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РАДИКАЛСКАКОНЦЕПЦИЈА
ПРИСАЈЕДИЊЕЊА 
ВОЈВОДИНЕСРБИЈИ 

1918.ГОДИНЕ
Сажетак: Иа ко је вој во ђан ска Ра ди кал на стран ка, по пут свих 
оста лих срп ских ор га ни за ци ја у Ау стро у гар ској, об у ста ви ла свој 
рад са из би ја њем Пр вог свет ског ра та, они су из по ли тич ке па
сив но сти иза шли бур не је се ни 1918. го ди не. Срем ски ра ди ка ли, на 
че лу са агил ним Жар ком Ми ла ди но ви ћем, укљу чи ли су се у рад На
род ног ви је ћа у За гре бу и у том те лу шти ти ли срп ске ин те ре се. 
На про сто ру Ба на та, Бач ке и Ба ра ње пр ва ци Ра ди кал не стран ке 
на сту па ли су у по чет ку ве о ма опре зно, стра ху ју ћи од не из ве сне бу
дућ но сти. Но, на Ве ли кој на род ној скуп шти ни 25. но вем бра 1918. 
го ди не ра ди кал ска ве ћи на је пре су ди ла да бу де до не та од лу ка о 
не по сред ном при са је ди ње њу Кра ље ви ни Ср би ји, што је би ло и у 
скла ду са ин те ре си ма зва нич ног Бе о гра да. Је дан дан ра ни је, срем
ски ра ди ка ли су би ли глав на сна га на Рум ском збо ру ко ји је до нео 
од лу ку о „услов ном” при кљу че њу Сре ма Ср би ји.

Кључне речи: Вој во ди на, Пр ви свет ски рат, При са је ди ње ње,  
Ср би ја 

Време турске владавинеПанонскомнизијом обележено је
покушајималокалнихСрбадапомогнунапореХабзбуршке
монархиједазауставипродорТуракаусредњуЕвропу–је
данодњихјебиовеликиустанакуБанату1594.године,по
знатпотомештојекаопоследицуимаоспаљивањемоштију
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СветогаСаве.Међутим,тек јеВеликибечкиратдовеодо
преокретаутурскоаустријскимсукобима,азначајнаулога
Србаутомсукобупружилаимјемогућностдаизнесусво
јенационалнополитичкезахтеве.Наиме,уследаустријских
пораза, дошло је доВелике сеобеСрба 1690. године, под
вођствомпатријархаАрсенијаЧарнојевића.Десетинамахи
љадаСрбакојисусенаселилиодДунаваиСавепасведо
ТисеиМориша,царЛеополдПрвиподариојевишеприви
легија,којесусеослањаленаонекојесупречанскимСрби
маиздавалиразниугарскивладариуминулимстолећима.
Унационалнополитичкомсмислу,најважнијаодЛеополдо
вихпривилегијаодносиласенаправоСрбадабирајусвог
световногпоглавара–односновојводу.

Наредни,осамнаестивек,препунновихсеобакаоиратова
укојимасусрпскиграничаримногозадужилиХабзбуршку
царевину,донеојенизновихпотврдасрпскихправаувиду
привилегија.ИакосупривилегијеСрбимапружилезашти
туодпокушајамађарскихвеликашадаихпотчине,односно
католичкогпрозелитизмаиунијаћења,непрестанизахтеви
зазасебномтериторијом,изношенинасрпскимцрквенона
роднимсаборима,нисууслишени.Најконкретнијиодњих
био јеподнетнаТемишварскомсабору1790.године,када
је тражено формирање српског Војводства или Војводи
ненапросторуБаната,којијетекодскорабиослободанод
Турака.Ипак,аконеуполитичкотериторијалном,аоноу
црквеношколскомпогледуСрбисуод1790.годинеужива
лиизвестанобликаутономије, крозпостојањеКарловачке
митрополијеицрквенонароднихсабора.1

НаконвишеодполавекаСрбимасепоновоуказалаприли
кадаизнесусвојзахтевзатериторијалномаутономијом,у
контекстубуржоаскихреволуцијакојесуЕвропузахватиле
1848.године.Хабзбуршкамонархијајетакођебилаобухва
ћенареволуционарнимпокретом,којијенањеномвишена
ционалномпросторуимаоиетничкаобележја.Марта1848.
годинеЛајошКошутјеуПештиизнеомађарскинационал
нипрограм,којијепрвенственопретпостављаодржавнуса
мосталност.Каои сведругенације, иСрби су затражили
својаправаиравноправност,штојенаишлонаодбијањема
ђарскереволуционарневладе.Потомјеуследиларадикали
зацијасрпскихзахтева,међукојимасенашлаистаратежња
засопственомполитичкомјединицом.НаМајскојскупшти
ниуСремскимКарловцима,проглашенајеСрпскаВојводо
вина(илиВојводина),учијисусаставулазилиБанат,Бачка,

1 Његован,Д.(2004)При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји,НовиСад:Музеј
Војводине,стр.100.
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БарањаиСрем.Зањеногвојводупостављенјеграничарски
заповедникСтеванШупљикац,асвојуВојводинуСрбису
моралиданареднихгодинуданаоружјембранеодМађара.

