 
по ли тич ки спис на срп ском је зи ку у ко јем је ова иде ја још ши ре 
из ло же на. Де спот је из ло жио иде ју о ства ра њу Илир ске Кра ље ви-
не, по себ не др жа ве срп ског на ро да, сме ште не из ме ђу Аустри је и 
Тур ске, ко ја би се осла ња ла на тра ди ци је сред њо ве ков не Ср би је. 
Овај не до вр ше ни спис у 5 то мо ва, са пре ко 2000 стра на, био је сво-
је вр сно упут ство срп ским на род ним и цр кве ним во ђа ма у тра же њу 
вер ске и на ци о нал не, по ли тич ко-те ри то ри јал не ауто но ми је. Бран-
ко вић је био на ста но ви шту да је по ред цр кве не ауто но ми је по треб-
на и за себ на те ри то ри ја са све тов ним ста ре ши ном ко ји би био под 
вр хов ном ца ре вом вла шћу. По себ но је ис ти цао по тре бу очу ва ња 
пра во слав не ве ре, стра ху ју ћи да Ср би из гу бив ши ве ру, оста ну без 
свог на ци о нал ног иден ти те та. Де спот је , да кле, пу на два ве ка ра-
ни је упо зо ра вао на по губ ност по де ле Ср ба по вер ској осно ви, јер 
је то не ми нов но зна чи ло оту ђе ње од срп ског иден ти те та и пре ла-
зак у дру гу на ци ју. То ће се до го ди ти са Ср би ма ка то ли ци ма, ко ји 
ће на осно ву при сва ја ња срп ског је зи ка од стра не Хр ва та по ста-
ти Хр ва ти и Ср би ма му ха ме дан ци ма ко ји ће по ста ти му сли ма ни/
Бо шња ци. Не по де ље но је ми шље ње исто ри ча ра ко ји су се ба ви ли 
де лом и зло срећ ном суд би ном срп ског де спо та, да је Ђор ђе Бран-
ко вић це лом срп ском на ро ду дао пр ви по ли тич ки про грам у бор би 
за ауто но ми ју и очу ва ње ве ре, а ти ме и на ци о нал не по себ но сти.6) 
По пов пи ше: “На са мом по чет ку те жњи и за ми сли о об но ви срп ске 
др жа ве сто је зна ме ни те Славеносербскехронике не су ђе ног де спо-
та, не срећ ног гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа. У пет књи га тих во лу ми но-
зних Хроника са оп ште на је не са свим ар ти ку ли са на и на ци о нал но 
4)  Че до мир и Је ле на По пов, Ауто но ми ја Вој во ди не - Срп ско пи та ње, Срем ски Кар лов ци, 

2000, стр. 11.
5) Исто, стр. 14-15.
6) Ви ди: Сто јан Но ва ко вић, Из Хро ни ке Де спо та Ђор ђа Бран ко ви ћа, ГласникСУД, 1872.
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де фи ни са на иде ја о ства ра њу „са мо стал не срп ске др жа ве на су прот 
та да шњим аустриј ским те жња ма“. А то се зби ло у то ку и не по-
сред но по сле Ве ли ког беч ког ра та 1683-1699. и Ве ли ке се о бе Ср-
ба“.7) Слич не иде је из чо жи ће па три јарх Ар се ни је Чар но је вић, као 
и ње гов пр ви на след ник, ми тро по лит Иса и ја Ђа ко вић. Па три јарх 
Ар се ни је IV Ша ка бен та је у свом про јек ту из 1736/37, пред ви део 
ства ра ње срп ске др жа ве у ва зал ном од но су пре ма Аустри ји. Срп-
ски па три јар си и ар хи је ре ји ис тра ја ва ли су на том про гра му. „Ср би 
су чи ни ли ве ћи ну ста нов ни штва на том про сто ру, као и на чи та вом 
про сто ру Вој не гра ни це. А до ла зи ле су и но ве ма се срп ског на ро да 
у По ду на вље, из Ср би је 1690. из Бо сне 1697. у тзв. Ша ка бен ти ној 
се о би 1739, али и у мно го број ним ма њим, „ти хим“ или дра ма тич-
ним ми гра ци ја ма све до 19. ве ка, ши рио се и учвр шћи вао срп ски 
ет нич ки про стор да ле ко пре ма се ве ру. Од Зе му на и Те ми шва ра, од 
Ву ко ва ра и Осе ка до Сент Ан дре је, Остро го на, Ко мо ра на и Ђе ра“.8)

СРПСКЕПРИВИЛЕГИЈЕ

Прав ни основ по ло жа ја Ср ба у Угар ској чи ни ле су при ви ле ги-
је ко је су из да ва ли хаб збур шки вла да о ци као угар ски кра ље ви кра-
јем 17. и у то ку 18. ве ка. При ви ле ги је су до би ја не због вој нич ких 
за слу га срп ског на ро да у у хаб збур шкој ца ре ви ни. Нај че шће су се 
ове при ви ле ги је од но си ле на по што ва ње ста рих по вла сти ца, пра во 
на сво је оби ча је, сло бо ду ве ре, сло бо ду из бо ра вој во де, до пра ва 
на из бор цр кве ног по гла ва ра, сло бо ду ар хи е пи ско па да по ста вља 
епи ско пе и гра ди цр кве, имо вин ска пра ва цр ка ва и ма на сти ра итд. 
„Основ не при ви ле ги је, ко је су ка сни јим ак ти ма по твр ђи ва не, ту-
ма че не, до пу ња ва не и ме ња не би ле су: 1) Проглас Ле о пол да I од 
6. апри ла 1690. го ди не, 2) Привилегија Ле о пол да I од 21. ав гу ста 
1690. го ди не, 3) Заштитнадиплома од 11. де цем бра 1690. го ди не, 
4) ПривилегијаЛе о пол да I од 20. ав гу ста 1691. го ди не и 5) Приви-
легија Ле о пол да I од 4. мар та 1691. го ди не. Осим ка сни јих ака та 
ко ји су по твр ђи ва ли или ме ња ли ра ни је из да те при ви ле ги је, из да-
те су и не ке ко је ре гу ли шу но ва пи та ња, као што је Привилегија
од 28. ју на 1751. го ди не о Ста ро бе чеј ском крун ском ди стрик ту и 
Привилегија од 12. но вем бра 1774. го ди не о Ве ли ко ки кинд скопм 
крун ском ди стрик ту. При ви ле ги је су си сте ма ти зо ва не и ко ди фи ко-
7) Че до мир По пов, Ве ли ка Ср би ја - ствар ност и мит, Из да вач ка књи жар ска за јед ни ца Зо-

ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци  Но ви Сад, 2007, стр. 29.
8) Че до мир и Је ле на По пов, н.д., стр. 16.
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ва не, а и до ста из ме ње не у Деклараторијалномрескрипту од 1779. 
го ди не и Конзисторијалнојсистеми од 1782. го ди не“.9) 

Већ је по ме ну то да су се срп ске при ви ле ги је по твр ђи ва ле, 
ту ма чи ле, ме ња ле и то је за ви си ло од рат не сре ће и по ли тич ких 
при ли ка у ко ји ма се на ла зи ла хаб збур шка ца ре ви на. Та ко је по сле 
Бе о град ског ми ра 1739, на кон што је Аустри ја из гу би ла но во о сво-
је не кра је ве Ср би је и Вла шке, Ма ри ја Те ре зи ја, 4. ју ла 1743, из да ла 
Ср би ма Привилегију, и том је при ли ком са зван са бор у Кар лов ци-
ма 1744, где су по твр ђе не из да те по вла сти це. Декретомод 1. ју ла 
1745. Ма ри ја Те ре зи ја је про гла си ла да Ср би ко ји жи ве у Сре му, 
гор њој Сла во ни ји и жу па ни ја ма Бач кој и Бо дро шкој и да ље ужи ва-
ју при ви ле ги је ко је је она по твр ди ла 1743. го ди не. Том при ли ком 
је Илирскадворскакомисијапроменила име у Илирскадворскаде-
путација и, као не по сред но пот чи ње на кра љу, де ло ва ла од 1745. 
до 1777. на ре гу ли са њу по ло жа ја срп ског на ро да у ца ре ви ни. Тре-
ба на гла си ти да су Ср би чи ни ли и ве ћин ски са став Вој не гра ни це, 
го то во на це лом ње ном про сто ру, па та ко и на про сто ру да на шње 
Вој во ди не. Раз у ме се, на Гра ни ци је би ла дру га чи ја ор га ни за ци ја 
вла сти и дру га чи ји прав ни ак ти ко ји су уре ђи ва ли по ло жај ове вој-
нич ке ор га ни за ци је на аустро-тур ској гра ни ци.

СРПСКИЦРКВЕНО-НАРОДНИСАБОРИ

Са бо ри су део срп ске исто риј ске тра ди ци је. На њи ма су се 
оку пља ли цр кве ни и на род ни пред став ни ци и до но си ли суд бо но-
сне од лу ке за срп ски на род и др жа ву. Би ли су то оп ште на род ни 
све ча ни ску по ви, одр жа ва ни нај че шће у не ком од ма на сти ра, је дан 
об лик не по сред не де мо кра ти је у скла ду са срп ском тра ди ци јом. 
Глав ни за да так цр кве но-на род них са бо ра био је из бор по гла ва ра 
цр кве, ар хи е пи ско па и ми тро по ли та, а ка сни је па три јар ха. Осим 
из бо ра цр кве ног по гла ва ра, са бо ри су рас пра вља ли и о дру гим ва-
жним пи та њи ма цр кве ног, на род ног и по ли тич ког жи во та Ср ба у 
Мо нар хи ји, ве за ним за њи хо ва при ви ле ги јал на пра ва. Пре ма вр сти 
по сла ко ји су рас пра вља ли, са бо ри су би ли из бор ни и при ви ле ги-
јал но-рас прав ни, од но сно по ли тич ки. Од 1708-1912. го ди не одр-
жа но је 47 цр кве но-на род них са бо ра. Нај ви ше у Кар лов ци ма, као 
се ди шту ар хи е пи ско па и ми тро по ли та.10)

9) Љу бо мир ка Кр кљуш, Исто ри ја по ли тич ких и прав них ин сти ту ци ја Вој во ди не, Но ви 
Сад, 2004, стр. 18.

10) Исто, стр. 59.
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Темишварскисабор1790.године

Нај ва жни ји по ли тич ки са бо ри би ли су са бор у Те ми шва ру, 
ав гу ста 1790. го ди не, Мај ска скуп шти на у Срем ским Кар лов ци-
ма 1848. го ди не и Бла го ве штен ски са бор у Срем ским Кар лов ци ма 
1861. го ди не. У су шти ни сва три ова са бо ра има ли су ве о ма слич не 
по ли тич ко те ри то ри јал не зах те ве за оства ре ње ши ре по ли тич ко-
те ри то ри јал не ауто но ми је срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи-
ји . 11) Те ми швар ски са бор је нај зна чај ни ји и њи ме је от по чео онај 
ла нац зна чај них ску по ва Ср ба у Угар ској, 1790-1918, на ко ји ма ће 
се ре ша ва ти не са мо про блем њи хо вог по ли тич ког ста ту са, већ и 
њи хо ва исто риј ска суд би на. Већ на овом са бо ру „иде ја о срп ској 
те ри то ри јал ној ауто но ми ји би ће пот пу но ар ти ку ли са на, а кул ми-
на ци ју ће до жи ве ти у то ку ре во лу ци је 1848/49, у ко јој је срп ски 
по крет био усме рен, пре све га, ње ном оства ри ва њу“. 12) На Те ми-
швар ском са бо ру Ср би су зах те ва ли: 1) по себ ну те ри то ри ју под 
соп стве ном упра вом; 2) по што ва ње срп ских при ви ле ги ја за онај 
део на ро да ко ји оста не из ван на ци о нал не те ри то ри је; 3) да у слу ча-
ју рас фор ми ра ња по је ди них те ри то ри ја Вој не гра ни це, Ср би гра-
ни ча ри не пот пад ну под спа хи је, не го да за др же сво је по вла сти це 
или да пре ђу на на род ну те ри то ри ју и 4) да се за Ср бе, по ред соп-
стве не на род не упра ве, при Дво ру у Бе чу ство ри по себ на по ли тич-
ка ин сти ту ци ја под на зи вом Илирскадворскаканцеларија ко ја ће 
за сту па ти и бра ни ти срп ски на род, као це ли ну, у мо нар хи ји“. 13) У 
по гле ду те ри то ри је ко ја је зах те ва на, од лу че но је да то бу де Ба нат, 
јер Ба нат, за раз ли ку од Сла во ни је, Сре ма и Бач ке, још ни је био ин-
кор по ри ран у Угар ску. Те ми швар ски са бор је одр жан у вре ме ве ли-
ких дру штве них и по ли тич ких про ме на. То је до ба Фран цу ске бур-
жо а ске ре во лу ци је, чи је су иде је за хва ти ле све европ ске зе мље, па 
и хаб сбур шку ца ре ви ну. То је вре ме јо зе фин ских цен тра ли стич ких 
ре фор ми и стал не бор бе из ме ђу угар ског плем ства и беч ког Дво ра 
око срп ских при ви ле ги ја и ста ту са срп ског на ро да у Ју жној Угар-
ској. На овом са бо ру за ми тро по ли та је иза бран Сте фан Стра ти-
ми ро вић, обра зо ва ни мла ди ар хи је реј, ко ји ће пред во ди ти ду хов ну 
11) Исто, стр. 65.
12) Ми лош Бла го је вић/Де јан Ме да ко вић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, књи га I, Но ви Сад, 

