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Сажетак
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Војводине у првој и другој Југославији.Непорецивим
историјским документима је доказано да је „пита-
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ТојенарочитодошлодоизражајауУставу1974,ка-
да је Војводина постала „конститутивни елемент
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„Војвођанери“,започетак,заговарајустатусВојво-
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државамаматицама,аСрбибипосталинационална
мањинаусвакојодтихдржава.

* Виши научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је 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 за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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Радић, Мачек, „Војвођански фронт“, Душан Дуда
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ПРОБЛЕМАТИЗОВАЊЕ„ВОЈВОЂАНСКОГПИТАЊА“
УМЕЂУРАТНОМПЕРИОДУИНСТРУМЕНТХРВАТСКЕ

ПОЛИТИКЕНАСЛАБЉЕЊУСРБИЈЕ

 С ка квим оду ше вље њем је срп ски на род у Бач кој, Ба на ту, Ба-
ра њи и Сре му до че као осло бо ди лач ку срп ску вој ску 1918. го ди не, 
све до че ре чи др Слав ка Жу пан ског, пред сед ни ка Срп ског на род ног 
од бо ра у Ве ли ком Беч ке ре ку. Он је та да ре као: „Дич ни срп ски со-
ко ло ви бра ћо ро ђе на! Про би ли сте се кроз огањ и ки шу кур шу ма; 
од Со лу на до Ве ли ког Беч ке ре ка, сва ки пе даљ зе мљена то пи ли сте 
кр вљу и сла вом, из ди гли сте име срп ско из над свих на ци ја и по но-
сно сте до је зди ли и у наш град, у ста ру пре сто ни цу Ђур ђа Бран ко-
ви ћа, у ср це пи то мог, плод ног и на ци о нал но све сног, срп ског Ба-
на та. Оста ви ли сте ус пут сво је раз ру ше не до мо ве, сво је ого ле ле 
по ро ди це и као ви хор ју ри ли сте да ље, к на ма, да и са нас ски не те 
око ве. Зве зда во ди ља би ла вам је срп ска за вет на ми сао: брат-бра ту, 
род-ро ду. Њу су ва ма обе ле жи ли, уз ви ше ни Го спо дар, Ње го во кра-
љев ско ви со чан ство Пре сто ло на след ник Ре гент Алек сан дар и наш 
пи је монт, мај ка Ср би ја. Ви, бра ћи ва шој, у Ве ли ком Беч ке ре ку, до-
но си те дав но же ље ну сло бо ду, отрг ну ту од вас пре 300 го ди на. Ми 
смо у овим кра је ви ма жи ве ли те шке да не, сно си ли гор ке пат ње, 
али на ше име смо чу ва ли, на шу на род ну свест одр жа ли. Ни кад ми 
на ше на род не све ти ње из не ве ри ли ни смо. У на ма је, и у нај ве ћим 
ис ку ше њи ма, ва зда жи ве ла свест да смо јед но и да ће мо се опет 
сто пи ти у јед ну за јед ни цу. Ва ша бра ћа Беч ке ре ча ни ли ју су зе ра-
до сни це, бла го си ља ју вас и љу бе ва ше све тло оруж је и за ри чу вам 
се све ча но и од луч но да ће сте че ну сло бо ду, сад већ са ва ма, ра ме 
уз ра ме, кроз ки шу кур шу ма и сво јим жи во ти ма ју нач ки бра ни ти 
и да ће их тек са мо ју нач ка смрт мо ћи да отрг не из ва шег то плог 
за гр ља ја...“1)

По зна ти исто ри чар и пи сац ве о ма зна чај них књи га о исто ри ји 
Ср ба у Вој во ди ни, про фе сор др Ду шан По по вић, по во дом де се то-
го ди шњи це осло бо ђе ња и ује ди ње ња Вој во ди не са Ср би јом, пи ше: 
1) Ва си ли је Кре стић, Срп ска Вој во ди на не кад и сад, по здрав на реч у Ма ти ци срп ској по-

во дом де ве де се то го ди шњи це ује ди ње ња Вој во ди не са Ср би јом
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„Ни је по треб но ис ти ца ти, ко ли ко је срп ски део на шег на ро да био 
је дин ствен у свим иоле ва жни јим мо мен ти ма оп штег на род ног жи-
во та. Срп ски део на шег на ро да у Вој во ди ни је сте део оног нај ви ше 
исто риј ског и пре ма то ме при род но на ци о нал но нај све сни јег де ла 
на шег на ро да. Са мо се та ко и мо же рас ту ма чи ти оно без гра нич но 
оду ше вље ње, ко јим је наш на род у Вој во ди ни до че као дан Ује ди-
ње ња и Осло бо ђе ња. И по ред свег си сте мат ског ра да бив ше др жа-
ве да уни зи углед Ср би је и срп ског на ро да уоп ште, срп ски на род 
у Угар ској ни је ни кад из гу био на ду, да ће се јед ном ује ди ни ти са 
сво јом бра ћом у Ср би ји. На ро чи то је то узда ње у Ср би ју по ра сло 
од вла де Кра ља Пе тра I. Онај ле пи број љу ди пр во кла сних вред но-
сти, ко ји су во ди ли Ср би ју до Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на-
ца учи нио је, да се код на шег на ро да у Вој во ди ни ство ри ла ми сао 
о Ср би ји као иде а лу сло бо де, че сти то сти, бла го ста ња. На да ло се, 
да ће се, ка да се ство ри на ша др жа ва, мо ћи у крај њој ме ри раз ви ти 
све сна ге, те да ће се по ка за ти и жи вот на сна га и ве ћа спо соб ност 
на шег на ро да и на ше др жа ве а та ко и раз би ти оно пре зи ра ње Ср би-
је и на шег на ро да уоп ште. Што је на ро чи то ва жно, ве ро вао је наш 
на род у Вој во ди ни, да ће се од мах по ка за ти, ко ли ко је др жав ни и 
дру штве ни по ре дак у Ср би ји бо љи, пра вед ни ји и леп ши од про-
шлог“.2)

Да би смо на од го ва ра ју ћи на чин ра све тли ли тзв. вој во ђан-
ско пи та ње у ме ђу рат ном пе ри о ду, по треб но је да кон ста ту је мо 
не ко ли ко ства ри. Основ ује ди ње ња у пр ву ју го сло вен ску др жа ву 
пред ста вља ла је те за о јед ном „тро и ме ном“ на ро ду, од но сно на че-
ло на ци о нал ног је дин ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца-Штро сма је-
ро ва иде ја ју го сло вен ства, ко ју је срп ска дру штве на и по ли тич ка 
ели та ма сов но при хва ти ла, за раз ли ку од нај ве ћег де ла Хр ва та и 
Сло ве на ца, ко ји су за јед нич ку др жа ву сма тра ли про ви зо ри ју мом и 
„тран зит ном по ста јом“ на пу ту вла сти те др жав не са мо стал но сти. 
У за јед нич ку др жа ву са Ср би ма ушли су да би оп ста ли, а Хр ва ти и 
да би, на ра чун Ср ба, про ши ри ли сво је те ри то ри је.3) У не же ље ној 
др жа ви хр ват ски по ли ти ча ри су пи та ње об ли ка др жав ног уре ђе ња 
и те ри то ри јал но про бле ма ти зо ва ње срп ских зе ма ља бив ше Двој не 
мо нар хи је стал но др жа ли отво ре ним. Раз у ме се, то се од но си и на 
срп ску Вој во ди ну.
2) Ва си ли је Кре стић, исто
3) Ви ди ши ре: Ва си ли је Кре стић, Ср би и Хр ва ти-узро ци су ко ба, Ча чак, 1997; 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; Мом чи ло Су бо тић, По ли тич ки и устав но-прав ни 
аспек ти ус по ста вља ња и не стан ка дру ге Ју го сла ви је, Политичкаревија, 1/2004, ИПС, 
Бе о град, 2004, 139-157.
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Иде је о ауто ном ном по ло жа ју Вој во ди не у са ста ву пр ве ју го-
сло вен ске др жа ве ја ви ле су се од мах по сле ње ног обра зо ва ња, у 
вре ме до но ше ња Ви дов дан ског уста ва 1921, и у пе ри о ду по сле то-
га. За ни мљи во је да су све иде је о устрој ству ју го сло вен ске др жа ве 
и по ло жа ју Вој во ди не до но си ли по ли ти ча ри из ван Вој во ди не. У 
устав ном на цр ту Сто ја на Про ти ћа, из 1920, пред ви ђе но је де цен-
тра ли зо ва но уре ђе ње ју го сло вен ске др жа ве, са де вет ши ро ко по-
ли тич ки и ад ми ни стра тив но ауто ном них по кра ји на (или обла сти), 
од ко јих би јед ну чи ни ли Срем и Бач ка, а дру гу са мо Ба нат. Сло-
ве нач ки по ли ти чар, ри мо ка то лич ки све ште ник, Ан тон Ко ро шец, 
пред сед ник Ју го сло вен ског клу ба у пар ла мен ту Кра ље ви не СХС, 
ме ђу шест по кра ји на фе де ра тив но уре ђе не Ју го сла ви је, по ми ње и 
Вој во ди ну.4) Стје пан Ра дић је за го ва рао фе де ра тив ну ју го сло вен-
ску др жа ву ко ју би чи ни ле: Ср би ја, Хр ват ска, Сло ве ни ја, Бо сна и 
Хер це го ви на, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра и Вој во ди на. Он је до ула ска 
у вла ду 1925. го ди не, био на по зи ци ја ма „не у трал не се љач ке хр-
ват ске ре пу бли ке“. У из ја ви Daily News-u Ра дић фал си фи ку је ка да 
ка же-„ три обла сти-Бач ка, Ба ра ња и Ба на-ко је не ра зум но и не ло-
гич но на зи ва ју Вој во ди ном и у ко ји ма су Ср би пре ма Хр ва ти ма у 
по све не знат ној ма њи ни-не сми ју се упра вља ти као чи сто срп ске 
зе мље, већ се у њи ма мо ра спро ве сти пле би сцит (под кон тро лом 
Ли ге на ро да), с пи та њем:“Ср би ја-Бе о град или Хр ват ска-За греб“.5) 
По зна те су „за слу ге“ Све то за ра При би ће ви ћа у ства ра њу ју го сло-
вен ске др жа ве, не то ли ко за сам чин ује ди ње ња ко ли ко за на чин на 
ко ји је до ње га до шло. И ка сни је је овај пре чан ски Ср бин (Ли ча-
нин), ме ња ју ћи сво ја по ли тич ка уве ре ња и прав це де ло ва ња, на-
но сио ве ли ку ште ту срп ском пи та њу у це ли ни. У по чет ку не по ко-
ле бљи ви цен тра ли ста, за тим нај љу ћи фе де ра ли ста ја вља се и као 
бо рац за са мо бит ност Вој во ди не. Ова ње го ва ак тив ност по себ но је 
до шла до из ра жа ја ка да је са Ра ди ћем ство рио Се љач ко-де мо крат-
ску ко а ли ци ју (СДК), на кон по ве зи ва ња СДС и ХСС-а и јун ског 
атен та та у Скуп шти ни Ју го сла ви је 1928. го ди не. СДК је 5. но вем-
бра 1932, у За гре бу до не ла за гре бач ке пунк та ци је, чи ји про грам је 
на пи сао Ан те Трум бић, а при хва тио скуп на ко јем су би ли: Влат-
ко Ма чек, Ј. Пре да вец, Ј. Шу теј и А. Трум бић из ХСС-а, Д. Кец-
ма но вић, Д. Бо шко вић, С. Ко са но вић, В. Вил дер и Х. Кри зман из 
СДС-а, те фа мо зни Ми ле Бу дак, пред став ник ХСП-а, ко га је по звао 
сам Ма чек. „Нај же шћи у осу ди хе ге мо ни зма „оних пре ко Дри не“ и 
4) Види: Бранко Петрановић/Момчило Зечевић, Југославија 1918-1984, Зборник 