Аустријски царФрањa Јосиф, коме је српска помоћ била
драгоцена у обрачуну са мађарским побуњеницима, у де
цембрујепотврдиоодлукеМајскескупштинеоизборуШу
пљикцазавојводуиЈосифаРајачићазапатријарха,алине
играницеВојводиненитињененадлежности.Уставкојије
цар прогласиомарта 1849. године наговестио је, али није
успоставио српску аутономију у Хабзбуршкој монархији.
Тадасусепојављивалеразличитеидеје,међукојимајеби
лаи она да сеВојводина уједини саХрватском.Коначно,
царскимпатентомдонетимновембра1849. годинестворе
но јеВојводствоСрбијаиТамишкиБанат, са седиштему
Темишвару,којејеобухваталоБачку,СремиБанат,алибез
Војнегранице.Таобластвишенијебиланиукаквојвезиса
Угарском,анањеномчелусеналазиоцар,којијетрајноно
сиотитулувојводе,докјепрактичноВојводствомуправљао
наименованиподвојвода.Ипак,Србинисубилизадовољни
наградомкојусузапоказануоданостцарудобили,јернису
билеобухваћенесветериторијекоје суонинасељавали, а
управниапаратВојводствасучинилиуглавномНемци.Ко
начно,уоквируполитикекомпромисапремамађарскомна
ционалномпокрету,бечкидворјеитаквуВојводину1860.
годинеукинуоиприпојиоУгарској.

Недугонаконукидања,Србисуотпочелиборбузаобнавља
њеВојводине.Са томнамеромвећ1861. године сазван је
Благовештенскисабор,накомејеизнетзахтевзастварање
аутономијекојабиобухваталаСрем,Банат,Бачку,Барању
иВојнуграницу,саширокимовлашћењима.Међутим,цар
тонијеприхватионегоје1867.годинепостигаонагодбуса
Мађарима, што је довело до стварања конфедералне Ау
строугарске.ПотпуноподређивањеМађариматешкојепо
годилоСрбеуУгарскојинареднихполавекаихјеизложило
политициасимилације.Борбазанационалнаправа,којусу
билеприморанедаводеидругемањинеуУгарској,идеју
Војводинејегурнулаудругиплан.

ПолитичкиживотСрбаујужнојУгарскојутовремеобеле
жилојеполитичкоорганизовањеграђанскекласе,задојене
идејамаевропскоглиберализмаирешенедасеборизасрп
ска национална права.СветозарМилетић је јануара 1869.
годинеуБечкереку,сагрупомсвојихистомишљеника,осно
ваоСрпскународнуслободоумнустранку.Онајеубрзоза
добилавеликупопуларностипотиснуладоминацијуцркве
нејерархијеуполитичкомикултурномживотуаустроугар
скихСрба.Но,већнареднедецениједошлоједоподелау



14

СЛОБОДАН БЈЕЛИЦА

странциизмеђустаријеимлађегенерације,аразлогјебио
став према социјалним питањима.2Младе незадовољнике
предводилајегрупатзв.Вршачкихсоцијалиста,начелуса
ЈашомТомићемиЛазомНанчићем.Доотвореногсукобаиз
међудвефракциједошлојенановосадскомзбору1881.го
дине,накомејеЈашаТомићзатражиодасеустраначкипро
грамунесеи„питањехлеба”,штонијеусвојено.Томићева
струјаје1883.уВршцупокренулалистСрп ство,анаредне
године ЈашаТомић је постао уредник угледне новосадске
За ста ве,штојењемуињеговимследбеницимамногозна
чило унаступајућемпериоду сукоба са „нотабилитетима”
и„старомомладином”којујепредводиоМихаилоПолит–
Десанчић. Јединство уМилетићевој странци формално је
постојалодо1887.године,кадасунасталепосебнестранке
либералаирадикала.

Томићевиследбеницису1887.годинеосновалиЦелокупну
српскународнуслободоумнустранку,којајеод1891.годи
неносиланазивСрпсканароднарадикалнастранка.Тимеје
одједнегрупеистомишљеникастворенаполитичкастранка
којаћепостојатисведокрајаПрвогсветскограта.Свето
време неприкосновени вођа војвођанских радикала био је
ЈашаТомић,иакојеимаосамофункцијууредникаЗа ста ве.
Упрвимгодинамасвогпостојања,Радикалнастранканије
ималачврстуорганизацију,негојемасомчлановаиприста
лицаруководилоЗа ста ви ноуредништво.Тек1893.године
донетјестраначкиСтатут,којијепрописаоформирањеме
снихисрескихорганизација,којесудосезалесведоПеште,
ТемишвараиАрада.У времеоснивања, радикалскочлан
ствосусачињавалипретежносељаци,сиромашнијиграђани
инижесвештенство,штојенаилазилонаподсмехлиберала,
којисуважилизагосподскустранку.Временом,какосузау
зималиполугевласти,радикалимасупочелидаприступају
иприпаднициимућнијихслојева, а странком јеруководи
лоинтелектуалнојезгрокојесучинилиЈашаТомић,Ђорђе
Красојевић,ЕмилГаврила,ЖаркоМиладиновић,ЂураЦве
јић,МитаКлицин...Попрограмскимодредбама,учланство
Српскенароднерадикалнестранкемоглисуступитисамо
грађанисрпскенационалности.3

Упочеткусурадикали,представљајућисекаовернислед
бенициМилетићевихидеја,каосопствениусвојилиБечке
речкипрограмиз1869.године,унеколикопроширеннапо
љусоцијалноекономскиходноса.СвојПолитичкипрограм

2 Лебл,А. (1979)Гра ђан ске пар ти је у Вој во ди ни 18871918,НовиСад:
Филозофскифакултет,стр.6869.