2000.
13) Слав ко Га ври ло вић, О бор би Ср ба у Хаб сбур шкој мо нар хи ји за по ли тич ко-те ри то ри-

јал ну ауто но ми ју (1690-1850), ЗборникМатицесрпскезаисторију, број 34, Но ви Сад, 
1991, 16, Ва си ли је Кре стић, Исто риј ске осно ве вој во ђан ске ауто но ми је, При лог СА НУ 
јав ној рас пра ви о На цр ту аманд ма на на Устав СР Ср би је, САНУ, Бе о град, 1988, стр. 
37-38.
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ели ту Ср ба са про сто ра да на шње Вој во ди не у по ма га њу Ка ра ђор-
ђе вог устан ка у Ср би ји. Осим Стра ти ми ро ви ћа, ко ји ће ду ги низ 
го ди на но си ти ба кљу срп ске иде је, Срп ску ре во лу ци ју по ма га ли 
су и дру ги ви ђе ни Ср би са ових про сто ра: До си теј Об ра до вић, Па-
вле Со ла рић, Иван Ју го вић, Те о дор Фи ли по вић/Бо жи дар Гру јо вић 
и дру ги. 

Мајскаскупштина1848.године–СрпскаВојводина

Го то во шез сде сет го ди на по сле Те ми швар ског са бо ра одр жан 
је још је дан зна ча јан са бор срп ског на ро да у Угар ској. Био је то 
са бор срп ског на ро да у Кар лов ци ма, по знат као Мај ска скуп шти-
на, одр жан 13-15. ма ја 1848. го ди не. Од Те ми швар ског са бо ра до 
Мај ске скуп шти не до го ди ле су се зна чај не по ли тич ке и ге о по ли-
тич ке про ме не у Евро пи, па и на срп ском ет нич ком и по ли тич ком 
про сто ру. Обра зо ва на је Кне же ви на Ср би ја и ви ше се срп ска иде ја 
ни је мо гла за др жа ти на ње ним гра ни ца ма. Свест о по сто ја њу, ма-
кар и не са свим не за ви сне, срп ске др жа ве у су сед ству, бу ди ла је 
на ду и раз бук та ва ла же љу за ства ра њем слич не тво ре ви не у Вој-
во ди ни. „На Мај ској скуп шти ни, срп ски на род про гла сио се као 
по ли тич ки сло бо дан и не за ви сан у окви ру хаб сбур шке мо нар хи је 
и Угар ске и до нео од лу ку о ства ра њу СрпскеВојводине у ко ју ула зе 
Срем, Ба ра ња, Бач ка и Ба нат“, 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 гр ни чар ски пу ков ник Сте ван Шу пљи кац је иза бран за вој во ду. 
Иза бра на је и нај ви ша власт Вој во ди не (Глав ни на род ни од бор), 
Ру му ни ма („вла шком на ро ду“) је при зна та са мо стал ност, а до не-
та је и од лу ка о сту па њу у са вез с Тро јед ном Кра ље ви ном Хр ват-
ском, Сла во ни јом и Дал ма ци јом“.14)Је ди ну ефи ка сну вој ну по моћ 
Срп ској Вој во ди ни пру жи ла је Кне же ви на Ср би ја, ша љу ћи хи ља де 
до бро во ља ца са на о ру жа њем и бор бе ном опре мом. То је ро ди ло 
по ми сао о ује ди ња ва њу Вој во ди не са Кне же ви ном, али је та кво 
ре ше ње у он да шњим исто риј ским окол но сти ма би ло нео ства ри во.

Беч ки двор је од би јао да при зна Срп ску Вој во ди ну, а он да је 
цар Фра њо Јо сиф, у је сен 1848. по твр дио као „јем ство за на род ну 
уну тра шњу ор га ни за ци ју“ Ср ба у Аустри ји. Ме ђу тим, Ок тро и са-
ним уста вом од 12. мар та 1849. ни је би ло ни по ме на о Срп ској Вој-
во ди ни, већ је Ср би ма на мет ну та вој на упра ва на че лу са цар ским 
ге не ра лом Фер ди нан дом Ма јер хо фе ром. Вој на упра ва тра ја ла је до 
14)  Ва си ли је Кре стић, Ср би у Вој во ди ни за вре ме Ба хо вог ап со лу ти зма (1849-1860), Збор-

ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, број 13, Но ви Сад, 1976, стр. 54-55.
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ма ја, а за тим је од лу ком од 18. но вем бра 1849. го ди не обра зо ва на 
по себ на област, не по сред но пот чи ње на Бе чу, под име ном Војвод-
ствоСрбијаиТамишкиБанат, у ко је су ула зи ли Бач ка без Шај-
ка шког гра ни чар ског ба та љо на, Ба нат, та ко ђе без гра ни чар ских те-
ри то ри ја на ју гу, као и илоч ки и рум ски срез у Сре му. Ван гра ни ца 
Вој вод ства оста ли су чак и Срем ски Кар лов ци, а ње го во се ди ште 
пре не то је на пе ри фе ри ју срп ског на ро да, у Те ми швар. Ни по че му 
то ни је би ла те ри то ри јал на ауто но ми ја Ср ба. Ти ту лу срп ског вој-
во де за др жао је сам цар, а за свог за ступ ни ка име но вао је ге не ра ла 
Ма јер хо фе ра. Зва нич ни је зик у том Вој вод ству био је не мач ки. Од 
1.426.221 ста нов ни ка ко ли ко је би ло 1850/51, Ср ба је би ло све га 
321.110, док су ста ли би ли: Ру му ни (397.459), Нем ци (335.080), 
Ма ђа ри (221.845), те Бу њев ци, Шок ци, Сло ва ци, Че си, Бу га ри, 
Је вре ји, Ци га ни, Ру си ни, Гр ци и Цин ца ри“.15) Оно што уоча ва мо 
је сте да ни у овим ста ти стич ким по да ци ма аустриј ске ад ми ни стра-
ци је у Вој во ди ни не ма Хр ва та, што је на ве ро до стој ни ји до каз да их 
ни је ни би ло. 

Ср би су би ли ду бо ко раз о ча ра ни ова квим „ре ше њем“ срп ског 
пи та ња, али још ви ше су се раз о ча ра ли ка да је цар Фра њо Јо сиф, 
по сле па да Ба хо вог ап со лу ти зма (1859), у знак до бре во ље пре ма 
Ма ђа ри ма, уки нуо и ту и та кву „мр тво ро ђе ну“ Вој во ди ну. Ње на те-
ри то ри ја при по је на је Угар ској, а илоч ки и рум ски срез Хр ват ској 
Ба но ви ни. Срп ски став пре ма Бе чу, нај бо ље је из ра зио Свр то зар 
Ми ле тић и по зна том Туцинданскомчланку (1860), у ко јем се на во-
ди да Ср би ви ше у Бе чу не ма ју шта да тра же.16)

Благовештенскисабор1861.године

Бла го ве штен ски са бор одр жан је у Срем ским Кар лов ци ма 
2-20. апри ла 1861. го ди не. Са бор је усво јио за кључ ке у ко ји ма су 
у 16 та ча ка фор му ли са на ну жна јем ства за оп ста нак и раз вој срп-
ског на ро да у Мо нар хи ји. У уво ду су ис так ну ти основ ни еле мен ти, 
ко ји су пред ста вља ли су шти ну срп ских зах те ва: по себ на те ри то ри-
ја, ор га ни зо ва на на на ци о нал ној осно ви и по ли тич ка ауто но ми ја. 
Бла го ве штен ски са бор је – ка ко ис ти че Че до мир По пов - „бар што 
се ти че раз во ја иде је о ауто но ми ји Вој во ди не, али и исто ри је на ци-
о нал ног по кре та Ср ба у Хаб сбур шкој мо нар хи ји у це ли ни, је дан 
од нај зна чај ни јих до га ђа ја у XIX ве ку. Већ са мим ње го вим одо-
15)  Исто
16)  Ла зар Ра кић, Срп ска цр кве но-школ ска ауто но ми ја у Угар ској у дру гој по ло ви ни XIX и 

по чет ком XX ве ка. Рад вој во ђан ских му зе ја, број 34, Но ви Сад, 1992, стр. 113.
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бра ва њем, да тим у вре ме бор би за пре у ре ђе ње Аустри је, иако га 
је цар Фра ња Јо сиф дао да би из вр шио при ти сак на Ма ђа ре, Беч је 
јав но афир ми сао Ср бе као на род и као по ли тич ки фак тор у сво јој 
др жа ви. И на са мом са бо ру до шла је до из ра жа ја већ по сто је ћа по-
де ла срп ске по ли тич ке јав но сти на де сно, кон зер ва тив но и кле ри-
кал но кри ло, ко је је и да ље тра жи ло ре ше ње срп ског пи та ња са мо 
ослон цем на Двор, и ле во, ли бе рал но-де мо крат ско кри ло мла ђег 
гра ђан ства, пред во ђе но Све то за ром Ми ле ти ћем, ко је се за ла га ло за 
са рад њу са Ма ђа ри ма и њи хо вим по кре том про тив беч ког цен тра-
ли зма. Иако је, упр кос и са ве ти ма из Бе о гра да, ко ји су под у пи ра ли 
Ми ле ти ће ву гру пу, пре ва гу од не ла кон зер ва тив на стру ја, бит но је 
би ло да су сви уче сни ци Са бо ра, као и го то во чи та ва срп ска јав-
ност у Угар ској, би ли је дин стве ни у јед ном зах те ву: да Ср би у Хаб-
сбур шкој мо нар хи ји „мо ра ју до би ти по себ ну ауто ном ну област“. 
Ова област би об у хва ти ла Срем, Ба нат, Бач ку и Вој ну гра ни цу, у 
њој би Ср би има ли об ла сну скуп шти ну, по ли тич ко-суд ску са мо у-
пра ву, свој је зик као слу жбе ни, вој во ду на че лу из вр шне вла сти, за-
ста ву, грб итд. За Ма ђа ре ови зах те ви зна чи ли су тра же ње „др жа ве 
у др жа ви“ и они о њи ма ни су хте ли ни да раз го ва ра ју. За то они, ма 
ко ли ко се Ср би за њих за ла га ли, не ће би ти усво је ни. Ду а ли стич-
ким пре у ре ђе њем хаб сбур шке мо нар хи је, На год бом Бе ча и Пе ште 
1867, Ср би су оста ли рас пар чан и обес пра вљен на род, нај ве ћим 
де лом у ма ђар ској по ло ви ни Мо нар хи је“.17) 