докумената, Рад, Београд, 1985, 165.
5) Исто, 222.
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нај ра ди кал ни ји у за сту па њу срп ско-хр ват ског је дин ства у „пре чан-
ским кра је ви ма“ на за гре бач ком ску пу би ли су баш Ср би-Ду шан 
Кец ма но вић из Бо сне и Ду шан -Ду да Бо шко вић из Вој во ди не“.6) 

По пут свог прет ход ни ка Ра ди ћа на че лу хр ват ског по кре та, и 
Влат ко Ма чек је за го ва рао фе де ра тив но уре ђе ње ју го сло вен ске др-
жа ве са сле де ћим је ди ни ца ма: Ср би ја, Цр на Го ра, Хр ват ска, Сло ве-
ни ја и Вој во ди на. У пи сму Си то ну Вот со ну , ко ји се пред ста вљао 
као при ја тељ Ју го сла ви је, Ма чек ће по но ви ти свој зах тев за се дам 
је ди ни ца: Сло ве ни ја, Хр ват ска, БиХ, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја, Ср-
би ја и Вој во ди на (ко ја би об у хва та ла са мо Ба нат и Бач ку). Срем 
и Ба ра њу Ма чек је „ре зер ви сао“ за Хр ват ску. Си тон Вот сон ће из 
овог раз го во ра, као и из раз го во ра са Ду ша ном Ду дом Бо шко ви-
ћем, „нај до след ни јим Ма че ко вим след бе ни ком из Вој во ди не“ из-
не ти про це ну „ да 90 про це на та Ср ба и сви при пад ни ци на ци о-
нал них ма њи на же ле фор ми ра ње соп стве не фе де рал не је ди ни це и 
да је то у да том тре нут ку уто ли ко лак ше јер Хр ва ти „са да ви ше не 
же ле“ да се би при по је це лу Вој во ди ну, већ са мо Срем до Зе му на“.7)

По чет ком 1930-тих го ди на ја вља се „Вој во ђан ски фронт (по-
крет), са ста вљен од раз ли чи тих стра на ка и при пад ни ка ра зних 
на ци о нал но сти, „ин спи ри са них исто риј ским раз ло зи ма и ет нич-
ким плу ра ли змом Вој во ди не“. Ње гов по кре тач и ли дер био је члан 
Де мо крат ске стран ке Ду шан Ду да Бо шко вић, адво кат из Пан че ва 
. Исто ри чар Кон чар сма тра да су иде је Вој во ђан ског фрон та би-
ле „ал тер на ти ва Срп ској Вој во ди ни... Тим опре де ље њи ма по се бан 
со ци јал ни сми сао да ва ће ко му ни сти ко ји су нај ви ше ис ти ца ли ет-
нич ку плу рал ност Вој во ди не, као осно ву ње не мо гу ће ауто ном но-
сти“.8) От пор ра ди ка ла овим иде ја ма Кон чар обра зла же стра хом 
од ма јо ри за ци је не сло вен ског ста нов ни штва, бу ду ћи да су Ср би у 
Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи има ли ре ча тив ну ве ћи ну (33,7%) ста нов-
ни штва.

 Је дан дру ги исто ри чар, Ба на ћа нин, Јо ван Пе јин има дру га чи-
ји став. Он ка же: „Ауто но ма ши су Ср би рав но ду шни пре ма свом 
на ро ду, ње го вој тра ди ци ји и кул тур ним вред но сти ма ко ји, ду хов но 
оту ђе ни, ви ше ли че на стран це или на ци о нал не ма њи не у све му, 
осим по је зи ку и по ре клу. ...Ве зан за Ка унд ка (цар ски и кра љев-
6) Ран ко Кон чар, Гра ђан ска опо зи ци ја и по ли тич ко-устав не кон цеп ци је о Вој во ди ни 

1929-1941, док тор ска ди сер та ци ја, Љу бља на, 1990, 72-73, пре ма: Че до мир и Је ле на По-
пов, Ауто но ми ја Вој во ди не - срп ско пи та ње, Кровови, Срем ски Кар лов ци, 2000, 40. 

7) Исто, 42.
8) Ран ко Кон чар, Исто риј ски иден ти тет Вој во ди не, у: Вој во ђан ски иден ти тет, при ре дио: 

Па вел До мо њи, Бе о град, 2006, 16.
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ски) мо нар хи ју...Ср бин Вој во ђа нин на по чет ку 20. ве ка, на ро чи то 
онај шко ло ван у ма ђар ским шко ла ма, ни је умео да се сна ђе у осло-
бо ђе ној зе мљи и на ци о нал ној др жа ви...Ср би Вој во ђа ни би ли су 
из не на ђе ни, на ци о нал ним осло бо ђе њем... Раз ми шља ња о да љем 
еко ном ском раз во ју свог кра ја и зе мље за ме ни ли су по ли тич ким 
су ро га том из Хр ват ске о екс пло а та ци ји Вој во ди не од стра не Бе о-
гра да. Због то га, збу ње ни ствар но шћу, по је дин ци, по ли тич ки пр ва-
ци при хва ти ли су са рад њу са Хр ва ти ма пру жа ју ћи им по инер ци ји 
по др шку у бор би про тив цен трал них вла сти као што су то чи ни ли 
у мо нар хи ји ка да су их по др жа ва ли у пе штан ском пар ла мен ту...
Ова стру ја ме ђу Ср би ма, углав ном ин те лек ту ал ци ма у Вој во ди ни, 
по ста ла је глав ни осло нац де ло ва ња ХСС и КПЈ већ кра јем два-
де се тих го ди на у бор би про тив је дин ства др жа ве и на ци о нал ног 
је дин ства срп ског на ро да... Са рад ња не ких по ли ти ча ра из Вој во ди-
не, као што је пред став ник Де мо крат ске стран ке Ду шан Бо шко вић, 
са Хр ва ти ма би ла је за о кру же на За гре бач ким пунк та ци ја ма 1932. 
ко је су по ни шти ле све ве ков не те жње ко је је срп ски на род по сти-
гао но вем бра 1918. „Вој во ђан ски фронт“ био је ко ри стан за хр ват-
ску иде ју и због то га што је до зво лио де на ци о на ли за ци ју Бу ње-
ва ца и Шо ка ца и мо гућ ност ши ре ња хр ват ске исто риј ске фик ци је 
др жав но-исто риј ског пра ва на Срем, Бач ку и Ба ра њу. Са мим тим, 
по ли тич ки по крет „Вој во ђан ски фронт“, ко ји се ја вио три де се тих 
го ди на, на са мом по чет ку свог де ло ва ња по ста је ору ђе за гре бач ке 
се па ра ти стич ке по ли ти ке про тив срп ског на ци о нал ног и др жав ног 
је дин ства. У ове од но се уме ша ла се и иле гал на КПЈ већ 1936. и 
по ну ди ла Вој во ђа ни ма сво је услу ге у бор би про тив „ср би јан ског 
хе ге мо ни зма“ ра ди од бра не Ср ба од Ср ба и за шти те дру гих на ро да 
на тлу Вој во ди не“.9)