3 Ракић,Л. (1975)Ра ди кал на стран ка у Вој во ди ни до по чет ка ХХ ве ка,
НовиСад:Филозофскифакултет,стр.9091.
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Српскенароднерадикалнестранкедонелисутек1903.го
дине заХрватскуиСлавонију,односнонаредне године за
Угарску.Његоваосновнаначелабиласузахтевзапотпуном
равноправношћуСрбасаХрватимауХрватскојиСлавони
јиитежњазауспостављањемсрпскеаутономијеуУгарској.
Радикалисусезалагалиизатемељнопоправљањедруштве
ногположајасиромашнихслојева,алинереволуционарним
негореформскимпутем.Упогледуцркве,радикалисусма
тралидавеликиутицајкоји јецрквена јерархијаималана
животСрбауАустроугарскојдоносинегативнепоследице.
Збогтогасуконстантнобилиужестокомсукобусапатри
јарсима Германом Анђелићем и Георгијем Бранковићем.
Оптуживалисуихзаразнемахинације,аовисурадикале
називалибезбожницимаикомунистима.Радикалскојкрити
ци су биле изложене како просвета (која је била под кон
троломцркве),такоиводећенационалнеустановекултуре
(МатицасрпскаиДруштвозасрпсконароднопозориште),
којимасууправљалилиберали.

Став војвођанских радикала према националном питању
огледаосеуписањуЈашеТомића,аонјенацијудефинисао
каоскуппојединацапрожетихсвешћуодуховнојсродности
иприпадности.Упркослошемодносусаклером,Томићје
наглашаваозначајправослављакаоконститутивногелемен
та српскенационалне свести.Уувођењупојмаполитичке
нације, коју супоЗаконуонародностимаиз1868. године
сачињавали сви грађаниУгарске, радикали су препознали
опасностодмађаризације,тесупосталиносиоциборбепро
тиввладинихмераутомправцу(увођењеграђанскогбрака,
државнихматрикулаитд.).Априла1894.годинеуСремским
Карловцима јепротивполитикемађаризацијеорганизован
велики збор свих српских странака, а наКонгресу народ
ностиуБудимпештиавгуста1895.годинестворенјеСавез
народностиРумуна,СловакаиСрба.Тадасусевојвођански
радикализаложилизаформирањеаутономијананационал
номпринципуитонанивоуопштина,срезоваижупанија.
ПремаХрватима су радикали, за разлику од осталих срп
скихстранака,задржаваливеликудистанцу.ЈашаТомићјеу
својимнаписиманаглашаваодаСрбииХрватијесусродни,
алиданикаконисуједаннарод.Послеантисрпскихизгреда
уЗагребусептембра1902.године,радикалисунапротест
ном збору у Новом Саду запретили отцепљењем српских
крајеваодХрватске.

Напрвимизбориманакојимасуучествоваливојвођански
радикалинисубилиуспешни.Наизборимазаугарскисабор
1887.годинекандидовалисуЈашуТомићауШајкашкој,ко
јинијеизабран,асвојомкандидатуромјеизазваорасипање
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српскихгласоваитимеонемогућиоизборМишеДимитрије
вића,дотадајединогсрпскогпосланикаупештанскомпар
ламенту.Инаизборима1892.годинерадикалисуосталибез
мандата,анареднеизборе(1896.и1901.године)субојко
товали,каоидругестранкенационалнихмањина.Упери
одукоји јеуследиорадикалисублискосарађивалисама
ђарскомНезависномстранкомШандораВекерлеа,налазећи
заједничкиинтерес у борбипротивБеча. Једна група вој
вођанских радикала, предвођенихМиладиномВеличкови
ћем–СвињеревимиМитомКлициним,издвојиласе1910.
годинеуСрпскународнустранку.Онисупружалиподршку
Тисинојвлади,збогчегасуодстранеТомићевихследбеника
погрднобилипрозвани„подрепашима”.Тојебиодругирас
колмеђувојвођанскимрадикалима,послеоногиз1893.го
динекадајеКрунославЈовићсагрупомпристалицаосновао
Независнусрпскународнурадикалнустранку.Програмске
концепциједвестранкесубилеистоветне,алијеЈовићбио
Обреновићевац,доксуТомићевирадикалисвевреметесно
сарађивалисаПашићевомНародномрадикалномстранком.

Радикалнастранкадо1896.годинениједеловаланаподруч
јуХрватскеиСлавоније,већјеподржаваларадСрпскеса
мосталнестранке,којујесматраласестринском.Међутим,
тегодинеједошлодоразмимоилажењаирадикалисупо
челидаформирајусвојеодборенатомпростору(пресвега
уСрему), док су се самосталциокренули сарадњисавој
вођанскимлибералима.ИуХрватскојсурадикаливодили
опортунистичкуполитику,подржавајућирежимбанаРауха
изамерајућисамосталцимадасусувишепопустљивипрема
Хрватима.Кадаје1905.годинедошлодостварањаХрват
скосрпскекоалиције,њојсупоредсамосталацаприступили
ирадикали.Но,онисује1907.годиненапустили,подизго
воромдасеХрватинисуодреклихегемонистичкихамбици
ја.4Наизборимазахрватскисабор1908.годинесамосталци
сууСремудобилишест,арадикалисамодвамандата.

Главно поприште политичке борбе војвођанских радикала
био јеСрпскицрквенонароднисабор.Каопредставничко
тело црквенонародне аутономије Срба уКарловачкој ми
трополији,саборјеономекобигаконтролисаоомогућавао
управљањенадустановамааутономијеињенимдобрима.У
првовремерадикалисупредстављалимањинуусаборуи
билисуусмеренинаборбупротивклерикалаца.Насабору
1897.годинеуједињенаопозиција,којусучинилисамостал
ци,либералиирадикали,добилајевећинуитоискористила

4 Крестић,В.(1995)Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 18481918,
Београд:БИГЗ,стр.486487.
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дапокренепитањепословакојејецрквенајерархијаводила.
Ипак, даља сарадњарадикалаи либераланије биламогу
ћазбогубистваМишеДимитријевићакоје јенаТуциндан
1890. годинеизвршио ЈашаТомић.Наизборима1902. го
дине радикали су освојили убедљиву већину у сабору, за
његовогпредседникаизабранјеЖаркоМиладиновић,аза
потпредседникаЂорђе Красојевић. Радикали су задржали
властуаутономијиипослеизбора1906.године,аодсвих
одлукакојесуониусвојадвамандатадонели,најважнија
јетзв.Манастирскауредбаиз1902.године,којомсумана
стирскипоседистављениподсаборскуконтролу.Ипак,ти
посединисуподељениу закуп сиротињи, како сурадика
лиобећавалиупредизборнојкампањи,већњимаблиским
земљопоседницима.Приличнокомпромитованиовомафе
ром,радикалисулошепрошлинаизборима1910.године,а
угарскавладаједвегодинекаснијеукинуласрпскуцрквено
школскуаутономију.