Политичкестранкеињиховевођеосрпскомпитању

Све то зар Ми ле тић (1826-1901) је нај зна чај ни ја по ли тич ка лич-
ност ме ђу вој во ђан ским Ср би ма. Ње му при па да ју нај ве ће исто риј-
ске за слу ге за уко ре њи ва ње иде је о ауто но ми ји Ср ба у Хаб сбур-
шкој мо нар хи ји, али и за ре шав ње срп ског на ци о нал ног пи та ња 
у це ли ни. Ми ле тић је зах те вао да се по шту ју на че ла по ли тич ког 
ли бе ра ли зма и де мо кра ти је; да се при ме не на че ла при род ног пра-
ва, на ци о нал не сло бо де и рав но прав но сти, и стрикт ног по што ва ња 
гра ђан ских пра ва и сло бо да. Јер и ми Ср би смо, го во рио је Ми-
ле тић, „и Ср би и гра ђа ни“.18) У зна ме ни том Туцинданском члан-
ку, пред Бо жић 1861, тра жио је Ми ле тић ства ра ње са мо стал них 
на ци о нал них др жа ва по ру ше њу тур ског цар ства, а за тим њи хо во 
удру жи ва ње у фе де ра ци ју или кон фе де ра ци ју. Тре ба ло је пр во да 
17)  Че до мир и Је ле на По пов, н.д., стр. 24-25.
18) Све то зар Ми ле тић, Сабрани списи, При ре ди ли: Че до мир По пов и Де јан Ми ка ви ца, 

Књ. I, Но ви Сад, 1999, стр. 232.
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се Ср би ује ди не „са ми са со бом“. „Су шти на Ми ле ти ће ве на ци о-
нал не ми сли сво ди ла се на ово: Ср би мо ра ју има ти сво ју не за ви сну 
и ује ди ње ну др жа ву. Док се то не оства ри, Ср би ма у Угар ској нео-
п ход на је ауто но ми ја ра ди за шти те свог на ци о нал ног би ћа“.19) Ми-
ле тић, као и ње го ви по ли тич ки на след ни ци Ми ха и ло По лит Де сан-
чић и Ја ша То мић, ви део је срп ску на ци о нал ну др жа ву (са Ср би јом 
ује ди ње не: Срп ска Вој во ди на, Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра и 
Ста ра Ср би ја) у не кој вр сти фе де ра ци је или кон фе де ра ци је са Бу-
гар ском. Ни ка ко са Хр ват ском, на шта ће се, под ути ца јем Штро-
сма је ро ве иде о ло ги је ју го сло вен ства, али и не ких срп ских ин те-
лек ту а ла ца (Јо ван Цви јић, Алек сан дар Бе лић...) од лу чи ти Срп ска 
Вла да по чет ком Пр вог свет ског ра та. На и ме, и Ми ле тић и ње го ви 
на след ни ци до бро су упо зна ли ан ти срп ску ди мен зи ју и су шти ну 
„аустро-хр ват ског ге о по ли тич ког про јек та илир ства и ју го сло вен-
ства“.20) 

Ми ле тић је био осни вач и пре де сед ник пр ве и нај зна чај ни је 
по ли тич ке стран ке Ср ба у Угар ској. Би ла је то Срп ска на род на сло-
бо до ум на стран ка (или Срп ска на род на стран ка), зва нич но осно ва-
на Беч ке реч ким спо ра зу мом 1869. го ди не. Из ове стран ке на ста ле 
су, по чет ком осам де се тих, две стран ке: Ми ха и ло По лит Де сан чић 
из дво јио је Срп ску на род ну ли бе рал ну стран ку (СНЛС), а Ја ша То-
мић Срп ску на род ну ра ди кал ну стран ку (СНРС). 

Ка да је Ср би ја ју на 1876. ушла у рат са Тур ском, ма ђар ска вла-
да је од лу чи ла да хап ше њем Све то за ра Ми ле ти ћа и дру гих срп-
ских пр ва ка у Угар ској (Сте ве По по ви ћа, Ла зе Ко сти ћа, Све ти сла ва 
Ка са пи но ви ћа Мар ка Ак сен ти је ви ћа и дру гих) пот пу но обез гла-
ви срп ску по ли ти ку. Ми ле ти ћев бо ра вак у Бе о гра ду кра јем ма ја 
и по чет ком ју на 1876, ње го ва по се та кне зу Ми ла ну Обре но ви ћу, 
за ла га ње за сла ње до бро во ља ца у рат, члан ци у Застави ко ји ма 
је под сти цао ра то бор но рас по ло же ње у јав но сти про тив Тур ске 
и не по твр ђе на сум њи че ња да на ме ра ва по сле по бе до но сног ра та 
про тив Тур ске ди ћи уста нак у Угар ској ка ко би Срп ску Вој во ди-
ну са про сто ра Ба на та, Бач ке и Сре ма при кљу чио ве ли кој срп ској 
кра ље ви ни, узе ти су као до во љан раз лог да се он оп ту жи за зло-
19) Исто, 29.
20) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Аустро-хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства и 

ју го сло вен ства, у: Српскопитањеисрбистика, Збор ник ра до ва I, При ре ди ли: Пе тар 
Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Ло гос-Бач ка Па лан ка, Књи го твор ни ца Ло гос - Ва-
ље во, 2007, стр. 150-183.
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чин ве ле и зда је. 21) Осам де се тих го ди на, на жа лост, за вр ши ла се ак-
тив на по ли тич ка ка ри је ра Све то за ра Ми ле ти ћа; те шко је обо лео 
услед му ко трп ног суд ског по ступ ка и стра да ња у угар ском за тво-
ру. Раз у ме се, угар ске вла сти су је два до че ка ле да стр па ју у за твор 
нај бо љег и у на ро ду оми ље ног срп ског по ли ти ча ра. Срп ска иде ја и 
по ли ти ка овим је до жи ве ла те жак уда рац, али је ми сао Ми ле ти ће ва 
и да ље пред ста вља ла сна жан сим бол и све ти о ник на пу ту на ци о-
нал ног осло бо ђе ња и ује ди ње ња.

