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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ПЕРИОД ДРЖАВНО-ПРАВНОГ 
ПРОВИЗОРИЈУМА ПРВЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ДРЖАВЕ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА (1918–1921)

САЖЕТАК. Прва заједничка држава Јужних Словена, односно Срба, Хрвата и Сло-

венаца није настала једним актом и одједном, него је настајала у пери-

оду од три године (од 1918. до 1921). С обзиром на то што у овом перио-

ду није постојао Устав, а како ни државе не може бити без устава, онда

се овај период назива провизоријумом државе. Али и касније, када је

1921. године усвојен први устав – Видовдански устав, овај устав није

био легитиман зато што није донет сагласношћу сва три народа. Срп-

ске партије су се залагале за централистички уређену државу, а партије

из подручјâ са хрватском, словеначком и муслиманском већином, и по-

јединепартије из Македоније, за конфедералну и федерално уређену

државу. Хрватским партијама није био циљ стварање заједничке држа-

ве, али су на тако нешто прећутно пристале да би добили територију на

којој су живели Срби. Српски народ је у заједничкој држави видео

остварење идеје словенског јединства, док је словеначки, а посебно хр-

ватски народ у заједничкој држави видео само прелазно решење које је

требало да им обезбеди Србија: ослобађање од аустро-угарске власти и

међународно признање, чак и на територијама на којима хрватски на-

род није имао већину. Хрватске партије су тражиле децентрализацију

у односу на власт, док, с друге стране,  нису биле спремне да признају

ни минимум права српском народу који је живео у покрајинама на које

је хрватско политичко вођство претендовало.
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Ра1 је 4римљен 8. мар:а 2017, а 4рихваћен за оBјављивање на сас:анку Ре1акције ЗBорника о1р-
жаном 22. јуна 2017.
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Први 1ецемBар 1918. Rо1ине – 1а:ум 4о1ношења а1ресе ЈуRосло-
венскоR клуBа Краљу СрBије Алексан1ру I Карађорђевићу сма:ра
се :рену:ком ка1а је нас:ала 4рва заје1ничка 1ржава Јужних
Словена. Међу:им, овај :рену:ак се само симBолично узима као
момена: нас:анка нове 1ржаве. У с:варнос:и, у смислу функ-
ционалних инRеренција 1ржавне влас:и, нова 1ржава није нас:а-
ла о1је1ном, 1ок у формалном смислу, у смислу највиших 4рав-
них ака:а 1ржаве, 1акле не само ус:ава неRо и закона који
реRулишу ус:авну ма:ерију, нова 1ржава не само 1а није нас:ала
о1је1ном и у је1ном :рену:ку, неRо 4роцес њеноR нас:ајања није
Bио окончан ни 1о 6. а4рила 1941. Rо1ине.

Ус:ав 4рве заје1ничке 1ржаве Јужних Словена 1оне: је :ек на-
кон :ри Rо1ине њеноR 4ос:ојања. Иако, и 4о 1ефиницији, сложе-
на 1ржава нас:аје ус:авом (Лукић, 1995, с:р. 352), у овом случају
је 4ос:ојало не:и4ично решење 1а је 4рво 1ржавна влас: заје1-
ничке 1ржаве 4очела 1а функционише, 4а је :ек након неколико
Rо1ина усвојен ус:ав као основни ак: 1ржаве. У4раво за:о ш:о је
у овом 4ерио1у 4ос:ојала само фак:ичка 1ржавна влас: која је
функционисала на основу 4оје1иних закона Краљевине СрBије,
овај се 4ерио1 – 4ерио1 о1 1. 1ецемBра 1918. Rо1ине 1о 1оношења
Ви1ов1анскоR ус:ава 1921. Rо1ине, назива 4ерио1ом 1ржавно–
4равноR 4ровизоријума, који оBухва:а временско раз1оBље ка1а
је 1ржавна влас: у реалнос:и функционисала, али је Bила у 4и:а-
њу фак:ичка влас:, влас: које се није вршила на основу 4равних
ака:а.