НаступајућиПрви светски рат је пресекао развој догађаја
којијепретиоњиховомнационалномопстанку,алијеујед
нодонеовеликастрадањаСрбимауУгарској.Непосредно
наконатентатанаФранцаФердинандауСарајеву,28.јуна
1914.године,почелисупрогониСрбауцелојАустроугар
ској.Иакосуосудилитајчин,попутсвихосталихсрпских
организација, војвођански радикали су били на удару ре
жимазбогвезасавладајућимкруговимауСрбији,каоиса
Народномодбраном,Соколимаидругимпатриотскиморга
низацијама.ВећданнаконатентатаухапшенјеЕмилГаври
ла,подоптужбомдајебиоупознатсаприпремамаСарајев
ског атентатапутемсвојихвеза саистакнутимСрбимаиз
Босне.Непосреднонаконобјавератасвесрпскеустанове,
странкеилистовисураспуштени,патакоиСрпсканародна
радикалнастранка,иакосуњеневођедавалеизјавелојал
ностиАустроугарској.У заједничкојизјавиораспуштању
српскихстранака:радикалне,либералнеинародне,њихови
прваци,укључујућииЈашуТомића,далисуследећеобра
зложење: „У ово време, када сваки патриотски осећајући
грађанин мора тежити за уједињењем са свим грађанима
радипобеђењанепријатеља који стоји преднама,желимо
дабудемопрвикоји,напуштањемсвакогполитизирања,и
натајначинуклањајућисесвакомжалосномиштетномне
споразуму,желимодарамеузрамесанашимсуграђанима
искреноисасвомтоплиномнашегискреногсрцаслужимо
угарскојотаџбини.”Упркостојизјави,ЈашаТомићје8.ав
густаухапшенподсумњомда јеодржаваовезе саНарод
номодбраном,азатимјеинтерниран,попутмногихдругих
српскихинтелектуалаца.ИзредовавојвођанскеРадикалне
странкеинтернирцисубилијошиЂорђеКрасојевић,Мита
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Клицин,ЖаркоМиладиновић,Милан Недељковић, Коста
Хаџи,ЕмилГаврила,СветиславБаницаидр.Већинањих
сеизинтернацијевратиладопочетка1918.године,кадајеи
Радикалнастранкаизашлаизполитичкепасивности.

Првијавнииступвојвођанскихрадикаланакон1914.годи
небилајереакцијанаМајскудекларацијукојујемаја1917.
годинедонео ЈугословенскипосланичкиклубуБечу (њо
мејезатраженостварањејугословенскејединицеуоквиру
Хабсбуршке монархије). Тим поводом, Ђорђе Красојевић
је фебруара 1918. године дао свој  коментар: „Радикална
странканесматрапоменутудекларацију,каоалфаиомега
целогпитања, а то тиммање,штомногепојединостини
судовољнопрецизиране”–чимесусерадикалиоградили
одтријалистичкихидејасастављачаМајскедекларације.У
пролеће1918.годинеЈашаТомићјепокушаодапоновопо
кренеЗа ста вуалимутомађарскавладанијеодобрила.5Он
јепредсамкрајрата,устрахуодстрадањанарода,одбијао
дапослушасаветеВељкаПетровића,упућенеиземиграци
је,даподигнеустанакуВојводиникакобитимезахтевиза
отцепљењеодУгарскедобилилегитимитетпредАнтантом.

СломАустроугарскедошаојеочекиваноалиипакмуњеви
тоу јесен1918.године.Онјебиопоследицавојнихуспе
ха савезника на западном фронту, али пре свега пробоја
Солунског фронта и капитулација Бугарске и Турске које
сууследиле.НадирањесрпскеиосталихАнтантинихвој
скинасеверподстаклисуактивизамјугословенскихполи
тичара уАустроугарској.Они стварају различите локалне
и регионалненационалне организације, а као врхунац тог
процесадошлоје,5.октобра1918.године,достварањаНа
родногвијећаСловенаца,ХрватаиСрба.Оносе залагало
зауједињењеуједнунезависнујугословенскудржавусвих
Срба,ХрватаиСловенацаизХрватскеиСлавонијесаРије
ком,Далмације,БоснеиХерцеговине,Истре,Трста,Крањ
ске, Горичке,Штајерске,Корушке, Бачке, Баната, Барање,
Међумурјаитд.УпредседништвуНародногвијећа седели
супоједанСловенац,ХрватиСрбин:АнтонКорошец,Ан
теПавелић (не треба гамешати са будућимпоглавником)
иСветозарПрибићевић.Онисусејавноизјаснилипротив
Аустроугарске,азајугословенскоуједињењеизапосебну
делегацију која би их представљала на будућој мировној
конференцији.

