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Сажетак

Срби у Хабзбуршкој монархији имали су у Јаши Томићу 
једног од најзначајнијих политичких представника са краја 
19. и почетка 20. века. Томићеве политичке концепције, 
идеје и делатност су од есенцијалног значаја за разумевање 
српског питања у Хабзбуршкој монархији. Бескомпромисан 
борац, речит, оштрог пера и израза Томић није штедео своје 
политичке противнике и супарнике. Од средине 80. их година 
19 века, све до Уједињења 1918, можемо анализирати стотине 
његових политичких текстова о положају Срба у Хрватској, 
Босни и Херцеговини, јужној Угарској, на Угарском сабору 
или о дешавањима на српском црквено-народном сабору 
као најважнијој институцији црквено-школске аутономије. 
Томићев однос према Цркви посебно је важан. Бескомпромисни 
антиклерикалац, социјалиста по убеђењу нанео је доста 
штете угледу Карловачке митрополије, о чему су сачувани 
многобројни подаци. Његова српска политичка концепција 
која је у пуној мери дошла до изражаја током Балканских 
ратова, где је свакодневно извештавао, давала је нови дух и 
будила изнова Србе у Хабзбуршкој монархији. Уједињење 
*  Имејл-адреса: goranvasin@yahoo.com
**  Рад је настао као део пројекта Војвођански простор у контексту Европске историје.

Српска политичка мисао
број 2/2020.

год. 27. vol. 68
стр. 99-118



100

СПМ број 2/2020, година XXVII, свеска 68

Срба из Хабзбуршке монархије са Краљевином Србијом круна 
је његове политичке каријере која је на тај начин добила и 
симболички смисао ‒ испуњење српске заветне мисли о којој 
су деценијама сањали Срби из Хабзбуршке монархије.
Кључне речи: Јаша Томић, политика, идеологија, радикали, 

Црква, Црквено-народни сабор, Угарски сабор, 
Хрватски сабор

ЈАША ТОМИЋ ‒ ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЈА НА 
ПРЕЧАНСКОЈ ПОЛИТИЧКОЈ СЦЕНИ

Јаша Томић је од првих дана свог бављења политиком 
пледирао да наметне себе као важног фактора у решавању 
свих кључних питања Срба у Хабзбуршкој монархији. Његов 
неуморни дух и политичка бескомпромисност у младим данима 
давали су назнаке важне и значајне политичке каријере. Томићев 
покушај ревизије Бечкеречког програма Милетићеве странке на 
новосадском збору означио је његов кључни искорак у правцу 
промовисања сопственог политичког лика и идеологије која 
чини суштину његове биографије (Rakić 1986, 13−21). Српска 
радикална странка коју је предводио у наредним деценијама, 
од 1887, настала је управо на оним идеолошким и програмским 
темељима које је покушала да установи Нова омладина и 
вршачки социјалисти. Идеологија Јаше Томића је промовисана 
у новосадском Српском колу у којем је он био уредник од 1884. 
најављујући одступање од критике Милетићеве политике. 
Ово опредељење, уз инсистирање на економско-социјалном 
аспекту политичког деловања водило га је у неизбежан сукоб 
са српском грађанском политичком елитом, нотабилитетима, 
клерикалцима и конзервативцима, свима који су сматрали да 
треба напустити терен државноправне опозиционе политичке 
борбе. Посебно се од првог дана истиче Томићева критика 
и полемичка оштрина када се сагледа решавање српског 
питања на Хрватском сабору. Томић критикује и оптужује 
Хрватске елите због погрома Срба у Загребу (1895, 1899, 
1902), а нарочито замерао на опортунизму према мађарској 
влади због питања прикључења Крајине и Ријеке Хрватској, 
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попустљивости у области финансијске самосталности, 
дискриминацији Срба као и неспремности да уваже српске 
националне и политичке захтеве. Деловање нотабилитетског 
самосталског клуба Срба у Хрватском сабору оценио је 
несамосталним у односу на хрватску народну странку и бана 
Куена Хедерварија, а чланове Српског клуба апострофирао 
као издајнике (Tomić 2006а, 242, 369−388). Томић пише да 
су ,,неслога, сумњичење, па и мржња” између Хрвата и Срба 
обухватили најшире слојеве народа, да се према томе не може 
очекивати да ће се ,,права слога” и споразум лако успоставити 
и да у таквим околностима једноставно не треба ,,претрпавати 
зло”. Српска политика у Хрватској, по његовом мишљењу, 
мора бити веома обазрива и далековида у односу на идеје које 
су промовисале хрватско политичко право као крајњи циљ 
политике. Иако је политику српских нотабилитета осуђивао 
због сарадње са владајућом опцијом, на Хрватском сабору, 
после пада бана Куена Хедерварија 1903, није одбио сарадњу 
са хрватским странкама, сматрајући да су оне спремније да се 
заузму за права српског народа. И до тада (1906) није скривао 
да постоји могућност сарадње упркос томе што су се Хрвати 
и Срби ,,разишли у прошлости” (Tomić 2006a, 232; Mikavica 
i dr. 2016, 292‒300).