Овај 4ерио1 се може 4осма:ра:и са 4равноR и са фак:ичкоR
ас4ек:а. У 4равном смислу новонас:ала заје1ница у овом 4ерио-
1у није 1ржава неRо 4ровизоријум 1ржаве. У овом 4ерио1у нема
је1не, неRо више 1ржава, о1носно 4ос:ојала је само намера о
с:варању савеза 1ржава, 1акле није Bило ни 4уноважноR основа
за савез 1ржава, јер ак: на основу које је савез нас:ао – Крфска 1е-
кларација– није ра:ификован! Дакле, иако је 1овољно 1а веза из-
међу ен:и:е:а (не можемо рећи 1ржава, јер Хрва:ска и Словени-
ја нису Bиле међунаро1но 4ризна:е као 1ржаве, већ их је само
СрBија 4ризнала 1а Bи моRла формално4равно 1а за4очне и окон-
ча 4роцес ује1ињења са њима) 4ос:оји на основу међунаро1ноR
ак:а, леRи:ими:е: :аквоR међунаро1ноR савеза је, зBоR изос:анка
ра:ификације 1иску:аBилан, с је1не с:ране, 1ок с 1руRе с:ране,
како 1ржаве, и 4осеBно савезне 1ржаве, нас:ају ус:авом, он1а у
овом 4ерио1у није Bило ни 1ржаве, јер није Bило ни ус:ава на
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основу којеR Bи, у овом случају савезна 1ржава, нас:ала. Ов1е се
само ра1и о :оме 1а је међунаро1ном уRовору 4ризна:о важење
као 1а је ра:ификован, :ако ш:о му је 1а: 1ржаво:ворни значај,
о1носно значај ус:авних 4равила. Правни ак:и који су у овом
:рену:ку 4ос:ојали и на основу којих је заје1ничка 1ржава у
о1ређеној мери функционисала јесу 4оје1ини закони Краљевине
СрBије, чија је важнос: 4ро:еRну:а на :ери:орију заје1нице (Жи-
вановић, 1996, с:р. 209), :е је на :ај начин 4о4уњен 4равни ваку-
ум.

Међу:им, овакав начин 4о4уњавања 4разнина, 4осеBно 1ис-
кон:инуи:е:а у нас:анку 1ржаве, није моRао Bи:и 4равни ваљан.
Ваљан Bи Bио ка1а Bи заје1ничко 4ре1с:авничко :ело 4о:вр1ило
важнос: Ус:ава Краљевине СрBије 1о 1оношења новоR ус:ава, као
о4ш:е основе на основу чеRа Bи он1а 4о 4о:реBи Bило моRуће
4рихва:а:и и 4ро:еза:и важнос: 4оје1иних закона СрBије на
целу нову заје1ничку 1ржаву. Међу:им, :о се није 1есило, неRо се
кренуло су4ро:ним 4ос:у4ком који и :акав није 1овршен 1о кра-
ја, јер је усвојен нови – Ви1ов1ански ус:ав након :ри Rо1ине о1
формирања заје1ничке 1ржаве, а у међувремену су важили зако-
ни СрBије Bез икаквоR 4равноR основа, с :им ш:о, ни ка1а је 1оне:
Ви1ов1ански ус:ав, није решено 4и:ање о1носа ака:а који су
Bили на снази и новоR ус:ава.

У овом 4ерио1у је хиBри1ним решењима, чији је оBавезујући
смисао 4равно :ешко или немоRуће оBјасни:и и Bрани:и, 1а: ка-
рак:ер важеће 4равне норме. То је Bила си:уација у којој је им4е-
ра:ив нужнос:и, који није имао ал:ерна:иву у ин:ересу с:вара-
ња 1ржаве као је1иноR моRућеR решења, условљен 4оли:ичким
неслаRањима о Bу1ућем 1ржавно-4равном ус:ројс:ву 1ржаве, за-
узео мес:о им4ера:ива норме: 4ровизоријуму, који је Bио ну-
жнос:, а не изBор, у 4равном смислу 1а:је значај 1ржаве.