5 Милутиновић,К.ВојводинаистварањеЈугославије,у:При са је ди ње ње 
Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји (1993),НовиСад:МузејВојводине,стр.
84.
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У то време дезинтегративни процеси уАустроугарској су
доживеливрхунац.Осимнационалних,исказивалесусеи
социјалнеразлике.Војницисумасовнодезертиралиу„зе
леникадар”,што јепретилодадоведедореволуције.Др
жавна власт практично није ни постојала, а цар Карло је
апеловаозапрестанаксукобанасвимфронтовима.Огласио
сеиХрватскисабор,којије29.октобрапрогласиоукидање
Хрватскоугарске нагодбе, те је прогласиоДалмацију,Хр
ватскуиСлавонијузанезависнудржаву,којајеприступила
ДржавиСловенаца,ХрватаиСрба.Међутим, тасамопро
глашенадржаванијеуспеваладазаштитинитисвојеграни
це,нитидауспоставиредимирунутарњих.Народновије
ће,којејепокушавалодауправљаовом„државом”,устано
вилојепокрајинскевладезаСловенију,ДалмацијуиБосну
иХерцеговину.Такође,обратилосесавезницимаустрахуод
италијанскихјединицакојесу,одмахпосклапањупримирја
измеђуАустроугарскеисилаАнтанте(3.новембра1918.го
дине),почеледанапредујудубокоуземљекојесунасељава
лијужниСловени.ОсновнинедостатакДржавеСловенаца,
ХрватаиСрбаогледаосеунепостојањувојнесилекојаби
биласпособнадазауставииталијансконадирање.

Какодипломатскеактивностинисууродилеплодом,Народ
новијећесеобратилоКраљевиниСрбији,небилињенавој
скаспречилаиталијанскуокупацију,односноАнтантиним
командантимаФошуиДепереу–саистимзахтевом.Уту
сврху је упућенаи једнаделегацијаизЗагребауБеоград.
Међутим,савезницинисуништачинилидазауставеитали
јанско напредовање, а нису били расположени ни да при
знајуДржавуСловенаца,ХрватаиСрба.Ипоредодређених
политичких размимоилажења, српска влада била је много
спремнијадасарађујесаНароднимвијећем.Онајеупутила
својуделегацијууЗагреб,начелусапотпуковникомДуша
номСимовићем,асамандатомдапружипомоћусузбијању
могућих револуционарних покрета, односно заустављању
италијанске војне силе. У томе су велику улогу играли и
бившисрпскиратнизаробљеници,приспелиуЗагреб,Љу
бљану,НовиСад...Истовремено,понаредбигенералаДе
переа, српске јединице предвођене војводом Живојином
МишићемсупочеткомновембрапрешлеСавуиДунавипо
челеданапредујусведоТемишвара,Арада,Суботице,Ба
је,Загреба,Љубљане...Појавасрпскихјединицаизненадила
је, али и зауставила италијанску војску, те спречила даље
ширењетенденцијадруштвенереволуције.6

6 Вељановић, З. (2017) Ју го сла ви ја – по тре ба или за блу да?,НовиСад:
МузејВојводине,стр.130135.
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Усвим овим дешавањима бурне јесени 1918. године уче
ствовалисуивојвођанскирадикали.БилоихјеиуНародном
вијећуСловенаца,ХрватаиСрба–приликомоснивањатог
телаЂорђеКрасојевићје,заједносапредводницимадругих
странака, потписао изјаву у којој се тражило самоопреде
љењејужнихСловенаињиховоприсуствонанаступајућој
мировнојконференцији.Вођствовојвођанскихрадикалаје
крајем септембра 1918. године одлучило да приступиНа
родномвијећу„наначелимајединстватроименогнародаи
самоопредељења”.Одсремскихрадикала,уНародномвије
ћу(којејебројало27чланова)билисуМиланНедељковић,
ВладаСавићиЖаркоМиладиновић.Миладиновићјеимао
ифункцијучланаСредишњегодбораНародногвијећа.Де
ловањеоветројицебилојефокусираноназаштитусрпских
интереса–нпр.Миладиновићјеинсистираонаукидањуза
бране ћирилице, док јеНедељковић доцније тврдио да су
Хрватинамеравалидапрогласесамосталнурепублику,али
да су тунамеру осујетили управо сремскирадикали.Бач
ки, барањски и банатски радикали нису били заступљени
уНародномвијећу,затоштојеЈашаТомићодбиопозивза
приступањетомтелу.

Уистовреме,уБанату,БачкојиБарањиодвијалисусебур
ниполитичкидогађаји.МеђујужнимСловенимасепојави
лаидејаосамостаљењаодУгарске.НаиницијативуТихоми
раОстојића,„НезависниСрбииХрватиизЈужнеУгарске”
су2.октобра1918.годинесаТихомиромОстојићемсаста
вилирезолуцијуукојојсеистичедаони„сматрају једино
Мировну конференцију за меродавну у погледу решења
југословенскогпитања, а у вези саБачком,БанатомиБа
рањомкаобудућимсаставнимделомслободне,заједничке
државесвијуЈугословена”.Оваполитичкагрупацијаје25.
октобрапризналаправоНародномвијећудапредстављају
жнеСловенеиз јужнеУгарске, те јеу то телоделегирала
ВасуСтајићакаоСрбинаи једногпредставникаБуњеваца
иШокаца.Свеовеактивностиодигравалесусемимовој
вођанскихрадикала,којисуодржаваликонтактесагрофом
Михаљем Карољијем. Карољи је у Будимпешти Јаши То
мићу,КостиХаџијуиЈоциЛалошевићучакнудиоместау
владииаутономијузаСрбе,амедијисутадпренелиизјаву
Хаџијада„Србинисусепаратисти”.Одоваквихконтаката
јавносусеоградилисремскирадикали, а ЈашаТомићни
једаоконкретанодговорнапонудуиКарољијекрајемок
тобраформираовладубезпредставникасрпскезаједнице.7

7 ЋирићБогетић,Љ.(1972)СтавовиидржањепрвакаСрпскенароднера
дикалнестранкеуВојводиниувремеПрвогсветскограта,Исто ри ја ХХ 
ве кабр.12,Београд:стр.180.
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Ипак,јошдугојеуполитичкомдискурсууВојводинибила
присутна теза да је ЈашаТомићбио веома уздржанипун
дилемановембарскихдана1918.године.