Ријечку и нарочито Задарску резолуцију (1905) прихватао 
је само уколико она подразумева и гарантује равноправност оба 
народа. Радикали су били изразито критички настројени према 
хрватској политици и ставу хрватске политичке елите према 
анексији Босне и Херцеговине. Посебна полемика била је о 
ставу самосталаца, који су Томић и његови следбеници називали 
издајнички. Подршка самосталаца хрватским претензијама на 
Босну и Херцеговини на темељима хрватског историјског права 
био је недопустив по Томићевом мишљењу. „Правом издајом 
српске националне мисли морамо назвати држање самосталаца 
по питању Босне и Херцеговине. Франковцима и правашима 
прискачу сада у помоћ жалосни српски самосталци.” Одлуку 
бана Павла Рауха да се дипломе у средњим школама више не 
могу издавати на ћирилици радикали су дочекали критиком 
и подсећањима на шовинистичку политику хрватских елита 
према Србима. У тексту Франковачка лудост и гадилук, 
објављеном после анексије Босне и Херцеговине, осуђена је 
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претензија хрватских елита на Босну и тежње Хрвата да добију 
самосталну краљевину под приматом Хабзбурга. Франкову 
идеју да се формира Хрватска легија, СНРС је коментарисао 
као средство да се у будућности физички ликвидирају Срби 
у Хрватској и Славонији (Zastava, 1908, br. 221, 233, 236, 238; 
Mikavica i dr. 2016, 309‒313).

Подсећао је на радикалски програм из Окучана (1903) 
у којем је истакнута решеност да се води политичка борба за 
постизање равноправности Срба и Хрвата, аутономију Српске 
православне цркве, школе и фондова, слободну употребу 
ћирилице, српске заставе, потпору српским културним 
установама. Велеиздајничку парницу против Срба, вођену 
у Загребу (1909) осуђивао је на све начине посебно у оном 
делу оптужнице у којем се доводи у питање национална 
самобитност Срба у Хрватској и Славонији. (Tomić 2006а, 
91−92; Vasin 2015, 708−709)

Томићев однос према идеји Српске Војводине у 
Аустроугарској био је далеко од онога што су некада 
прижељкивали пречански Срби. Осуђивао је мађарску политику 
према Србима у Угарској и народностима генерално. Међутим, 
кривца је највише тражио у српским редовима, оптуживао 
је дотадашњу српску политичку елиту због неспособности 
и најављивао да Срби морају створити ,,нову историјску 
аристократију.” Сматрао је да Срби у Угарској иначе не 
траже сувише и да је српска политика у великој дефанзиви. 
Посебне критике према мађарској политици подразумевале су 
тежње власти да сузбију српску културу, школу, образовање, 
просвету, књигу и језик и на тај начин до крајњих граница 
угрозе национални идентитет пречанских Срба. Али излаз из 
таквог стања и одбрану српских права он углавном налази у 
побољшању материјалног стања народа, обнови и установљењу 
установа које ће бринути о друштвеним питањима народа, 
доброј политичкој организацији, а мање у евентуалној обнови 
политичко-територијалне аутономије сматрајући да за то 
нема довољно изгледа. Ипак, када говори о Војводини из 
1861. истиче да Срби не смеју да се одрекну онога што су 
им ,,дедови крвљу стекли” а то је ,,начело Војводине”. Он се 
залагао да се установи изборни систем који би гарантовао да ће 
свака народност у Угарској имати довољно својих посланика, 
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а то је значило да би на Угарском сабору било више Срба, 
Словака, Немаца, Румуна и Русина него самих Мађара. Ова 
врста заједничког деловања саборских посланика немађарских 
народа, у реалном политичком животу није имала шансе за 
успех, али је подстицала немађарске политичке елите да не 
одустану од заједничких захтева на Сабору. С друге стране, 
на тај начин је сматрао да наставља Милетићеву политику, и 
залаже за тачке Бечкеречког програма. Војводину је помињао 
и касније (1906) и то у време када је у Бечу објављена књига 
такозване Велике Аустрије у оквиру које је обухваћена и 
Војводина: ,,мала али ипак Војводина”. Али Војводину, као 
једну од 15 области у федералној Аустрији није видео као 
најбоље решење српског питања у том тренутку сматрајући 
да иза свега стоје само интереси Беча који није хтео да створи 
државу у складу са интересима народа већ ,,хоће да удеси 
народе према држави” (Tomić 2006а, 451−457; Rakić 1983, 
57−58; Mikavica i Vasin 2016, 17−18).

Однос према црквеној јерархији и његово деловање у 
оквиру Црквено народних сабора и око њих представљају 
посебну целину и захтевају засебан осврт јер су у највећој 
мери обележили целокупну Томићеву биографију и идеологију. 
Томић је често у погледу Цркве, црквено-школске аутономије 
наступао двојако: прагматично и у складу са својим интимним 
политичким идеолошким социјалистичким уверењима. Његова 
речитост, врло често ратоборност коју је још у младим даним 
профилисао у Милетићевој странци дошла је до пуног изражаја 
у његовом односу према Цркви. На Црквено-народном сабору 
1885−1886, први пут је Томић отворено и оштро наступио 
против патријарха Германа Анђелића на до тада невиђен 
начин. Поред рационалне критике Цркве и јерархије на којој 
је често инсистирао Михаило Полит Десанчић, Томић је у 
ову српско-српску борбу унео лични став и уверење, које је 
у три деценије коштало подједнако Цркву, црквено-школску 
аутономију и саму Радикалну странку. Он је жустро нападао 
и нотабилитете због издајничке и промађарске политике. За 
њега је нотабилитетска странка симбол подлости и промашаја, 
а њени прваци су мрачњаци и слуге патријарха Германа и 
његовог патрона Калмана Тисе. Томић је тврдио да захваљујући 
Анђелићу српски манастири пропадају, а за то време он и 
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његова клика и братија се немилице богате (Krestić 2006, 
33−35; Zastava 1885, br. 23, 25).