„Вој во ђан ски фронт“ је из не дрио две ре зо лу ци је, сом бор ску и 
но во сад ску, у ју ну и но вем бру 1932. го ди не, у ко ји ма су узе ли уче-
шће и сом бор ски ра ди ка ли на че лу са Јо цом Ла ло ше ви ћем. У Сом-
бор ској ре зо лу ци ји је , у тач ки 3 ста ја ло: „Тра жи мо да се у окви ру 
да на шњих гра ни ца на ше др жа ве нео д ло жно спро ве де у жи вот на-
че ло Вој во ди на Вој во ђа ни ма, са истим она квим пра ви ма ка ква ће 
ужи ва ти и дру ге по кра ји не“.10) У Но во сад ској ре зо лу ци ји се зах те-
9) 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, 78.
10) Ран ко Кон чар, Гра ђан ска опо зи ци ја..., пре ма: Че до мир и Је ле на По пов, Ауто но ми ја 

Вој во ди не - срп ско пи та ње, Кровови, Срем ски Кар лов ци, 2000, 42-43.
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ва: „У бу ду ћем уре ђе њу др жа ве, Вој во ди на са Сре мом за се бе тра-
жи исти по ло жај ко ји ће има ти оста ле по кра ји не“.11)

Исто ри чар про фе сор Алек са Ивић, пр вак су бо тич ких ра ди ка-
ла, же сто ко је кри ти ко вао овај не ра зу ман по ку шај сво јих стра нач-
ких ко ле га, ко ји су хте ли да „се де на две сто ли це“, до да ју ћи: „Ми 
Вој во ђа ни не сме мо и не мо же мо пре ма Бе о гра ду би ти у истом по-
ло жа ју у ко ме се на ла зе Хр ва ти. На ма је ду жност да во ди мо бри гу 
о бо љој бу дућ но сти Вој во ди не, али при том не сме мо за бо ра ви ти 
да смо у пр вом ре ду и пре све га Ср би“.12) Још оштри је про тив Но-
во сад ске ре зо лу ци је ре а го ва ли су не ки дру ги ис так ну ти ра ди ка ли 
из Вој во ди не: Слав ко Ми ле тић, Сте ван Стан ко вић, Ла зар Шу ва ко-
вић, др Бран ко Илић, Бран ко То мић. С „Фрон том“ су Бо шко вић и 
ње го ви са рад ни ци по ку ша ли да по пут Хр ва та и на њи хов под сти-
цај отво ре тзв вој во ђан ско пи та ње. Тра жи ли су фе де ра тив но уре-
ђе ње ју го сло вен ске др жа ве, где би „јед на од фе де рал них је ди ни-
ца има ла би ти Вој во ди на ( Ба нат, Бач ка и Ба ра ња са Сре мом)“, са 
истим пра ви ма као и оста ле је ди ни це. Њом би упра вља ли „до мо-
ро ци“. То је су шти на „Вој во ђан ског фрон та“. „Хо ће мо да го спо да-
ри мо на сво јој гру ди“-ис ти цао је Ду да Бо шко вић ис пред „Фрон та“. 
При пад ни ци Вој во ђан ског по кре та ду го ни су мо гли да уоче да је 
пи та ње Вој во ди не еми нен тан про блем срп ско-хр ват ских од но са и 
да га хр ват ска по ли ти ка у том сми слу и по сма тра. За ла га ње за Вој-
во ди ну би ло је, на и ме, у тој по ли ти ци у нај ве ћој ме ри на ме ње но 
сла бље њу Ср би је и срп ске пре мо ћи у Ју го сла ви ји. Због Ма че ко вог 
из бе га ва ња да се од ре ди пре ма гра ни ца ма уну тар др жа ве, на де-
цем бар ским из бо ри ма1938, у На род ну скуп шти ну Ју го сла ви је ни је 
ушао ни је дан кан ди дат Вој во ђан ског фрон та; про пао је чак и сам 
ње гов ли дер Ду да Бо шко вић, и то ниг де дру где до у сво јој пан че-
вач кој „твр ђа ви“.

БРОЗОВКОМУНИСТИЧКИРЕЖИМ
НАСТАВЉАПОЛИТИКУХСС-АПРЕМАВОЈВОДИНИ

Иде је о др жав но сти се вер не срп ске по кра ји не из ме ђу пр вог 
и дру гог свет ског ра та до ла зи ле су, да кле, из За гре ба. Во ђе хр ват-
ског на ци о нал ног по кре та оли че ног у ХСС-у-Ра дић и Ма чек увек 
су ис ти ца ли Вој во ди ну одво је ну од Ср би је. Зна ме ни та лич ност у 
исто ри ји Вој во ди не и Ма ти це срп ске Ва са Ста јић за ла гао се по-
сле Пр вог свет ског ра та да Вој во ди на тре ба пр во да се при кљу чи 
11) Исто.
12) Исто, 44.
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Хр ват ској, па да се у окви ру Хр ват ске на ђе у са ста ву Ју го сла ви-
је. Ва са Ста јић, Ду да Бо шко вић и дру ги у сво јој ауто но ма шко-се-
па ра ти стич кој по ли ти ци тра жи ли су по моћ од За гре ба. Хр ват ска 
по ли ти ка на из два ја њу Вој во ди не ко ре спон ди ра ла је са по ли ти-
ком Ко мин тер не, ко ја се на Пе том кон гре су 1924. го ди не од лу чи ла 
за раз би ја ње Ју го сла ви је. Ову по ли ти ку ће до след но спро во ди ти 
КПЈ, чак и на кон про ме не по ли ти ке КИ по ло ви ном 1930-их го ди-
на, ка да је за пре ти ла опа сност од фа ши зма и КИ по че ла да за го ва-
ра оп ста нак ју го сло вен ске др жа ве. Че твр ти кон грес КПЈ, одр жан у 
Дре зде ну 1928. го ди не, до нео је од лу ку о ства ра њу не за ви сних др-
жа ва: Хр ват ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је, Цр не Го ре (пр ви пут у зва-
нич ним пар тиј ским до ку мен ти ма), док би Ко смет био при кљу чен 
не за ви сној и ује ди ње ној Ал ба ни ји, а пра во на от це пље ње да то је и 
ма ђар ској на ци о нал ној ма њи ни у се вер ној Вој во ди ни.13) У пар тиј-
ским до ку мен ти ма из 1932. го ди не, осим на бро ја них, по ми њу се и 
сло бод не фе де рал не је ди ни це Бо сна, Вој во ди на и Ср би ја.14) Јо сип 
Броз Ти то у то ку ра та је из ја вљи вао : Знам да Вој во ди на тре ба да 
до би је ауто но ми ју. Тек тре ба да се од лу чи да ли у окви ру Ср би је 
или Хр ват ске. Што зна чи да ни та да ни је од у ста јао од оп ци је Ва се 
Ста ји ћа. Ва су Ста ји ћа су по сле ра та ко му ни стич ке вла сти по ста ви-
ле за пред сед ни ка Ма ти це срп ске. Умро је 1947. го ди не.15) 

По ме ну та Бро зо ва ди ле ма огле да ла се у то ку Дру гог свет ског 
ра та у спо ре њу из ме ђу Хр ват ске и Вој во ди не око при пад но сти 
Сре ма и тра ја ла је до по ло ви не 1943. го ди не. Та да је ЦК КПЈ од-
лу чио да „ за кључ но са ли ни јом Ву ко вар-Вин ков ци-Жу па ња па све 
ис точ но укљу чив ши и Зе мун при па да не са мо као вој но-опе ра тив-
но под руч је ГШ Вој во ди не, не го и као под руч је ПК Вој во ди не на 
ко ме ће исти раз ви ти сво ју де лат ност“.16) Броз на јед ном ме сту ка-
же да ће „... Вој во ди на, као и дру ге по кра ји не ко је пре тен ду ју на то, 
до би ти нај ши ру ауто но ми ју, али пи та ње ауто но ми је и пи та ње ко јој 
ће фе де рал ној је ди ни ци до тич на по кра ји на би ти при по је на за ви си 
од са мог на ро да, од но сно од ње го вих пред став ни ка ка да се по сли је 
ра та бу де рје ша ва ло о де фи ни тив ном др жав ном уре ђе њу“.17) Броз 
ов де об ма њу је, јер је у про ле ће 1944. от кло нио сва ку мо гућ ност 
13) Ви ди: 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, 77.
14) Ви ди: Че до мир и Јеленa По пов, Ауто но ми ја Вој во ди не-срп ско пи та ње, Кровови, Срем-

ски Кар лов ци, 2000, 56.
15) Ви ди: Бо јан Ра дић, Раз го во ри са Пе тром Ми ло са вље ви ћем. О Но во сад ском ску пу, Ми-

рослав, Бе о град, Књи го твор ни ца Ло гос Ва ље во-Ло гос Бач ка Па лан ка, 2008, 103.
16) Че до мир и Је ле на По пов, нав. де ло, 68.
17) Ј. Б. Ти то, Го во ри и члан ци, књ. I, За греб, 1959, 189-190.
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Ср ба у Хр ват ској да до би ју ауто но ми ју, за ко ју се за ла гао Мо ша 
Пи ја де, као што ће пре се ћи и раз го во ре о ауто но ми ји Дал ма ци је 
1945.18) 