Заиста,тек27.октобра1918.годинепредставницибачких
радикала(узједногбанатскогпрвака)састалисусеуСубо
тици,расправљајућиоформирањупосебногпредставнич
когтелазаВојводину,будућидаНародномвијећууЗагребу
нисупризнавалиправозаступањаВојвођана,каоиопокре
тањуједноглистанасрпскомјезику.Какотадаништаније
одлучено,млађирадикалису,незадовољникунктаторском
тактиком својих предводника, преузели иницијативу. По
следњегданаоктобрајеуБечкерекуформиранпрвиСрпски
народниодбор,абечкеречкирадикалису2.новембрапри
спелиуНовиСадиинсистираликодЈашеТомићадапокре
неиницијативу за стварањецентралногСрпскогнародног
одбора зацелуВојводину–што јеонсутраданиучинио.
ОсновутогодборачинилисучлановиОдборазаприхватиз
гладнеледецеизБоснеиХерцеговине,којијепунихгодину
данауспешнорадиоуНовомСаду.Потомјеформиранаи
војнаформацијаодбора–Српсканароднастража,покренут
јеСрп ски лист,аубрзоје,узпомоћсрпскихзаробљеника,
преузетавластуНовомСаду.

НеприкосновенивођаСрпскогнародногодбора,његовпо
литички референт, био је Јаша Томић. У прогласу који је
Одборупутиојавностикаоњеговглавнизадатакистакнуто
јеправосамоопредељењазаСрбеиостале јужнеСловене
изВојводине.Процесформирањалокалнихсрпскихисрп
скобуњевачкихнародниходбораиливећазахватиојецелу
Војводину, а њима су углавном управљали радикали. Чи
тавтајподухватподржавалисусрпскивојниодреди,који
сутокомновембразапоседалиБанат,Бачку,БарањуиСрем.
СврхапостојањаСрпскихнародниходборабилаједвојака:
саједнестранеспречавањесоцијалнихнемираиевентуал
нереволуције,асадругестранепреузимањевластиодма
ђарскихорганаиприпремаизјашњавањаСловенаосвојој
будућности.Утусврху,новосадскиСрпскинародниодбор
расписао је 17. новембраизборе заВеликународну скуп
штину,чијесупосланикебиралисвипунолетниграђании
грађанке(попрвипутуисторијиовогпростора)словенских
националности.

ВојвођанскиСрбисутадабилиподељенинапристалицетзв.
загребачкеибеоградскеконцепцијеуједињења.Групаинте
лектуалацаиполитичара(ТихомирОстојић,ВасаСтајић...),
блискаНародном вијећу у Загребу, заговарала је уједиње
њеу заједницусаСрбијомпрекотог загребачкогтела.Са
другестране,војвођанскирадикали,апресвихЈашаТомић,
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залагаосе занепосредноприпајањеВојводинеСрбији,па
потом,каоделаСрбије,ијугословенскојзаједници.Тавари
јантауједињењагарантовалаједаћедоотцепљењаодУгар
скезаистаидоћи,аТомићјетолаконскиобјашњавао:„Хо
ћемодаобучемопрвосрпскукошуљујернамјеонанајбли
жа,апослетогазаогрнућемосеогртачемЈугословенства”.
Премасведочењимасавременика,Томићјезаправомаштао
остварањуВеликеСрбијеучијембисклопу,поредВојво
динесаСремом,билеиБоснаиХерцеговинаијужнаДал
мација.8Томићјебескомпромисноинсистираодасеупро
цесууједињењаизбегнепосредовањезагребачкогНародног
вијећа,очекујућиподршкународнихпредставниканапред
стојећој скупштини, а плашећи се одлука интелектуалаца
окупљенихуСрпскомнародномодбору.

Уистовреме,владаКраљевинеСрбијеутицалајенаразвој
догађајаускладусасопствениминтересима.Билајејавна
тајна да Јаша Томић ништа не ради без Пашићеве сагла
сности,комебиприсаједињењеВојводинеСрбијиувелико
ојачало преговарачку позицију према Народном вијећу у
Загребу.ПашићевминистарМомчилоНинчићје11.новем
брапримиовећугрупупанчевачкихполитичара,радикала
идемократа,кадаимједаоинструкцијеувезисапредсто
јећомВеликом народном скупштином. Да су сугестије из
Београдапонекадбиледвосмислене,показујеслучајПетра
Коњовића,делегатазагребачкогНародногвијећа.Поњему
јеНинчићпослаопорукуновосадскомСрпскомнародном
одборуданаВеликојнароднојскупштинизатражиусловно
прикључењеСрбији, каоидаизабере једнуделегацију за
Загреб,адругузаБеоград.Садругестране,ВасиСтајићу,
ЈашиТомићуиИгњатуПавласујеминистарЉубаЈовано
вић пренео жељу српске владе да се Војводина директно
припојиСрбији.ЗадиректноприсаједињењеСрбијинајза
интересованији су били радикали из Баната, који су били
директно угрожени румунским претензијама. Једна деле
гацијаизБечкерека јеуочиВеликенароднескупштинеод
ПашићатражиладасеБанатсамосталноприкључиСрбији,
алитонијереализовано.