Гласовити Томићев сарадник Лаза Нанчић је опомињао 
да је „патријарх Герман гробар српске аутономије, а сви Срби 
из његовог табора стоје и чекају да изврше опело свега што је 
Српска Војводина.” Нанчић и Томић су подсећали на Милетића 
из времена најжустрије опозиције. Патријарх Герман је посебно 
критикован због недопуштања прославе словенских апостола 
Ћирила и Методија (хиљадугодишњице њихове делатности 
1885) у црквама и манастирима Карловачке митрополије са 
образложењем да они нису канонизовани као српски свеци. 
Јаша Томић је полемисао да је то још један доказ чињенице да 
је Герман Анђелић расколник и издајник Православне цркве 
(Zastava 1885, br 48).

Он је захтевао да се ово питање покрене на Црквено-
народном сабору (1885), пошто патријарх избегава да прочита 
посланице митрополита Стратимировића и патријарха 
Рајачића који су Кирила и Методија помињали као светитеље. 
У конфидентском извештају Министарства унутрашњих 
послова је наређено да се спречи агитација Јаше Томића против 
Карловачког патријарха. Слично је поновљено и приликом 
каснијих избора за Црквено-народни сабор (Zastava 1885, br. 
55).

Јаша Томић је из дана у дан, током пролећа 1885, 
понављао да се не може дозволити победа „калуђера 
мрачњака”, да се не може поклекнути пред „духовним 
жандармима и Тисинима пандурима”, те да је чување српске 
аутономије од расколника свето начело пред Сабор. Он је 
свакодневно писао о великом незадовољству и лошем стању 
српских манастира, грабежи српских калуђера, српским 
помађареним потурицама, издајницима нотабилитетима, 
рушењу недостојника, али суштински Томић у свом прогласу 
није као некада Слободоумна странка понудио конкретан план 
или визију решавања проблема у црквено-школској аутономији 
у моментима када није било реалне шансе да се Анђелић смени 
или Калман Тиса порази. Преношене су и вести из црквених 
општина где се говорило о томе да се Герман мора покајати, 
повући и извинити српском роду за своја недела. Томић је 
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посебно био киван на најаве самог патријарха да ће Влади 
поднети текст такозваног Синодског операта на разматрање. 
Став Ђуре Вукичевића да је захтев Цркве оправдан Томић 
је оценио као „лупешко мишљење”. Он је из броја у број 
Заставе предлагао да се Герман Анђелић као неканонски 
патријарх збаци. Изборни успех за Црквено-народни сабор 
(1885) Томић је карактерисао као најсјајнију победу до сада 
пошто су његови и „народни противници” освојили свега 12 
посланичких мандата. Он је у овој победи тумачио чињеницу 
да је од Милетићевог тамновања до наименовања Анђелића и 
оснивања нотабилитета толико неправде учињено Србима и 
нането толико патње да се Слободоумна странка реафирмисала 
јача него икада. Јаша Томић је на самом Црквено-народном 
сабору (1885) као заступник Румског среза тражио да се прекине 
незаконито стање у Српској цркви. Неколико посланика је 
тврдило (Јојкић, Јовановић) да се мора поштовати воља већине 
изражена у Адреси да се са Анђелићем не може радити и 
сарађивати. (Zastava 1885, br. 68−74, 76, 78, 79, 81, 83, 87, 90, 
100, 101, 108, 130; Mikavicа i Vasin 2016, 18)

Томић је и после Сабора нагласио да је патријарх 
Герман главна препрека у црквено-школској аутономији, и 
да се ниједан одбор не може одржати, а да он преко својих 
послушника не захтева неки нови уступак или не направи 
неку нову провокацију, која служи рушењу српске слоге пред 
будући Сабор. Анђелић је назван „душманским патријархом, 
неваљалим слугом олтара, издајником који је надмашио Вука 
Бранковића, џелатом народне аутономије, човеком који ће бити 
жигосан најсрамнијим жигом издајства.” (Vasin 2015, 472−504)

Ипак Томићева активност током 1887. више је била 
фокусирана на решавање питање страначких размирица са 
Политом и Мишом Димитријевићем. Узавреле политичке 
страсти на српској политичкој сцени, кулминирале су 
Туцинданском трагедијом, после које ће се Томићев положај 
у политици битно изменити. Његово вишегодишње одсуство 
(до 1896) и трајно дисквалификовање, са учешћа на Српским 
саборима дало је простора Политовим либералима да 
делимично преузму иницијативу у пословима Црквено-
школске аутономије. Радикалска жестина у нападима на 
Цркву није се изменила. Црквено-народни сабори 1890. и 
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1892. махом су протекли у нападима радикала на патријарха 
Георгија Бранковића. Слично се десило и током Црквено-
народног сабора 1897, када је патријарх вређан дуги низ 
месеци најцрњим увредама и покудама. Томићева политичка 
жестина и енергичан наступ посебно су дошли до изражаја у 
текстовима које је писао о патријарху Георгију. За нас је ипак 
најбитнији Томићев однос према Цркви и црквеној јерархији. 
Као човек велике енергије, вешт са пером, ипак није успевао да 
нађе заједничку тачку сарадње са српском Црквом. У сталном 
сукобу са њом, наносио је штету српској аутономији и још више 
компликовао политичке односе међу Србима. Томић је сматрао 
да постоји разлика између Хришћанства и организације Цркве. 
Кроз своју политичко-журналистичку борбу, показао је да се 
у ствари, не залаже за епископални карактер српске Цркве. 
Стално је осуђивао јерархију због поданичког односа према 
Пешти и Бечу, а није штедео ни монахе. Своју визију правог 
Хришћанства супротставио је лажном Хришћанству, које 
представља јерархија. Као антиклерикалац, често је користио 
демагогију да борбу против Цркве покаже као борбу за народне 
интересе. С друге стране, противници су га често нападали као 
безбожника и револуционара (Krestić 2006, 69−72).