За разлику о1 4равноR, у фак:ичком смислу, у овом 4ерио1у је
заје1ничка 1ржава функционисала. Крфска 1екларација се сма-
:рала ак:ом на основу којеR је 1ржава нас:ала, али само :олико и
ниш:а више, јер није ни моRла 1а 4ружи основа за неш:о више, с
оBзиром на :о 1а је са1ржавала само неколико најо4ш:ијих
4ринци4а који се :ичу орRанизације 1ржаве, и који је накна1ним
4равним ак:има :реBало конкре:изова:и. Након ње, :реBало је
усвоји:и ус:ав, али  нису се ви1еле никакве 4ре4река 1а 1ржава
фак:ички 4ос:оји у међувремену. Још мање је Bило 4ре4река 1а
се оваква заје1ница емо:ивно не 1оживљава као нова 1ржава, као
ш:о је :о Bио случај у СрBији и ко1 СрBа. Заје1ница је у смислу 1р-
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жавних инRеренција заис:а функционисала, и :о не само у сво-
јим уну:рашњим о1носима (јер уну:ар 1ржаве су 4ос:ојали цен-
:рални орRани који су оBезBеђивали леRи:ими:е:, као ш:о је 4ар-
ламен: који је Bио 4рви заје1нички 4арламен: нас:ао већ у
4ерио1у 1ржавно-4равноR 4ровизоријума, а којем су 4еча: 1ала
1ва 1руш:вено-4оли:ичка момен:а: 1ос:иRну:и с:е4ен развоја
RрађанскоR 1руш:ва и 4арламен:арноR живо:а, и :рену:ни о1нос
4оли:ичких снаRа у 1ржави – Gligorijević, 1979, с:р. 17), неRо је
функционисала и у међунаро1ним о1носима. И ос:але 1ржаве,
4ре свеRа велике силе, у међунаро1ним о1носима 4ризнале су
нову 1ржаву, о1носно нису у њеном нас:анку ви1еле ниш:а 4ро-
Bлема:ично, осим наравно 4оје1иних сусе1них земаља које су
имале о:ворене :ери:оријалне, верске, економске и 1руRе ас4и-
рације, и Ва:икана, 4а су само зBоR :оRа :акве сре1ине не4рија-
:ељски Bиле рас4оложене 4рема њој и о1уRовлачиле с њеним
4ризнањем.

У сваком случају, 4равно и фак:ичко с:ање се у овом 4ерио1у
1ирек:но разилазе,јер инс:и:уције и орRани нису нас:али као
4осле1ица 4ос:ојања о1Rоварајућих норми и на основу њих, неRо
оBрну:о, као ш:о :о 4римећује СлоBо1ан Јовановић: 4ривремено
наро1но 4ре1с:авниш:во, краљ, вла1а и цела 1ржава нас:али су
фак:ичким 4у:ем (Gligorijević, 1979, с:р. 23). Држава је функцио-
нисала ма1а је 4равно Bила мањкава, иако начин формирања не-
ких орRана, 1а узRре1 4оменемо, никако није моRао 1оBи:и е4и-
:е: 1емокра:скоR, као ш:о је :о Bио случај са 4ривременим на-
ро1ним 4ре1с:авниш:вом, с оBзиром на :о ш:о 4ривремени
4арламен: није Bио изаBран наро1ним Rласањем неRо вла1иним
указом (Gligorijević, 1979, с:р. 26). Не Bи :реBало меша:и 4равну
основанос: и 1емокра:ичнос:, Bу1ући 1а неш:о може Bи:и 4рав-
но ваљано иако није основано на начелима 1емокра:ије, али у
овом случају за формирање 4ривременоR 4арламен:а није Bило
ни 4равних основа за њеRово ок:роисање 4а ни формирање, ш:о
значи 1а овај орRан ни:и је формиран 1емокра:ским 4у:ем ни:и
на основу важећих 4равних ака:а. Али ће и 4равна ваљанос: ак:а
на основу којеR ће Bи:и с:ворена 1ржава – Ви1ов1анскоR ус:ава,
ос:а:и мањкава, 4ош:о 4ре1с:авници хрва:скоR наро1а, као кон-
с:и:у:ивноR, нису Rласали за Ви1ов1ански ус:ав (Guzina, 1964,
с:р. 111–112), ш:о се, Bар ко1 вла1е и 1вора, није сма:рало 4ре-
4реком за важење :оR ус:ава ни:и сме:њом 1а 1ржава, чије се
основе налазе у4раво у :ом ак:у, и4ак функционише.
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Перио1 1ржавно4равноR 4ровизоријума је у 4оли:ичком сми-
слу Bио ис4уњен 1еBа:ама, сукоBима, свађама, 1искусијама и ра-
зилажењима о ус:ројс:ву заје1ничке 1ржаве, које је :реBало 1а
свој формални оBлик 1оBије у ус:аву. У4раво :и 4ре1лози ус:рој-
с:ва нове заје1нице, као и о1носи између 4оли:ичких 4ре1с:ав-
ника, 4рвенс:вено ср4ских и хрва:ских 4оли:ичких 4ар:ија, нај-
Bоље 4ре1очавају рас4оложење наро1а из којих је Bила сас:авље-
на 1ржава, као и мимоилажења о конце4цији међусоBних о1носа
и ус:ројс:ва нове заје1нице.