Јо ван Ве се ли нов ко му ни стич ки ру ко во ди лац из Вој во ди не, у 
ви ше на вра та је из ри чи то за го ва рао што те шњу ве зу Вој во ди не и 
Ср би је: „....Али наш на род, на ро чи то Ср би у Вој во ди ни, ко ји су 
чвр сто по ве за ни са сво јом бра ћом с ове стра не Са ве и Ду на ва, же ле 
да бу ду у што бо љим од но си ма са бра ћом Ср би јан ци ма, са сло бод-
ном де мо крат ском Ср би јом“.19) На дру гом ме сту Ве се ли нов ка же: 
„Већ из на ци о нал ног са ста ва Вој во ди не ја сно се ви ди да на ша Вој-
во ди на тре ба да бу де у скло пу фе де рал не Ср би је, јер Ср би чи не 
ре ла тив ну ве ћи ну у Вој во ди ни“.20) 

Вој во ди на је од 1946. го ди не ауто ном на по кра ји на у Ре пу бли-
ци Ср би ји . Ре пу блич ки Устав из 1947. го ди не оста вљао је у над ле-
жно сти АПВ до ста ши ро ка овла шће ња у обла сти суд ства, при вре-
де, фи нан си ја, про све те, по ли ти ке на ци о нал не рав но прав но сти, 
кул ту ре, здрав ства, со ци јал не за шти те.21) 

Ран ко Кон чар ис ти че „опре де ље ње за устав ни су бјек ти ви тет 
Вој во ди не и рав но прав ност на ро да у њој, ко ји Вој во ди ну ви де као 
ауто ном ну је ди ни цу ју го сло вен ске фе де ра ци је и по себ ну исто риј-
ску, ет нич ку и ге о граф ску по кра ји ну....Та ко се, за раз ли ку од опре-
де ље ња ис кљу чи во сло вен ских на ро да на Ве ли кој на род ној скуп-
шти ни 1918. го ди не, на Скуп шти ни иза сла ни ка на ро да Вој во ди не, 
одр жа ној 31. Ју ла 1945. го ди не, о Вој во ди ни из ја шња ва ју сви ње ни 
на ро ди, иако то чи не у знат но де ли кат ној по ли тич кој и на ци о нал-
ној си ту а ци ји, ко ја је на ста ла по сле Дру гог свет ског ра та“. „...За-
пра во, пот пу но се из гу би ло срп ско схва та ње ауто но ми је Вој во ди не 
и јед но на ци о нал но по сре до ва ње у ње ном раз ви ја њу-реч ју по че ла 
се афир ми са ти под јед на ка од го вор ност свих ње них на ро да за ауто-
но ми ју.“22) .. Кон чар сто ји на ста но ви шту да је „јо гурт-ре во лу ци јом 
18) Ви ди: Б. Пе тра но вић - М. Зе че вић, Аго ни ја две Ју го сла ви је, Бе о град, 1991, 280-281.
19) Пре ма: Че до мир и Је ле на По пов, нав. де ло, 77.
20) Исто, 78. На ци о нал ни са став ста нов ни штва у Вој во ди ни у то вре ме био је ова кав: Ср ба 

је би ло 33%, Ма ђа ра 26%, Не ма ца 21% и Хр ва та 7%. Пре ма по пи су из 2002. у Вој во-
ди ни има 2,2 ми ли о на ста нов ни ка, од то га Ср ба 6.212.838, Ма ђа ра 293.299, Бо шњак 
136.087, Ро ма 108.193, Ју го сло ве на 80.721, Хр ва та 70,602, Цр но го ра ца 69.049,, Сло ва ка 
59.021.

21) Др Ми лан Ма ли, Со ци ја ли стич ка Ауто ном на по кра ји на Вој во ди на, Но ви Сад, 1980, 
190.

22) Ран ко Кон чар, Исто риј ски иден ти тет Вој во ди не, у: Вој во ђан ски иден ти тет, при ре дио: 
Па вел До мо њи, Бе о град, 2006, 16-17.
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и Ми ло ше ви ће вом устав ном агре си јом на Вој во ди ну, Вој во ди ни 
по но во дат из ра зи ти је срп ски ка рак тер“.23)

Ме ђу срп ским исто ри ча ри ма и по ли ти ко ло зи ма пре вла да ва 
дру га чи је ми шље ње. По сле Бри он ског пле ну ма, ка да су по бе ду 
од не ле сна ге ко је су за го ва ра ле дез ин те гра ци ју ју го сло вен ске др-
жа ве, устав ним аманд ма ни ма од 1968, и ка сни је Уста вом 1974, по-
кра ји не у Ср би ји по при ма ће атри бу те др жа ва-ра ди сла бље ња Ср-
би је и лак шег рас ту ра ња ју го сло вен ске др жа ве. По кра ји не по ста ју 
„кон сти ту тив ни еле мент Фе де ра ци је“. Ср би ја и Ср би на па да ни 
су као „уни та ри сти и хе ге мо ни сти“. Уста во пи сац Јо ван Ђор ђе вић 
је ис ти цао да је упра во ја ча ње ауто но ми ја „услов за да љи де мо-
крат ски пре о бра жај зе мље“ По кра ји не по ста ју па ра ре пу бли ке. Да 
је ја ча ње вој во ђан ске ауто ном но сти би ло на ште ту Ср би је го во ри 
и чи ње ни ца да је аманд ман XVI II од 1968. ис кљу чио мо гућ ност 
фор ми ра ња би ло ко је но ве ауто но ми је у Ју го сла ви ји, чи ме је Ср бе 
из ван Ср би је ( на при мер у Хр ват ској, где је за то би ло и на ци о нал-
них и исто риј ских осно ва) ли шио мо гућ но сти ле гал ног ауто ном-
ног ор га ни зо ва ња“.24)

 У књи зи Војвођанскиидентитет, у из да њу Хел син шког од-
бо ра за људ ска пра ва у Ср би ји (2006), не ки ма ње или ви ше отво ре-
ни за го вор ни ци са мо стал но сти Вој во ди не упи њу се да до ка жу по-
сто ја ње вој во ђан ског иден ти те та. Та ко пред сед ни ца ове не вла ди не 
ор га ни за ци је кри ти ку је те зу „срп ских на ци о на ли ста, ко ји твр де да 
ће са мо Ср би при хва ти ти вој во ђан ски иден ти тет, али не и Ма ђа ри, 
Сло ва ци, Хр ва ти и оста ли. При то ме, она не на во ди ни је дан до каз 
ко ји би го во рио дру га чи је. 

Еко ном ски пу бли ци ста Ди ми три је Бо а ров по на вља оми ље ну 
те зу ауто но ма ша, да Вој во ди на, ко ја има 27 од сто ста нов ни штва у 
Ср би ји, без Ко сме та, оства ру је 35 од сто дру штве ног про из во да.25)

Про фе сор Јо ван Ком шић пи ше о вој во ђан ском иден ти тет у 
тран зи ци ји, и у члан ку из но си по дат ке ЦЕ СИ ДА из 2006. го ди не 
по ко ји ма 48,30% Вој во ђа на сма тра да по сто ја ње ауто ном них по-
кра ји на не под ри ва је дин ство др жа ве и њен су ве ре ни тет, 19% сма-
тра да под ри ва, а 32,80% Вој во ђа на је нео д луч но. За тим , 57,10% 
ста нов ни ка Вој во ди не сма тра да Вој во ди на тре ба са мо стал но да 
23) Исто, 17.
24) Че до мир и Је ле на По пов, нав. де ло, 99-104.
25) Ви ди: Ди ми три је Бо а ров, Еко ном ски аспек ти ауто но ми је Вој во ди не, у: Вој во ђан ски 

иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006, 25.
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до но си по кра јин ске за ко не, 26% је нео д луч них, а про тив ни ка по-
ли тич ко-за ко но дав них над ле жно сти 17%.26)

Пре ма ис тра жи ва њу Мил ке Пу зи га ће, ди рек то ра аген ци је 
„SCAN“, нај ви ше Но во са ђа на се из ја сни ло за ауто но ми ју Вој во ди-
не ка ква је да нас, њих 31,3 %, за тим за ауто но ми ју из 1974, 22,1%, 
за ауто но ми ју ви ше не го да нас, ма ње од 1974-18,85, за уки да ње 
сва ке ауто но ми је 9,3% итд.27) Пре ма овом ис тра жи ва њу сва ки че-
твр ти ста нов ник Но вог Са да је по ре клом из Бо сне и Хер це го ви не.