Осврнуо се радикалски првак даље и на односе унутар 
саме Цркве. Суштина сукоба била је у односу јерархије и народа. 
Јерарсима је Христос оставио службу и учење, а не власт у 
Цркви. Позвао се при томе на Никодима Милаша и његово 
дело Православно црквено право, у коме је учени далматински 
владика написао да ако световњаци не могу да врше црквену 
службу, могу да својим средствима и способностима утичу на 
њен рад, и да је Црква одувек признавала улогу световњака у 
управљању Црквом. „Наша Црква је некада функционисала као 
народна, али од скора то више није тако. Великодостојници са 
својом странком желе преко тзв. Јединственог статута сву власт 
над црквом да одузму народу.” (Vasin 2014, 191) Јаша Томић 
је писао да је чак патријарху наклоњени прота Димитрије 
Руварац критиковао Бранковића да је он лично раније гласао 
за то да народ може да бира свештенике док је био у табору 
либерала, и да је чак као сомборски прота 1872. Лоњаију је 
Бранковић лично однео представку да је изборни ред канонски 
исправан ако је донесен у време док је митрополитско место 
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упражњено, подсећајући на тај начин Томић на делатност 
Бранковића док је био у Милетићевом табору. Вођа радикала је 
потом полемички, иронично додао и да је Руварац као аргумент 
навео да ако изборни ред није у складу са каноном, онда сви 
сабори на којима је Бранковић учествовао нису били у складу 
са канонима, па ни онај на коме је изабран за патријарха (Tomić 
2006а, 374−377).

За српску политичку сцену у Монархији Сабор из 1902. 
представљао је велику прекретницу. Српска народна радикална 
странка успела је да порази јерархију и конзервативце и преузме 
водећу улогу на саборима у периоду до 1910. Предвођени 
енергичним и способним Јашом Томићем, радикали су своје 
политичке противнике истерали на политички брисани простор 
и напросто их уклонили. Либерали су све више, као умерена 
опција блиска центру, одлазили на маргину док је у јерархију 
и конзервативце народ имао све мање поверења. Притисци и 
појачана мађаризација ојачали су позиције радикала. Вештом 
демагогијом и појачаним нападима на политичке противнике, 
у виду сталних афера и сензационалних наслова у Застави, 
Томићеве присталице су истицале да свако негласање за 
радикале доводи до пропасти Срба у Угарској. 

На следећем Црквено-народном сабору 1907. посебно 
се оштро расправљало о патријарху Бранковићу и његовој 
кривици у погледу наношења штете Фондовима митрополије. 
Усвојен је „Закључак Српског народно црквеног сабора, у 
ствари патријарха Георгија”, поводом његових бројних 
новчаних и материјалних незаконитих послова. Побројане 
су продаја Беочинске каје, затим дуг од 5050 форинти, које 
је примио од фондова као темишварски владика 1885, као 
и што је узео 1524 форинте више него што му припада опет 
као темишварски владика, затим што није поднео обрачун на 
име дотација од 10.935 форинти и др. Коначна реч гласила 
је како Сабор изјављује: „да дубоко жали и осуђује оне чак 
и злонамерне неприлике, које је г. Патријарх Георгије чинио 
нашим народно-црквеним фондовима. Уједно је овај сабор 
уверен, да изражава наду целог српског народа Карловачке 
митрополије да ће Његова светост митрополит-патријарх 
Георгије у интересу мира у цркви и аутономији, а са обзиром 
на углед и достојанство митрополита-патријараха српских 
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повући нужне конзеквенције и напустити узвишени престо, 
који још данас заузима.” (Vasin 2014, 247−261)

Смрћу патријарха Георгија Бранковића 17. јула 1907. остао 
је упражњен патријаршијски престо у Сремским Карловцима. 
И поред многобројних спекулација и нагађања, на избор новог 
првојерарха Карловачке митрополије се чекало доста дуго. 
Именовањем будимског епископа Лукијана Богдановића 
за Администратора Митрополије 3. марта 1908. почело је 
разрешење ове кризе која је доприносила нефункционалности 
послова везаних за финансијско и административно 
функционисање Митрополије. Ускоро је под председништвом 
Администратора одржана и прва седница Митрополијског 
савета. Такође 28. марта 1908. стигла је и потврда Манастирске 
уредбе, која је донета на Црквено-народном сабору 14. 
фебруара 1907. Сама манастирска уредба представљала је 
најважнију тековину радикалске управе Црквено-народним 
саборима и Томићевог политичког деловања у пословима 
црквено-школске аутономије. Према одредбама Манастирске 
уредбе сви манастири су народно-црквена добра, а приходи 
свих добара се користе за издржавање манастирских братстава 
и помагање Цркве и просвете у Митрополији. Манастирска 
добра сачињавају зграде, оранице, рудници и вредносни 
папири, а манастирима припадају и књиге, реликвије, архива, 
црквена одела, а планирано је и отварање Народног музеја 
у Сремским Карловцима. Под закуп се давала непокретна 
имовина манастира сем винограда, воћњака и шума. Сва 
средства се налазе под контролом Управе народно-црквених 
фондова. Од прихода једна трећина ишла је манастирима, а 
две трећине у клерикално-школски фонд, док је Саборски 
одбор контролисао све манастирске послове. Уредба дефинише 
и колико монаха и прихода сразмерно величини и имовини 
може да има манастир. Плата настојатеља манастира је 
дефинисана на 3000 круна, игумана на 1800, а протосинђела на 
2400. неопходна средства за одржавање манастирске-црквене 
имовине одређивао је Саборски одбор. Ипак у потврди цара 
Франца Јозефа, је стајала клаузула да се издавање манастирске 
имовине под закуп озваничава тек потврдом председника 
угарске владе, уз додатак да је изричита обавеза да се годишњи 
извештаји морају подносити истој инстанци на увид. Фактички 
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је одлуком владара и председника владе Векерлеа анулиран 
највећи део одредби који је ишао у правцу пуне световњачке 
(радикалске) управе манастирима иако је Саборски одбор 
задржавао знатне ингеренције. Томић је са друге стране врло 
уверљиво објашњавао својим бирачима да је управо Уредба 
једини начин да се манастирска имовина (34.650 јутара земље 
и драгоцености од преко 100.000 круна) држе под контролом 
и употребе за рачун народа (Tomić 1908, 12−19).