Ми ха и ло По лит Де сан чић (1833-1920), ро ђен у Ца ри гра ду, 
има грч ке, цин цар ске и срп ске кр ви. По де ди Ми ха и лу и оцу Јо-
ва ну је По лит, а по мај ци Де сан чић. До се лио се у Но ви Сад кад је 
имао се дам-осам го ди на. По лит до ка зу је уте ме ље ну те зу о зна чај-
ном до при но су мно гих Цин ца ра, ко је овом при ли ком не ће мо на-
бра ја ти, у раз во ју срп ског дру штва и др жа ве; њи хов па три о ти зам 
је она ла ко уоч љи ва од ли ка ко јом су се од но си ли пре ма срп ској др-
жа ви. По зна то је да је По лит „био ве ли ки срп ски ро до љуб“ и да је 
за По ли та „Вој во ди на би ла иде ја срп ско-ма ђар ског ком про ми са“.22) 
Он је ве ли чао Мај ску скуп шти ну 1848. и на ста нак Срп ске Вој во-
ди не. Срп ску Вој во ди ну је ви део као срп ску те ри то ри јал ну и по-
ли тич ку са мо у пра ву у окви ру угар ске др жа ве до ује ди ње ња 1918. 
го ди не. По лит је осни вач ли ста Браник. Ни је био ре во лу ци о нар, 
ка кви су би ли ра ди ка ли, већ по ли тич ки ре а ли ста и ле га ли ста. У 
про у ча ва њу сло же них пи та ња осло бо ђе ња срп ског и оста лих на ро-
да на Бал ка ну По лит је ис ти цао да је су ве ре но пра во сва ког на ро да 
на на ци о нал ну др жа ву, сма тра ју ћи да та мо где је на ци ја по де ље на 
на ви ше др жа ва, као што је слу чај са Ср би ма, за ко ни то пре ма овом 
на че лу, тре ба да до ђе до ује ди ња ва ња де ло ва у це ли ну и до ства-
ра ња јед не др жа ве.23) „У По ли то вој по ли тич кој фи ло зо фи ји Срп ска 
Вој во ди на је са чу ва на у кон тек сту стра нач ког про гра ма ко ји ни кад 
ни је су штин ски про ме њен. Крај њи сми сао ове иде је ис ка зао се на 
скуп шти ни у Но вом Са ду 1918, по сле че га је По лит за кљу чио да 
је ње го ва, Срп ска ли бе рал на стран ка ис пу ни ла исто риј ски за да так 
и да у но вој др жа ви, Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, не ма 
до вољ но раз ло га за да ље по ли тич ко де ло ва ње“.24)

21) Ви ди: Де јан Ми ка ви ца, Ми ха и ло По лит Де сан чић - во ђа срп ских ли бе ра ла у Аустро у-
гар ској, Stylos, Но ви Сад, 2007, стр. 283.

22)  Исто, стр. 428. Исто ри чар Де јан Ми ка ви ца је док то ри рао на те ми о Ми ха и лу По ли ту.
23)  Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Пра во на са мо о пре де ље ње и ју го сло вен ски екс пе ри-

мент. Пр ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004, стр. 4.
24)  Де јан Ми ка ви ца, исто, стр. 428.
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Ја ша То мић (1856-1922), во ђа ра ди ка ла у Вој во ди ни, био је 
нај мла ђи члан еми нент не срп ске по ли тич ке трој ке у Вој во ди ни 
кра јем XIX и по чет ком XX ве ка. Од Ми ле ти ћа је пре у зео пар тиј-
ски лист на род не стран ке Заставуи по стао во ђа ра ди ка ла. По пут 
Ми ле ти ћа, Ја ша То мић је ду го го ди на про вео у за тво ру.25)То мић је 
био ве о ма пло дан по ли тич ки пи сац и пу бли ци ста; на пи сао је из у-
зет но мно го пу бли ка ци ја, мо но гра фи ја, сту ди ја, чла на ка, кри ти ка. 
По ли тич ки ра ди ка лан и ре во лу ци о на ран, То мић је одр жа вао је ве-
о ма бли ске ве зе са Ни ко лом Па ши ћем и дру гим по ли тич ким пр-
ва ци ма у Ср би ји. Тра жио је ин те грал но ре ше ње срп ског пи та ња и 
сво јим пу бли ци стич ким и по ли тич ким ан га жма ном ак тив но по др-
жа вао уста нак бо сан ских Ср ба про тив тур ске вла сти. Ја ша То мић 
је био је дан од рет ких про тив ни ка док три не о „тро и ме ном на ро ду“ 
и пре суд но је ути цао на од лу ку Ве ли ке на род не скуп шти не да се 
Ба нат, Бач ка и Ба ра ња при кљу че Кра ље ви ни Ср би ји не по сред но, 
без по сре до ва ња За гре ба.26) 

ПрисаједињењеСрбији1918.године

На и ме, у вре ме из ве сног сло ма Аустро-Угар ске Ср би у Угар-
ској су сма тра ли да су зре ли усло ви за от це пље ње Ба на та, Бач ке, 
Сре ма и Ба ра ње од Угар ске. У Су бо ти ци је, кра јем ок то бра 1918, 
до не та од лу ка да се осну је ве ли ки на род ни од бор, као но си лац ве-
ли ког на род ног по кре та. У Но вом Са ду је већ де ло вао Срп ски на-
род ни од бор, ко ји је на кон фе рен ци ји Ср ба Но во са ђа на „без раз ли-
ке стра на ка и ста ле жа“, дру гог но вем бра по звао да се ор га ни зу ју и 
са чу ва ју ред и мир и су спен ду ју не по у зда ни ма ђар ски чи нов ни ци, 
ко ји су се су прот ста вља ли но вој вла сти. Срп ски на род ни од бо ри 
би ли су но си о ци срп ског на ци о нал ног по кре та за от це пље ње Вој-
во ди не од Угар ске и пр ви за че ци срп ске вла сти на овом про сто ру.27) 

Ви ди мо, да кле, да је иде ја о ауто но ми ји Вој во ди не до ства ра ња 
ју го сло вен ске др жа ве би ла ис кљу чи во иде ја срп ског на ци о нал ног 
по кре та, ко ја је има ла ан ти а у стриј ски и ан ти у гар ски ка рак тер.28) 
За то је у Вој во ди ни по бе дио став ко ји је од ба цио по сред не пу те-

25)  То мић је осу ђен због уби ства Ми ше Ди ми три је ви ћа, чла на ли бе рал не стран ке, вла сни-
ка и осни ва ча ли ста Браник, јер се овај бру тал но уме шао у ње гов при ват ни жи вот, по-
ли тич ки зло у по тре бља ва ју ћи чи ње ни цу да је Ја ши на су пру га Ми ли ца, ћер ка Све то за ра 
Ми ле ти ћа, би ла ве ре на за дру го га, а по том се уда ла за Ја шу То ми ћа. 