Па вел До мо њи у Вој во ди ни ви ди три про јек та: ет но на ци о на-
ли стич ки, мул ти кул тур ни и ли бе рал ни. Пр ви ве же за срп ски на-
ци о на ли зам, дру ги за на ци о нал не ма њи не, за тре ћи сма тра да је 
сла бо за сту пљен у јав но сти. „Две за јед ни це ко је су ди рект но би ле 
из ло же не уда ру срп ског ет но на ци о на ли зма се, или не иден ти фи ку-
ју, или се у ве о ма ма лом по стот ку иден ти фи ку ју са Ср би јом. Реч 
је, на рав но, о Бо шња ци ма и Хр ва ти ма. Иден ти фи ка ци ју са Ср би-
јом не ма ју ни Сло ва ци, ни Ма ђа ри, иако су и они, до ду ше у ма њој 
ме ри не го што је то био слу чај са Бо шња ци ма и Хр ва ти ма, би ли 
из ло же ни при ти сци ма. Сло ва ци и Ма ђа ри се у ве ли кој ме ри иден-
ти фи ку ју са Вој во ди ном, и то ин те ре сно ве зи ва ње за По кра ји ну 
ни је слу чај но. Реч је о ма њи на ма ко је има ју ја ку на ци о нал ну свест 
и њи хо во ве зи ва ње за Вој во ди ну при зла зи из по тре бе за очу ва њем 
иден ти те та. Сло ва ци и Ма ђа ри пре у Вој во ди ни, не го у Ср би ји, 
ви де онај ин сти ту ци о нал ни оквир уну тар ко га се у ве ћој ме ри ре-
спек ту ју њи хо ви ви тал ни ин те ре си“.28) Те за о не ка квим при ти сци-
ма Ср ба пре ма Хр ва ти ма и Бо шња ци ма, а по го то во пре ма Ма ђа-
ри ма и Сло ва ци ма, на ро чи то у кон тек сту раз би ја ња Ју го сла ви је и 
про го на Ср ба из Кра ји не и БиХ, пот пу но је про из вољ на.

Те зу о из ра же ном пре све га ет нич ком иден ти те ту на ци о нал-
них ма њи на у Вој во ди ни из но си Ан тал Бо зо ки, ди рек тор Ци вил-
ног удру же ња Ма ђа ра у Вој во ди ни за пра ва ма њи на-„Ар гус“. За 
раз ли ку од срп ских „Вој во ђа не ра“ко ји би, пот пу но не ра зум но, свој 
срп ски иден ти тет за ме ни ли за „вој во ђан ски“, Ан тал ис ти че : „... 
те за да смо „сви ми Вој во ђа ни“ одр жи ва је са мо ако то не зна чи од-
ри ца ње од на ци о нал не и ет нич ке при пад но сти, сво је кул ту ре, као 
26) Ви ди ши ре: Јо ван Ком шић, Вој во ђан ски иден ти тет у тран зи ци ји, исто, 47-48.
27) Ви ди ши ре: Мил ка Пу зи га ћа, По ве за ност ста во ва Но во са ђа на о над ле жно сти ма Вој во-

ди не са по ре клом и пе ри о ди ма до се ља ва ња у Вој во ди ну, исто, 82.
28) Па вел До мо њи, Кон ку ри ра ју ћи про јек ти и вој во ђан ски иден ти тет, у: Вој во ђан ски 

иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006, 89.
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ни ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва ко ја при па да ју на ци о нал-
ним за јед ни ца ма“.29) 

Про фе сор Са ша Ки цо шев, ис тра жу ју ћи де мо граф ске аспек те 
вој во ђан ског иден ти те та утвр ђу је сле де ће: „Вој во ди на је од у век 
тра ди ци о нал но ми гра ци о но под руч је...Због то га је 1991. го ди не у 
Вој во ди ни би ло 54,6% аутох то ног ста нов ни штва, ро ђе ног у Вој-
во ди ни, а 45,4% су чи ни ли ими гран ти“.30) У за кључ ку свог члан ка 
Ки цо шев ис ти че: „ Ка да број ста нов ни штва на не кој те ри то ри ји 
кон стант но опа да и ка да ње го вом евен ту ал ном ра сту ис кљу чи во 
до при но си ими гра ци ја, те шко је го во ри ти о ре ал ним мо гућ но сти-
ма очу ва ња иден ти те та аутох то не по пу ла ци је. Са дру ге стра не, на 
осно ву ана ли зе де мо граф ско-ста ти стич ких по да та ка, мо же се твр-
ди ти да не по сто ји ја сно ис ка за на свест о ре ги о нал ној при пад но-
сти“.31) 

Због ових сво јих на уч но утвр ђе них ар гу ме на та Ки цо шев је из-
ло жен кри ти ци у по ме ну том збор ни ку, у ко јем је тре ба ло про сто да 
се про мо ви ше те за о „вој во ђан ском иден ти те ту“, не оба зи ру ћи на 
на уч ну и исто риј ску не у те ме ље ност та квих на сто ја ња. 

За ни мљи во је да се у збор ни ку о „вој во ђан ском иден ти те ту“ 
ни је по ја вио ни је дан лин гви ста или фи ло лог. По зна то је да је пи-
та ње иден ти те та при мар но ве за но за је зик. Је зик је су штин ска 
ком по нен та на ци о нал ног иден ти те та. Европ ска сла ви стич ка на у ка 
од Фих теа, До бров ског, Ко пи та ра, Ша фа ри ка, До си те ја, Ву ка до 
Ми ло са вље ви ћа, Ко ва че ви ћа и дру гих сто ји на ста но ви шту да се 
на ци о нал ни иден ти тет за сни ва на за јед нич ком је зи ку. Ка ко би то 
функ ци о ни са ло у ви ше је зич кој Вој во ди ни? Ко ја би на ци о нал на 
ма њи на би ла спрем на да се од рек не свог и при хва ти но ви „вој во-
ђан ски је зик“. Ни јед на! То од њих ни ко не тра жи ни ти оче ку је. Та 
уло га ства ра ња но вог је зи ка и но вог на ци о нал ног иден ти те та на-
ме ње на је Ср би ма, по истом обра сцу по ко јем су на ста ли цр но гор-
ска на ци ја и цр но гор ски је зик, или, бо шњач ка на ци ја и бо шњач ки/
бо сан ски је зик. Или, као што су Хр ва ти срп ски је зик пре и ме но ва-
ли у хр ват ски и на тај на чин, уз по др шку Ва ти ка на, Ср бе ка то ли ке 
пре тво ри ли у да на шње Хр ва те. Ни је ис кљу че но да се и ов де по ја-
ви не ки но ви лин гви ста са док то ра том о „вој во ђан ском је зи ку“ , 
као што је Ад нан Тер зић на Осјеч ком све у чи ли шту, на хр ват ском 
(у ства ри срп ском), од бра нио док то рат о цр но гор ском је зи ку. Овај 

29) Ан тал Бо зо ки, Де мо граф ска кре та ња и вој во ђан ски иден ти тет, исто, 102.
30) Са ша Ки цо шев, Де мо граф ски аспек ти вој во ђан ског иден ти те та, исто, 21.
31) Исто, 24.
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Бо шњак је та ко по стао пр ви док тор из обла сти цр но гор ског је зи ка, 
ко ји је на пи сао и бра нио на стра ном (у ства ри на истом, срп ском) 
је зи ку.

Ме ђу нај ра ди кал ни је за го вор ни ке вој во ђан ске са мо бит но сти, 
спа да Жи ван Бе ри са вље вић, ко ји сма тра да је „...„...вој во ђан ско пи-
та ње оста ло је ди но исто риј ски не раз ре ше но пи та ње на под руч ју 
Дру ге Ју го сла ви је“. И ис ти че „...или ће Вој во ди на, на исто риј ску 
ште ту европ ске Ср би је, ду го вре ме на жи ве ти као се вер на про вин-
ци ја Ср би је, ли ше на ауто ном них пра ва и по ли тич ког су бјек ти ви те-
та“.32) Бе ри са вље вић тра жи да се „пи та ње Вој во ди не по ста ви од-
луч но“ јер је „Вој во ди на да нас по ред ге о граф ске Ср би је, је ди на 
исто риј ска и кон сти ту тив на По кра ји на, са про сто ра тзв. „дру ге“ 
Ју го сла ви је, чи ји устав ни ста тус ни је раз ре шен на трај ни јим осно-
ва ма и ко ја има осве до че но, не по ре ци во, не по тро ши во те ко вин ско 
и исто риј ско пра во на сво ју ауто ном ност и свој по ли тич кису бјек-
ти ви тет,као што Ср би ја или Цр на Го ра има ју пра во на сво ју др-
жав ност“.33) 

Сли чан став за сту па и про фе сор Ду шко Ра до са вље вић. По ње-
му је Вој во ди на свој про цват до жи ве ла из ме ђу 1974. и 1988. го-
ди не, а за тим је би ла пр ва жр тва ауто ри тар ног ре жи ма Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа. Ра до са вље вић је не за до во љан по те зи ма до сов ске 
вла сти у по гле ду из ме не ста ту са Вој во ди не. При то ме по ми ње рад 
екс перт ске гру пе ИВ АПВ из де цем бра 2000. го ди не, Плат фор му 
Скуп шти не АПВ из мар та 2001. го ди не, рад на до но ше њу тзв. Ом-
ни бус за ко на, по че так 2002, пред лог Основ ног за ко на из 2003. го-
ди не, Плат фор му ИВ АПВ из 2005. го ди не.34) За ла жу ћи се за пу ну 
устав ну ауто но ми ју Вој во ди не Ра до са вље вић се по зи ва на по ли-
тич ке зах те ве Вој во ђан ске кон вен ци је, одр жа не у Су бо ти ци фе бру-
а ра 2004. го ди не.