Приликом избора Лукијана Богдановића за патријарха 
на Црквено-народном сабору (1908), обновљени су сукоби 
између Полита и Томића. Вођа радикала је после неуспелог 
гласања за вршачког владику Гаврила Змејановића, подржао 
избор администратора Богдановића. Сукоб на релацији Полит‒
Прибићевић‒Томић био је ипак у центру пажње. Клетве, 
увреде, лажи, одговори на исте, само су део колорита који је 
пратио избор српског патријарха. Ускоро је објављен у више 
бројева Томићев текст „Како смо бирали патријархе кроз 200 
година”. Ипак Томић је резонски сматрао да је цела хајка на 
„Велико-Србе” приликом избора патријарха потребна Бечу из 
других разлога, због тога што се спрема за ангажовање Босне и 
Херцеговине. Он је тврдио да пред Европом треба представити 
Србе као велику претњу Аустроугарској и да ће сав прљав 
посао обавити Хрвати. На тај начин Томић је објашњавао и 
Настићеву аферу која је потресала хрватску и српску јавност 
у Троједној (Vasin 2015, 687−702).

Незадовољство Томића нападима либерала и самосталаца, 
кулминирало је пред сазивање Сабора 1910. Енергичан и 
политички бескомпромисан, он је тежио да странку очува на 
власти у пословима аутономије. Програмски текст је сачинио 
Јаша Томић и публиковао у Застави, под насловом „У чему 
је наша автономна борба?” Он је инсистирао на економским и 
социјалним проблемима са којима су се сусретали сиромашнији 
слојеви српског друштва. На изборима за Угарски сабор (1910) 
Томић је позивао на савез са Мађарском независном странком. 
У местима где је већина српска биће истицан српски кандидат, 
а у мађарским срединама српски бирачи су позвани да гласају 
за мађарског посланика. Он је оправдавао овај став потребом 
да Угарска ојача јер ће је у супротном Аустрија угушити и 
уништити. Томић је рекао да захтева потпуно независну и 
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самосталну Угарску јер таква држава својим грађанима може 
да пружи сва права и да се реши питање хлеба. Вођа радикала 
је тврдио да слободна Угарска може да живи у братским 
односима са свим својим народима. Он је тврдио да Беч има 
одговорност за лошу економску ситуацију и да је кључни 
кривац за лоше стање у Угарској Бечка политика која завађа 
народе у Угарској. У питању народности Томић је рекао: „И 
свако ко је ту има право на живот и опстанак. То право има и 
она травка и мушица, па како не би имале право народности”. 
У наставку говора пред својим присталицама у Новом Саду 
програм радикала Томић је назвао Христовим пак лошији 
резултат на изборима за Српски сабор 1910. Томић је наведене 
речи образложио у ауторском тексту „Зашто ова очајна борба 
против радикала?” Он се поново окомио на покојног патријарха 
Георгија Бранковића и случај Беочинске каје, негирајући 
проневере радикалског Саборског одбора. Вођ радикала се 
осврнуо на доношење Манастирске уредбе и тиме доказивао 
успех радикалске управе у пословима аутономије. Победу Куена 
Хедерварија на изборима за Угарски сабор, Томић објашњава 
као утицај из Беча. Он се жалио на притиске од стране војске 
и огромне своте новца које су потрошене из Беча да би Куен 
наставио да води политику која није у интересу ни Србима ни 
Мађарима. Томић је директно оптужио патријарха Лукијана, 
владике и Куена Хедерварија да су омогућили самосталцима 
победу на изборима за Црквено-народни сабор. Он је оптужио 
самосталце „да пале свећу ђаволу и да са разјапљеним очима и 
животињским нагоном гледају где ће шта да ућаре. А њихови 
говори о слободи, то је само да заметну траг. То је да лакше могу 
до плена, па да раздиру сопствени народ као лисица кокошку“. 
Томић се тада посебно обрачунавао са вођом самосталаца 
Светозарем Прибићевићем (Tomić 2006а, 466−476, 483−484, 
486−487).