26)  О Ја ши То ми ћи ви ди по бли же: Ла зар Ра кић, Ја ша То мић, Но ви Сад, 1986.
27)  Ви ди ши ре: Љу бо мир ка Кр кљуш, н.д., стр. 110.
28)  Упо ре ди: Че до мир и Је ле на По пов, н.д., стр. 32-33.
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ве сје ди ње ња са Кра ље ви ном Ср би јом, као но си о цем и сим бо лом 
бор бе за осло бо ђе ње и ује ди ње ње срп ског на ро да. „Ве ли ка на род-
на скуп шти на Ба на та, Бач ке и Ба ра ње, ко ју су у огром ној ве ћи ни 
чи ни ли Ср би, про гла си ла је 25. но вем бра 1918. одва ја ње Вој во ди-
не од Угар ске и ње но при кљу че ње Кра ље ви ни Ср би ји. Срем је дан 
ра ни је 24. но вем бра 1918, на Збо ру иза сла ни ка на род них ве ћа до-
нео од лу ку о „не по сред ном пре и са је ди ње њеу Сре ма Кра ље ви ни 
Ср би ји“.29) 

На и ме, у Срп ском на род ном од бо ру де ло ва ле су, по ред оста-
лих, ра ди кал на и де мо крат ска стран ка, ко је су пред ста вља ле два 
гле ди шта о на чи ну ује ди ње ња. Де мо кра те Ти хо ми ра Осто ји ћа, под 
сна жним ути ца јем Све то за ра При би ће ви ћа, зах те ва ли су ује ди ње-
ње пре ко За гре ба. Вој во ди ну су сма тра ли де лом, не при зна те, Др-
жа ве Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба, и за њу је у Ви је ћу би ло оста вље-
но 10 по сла нич ких ме ста, од ко јих је са мо јед но би ло по пу ње но 
из бо ром Ва се Ста ји ћа. Пре о вла да ло је ми шље ње Ја ше То ми ћа и 
ра ди ка ла оку пље них у Срп ском на род ном од бо ру, да Вој во ди на 
тре ба да се при са је ди ни не по сред но Ср би ји. „Сво је уве ре ње да 
Вој во ди на тре ба да се при са је ди ни не по сред но Ср би ји, Ја ша То-
мић је обра зла гао пр вен стве но на ци о нал ним раз ло зи ма. Сма трао 
је да је при род но да се Ср би у Вој во ди ни по ли тич ки ује ди не нај пре 
са Ср би јом, те да се та ко ује ди не де ло ви срп ског на ро да, а по том 
да, за јед но са Ср би јом, уђу у за јед нич ку др жа ву. Пла ше ћи се мо-
гућ но сти да до ује ди ње ња ју жно сло вен ских зе ма ља не до ђе, То мић 
је сма трао да је за Вој во ди ну ри зич но да се при са је ди ни Др жа ви 
Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба. У То ми ће вим спи си ма и јав ним на сту-
пи ма не ма ни че га што би го во ри ло да је он био про тив ује ди ње ња 
и ства ра ња за јед нич ке др жа ве.30) Пр во тре ба „обу ћи срп ску ко шу-
љу, па он да ју го сло вен ску ха љи ну“ – ис ти цао је сли ко ви то То мић. 
Са свим је тач на тврд ња да је „доц ни ји исто риј ски раз ви так дао пу-
ну по твр ду ње го вој бо ја зни од из град ње др жа ве на тој по гре шној 
осно ви“.31) Ве ли ка на род на скуп шти на са ста ла се у Но вом Са ду 25. 
но вем бра 1918. го ди не. Чи ни ло ју је 757 по сла ни ка, од ко јих 578 
Ср ба, 84 Бу њев ца, 62 Сло ва ка, 21 Ру син, 3 Шок ца, 2 Хр ва та, 6 Не-
ма ца и 1 Ма ђар. „Скуп шти на је јед но гла сно усво ји ла од лу ке ко ји ма 
се Ба нат, Бач ка и Ба ра ња от це пљу ју од Угар ске, у др жав но прав ном, 
по ли тич ком и при вред ном по гле ду, у гра ни ца ма ко је је утвр ди ла 

29)  Исто, стр. 33.
30)  Ви ди: Љу бо мир ка Кр кљуш, н.д., стр. 114.
31)  Љу бо мир ка Кр кљуш, Уз ви ше но на че ло са мо о пре де ље ња, Војска, бр. 81, 1993.
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Ан тан ти на бал кан ска вој ска, а на осно ву на че ла на род ног са мо о-
дре ђе ња. Ба нат, Бач ка и Ба ра ња при кљу чу ју се Кра ље ви ни Ср би ји, 
са же љом да до ђе до ства ра ња је дин стве не др жа ве Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, под вођ ством кра ља Пе тра и ње го ве ди на сти је“.32)

Ов де мо же мо да кон ста ту је мо две чи ње ни це. Пр во, ви ди мо да 
се у са ста ву Ве ли ке на род не скуп шти не, уз ве ли ку ве ћи ну Ср ба, 
по ми њу Бу њев ци, Шок ци и Хр ва ти. Ра ди се о Ср би ма ри мо ка то-
лич ке ве ре, ко ји се пре ма ста ву Пр вог хр ват ског ка то лич ког кон-
гре са од 1900, на осно ву за јед нич ког-срп ског је зи ка, ко ји су Хр-
ва ти при сво ји ли и про гла си ли за хр ват ски или срп ски, а срп ски 
лин гви сти при ста ли на тај фал си фи кат, има ју сма тра ти Хр ва ти ма. 