УочиВеликенародне скупштинеуНовомСаду јеодржан
припремнисастанакнакојемједошлодоотворенограскола
између заступника „београдске” и „загребачке” концепци
јеуједињења.ОкураженпорукомприспеломодСветозара
Прибићевића:„КидајтесаЗагребом!”,ЈашаТомићсејавно
изјасниозадиректноприкључењеСрбији,позивајућисеи

8 Петровић,М.(1951)БеоградилиЗагреб?,Ле то пис Ма ти це срп скебр.
3,НовиСад:Матицасрпска,стр.202.
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наупутства српске владе. Заговорник супарничке концеп
ције,ПетарКоњовић,пренеојеНинчићевставдасеВојво
дина присајединиСрбији једино акоНародно вијеће буде
одусталоодуједињења.Насталинеспоразумсоломонскије
разрешиоИгњатПавлас,тврдњомдасумеђусобносупрот
стављенеинструкцијеизБеоградаупућенезаправо„даби
оставиоодрешенерукеВеликојнароднојскупштиниуНо
вомСаду,дауовомотвореномпитањузаузмесвојестано
виште”.ПослебурнедебатесвиприсутниСрби,Буњевции
Словаци,укључујућиивећинурадикала(изузевЈашеТоми
ћаиМитеКлицина)прихватилисуКоњовићевуконцепцију
иутомсмислусачињенјетекстрезолуцијеВеликенарод
не скупштине.Међутим, на сам дан одржавања скупшти
не, ЈашаТомић је променио текст резолуције који је сада
одговараоњеговојконцепцији.Томићевпоступакјеомогу
ћилачињеницадасупосланициВеликенароднескупшти
неуглавномбилињеговиистомишљеници.Већинузасвоју
концепцијурадикалисуобезбедилиипутемтзв.императив
нихмандата–напуномоћјимаизабранихпосланикабило
јенаведенодаониморајугласатизадиректноприкључење
Србији.Императивнимандатибилисукарактеристичнипре
свегазаБанат.

ВеликанароднаскупштинаСрба,БуњевацаиосталихСло
венауБачкој,БанатуиБарањисе25.новембра1918.годи
несасталауНовомСаду.Међу757посланикабилоје578
Срба,84Буњевца,62Словака,21Русин,2Хрвата,6Немаца
и1Мађар,укључујућииседамжена,предвођенихЈашином
супругомМилицомТомић.Војвођанскирадикалисуимали
већину, а и наступали су добро организовано и бучно  у
намери да обесхрабре присталице „загребачке” варијанте
уједињења.ЈашаТомићсепосланицимаобратиоследећим
речима:„Косовскимученици!Срећновамослобођење!...”,
а резолуција која је једногласно прихваћена била је одраз
радикалскихидеја:„1.МолимовладубратскеСрбије,дана
Конгресумиразаступанашеинтересе.2.Прикључујемосе
КраљевиниСрбији,којасвојимдосадашњимрадомираз
виткомујемчаваслободу,равноправност,напредакусваком
правцу,несамонама,негоисвимсловенскимпаинесло
венским народима, који с нама заједноживе. 3.Овај наш
захтевхоћедапомогнеуједноитежњесвијуЈугословена,
јерјеинашаискренажеља,даСрпскавладаудруженасНа
роднимвећемуЗагребуучинисве,дадођедостварањаје
динственедржавеСрба,ХрватаиСловенацаподвођством
краљаПетраињеговединастије”.9Националниммањинама

9 Записник Велике народне скупштине, Рукописно одељење Матице
српске,М.7417.
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посебносугарантованасваправа,штојезатраженоизају
жнословенски живаљ ван граница новостворене државе.
ДругомусвојеномрезолуцијомБанат,БачкаиБарањапро
гласилисуотцепљењеодУгарскеиоснованајепосебнаНа
роднауправазаБанат,БачкуиБарању.Светеодлукепредо
ченесуследећегданарегентуивладиСрбијеодстранечла
новаизНовогСадаупућенеделегацијеисаодобравањем
су прихваћене. Запамћене су и речи задовољства Николе
Пашића:„ЗнаосамдаћепотомциЧарнојевићевихСрбапо
трефитикакотреба”.ОодлукамаНовосадскеиПодгоричке
скупштинеобавештенису званичноипосланициНародне
скупштинеКраљевинеСрбије.

Унеколикодругачија била је судбинаСрема, који је биоу
саставуХрватскеиСлавоније.Сремскирадикалисупитање
припадностиСремапостављалиинасастанцимаНародног
вијећа,претећидаћеуслучајуоклевањасауједињењемза
тражитиприсаједињењеСремаСрбији.Предизасланицима
народних већа из стотинак сремских места, 24. новембра
назборууРумидонетајерезолуцијакојомјепроглашено
„условно”уједињењесаСрбијом,односнозатраженојеод
Народног вијећа дашто пре приступи завршетку процеса
уједињења,илићесеСремдиректноприпојитиСрбији.Тон
овом вишестраначком збору давали су сремски радикали,
пресвихЖаркоМиладиновићиМиланНедељковић,аоод
лукамасуобавештенеиВеликанароднаскупштинаизагре
бачкоНародно вијеће. Будући да је, недељу дана касније,
НародновијећеприхватилоуједињењесаСрбијом,Сремсе
нијеодвојиоодХрватскеиуновудржавујеушаокаоњен
део,штојеиостао,узразличитеполитичкеперипетије,све
до1924.године.Сведотадасремскирадикалисуусвојим
написимајадиковализбогтогаштонаРумскомзборуније
донетаодлукаобезусловномприкључењуСремаСрбији.10

Простором Баната, Бачке и Барање је, по одлуци Велике
народнескупштине,управљаоВеликинароднисавет,тело
које јебројалопедесетчланова.КаоизвршниорганВели
когнародногсаветауспостављена јеНароднауправа,која
је имала једанаест одсека са народним повереницима на
челу. За председника Великог народног савета изабран је
радикалСлавкоМилетић, а радикали су добили само два
ресорауНароднојуправи–запривреду(повереникМита
Клицин)и зафинансије (ВладаМанојловић).Радикалису
преузели и функције великих жупана Торонталске и Бач
кободрошке жупаније (Славко Жупански, односно Коста