Укидање Црквено-школске аутономије (1912), показало 
је да је Томићева политика пактирања са мађарском опозицијом 
била штетна по српску политику. Ван снаге су стављене 
многобројне одлуке српских Црквено-народних сабора. 
Укинуте су Уредба од 29. маја 1871. о привременом устројству 
епархија, Уредба од 29. маја 1871. о привременом устројству 
православног митрополитско-црквеног и народно-школског 
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савета, Уредба од 29. маја 1871. о изборном реду Саборских 
посланика, Уредба од 14. маја 1875. о устројству Црквено-
народног сабора, уредбе и одредбе које су настале из тумачења 
наведених, као и Статут од 23. марта 1908. Министар Лукач 
је дао упутство патријарху Богдановићу 17. јула 1912. да се 
ова наредба спроведе у дело, о чему је Богдановић упутио 
посланицу 26. јула 1912. (ASANUK/MPA, A, 237/1912). Влада 
је ускоро извештена да је српски народ подељен због укидања 
аутономије, да се не може постићи договор између релевантних 
политичких фактора и да је главни противник јединству (у 
тексту стоји расколник) Јаша Томић. Нестанак патријарха 
Богдановића почетком септембра 1913. дао је повода Томићу 
да напише свој чувени текст „Ко је одгурнуо патријарха 
Лукијана у провалију” када је изнео низ тврдњи у вези са овим 
догађајем. Он се осврнуо на чињеницу да су многи српски 
патријарси умрли мистериозном и насилном смрћу, али да 
ниједан није умро на начин као Лукијан. Конкретно, Томић је 
тврдио да је помрачење ума и душевно растројство био сигуран 
узрок патријархове смрти. Он је изричито навео да сматра да 
патријарх није убијен и додао да му је сасвим јасно да Црква 
не може прихватити чињеницу да се једно свештено лице 
могло убити. Његова мисао у овом тексту била је усмерена 
против патријархове околине за коју је сматрао да су својим 
саветима потпуно одгурнули Богдановића у издају, коју после 
није могао да поднесе. Томић је оштро одбацио претпоставке 
да су радикали својим нападима довели до патријархове смрти 
или његовог психичког обољења. Осим Томићевог текста, 
објављена су и подсећања на тзв. недела патријарха Лукијана, 
у вези са непријатељском политиком Аустроугарске према 
Србији током Балканских ратова коју је он подржао. Такође 
наглашавала се чињеница да је Богдановић био мађарофил и да 
се залагао за увођење мађарског језика у основне школе. Што 
се тиче стања Срба у Монархији радикалски првак се 1913. 
огласио својом познатом брошуром „Карловачка митрополија 
и хришћанство.” Он је бритко критиковао владике и патријарха 
да не одлазе у цркву, да свештеници не држе проповеди и да 
се често каља дело Христа (Zastava 1913, br 192−193; Vasin 
2015, 755−758).
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Месеца маја 1914. радикали су јавности у брошури „Рат 
у српској народној аутономији” у којој су објављени говори 
Ђуре Красојевића и Јаше Томића, наслутили катастрофу која је 
била на помолу. Подсећало се на укидање аутономије и аманет 
предака који је крвљу заливен (Красојевићев говор). Томић 
се посебно обрушио на самосталце који су издали удружену 
опозицију и прешли Владиној коалицији. Њихову издају Томић 
је посебно користио и за одбрану политике своје странке у 
претходном периоду (Tomić 2006а, 572−577).

Први балкански рат Томић је дочекао са одушевљењем и 
упутио се на ратиште да са њега шаље извештаје. Дозволу за 
извештавање, добијену од Пашића, искористио је да се упути 
у штаб Треће армије којом је командовао Божа Јанковић и која 
је деловала у правцу Косова и Метохије. У ратним извештајима 
оправдавао је рат који се повео на простору Балкана оптужујући 
велике силе као највеће кривце што је до рата уопште дошло. 
Шаљући извештаје за радикалску штампу предочавао је 
историјски значај збивања на Балкану, најављивао ,,васкрс 
царства српског” јављао о блиставој победи српске војске 
код Куманова, првој литургији у манастиру Грачаници којој 
је присуствовао цео Јанковићев штаб док је истовремено, 
извештавао је Томић, на улици, око цркве одјекивала је песма 
„Ми смо с тобом Светозаре Милетићу” (Rakić 1986, 256−259; 
Mikavica i Vasin 2016, 29−31).

Српског војника описивао је као инкарнацију античког 
хероја и за разлику од Димитрија Туцовића који није довољно 
разумео смисао овог ратовања и тумачио га на штету 
сопственог народа, Јаша Томић је са дивљењем описивао 
излазак српских трупа на Јадранско море упоређујући га 
са Наполеоновим освајањем Алпа. Јаша Томић је обасипао 
Заставу својим извештајима и текстовима из Старе Србије 
и Македоније. Такође писало се и о злочинима Арнаута над 
српским цивилима широм Метохије. У више наставака да 
излази текст под насловом „Турско-арнаутска зверства”, 
где се писало о начинима и методама злочина над српским 
становништвом у Старој Србији током читавог низа година. 
Посебно се наглашавало да није било елементарне безбедности 
и сигурности и да српски живот није вредео сувише „у по 
дана као и по ноћи, напасти, убити човека ‒ то није ништа, 
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то је свеједно.” Од 1906. до 1912. званични подаци говоре од 
349 људи, али се са разлогом сматра да је тај број био много 
већи. Заштита власти фактички није постојала, а убиства се 
дешавају често и по шумама и њивама и јавним местима. Било 
је чак случајева да се убије домаћин на дан крсне славе, док 
су отимање девојака и жена биле свакодневица. Не ретко су 
на мети били српски ђаци, а између Берана и Новог Пазара 
њих двојица су убијени. Забележено је у наведеном периоду 
299 случајева крађе ‒ имовине, личних и црквених предмета, 
па чак и скрнављење гробних места. Исто тако, подметнуто је 
63 пожара и 150 других насиља различите врсте од батинања 
до присилног исељавања. Посебан вид притиска било је 
насиље над женама које су вршили турски војници и локални 
наоружани Албанци после чега је често следила насилна 
исламизација/албанизација. Отмице и уцењивања виђенијих 
Срба (71 случај), били су мера која је требала да додатно појача 
страх становништва и помогне исељавање. Радикали су се и 
раније у више наврата освртали на катастрофално стање Срба 
у Старој Србији. Јаша Томић је писао о томе да се у периоду 
1878−1900. иселило 70.000 српских душа, а више од 400 је 
убијено. Он је тврдио да се било која трзавица у Османском 
царству мора завршити правим погромом Срба. „Арнаути се 
буне, а раја трпи... шта је у Старој Србији за то нико нема ни 
речи! Европа нема свог интереса”. Он је тврдио да се Србија 
и Црна Гора одричу свега и да их потискују како Арнаути, 
тако и Бугари, и да се српске државе не смеју погађати са 
шовинистима. Томић је тада пророчки закључио да је Српство 
у Старој Србији на умору (Tomić 2006b, 195−205).