УСТАВНЕПРОМЕНЕ1989.
ИУСТАВ2006.-ВОЈВОДИНАУСРБИЈИ

Ета ти стич ке тен ден ци је вој во ђан ских ауто но ма ша са се че не су 
си лом на род не во ље у је сен 1988, а на ред не, 1989. го ди не Вој во-
ди на је вра ће на у устав но-прав ни и по ли тич ки си стем Ре пу бли ке 
32) Жи ван Бе ри са вље вић, Пи та ње Вој во ди не се мо ра од луч но по ста ви ти, у: Вој во ђан ски 

иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006, 122.
33) Исто, 123.
34) Ви ди: Ду шко Ра до са вље вић, Тра га ње за вој во ђан ским по ли тич ким иден ти те том, исто, 

127.
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Ср би је. С на стан ком ви ше стра нач ког си сте ма по ја ви ле су се у Вој-
во ди ни по ли тич ки ли де ри и стран ке уко ре ње ни у ауто но ма шко-се-
па ра ти стич кој ма три ци из ра ни јег пе ри о да. Ауто но ма шки зах те ви 
за сни ва ју се на ре ше њи ма Уста ва из 1974, пре ма ко ји ма је Вој во ди-
на би ла „кон сти ту тив ни еле мент“ фе де ра ци је, те сход но по сле ди-
ца ма ко је су усле ди ле на кон рас па да СФРЈ, тј. обра зо ва њем но вих 
др жа ва, тра же и да се ре ши пи та ње Вој во ди не као је ди но пре о ста-
ло пи та ње. „Са вре ме ни по ли тич ки при ступ оку пља њу при ста ли ца 
па ра др жав не ауто но ми је и се це си је и њи хо во укљу чи ва ње у рад 
се па ра ти стич ких стра на ка и гру па-Ре форм ске де мо крат ске стран-
ке Вој во ди не, Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во ди не и Вој во ђан ског 
клу ба-по чи ва на про вин ци јал ном осе ћа њу ство ре ним иде о ло шким 
при ти ском ка да су са ових про сто ра по ти сну та уоби ча је на зе маљ-
ска име но ва ња Ба на ћа нин, Ба чва нин и Сре мац и на мет ну то име 
Вој во ђа нин“. 35) За сно ва на су ми шље ња да „ сло ган „Вој во ди на-ре-
пу бли ка“, ко ју је ис ти цао „ли гаш“ Ча нак, у пот пу но сти се укла па у 
кон цеп ци ју Ва ти ка на, Бе ча и Бер ли на о прет ку ма нов ској Ср би ји, а 
да се Вој во ди на при кљу чи „ци ви ли зо ва ној“ Хр ват ској, а пре ко ње 
Евро пи“.36)

На црт Ста ту та Вој во ди не, усво јен у Скуп шти ни По кра ји не 
иде у том прав цу. Кр ши се Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006, ко јим 
је по твр ђе на ауто но ми ја Вој во ди не у окви ру Ср би је. Пре ћут ку је 
се чи ње ни ца да би Вој во ди на као „европ ски ре ги он“ би ла из у зе-
та из Ср би је и по ста ла са став ни део Хр ват ске, али и Ма ђар ске и 
Ру му ни је. Ствар је про ста: сва ки од ових на ро да гра ви ти рао би ка 
сво јој др жа ви ма ти ци. А Ср би! Ср би би би ли на ци о нал на ма њи на 
у сва кој од ових др жа ва.

Исто ри чар Пе јин ис ти че сву бе сми сле ност у зах те ви ма вој во-
ђан ских ауто но ма ша. Та ко ђе, он ис прав но за кљу чу је нео сно ва ност 
вој во ђан ске ауто но ми је у срп ској на ци о нал ној др жа ви. „Ср би су 
ве ћин ско ста нов ни штво ( 75 од сто) . У Вој во ди ни не ма ет нич ких 
Хр ва та, по сто је Бу њев ци и Шок ци ко ји са пра вим Хр ва ти ма ни-
су срод ни ни по по ре клу ни по је зи ку ни по оби ча ји ма. Они су од 
1918. до рас па да СФРЈ кро а ти зо ва ни“.37)

То је ауто но ма штво ко је ра за ра Вој во ди ну, ко је се за до во ља ва 
уза јам ним не по ве ре њи ма Ср ба са ле ве и де сне стра не оба ле ре ке 
Са ве и Ду на ва, то је оно ауто но ма штво ко је се за до во ља ва не по-
35) Јо ван М. Пе јин, нав. де ло, 20.
36) Исто, 28.
37) Јо ван М. Пе јин, нав. де ло, 66.
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што ва њем свих дру гих ко ји ни су Вој во ђа ни, то је оно ауто но ма-
штво ко је се раз ме ће бо гат ством Вој во ди не, а По кра ји на не ма во-
де, не ма угља, не ма др ве та, не ма ру да, не ма елек трич не енер ги је, 
не ма наф те ни за сво је по тре бе, то је оно ауто но ма штво ко је ома ло-
ва жа ва рад дру гих и ре зул та те њи хо вог ра да.38)

Ро до на чел ни ци вој во ђан ске ауто но ми је и се па ра ти зма би ли су 
хр ват ски на ци о нал ни сти и се це си о ни сти, па је и вој во ђан ска ко-
му ни стич ка и би ро крат ска гар ни ту ра би ла ис кљу чи во ан ти срп ски 
на стро је на у скла ду са по ли тич ким ци ље ви ма сво јих ди ри ге на та 
из За гре ба

Оспо ра ва ју ћи исто риј ски и са вре ме ни вој во ђан ски иден ти тет 
исто ри чар Че до мир По пов из ме ђу оста лог пи ше. „ Ет нич ки, вер-
ски, је зич ки и кул тур но-исто риј ски ве о ма ме шо ви та и ра зно род на 
струк ту ра ста нов ни штва Вој во ди не....она ни је има ла ни ка кву др-
жа во твор ну тра ди ци ју и ис ку ство и ни је ни кад сте кла ни на го ве-
шта је вла сти тог иден ти те та...У тој бу ди лач кој и по кре тач кој уло зи 
срп ског на ро да у Вој во ди ни, а и знат но ши ре од ње, на ла зи се јед на 
од кључ них спе ци фич но сти и осо бе но сти ове По кра ји не. Ту уло гу 
у исто ри ји сво јих на ци ја ни су од и гра ли дру ги на ро ди ко ји су за јед-
но са Ср би ма на се ља ва ли овај про стор (Нем ци, Ма ђа ри, Сло ва ци, 
Ру му ни, Ру си ни, Је вре ји, Хр ва ти, Цин ца ри.... А це ло куп на исто ри-
ја кроз ко ју је про стор Вој во ди не про шао по ка зи ва ла је да је та ква 
за јед ни ца у ко јој је ње на ауто ном ност мо гу ћа са мо и је ди но срп ска 
др жа ва и срп ски на ци о нал ни про стор, ко ји се осве до чио као до-
вољ но оспо со бљен за ува жа ва ње и тих спе ци фич но сти Вој во ди не 
и ње не ауто ном но сти као по год ног окви ра за осе ћа ње спо кој ства 
и на ци о нал не си гур но сти не срп ских на ро да ко ји су у њој жи ве ли 
као сво ји на сво ме...Без Ср би је Вој во ди на би јед но став но би ла по-
де ље на из ме ђу су се да и не би по сто ја ла“.39) По пов да ље на во ди: 
„ Сто га је пот пу но про из вољ но и не тач но ту ма че ње по ко јем се 
исто риј ски-још у до ба Хаб сбур шке ца ре ви не-фор ми рао по се бан 
по кра јин ски иден ти тет“.40) По ле ми шу ћи са не ким кон ста та ци ја ма 
из књи ге др Ми ла на Ма лог о ста ту су САП Вој во ди не, из 1980. го-
ди не, По пов ука зу је: „По што се ипак ни су мо гле пот пу но за тво-
ри ти очи пред чи ње ни цом да ни је дан Ма ђар, Сло вак, Ру мун или 
Ру син ни је же лео да сво ју на ци о нал ну при пад ност за ме ни „вој во-
ђан ском“, тај „исто риј ски про цес“ „са мо о пре де љи ва ња“ за вој во-
38) Ви ди: Исто, 55.
39) Че до мир и Је ле на По пов, нав. де ло, 108-109.
40)  Исто, 110.
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ђан ску „на ци о нал ну ску пи ну“ при пи сан је са мо Ср би ма, с тим што 
се ис ти ца ло да је баш то омо гу ћи ло „за ко ни ту тен ден ци ју“ да „до 
из ра жа ја до ђе еко ном ска, ду хов на и по ли тич ка ве за Ср ба у Вој во-
ди ни и њи хо во за јед ни штво“ са дру гим на ро ди ма и на род но сти ма 
у По кра ји ни“.41)

НАЦРТСТАТУТАИЗВОДИВОЈВОДИНУИЗСРБИЈЕ

На црт Ста ту та Вој во ди не ко ји је по кра јин ска Скуп шти на усво-
ји ла и по сла ла на усва ја ње ре пу блич ком пар ла мен ту у су прот но сти 
је са ак ту ел ним срп ским уста вом, јер по ку ша ва да Вој во ди ну што 
ви ше оса мо ста ли и вра ти на ста ње у ко јем је би ла по Уста ву 1974. 
го ди не. То чи не из се бич них, лич них, би ро крат ско-чи нов нич ких 
и ре ги о нал них ин те ре са. У пи та њу су љу ди ко ји се фор мал но и 
при вид но за ла жу за европ ске ин те гра ци је; ра ди се о „Евро пеј ци ма 
пар ти ку лар не све сти“. Она не до се же да ље од пи та ња: „Ди су на-
ши нов ци“?