Јо хан Хајн рих Шви кер у књи зи ПолитичкаисторијаСрбау
Угарској, ис ти че сле де ћу кон ста та ци ју: „Већ на ред не го ди не (1687) 
до би ло је 5.000-6.000 ка то лич ких Ср ба (Бу ње ва ца) до зво лу да се 
на се ле код Се ге ди на, Су бо ти це (Ma ria The re si o pel) i Бaje“.33)

Вук Ка ра џић је у свом „Рјеч ни ку“ за пи сао да су Бу њев ци „Ср-
би за ко на рим ског“. У аустриј ским, од но сно угар ским по пи си ма 
ста нов ни штва за Бач ку и Ба ра њу, у раз до бљу од 1850. до 1910, 
по ми њу се на род но сне ка те го ри је Ма ђа ра, Не ма ца, пра во слав них 
Ср ба, Ср ба ри мо ка то ли ка, од но сно Бу ње ва ца и Шо ка ца. Пре ма 
аустриј ском по пи су ста нов ни штва из 1850. го ди не, Шок ци и Бу-
њев ци свр ста ни су у на род но сно-вер ску ка те го ри ју Ср би ри мо ка-
то лич ке ве ре.34) 

Исто ри чар Ни ко ла Жу тић ис ти че: „Хр ват ство је не по знат на-
род но сни по јам у да на шњој Вој во ди ни све до три де се тих го ди на 
20 ви је ка. Ба нат, Бач ка и Ба ра ња, као дио ма ђар ске кру но ви не, би-
ли су ша ро ли ко на род но сно и вјер ско под руч је на ста ње но Њем ци-
ма, Ср би ма, Ма ђа ри ма, Сло ва ци ма, Бу њев ци ма, Шок ци ма, Ру си-
ни ма, Ру му њи ма, Је вре ји ма и дру ги ма. О Хр ва ти ма као по себ ној 
на род но сти или ет нич кој тво ре ви ни не ма ни по ме на у из во ри ма и 
ли те ра ту ри из дру ге по ло ви не XIX и по чет ка XX ви је ка. Бу ње вач-
ки и Шо кач ки срп ско-ка то лич ки на род но сни еле мент ни је ни у на-
зна ка ма ве зи вао сво је ет нич ко би ће за хр ват ство по што су про па га-
то ри хр ват ства тек два де се тих го ди на XX ви је ка по че ли го во ри ти 

32)  Љу бо мир ка Кр кљуш, Исто риј ска од лу ка Ве ли ке на род не скуп шти не, Војска, бр. 78, 
1993.

33)  Јо хан Хајн рих Шви кер, По ли тич ка исто ри ја Ср ба у Угар ској, Ма ти ца срп ска, Гу тен-
бер го ва га лак си ја, Но ви Сад-Бе о град, 1998, стр. 16.

34)  Ви ди: Ни ко ла Жу тић, Ср би ри мо ка то ли ци та ко зва ни Хр ва ти, Срп ска ра ди кал на стран-
ка, Бе о град, 2006, стр. 175.
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о хр ват ству Бу ње ва ца и Шо ка ца. У из во ри ма и ли те ра ту ри с кра ја 
19 и по чет ка 20 ви је ка Бу њев ци су се на зи ва ли Вла си ма (Ср би ма), 
ис ти ца ло се вла шко по ри је кло Бу ње ва ца. Хр ват ство Кра шо ва на-
Ка ра шо ва на (Ср ба ри мо ка то ли ка око ри је ке Ка раш) у Ру му ни ји 
ства ра ло се тек по сли је Дру гог свјет ског ра та. По ја ва хр ват ства у 
Ба ра њи, Бач кој и Ба на ту ве за на је за ва ти кан ску про па ганд ну сен-
тен цу „сви ри мо ка то ли ци Бал ка на-Хр ва ти“, уте ме ље ну на Пр вом 
хр ват ском ка то лич ком са стан ку из 1900. го ди не“.35) 

Дру го, „ ... Ни је се Вој во ди на ује ди ни ла са Ср би јом ни ти је 
чи ни ла ни ти чи ни по ли тич ку или др жав ну уни ју, не го су Ба нат, 
Бач ка и Срем да нас у Ре пу бли ци као те ри то ри јал на це ли на. Ба ра ња 
је си лом по ли тич ких сми ца ли ца хр ват ског вр ха КПЈ из дво је на из 
Ср би је 1945. го ди не. Зар је оно што је 1918. го ди не учи нио срп ски 
на род у Ба на ту, Бач кој, Ба ра њи и Сре му би ла лу дост? Зар тај чин 
ни је нај зна чај ни ји у но вом ве ку за Ср бе“!36)

Ује ди ње њем Ср ба ју жно и се вер но од Са ве и Ду на ва, срп ска 
вој во ђан ска ауто но ми ја је ис цр пи ла сво ју исто риј ску уло гу и из вр-
ши ла сво ју на ци о нал ну ми си ју. Она јед но став но ви ше ни је има ла 
сми сла, али је ми сао о ауто но ми ји оста ла у гла ва ма оних ко ји су 
ује ди ње ње тра жи ли пре ко Хр ват ске. Она ће да ље би ти по ли тич-
ко ору ђе у ру ка ма Ра ди ћа, Ма че ка и Јо си па Бро за, ко ји ће пре ко 
ма ло број них, али ода них вој во ђан ских „ауто но ма ша“ ра ди ти на 
су зби ја њу срп ске пре вла сти у за јед нич кој др жа ви. Та кве ак тив но-
сти ру ши ће основ не те ме ље за јед нич ке др жа ве и уно си ће раз дор у 
срп ски на род у це ли ни.
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MomciloSubotic
AUTONOMYOFVOJVODINA–HISTORICALAND

CONTEMPORARYCONTEXT
(PARTI)
Summary

Inthisarticleauthorpresentedahistoricalpreviewofthe
battleoftheSerbsinHungaryforpolitical-territorialau-
tonomy.TheauthoranalyzedindetailSerbianprivileges
and threemost significant SerbianChurch andPeople’s
Congresses:TimisoaraCongressin1790,MayAssembly
in1848andBlagovestenskiCongress in1861, inwhich
theSerbsdemandedaseparateSerbianterritoryandself-
government, which was partially achieved by creation
of Srpska Vojvodina in 1848. The author also analyzed
activities of Serbian political parties and their leaders
in strengthening of Vojvodina autonomy within Austro-
Hungarianmonarchy,aswellastheirsupportforintegral
solutionofSerbiannationalquestion,thatis,forunityof
SerbianpeopleonterritoryofAustro-HungarywithSerbia
andotherSerbianstates,andthenunitywith theCroats
andSlovenesintoafirstYugoslavstate.Withthis,ideaof
Vojvodina autonomy used up its historical and national
mission.
KeyWords:HapsburgMonarchy,Serbianprivileges,Ti-
misoara Congress, May Assembly, Blagovestenski Con-
gress, Svetozar Miletic, Mihailo Polit Desancic, Jasa
Tomic,SrpskaVojvodina,incorporationtotheKingdomof
Serbia,Yugoslavunity
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