Јаша Томић се и овај пут критичким духом, полемички и 
провокативно огласио са више политичких чланака управо око 
српске трагедије у Старој Србији која је била на помолу. Он 
је сматрао да се тзв. Арнаутско питање у државној политици 
Србије и Црне Горе мора брзо решавати, јер ће у супротном 
бити кочница да се крене напред. Србија и Црна Гора ће у 
будућности управо на питању арнаутског и аграрног питања 
показивати своју културну и животну снагу у односу на 
османску управу, сматрао је вођа радикала. Он је тврдио да 
Арнаути теже анархији, безвлашћу, нераду и да живе од оружја 
и пљачке. Напомињао је да Срби често морају да се на разне 
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начине бране од арнаутског насиља, а да су на удару посебно 
женска деца. Арнаути су пружали сваки отпор Турској да 
пацификује и уреди Косовски вилајет, пута и школа фактички 
нема, а школе које су сазидане су на крају запалили, била је 
истинита констатација Томића. Он је наглашавао да је приликом 
ослобађања Старе Србије, србијанска и црногорска војска 
поступала човечно према цивилном становништву, и истиче 
однос краља Николе Петровића Његоша, као модел који треба 
да функционише и у наредном времену. Ипак Томић је био 
свестан да ће се ово питање врло тешко решити. Прави начин 
за сагледавање овог проблема Томић је видео у стварању услова 
да се мирно и боље живи, јер је сиротиња и српска и арнаутска 
велика, па је стога важно убедити Албанце да ако плаћају 
порез-плаћају себи, да ако се отварају школе и праве путеви 
то иде њима у прилог. „Полако и кроз неколико нараштаја и 
Арнаути ће постати другачији.” У овом конкретном случају 
решавања тзв. Арнаутског питања Томићеве процене када су 
у питању Србија и Црна Гора биле су више него валидне.

У сличном духу извештавао је и са црногорског фронта 
о ,,српским Спартанцима” и огорчено критиковао велике силе 
због приморавања Црногораца да напусте Скадар. Посебно се 
писало о операцијама црногорске војске приликом ослобађања 
Метохије 1912. Непосредно после црногорске објаве рата 
Турској већ се писало да „јуначки Црногорци су опсели Беране, 
где се бије бој за слободу и свети покољ оноликих Срба у 
Беранама...црногорска војска је према ратном плану морала да 
отпочне прва рат... Краљ Никола као таст италијанског краља 
и двојице руских великих кнежева загазио је први у рат да 
тиме покаже како стоји дипломатски размештај у Европи.” 
(Mikavica, Vasin i Ninković, 2017, 258−262).

ИЗВЕСНИ ЧАС ЈАШЕ ТОМИЋА

Сарајевским атентатом (1914), који је српски народ 
увео у нови рат, Томићева биографија добила је нарочиту 
физиономију и његову биографију у наредне четири године 
употпунила потресним и импресивним детаљима. Убиство 
аустроугарског престолонаследника. Томић је осудио 
некрологом ,,најискренијег саучешћа” у Застави, али тиме 
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није одговорио власти од сумњичења, притварања и тортуре. 
Изјавом лојалности коју је приморан да потпише, а којом се 
обавезао да неће учествовати у политичком раду и да напушта 
сваку врсту делатности у том правцу опасност је отклоњена 
само за кратко време јер је ипак ухапшен и то међу првима, 
почетком августа 1914. године, а затим одведен из Новог Сада 
у Инђију где му је одузет сав новац и све намирнице које је 
имао при себи и где је изгладњиван четири дана и стално тучен 
кесама пуним песка (Mikavica, Vasin i Ninković, 2018, 224−227; 
Mikavica i Vasin 2016, 32).

Из Инђије је одведен пред преки ратни суд где је оптужен 
да је одржавао тесне везе са београдском Народном Одбраном и 
њеним председником Божидаром Јанковићем и после неколико 
дана испитивања спроведен у петроварадинску тамницу где је 
третиран као најтежи кривац. Смештен је у подземну ћелију 
где је лежао на поду, без постеље, без хране, непрекидно 
подвргаван методима тешке истраге. После извесног времена 
(18. август), пуштен је услед недостатка доказа, а затим, већ 
после једног дана проведеног код куће, са већом групом 
истакнутих Срба спроведен у Јегру где је тамновао два месеца. 

Историјски значај његовог укупног политичког и 
националног деловања односи се на Томићеву улогу у 
организовању Велике народне скупштине у Новом Саду 
на којој су, у контексту победоносног похода србијанске 
војске и слома Аустроугарске, пречански Срби са простора 
Баната, Бачке, Барање и Срема донели одлуку о прикључењу 
Краљевини Србији. Јаша Томић је кључно, узео највећег 
учешћа у састављању предлога најважније одлуке коју је 
и прочитао на Скупштини у Новом Саду: ,,Банат, Бачка и 
Барања у границама које повуче Антантина балканска војска, 
проглашују се данас 12/25. новембра 1918. године на Народној 
скупштини у Новом Саду, на основу узвишеног начела народног 
самоопредељења, отцепљени, како у државноправном, тако и 
у политичком погледу од Угарске” и даље: ,,Прикључујемо се 
Краљевини Србији која својим досадашњим радом и развитком 
ујемчава слободу, равноправност и напредак у сваком правцу 
...” (Spomenica 1929, 7−8; Mikavica, Gavrilović i Vasin 2007, 
408−409; Krestić 2013, 477−478). Усвајањем ове одлуке коју су, 
захваљујући међународном престижу Краљевине Србије, узеле 
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у обзир и силе Антанте на Версајској мировној конференцији 
и проглашењем уједињења српског народа у оквирима 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (1. децембар 1918), идеја 
српске државности однела је победу и на простору некадашње 
Хабзбуршке монархије. Томићева улога у овим збивањима 
повезује се са његовим одбијањем понуде да уђе у загребачко 
Народно веће СХС, као и успешно председавање Српским 
народним одбором у Новом Саду, дочек и поздрављање 
србијанске војске под командом мајора Војислава Бугарског 
са балкона Матице српске (Mikavica, Vasin i Ninković 2018, 
325−332).