Кре стић с пра вом ис ти че да се вој во ђан ски „ауто но ма ши“ 
„пре ма Ср би ји по на ша ју она ко ка ко су се Ср би у Угар ској под вођ-
ством Све то за ра Ми ле ти ћа, Ми ха и ла По ли та-Де сан чи ћа и Ја ше 
То ми ћа по на ша ли пре ма Аустро у гар ској же ле ћи да убр за ју ње ну 
про паст, да што пре до ђу до ује ди ње ња са Ср би јом. Због то га На-
црт Ста ту та Вој во ди не она кав ка кав је уоп ште ни је при хва тљив...
Очи глед но је да твор ци Ста ту та Вој во ди не ни су спо соб ни да схва-
те и на до бро на ро да и зе мље ис ко ри сте ве ков но ис ку ство на ших 
пре да ка, да раз у ме ју др жав но по ли тич ки, на ци о нал ни и еко ном ски 
зна чај исто риј ске од лу ке до не те у Но вом Са ду пре де ве де сет го ди-
на“42)

Ни је те шко за кљу чи ти да ин те ре сна ко а ли ци о на власт у Вој во-
ди ни пи та ње ње ног Ста ту та ни је сме ла по ну ди ти на ре фе рен дум, 
зна ју ћи да би он био не у спе шан и да би по љу љао иона ко кли ма ву 
по зи ци ју ак ту ел не ко а ли ци је.

Све од ред бе Ста ту та ко ји ма се утвр ђу ју обе леж ја др жав но сти 
Вој во ди не су про тив у став не. То се од но си на сле де ће: а)пра во Вој-
во ди не је да за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре у обла сти ма из сво је 
над ле жно сти, ко је се сма тра ју обе леж јем др жав не су ве ре но сти; б) 
пра во Вој во ди не је да осни ва пред став ни штва, не са мо у ре ги о ни-
ма Евро пе, не го и у Бри се лу, што зна чи да ће Вој во ди на има ти сво ја 
41)  Исто, 112.
42)  Ва си ли је Кре стић, нав. де ло.
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ди пло мат ска пред став ни штва при ко ман ди Атлант ског пак та, сре-
ди шњим ор га ни ма ЕУ и Вла ди Бел ги је; в) Вој во ђан ска ака де ми ја 
на у ка и умет но сти као об лик не то ли ко др жав но сти, ко ли ко по себ-
ног кул ту ро-исто риј ског, а у пер спек ти ви и на ци о нал ног иден ти-
те та Вој во ди не; г) че твр то обе леж је др жав но сти би ће узур пи ра на 
за ко но дав на над ле жност Скуп шти не АП Вој во ди не; пе то обе леж је 
др жав но сти Вој во ди не пред ста вља ње но сво је вр сно про то ко лар но 
из јед на ча ва ње са Ре пу бли ком Ср би јом у окви ру стал не ме шо ви те 
де ле га ци је, чи ме се ста вља до зна ња да Вој во ди на ни је део Ср би је, 
не го је рав на Ср би ји.

«По себ ну за бри ну тост иза зи ва на чин на ко ји су ус по ста вље ни 
по кра јин ски управ ни окру зи. Они су та ко обра зо ва ни и те ри то ри-
јал но раз гра ни че ни да Ма ђа ри до би ја ју свој на ци о нал ни округ са 
се ди штем у Су бо ти ци. Крај њи циљ те ри то ри јал ног за о кру же ња и 
из два ја ња Ма ђар ског окру га је сте отва ра ње и про бле ма ти зо ва ње 
по ло жа ја ма ђар ске ма њи не у Ср би ји, да би се пре или ка сни је при-
сту пи ло се це си ји су бо тич ког окру га и ње го вог при па ја ња Ма ђар-
ској. 

Још ве ћу за бри ну тост иза зи ва обра зо ва ње са ве та на ци о нал них 
за јед ни ца у окви ру Скуп шти не Вој во ди не. То је по ку шај да се на 
ма ла вра та уве де дво дом ни си стем, за хва љу ју ћи ко јем ће пред став-
ни ци на ци о нал них ма њи на, при ли ком до но ше ња ва жних од лу ка, 
има ти пра во ве та у Скуп шти ни Вој во ди не.

Као на црт но вог ста ту та АП Вој во ди не отва ра две по губ не мо-
гућ но сти-ства ра ње др жа ве Вој во ди не у др жа ви Ср би ји, и се це си је 
Су бо тич ког окру га, а мо жда и це ле Вој во ди не.

Тај ста тут је по сле ди ца да на шњег ко му ни стич ког фал си фи ко-
ва ња исто ри је, чи ји је циљ раз би ја ње срп ског на ро да пу тем ства ра-
ња но вих др жа ва и ве штач ких на ци ја. Вој во ди на Ср би ја са сре ди-
штем у Те ми шва ру, тј. ауто но ми ја Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње, 
ни кад пот пу но сте че на и ви ше сан не го оства ре ње па нон ских Ср-
ба има ла је сми сла у ту ђој ца ре ви ни, као штит од ма ђа ри за ци је, 
гер ма ни за ци је и уни ја ће ња, а из гу би ла је тај сми сао и исто риј ско 
оправ да ње у др жа ви срп ској, јер циљ вој вод ства срп ског ни је био 
ауто но ми ја у др жа ви Ср би ји, не го оства ри ва ње ве ков ног сна-ује-
ди ње ње свих Ср ба“.43) Већ у чла ну 1 На цр та Ста ту та АП Вој во ди не 
на ла зи се спор на од ред ба по ко јој је Вој во ди на „на ста ла на осно ву 
по себ них...исто риј ских, кул тур них и дру гих свој ста ва сво га под-

43) Ко ста Ча во шки, Др жав ност Вој во ди не и мо гућ ност се це си је, Печат, бр. 32, 3. Ок то бар 
2008, 8.
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руч ја“. Про фе сор Ко ста Ча во шки о то ме ка же: „ По сре ди су из-
ве сне при ви ле ги је и осо бе на пр вен ства, кул тур на и вер ска пра ва 
свих Ср ба на те ри то ри ји Хаб збур шке мо нар хи је, укљу чу ју ћи је дан 
об лик њи хо ве пер со нал не ауто но ми је. То је уне ко ли ко би ла осо-
бе на пер со нал на ауто но ми ја пре чан ских Ср ба у свим ду хов ним и 
по је ди ним и све тов ним ства ри ма. Са да се по ста вља пи та ње ка ко 
је та ква ауто но ми ја Ср ба под аустриј ском и аустро у гар ском ту ђин-
ском вла шћу мо гла би ти пре те ча Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не. 
Јер, вој во ђан ски Ср би ви ше не жи ве под ту ђин ском вла шћу не го у 
сво јој др жа ви Ср би ји...“44)

Са вре ме но ауто но ма штво пред ста вља исто риј ски ана хро ни-
зам-оно се из о па чи ло у ан ти срп ство, у ми ну за да ље раз би ја ње 
срп ске др жа ве на осно ва ма де мон ског на че ла: „по де ли па вла-
дај“.45) Про фе сор Рат ко Мар ко вић се по зи ва на по ло жај Вој во ди не 
у Уста ву Ре пу бли ке ко ји је овим На цр том ста ту та пре кр шен: „ Пре-
ма Уста ву Ср би је, Вој во ди на је са став ни део др жа ве Ср би је (На црт 
ста ту та ће, да би ис та као њен су бјек ти ви тет, ре ћи да је „у са ста ву 
Ре пу бли ке Ср би је“), што зна чи да је део др жав не це ли не, а са ма 
ни је др жав на це ли на. И, уме сто да је од ре ди као те ри то ри јал ну је-
ди ни цу (за јед ни цу) др жа ве Ср би је у ко јој ње ни ста нов ни ци оства-
ру ју пра во на по кра јин ску ауто но ми ју, На црт ста ту та је од ре ђу је 
као „ви ше на ци о нал ну, ви ше кул тур ну и ви ше кон фе си о нал ну де мо-
крат ску европ ску ре ги ју, ин те гри са ну у европ ски си стем ре ги о на“. 
Ова ква од ре ђе ња су пу ке кон ста та ци је и про грам ске де кла ра ци је 
ко ји ма, ка ко не ма ју прав но зна че ње, ни је ме сто у прав ном ак ту. 
Ста тут ауто ном не по кра ји не ни је со ци о ло шка сту ди ја о ње ном ста-
нов ни штву, не го је прав ни акт ко јим се, на осно ву по зна ва ња обе-
леж ја ње ног ста нов ни штва, про пи су је ње на ор га ни за ци ја“.46) Ка да 
је реч о европ ском си сте му ре ги о на, Мар ко вић ис ти че: „ С дру ге 
стра не, у ко је ће се „европ ске си сте ме“ ин те гри са ти де ло ви Ср би је, 
од лу чу ју је ти де ло ви, не го др жа ва Ср би ја. Елем, Вој во ди на ни је 
ни ка ква „европ ска ре ги ја“ или „европ ски ре ги он“, не го је она ауто-
ном на по кра ји на у Ре пу бли ци Ср би ји“.