10Бјелица,С.(2005)Ра ди ка ли у Вој во ди ни 19191941,Београд:Задужбина
Андрејевић,стр.3840.
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Бугарски).Народнауправа заБанат,БачкуиБарању,чији
јеглавнизадатакбилопреузимањеуправенавојвођанском
просторуодстаре,мађарскеадминистрације,неочекивано
јенаилазиланаопструкцијусрпскихвласти, апрвипред
седниквладеКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца,Стојан
Протић,ускоројепозваонадемисијуНароднеуправе.Њена
коначналиквидацијапроглашенаје11.марта1919.године.11

КадасуунаступајућемвременуВојводинуснашлееконом
скенедаће,многисуњиховеузрокепроналазилиуукидању
покрајинске управе, зашта је кривица приписивана руко
водству војвођанских радикала ињеговом несналажењу у
новомвремену.ПремапризнањусамогЈашеТомића,кадаје
насастанкусапредставницимасрпскевладеиизасланици
маНародногвијећаизЗагребапостављенопитањештаВој
водинатражизасебе,онјеодговорио:„Ништа!Србијанас
јеослободилаихвалајој!”Војвођанскерадикалесуњихови
супарнициоптуживалиидасуисамирадилинараспушта
њуНароднеуправе,збогтогаштоимнијеодговаралањена
страначкаструктура.Унареднимгодинама,војвођанскира
дикалисуувексапоносомистицалисвојезаслугезауспе
шанзавршетакпроцесаприсаједињењаВојводинеСрбији.
Међутим,стварностновостворенеКраљевинеСрба,Хрвата
иСловенацачестоједоводиладоразочараностимногихра
дикалскихпрвака,паисамогЈашеТомића,којијенаводно
слутио: „Ако они овако наставе, ова наша прва генераци
јаслабоћеиматикористодослобођења.Мићемосеопет
моратиборитикаоипре,разликајесамоутом,штоћемо
местоуВацићиуПожаревац“.

Из во ри:
ЗаписникВеликенароднескупштине,Рукописноодељење
Матицесрпске,М.7417.

ЛИТЕРАТУРА
Бјелица,С.(2005)Ра ди ка ли у Вој во ди ни 19191941,Београд:
ЗадужбинаАндрејевић.

Вељановић,З.(2017)Ју го сла ви ја – по тре ба или за блу да?,Нови
Сад:МузејВојводине.

Јудин,Љ.(1968)ОрадународнеуправезаБББ19181919,
Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у кебр.51,НовиСад:
Матицасрпска.

11Јудин, Љ. (1968) О раду народне управе за БББ 19181919, Зборник
Матице српске за друштвененаукебр. 51,НовиСад:Матица српска,
стр.51.



26

СЛОБОДАН БЈЕЛИЦА

Крестић,В.(1995)Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848
1918,Београд:БИГЗ.

Лебл,А.(1979)Гра ђан ске пар ти је у Вој во ди ни 18871918,Нови
Сад:Филозофскифакултет.

Милутиновић,К.ВојводинаистварањеЈугославије,у:При са
је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји(1993),НовиСад:Музеј
Војводине.

Његован,Д.(2004)При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји,НовиСад:
МузејВојводине.

Петровић,М.(1951)БеоградилиЗагреб?,Ле то пис Ма ти це  
срп скебр.3,НовиСад:Матицасрпска.

Ракић,Л.(1975)Ра ди кал на стран ка у Вој во ди ни до по чет ка ХХ 
ве ка,НовиСад:Филозофскифакултет.

ЋирићБогетић,Љ.(1972)СтавовиидржањепрвакаСрпске
народнерадикалнестранкеуВојводиниувремеПрвогсветског
рата,Исто ри ја ХХ ве кабр.12,Београд.

SlobodanBjelica
UniversityinNoviSad,FacultyofPhilology–HistoryDepartment,NoviSad

THERADICALPARTYCONCEPTFORVOJVODINA`S
UNIFICATIONWITHSERBIAIN1918

Abstract

WhentheWorldWarIbrokeout, theRadicalPartyceasedoperating
along with all other Serbian organizations in AustriaHungary. Its
leaders spent the subsequentwaryears in the internment.Theabove
mentioned Radicals reactivated during a rather tumultuous autumn
in1918.TheRadicals fromSrem, ledbyŽarkoMiladinović, started
theircooperationwiththeNationalCouncilfromZagreb.Theirmain
activitiesweretoprotecttheSerbiannationalinterestsandtodemand
an unconditional unification with Serbia. The Radical leaders from
Bačka,BaranjaandBanatheadedby JašaTomićwereverycautious
in their public appearancesbecause theywere not sure of the future
oftheHungarianborders.ItwasnotuntilthebeginningofNovember
thattheSerbianNationalBoardwasformed.Anumberofsuchbodies
were formed inmanyplaces all overVojvodina.The culminationof
these activities was the Great NationalAssembly held in Novi Sad
onNovember25th.DuetotheRadicalsandJašaTomićespecially,a
decisiontoannexBačka,BaranjaandBanattoSerbiawasmadeinthis
Assembly:theydecidedtojointhemdirectlytoSerbiaandnotthrough
the National Council in Zagreb, which was the other alternative.A
daybeforetheabovementionedevent,representativesoftheNational
CouncilfromSremalsoexpressedtheirsupporttoadirectunification

withSerbiaattheirmeetingheldinRuma.

Keywords: Vojvodina, World War I, unification, Serbia