У последњем чланку, објављеном у Застави показивао 
је бригу за будућност уједињене Радикалне странке (1920). 
Као посланик ове странке гласао је за Видовдански устав на 
Уставотворној скупштини, али као посланик у ванредном 
и редовном сазиву Скупштине (1921−1922) није могао да 
присуствује седницама, због болести. Умро је у Новом Саду, 
22. октобра 1922. године, у шест сати ујутро (Mikavica i Vasin 
2016, 32−33; Rakić 1986, 300−323).  

РЕФЕРЕНЦЕ

Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskim Karlovci-
ma [ASANUK], Mitropolijsko patrijaršijski arhiv, f. A, dok. 
237/1912, Dopis ministra predsednika vlade Lasla Lukača 
srpskom patrijarhu Lukijanu Bogdanoviću, 17. jul 1912 
(ASANUK, MPA, A, 237/1912)

Krestić, Vasilije Đ. 2006. Jaša Tomić‒politički portret. Prometej: 
Novi Sad. 

Krestić, Vasilije Đ. 2013. Srbi u Ugarskoj 1790−1918. Matica 
srpska: Novi Sad. 

Mikavica, Dejan, Vladan Gavrilović, i Goran Vasin. 2007. Znameni-
ta dokumenta za istoriju srpskog naroda 1538−1918, Filo-
zofski fakultet: Novi Sad. 

стр. 99-118



117

Горан Васин, Ненад Нинковић Јаша Томић ‒ политика и идеологија

Mikavica, Dejan, Nenad Lemajić, Goran Vasin i Nenad Ninković. 
2016. Istorija Srba u Habzburškoj monarhiji 1526-1918. Knj 
2. Prometej-Filozofski fakultet: Novi Sad

Mikavica, Dejan, Goran Vasin, i Nenad Ninković. 2017. Srbi u 
Crnoj Gori 1496−1918. Institut za srpsku kulturu: Nikšić.

Mikavica, Dejan, Goran Vasin, i Nenad Ninković. 2018. Prečanski 
Srbi u Velikom ratu 1914−1918. Prometej: Novi Sad.

Mikavica, Dejan, i Goran Vasin. 2016. Jaša Tomić. Novi Sad: 
Prometej.

Rakić, Lazar. 1983. Radikalna stranka u Vojvodini. Novi Sad: 
Matica srpska.

Rakić, Lazar. 1986. Jaša Tomić. Novi Sad: Matica srpska.
Spomenica oslobođenja Vojvodine.1929. Srpski narodni odbor: 

Novi Sad. 
Tomić, Jaša. 1908. Nova manastirska uredba za Srpsku pravoslavnu 

mitropoliju Karlovačku, Novi Sad: Srpska manastirska štam-
parija.

Tomić, Jaša. 2006a. Politički spisi. knj 3. Novi Sad: Prometej.
Tomić, Jaša. 2006b. Politički spisi. knj 5. Novi Sad: Prometej.
Vasin, Goran. 2014. Patrijarh Georgije Branković i njegovo doba. 

Novi Sad: Malo istorijsko društvo.
Vasin, Goran. 2015. Sabori raskola ‒ Srpski crkveno-narodni sab-

ori u Habzburškoj monarhiji 1861−1914. Beograd: Službeni 
glasnik. 

Zastava, Novi Sad (1885, 1908, 1912, 1913)



118

СПМ број 2/2020, година XXVII, свеска 68

Goran Vasin*
1

Faculty of Philosophy, Universitiy of Novi Sad
Nenad Ninković

Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

JAŠA TOMIĆ – POLITICS AND IDEOLOGY

Resume

For the Serbs in the Habsburg Monarchy, Jaša Tomić was 
one of the most significant political representatives in the end of 
the 19th and the beginning of the 20th century. His political con-
cepts, ideas and activities were of the essential significance to the 
understanding of the Serbian question in the Habsburg Monarchy. 
An uncompromising fighter, eloquent, sharp with his pen and his 
expression, Tomić did not spare his political opponents and rivals. 
From mid-1880s up to the Annexation in 1918, we can analyze 
hundreds of his political texts on the position of the Serbs in Croa-
tia, Bosnia and Herzegovina, South Hungary, during the Hungarian 
Assembly, or texts about the Serbian National assembly as the 
most significant institution of the church-school autonomy. His 
relations towards the Church are especially significant. Having an 
uncompromising anticlerical view and being a convicted socialist, 
he caused a lot of damage to the reputation of the Metropolitanate 
in Sremski Karlovci which is proved by numerous pieces of evi-
dence. His Serbian political concept that had been fully expressed 
during the Balkan wars, where he reported on daily basis, gave 
new spirit to the Serbs of the Habsburg Monarchy and awakened 
them again. The political Union/National Unity of the Serbs from 
the Habsburg Monarchy to the Kingdom of Serbia is the crown 
of his political career, which gained a symbolical meaning at that 
point – the fulfilling of the Serbian sacred thought that had been 
dreamed of for decades by the Serbs in the Habsburg Monarchy. 
Keywords: Jaša Tomić, politics, ideology, radicals, the Church, the 

Hungarian assembly, the Croatian assembly2
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