Ра ди се, очи глед но, о ан ти срп ском ге о по ли тич ком про це су, 
су прот ном ве ков ној бор би и те жњи Ср ба за на ци о нал но осло бо-
ђе ње и ује ди ње ње на свом ет но-је зич ком и исто риј ском про сто ру. 
На де лу је уса гла ше но де ло ва ње спољ них и уну тра шњих сна га на 
44) Ко ста Ча во шки, исто
45) Рат ко Мар ко вић, Че жња за др жа вом, Печат, бр. 31, 26. Сеп тем бар 2008, 8-10.
46) Исто
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да љем рас пар ча ва њу срп ског на ро да, као је ди ног исто риј ског на-
ро да на про сто ру бив ше ју го сло вен ске др жа ве (из у зи ма ју ћи Сло-
вен це са ко ји ма Ср би не ма ју ни ка квих спо ро ва), ко ји у очи ма За-
па да пред ста вља «про ду же ну ру ку» Ру си је на Бал ка ну. Сто га је та 
ан ти срп ска по ли ти ка усме ре на пр вен стве но про тив ру ског ути ца ја 
на Бал ка ну. О то ме све до чи и по ку шај За па да, пре вас ход но САД, да 
спре чи пот пи си ва ње га сног аран жма на Ср би је са Ру си јом.Еви ден-
тан је по ку шај ин сти ту ци о нал ног одва ја ња Вој во ди не од Ср би је, 
као и по ку шај ства ра ња за јед ни це ма ђар ских ре ги о нал них оп шти-
на. Не над Ча нак је не дав но из ја вио да ће Скуп шти на Вој во ди не, 
као што је не кад 1918. до не ла од лу ку да при сту пи Ср би ји, до не ти 
ле гал ну од лу ку да иза ђе из ма тич не др жа ве.

Со ци о лог Зо ран Ми ло ше вић сма тра да је “На црт ста ту та-проб-
ни ба лон за са мо стал ну др жа ву и тзв. вој во ђан ску на ци ју”.47) Ми-
ло ше вић ука зу је да се у ин те лек ту ал ним кру го ви ма већ ду го при ча 
о то ме да су не ки од њих “до би ли за ду же ња ис пред “не ких” љу ди 
и по ли тич ких пар ти ја да пра ве пра во пис тзв. вој во ђан ског је зи ка, 
да се сну је сан о фор ми ра њу Вој во ђан ске пра во слав не цр кве, да је 
но ва иде о ло ги ја ко ју тре ба да усво ји тзв. вој во ђан ска на ци ја, про-
ве ре но, ан ти срп ска и ан ти ру ска, он да на ша хи по те за да је циљ На-
цр та ста ту та АП Вој во ди не, за пра во, де на ци фи ка ци ја Ср ба , тре ба 
да за бри не све оне ко ји ма су на род и др жа ва у ср цу”.48)

 Исто ри чар Че до мир По пов, ро ђе ни Ба на ћа нин, то ова ко об-
ја шња ва: «То кри ло се па ра ти ста ко је по сто ји, на жа лост, опет је 
срп ско. Али њи хо ви про гра ми и са ма ре а ли за ци ја, ни је у њи хо вим 
ру ка ма. Они по сво је ми шље ње иду...зна се где и код ко га. Да ли ће 
они би ти ак ти ви ра ни, не за ви си, на рав но, од Чан ка и слич них. Оно 
што ви ше од 20 го ди на по ку ша вам да пла си рам у Вој во ди ни, је сте 
да убе дим Вој во ђа не да без др жав ног је дин ства са Ср би јом, не ће 
би ти ни Вој во ди не. Су тра, ако се отво ри вој во ђан ско пи та ње, и она 
одво ји, ни је дан на род не ће би ти за њен оп ста нак. У та квим окол-
но сти ма сви ће те жи ти сво јој ма ти ци, од Ма ђа ра, Хр ва та, Ру му на 
до дру гих, што је при род но».49)

 Спољ ни ути цај у по ку ша ју одва ја ња Вој во ди не од Ср би је је 
све ви дљи ви ји, го то во се и не скри ва. Али, по што је овај сце на рио 
на и шао на сна жан от пор па три от ске ин те ли ген ци је и јав но сти у 
47) Зо ран Ми ло ше вић, На црт ста ту та Вој во ди не-осно ва за де на ци фи ка ци ју Ср ба у По кра-

ји ни, у: Ср би ја - по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви, збор ник ра до ва, при ре ди ли 
Мом чи ло Су бо тић и Жи во јин Ђу рић,ИПС, Бе о град, 2008, 195.

48) Исто, 199.
49)  Че до мир По пов, По су ста ло срп ство, Хвосно, бр. 58, О Ми хољ да ну 2008, стр. 19.
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Ср би ји, ак ту е ли зо ва на је ста ра иде ја о по де ли Ср би је на се дам ре-
ги о на. Та ко би се за о би ла зно до шло до стра те шког ци ља-из два ја ња 
Вој во ди не. 

Де јан Лу чић, по зна ти пу бли ци ста и ге о по ли ти чар, пи ше: „Ха-
зар Ја нош Бу гај ски, ди рек тор Цен тра за стра те шка ис тра жи ва ња у 
Ва шинг то ну, зва нич но је за ду жен за ства ра ње кри зе у овом де лу 
Ср би је. Он лан си ра но ву на ци ју ме ђу Ср би ма-Вој во ђа не“. Лу чић 
ис ти че да се па ра ти сти ра де јав но под ши фром „Хаб збург“. „ Нај-
о па сни ји су они из ДС -Пај тић. Кре ну ло се ме ко са Ом ни бус за ко-
ном, ко јим је про ме њен са др жај ви ше ре пу блич ких за ко на, та ко да 
су над ле жно сти у мно гим обла сти ма пре не те на по кра ји ну. Са да 
се до но си Ста тут, ко ји по са др жа ју под се ћа на устав по тен ци јал но 
не за ви сне др жа ве.. .Из вр шно ве ће Вој во ди не не кад је има ло се дам 
ре со ра, а са да има се дам на ест, као пра ва др жа ва. Уко ли ко Скуп-
шти на Ср би је по твр ди овај ста тут, из вр ши ће са мо у би ство. Ов де 
има мо вој во ђан ску ака де ми ју ре о сно ва ну 2003. го ди не. Она ра ди 
на пре тва ра њу Ср ба у Вој во ђа не. Јер вој во ђа ни за ци ја Ср ба не под-
ра зу ме ва вој во ђа ни за ци ју Ма ђа ра и дру гих ма њи на. Ср це се па ра-
ти зма је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у НС, глав ну реч во де про-
фе сор Дра го слав Пе тро вић, про фе сор Не ду чин, до цент Ду брав ка 
Ва лић-Не дељ ко вић. За тим про фе сор Ран ко Кон чар , ко ји се отво-
ре но за ла же за Вој во ди ну као ре пу бли ку....Ра ди се на то ме да се 
ство ри ауто ном на по кра јин ска по ли ци ја, тај но и део ДБ, као и да се 
вр бу ју пен зи о ни са ни офи ци ри, ус по ста ви па ра ди пло мат ска мре жа 
и офор ми је згро ВЗК (вој во ђан ски за штит ни кор пус-по узо ру на 
Ко сов ски за штит ни кор пус, то сми шља ју Аме ри кан ци), под стак не 
„вој во ђан ство“ ме ђу Ср би ма као кул тур ни и по ли тич ки обра зац, 
ре о сну је се ма ла кар ло вач ка ми тро по ли ја као вој во ђан ска пра во-
слав на цр ква, умр тви или пре у зме Ма ти ца срп ска, за о штре од но си 
у еко но ми ји са остат ком Ср би је око бу џе та итд. Уоста лом, ви де ли 
сте и ону ак ци ју штам па ња „вој во ђан ских па со ша“ и оних „ка лен-
да ра“. Ни шта ни је слу чај но“. 50) На по губ ну ан ти срп ску се па ра-
ти стич ку по ли ти ку вој во ђан ског ру ко вод ства ука за ла је и Срп ска 
пра во слав на цр ква пи смом чла на Си но да епи ско па Бач ког Ири не ја 
пред сед ни ку Скуп шти не Ре пу бли ку Ср би је Сла ви ци Ђу кић-Де ја-
но вић. 

50)  Де јан Лу чић, Ли ста се па ра ти ста, Гром, 23. април 2009, 4-5. 
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AUTONOMYOFVOJVODINAINHISTORICAL
ANDCONTEMPORARYCONTEXT

–SecondPart–
Summary

Inthisarticleauthorpresentedareviewofallimportant
standpoints and political-legal decisions and documents
regardingthestatusofVojvodinainFirstandSecondYu-
goslavia.Byundisputeddocumentshistoricaldocuments
itisprovedthat“thequestionofVojvodina”wasstirred
upfromCroatiaandthatitwaspermanentCroatianpol-
itics related toweakening of influence of Serbia and its
dominationinbothYugoslavstates.PoliticsofRadicand
Macek’sHSS towardVojvodinawas continued byCom-
munistregimeofBrozwithinitspoliticalconceptbasedon
thethesis“weakSerbia,strongYugoslavia”.Inparticular
thisbecameobvious in caseof1974Constitution,when
Vojvodina became “the constitutive element of Federa-
tion”.
Forbeginning,the“Vojvodinars”supportedthestatusof
Vojvodina from1974.TheyaremainlyofSerbianorigin
anditseemsthattheydonotcomprehendtheimperilment
deriving from the proposed Statute of Vojvodina. These
ideascomefromoutsideasitusedtobeinthepast.Sepa-
rationofVojvodinafromSerbiawouldmeantheendofVo-
jvodina,becauseitsminoritieswouldstrivetolinktotheir
homelands(countriesoforigin),andtheSerbswouldbe-
comenationalminorityineachofthesestates.
KeyWords:HSSpoliticstowardVojvodina,Radic,Macek,
“Vojvodina’sFront”,DusanDudaBoskovic,Broz’spoli-
tics,autonomyofVojvodina,Serbia,Constitutionof1974,
VojvodinaStatuteDraft,“Vojvodinars”
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