Тако је у фази ус:авних нацр:а, Наро1ни клуB 4о1нео  4ре1лоR
4о којем Bи 4ос:ојали ен:и:е:и чији Bи се о1нос са цен:ралним
орRанима моRао окарак:ериса:и као 1ржава уређена као сасвим
слаBа фе1ерација или као јака конфе1ерална 1ржава (Јовановић,
1924, с:р. 40–43) у којој се 4окрајине скоро изје1начавају с 1ржа-
вама.

Нацр: ЈуRословенскоR клуBа 4ре1виђао је неш:о јачу везанос:
4окрајина за цен:ралне орRане (Јовановић, 1924, с:р. 43–46), али
је 4о :ом нацр:у 4ре1виђена Далмација с4ојена са Босном као
још је1на 4окрајина, 4а Bи се у :ом случају, 4оре1 Хрва:ске и Сло-
веније, 1оBила још је1на 4окрајина са ка:оличком већином на-
с4рам :ри 4окрајине са већином с:ановниш:ва које је Bило 4ра-
вославне вероис4овес:и (Јовановић, 1924, с:р. 44).

Било је 1ос:а 1руRих 4ре1лоRа, ш:о све Rовори у 4рилоR чиње-
ници 1а је 1ржава о1 4оче:ка у смислу њене :ери:оријалне орRа-
низације, а 4осеBно у смислу о1носа 4окрајинских 4рема цен-
:ралним орRанима, 1руRачије виђена ко1 влас:и и ко1 о4озици-
је. Те ће разлике ос:а:и 1о краја заје1ничке 1ржаве. Оне су се
сас:ојале, укра:ко, у :оме 1а је вла1а инсис:ирала на 4рос:ој 1р-
жави о1 које је конце4ције у 4оче:ку Bила с4ремна 1а чини мале
ус:у4ке, али само он1а ка1а је :о Bило крајње нужно и 1о мере ко-
јом не Bи, 4о њеној 4ерце4цији, Bила уRрожена 4ројекција цен-
:рализоване 1ржаве. У :аквој 1ржави, вла1а је сма:рала 1а ис:о-
ријске, е:ничке и верске разлике нису Bило 1овољно јак арRуме-
на: који Bи :реBало уважи:и 4риликом решавања с4ора између
вла1е и о4озиције. Вла1а је мноRо јачим сма:рала арRумен:е који
целоку4но с:ановниш:во 1ово1е у везу која Rа чини је1ним наро-
1ом, а разлике између наро1а се нису увек сма:рале кључним
кри:еријумом, 4осеBно не ка1а је :о :реBало 1а Bу1е науш:рB
ефикаснос:и 1ржаве и њених орRана. Умес:о е:ничко-верских,
вла1а је сма:рала 1а :реBа има:и у ви1у арRумен:е јачања 4ри-
вре1е и 1ржаве.
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С 1руRе с:ране, 4оли:ичком вођс:ву хрва:скоR и словеначкоR
наро1а 4ревасхо1но је Bило с:ало 1о уважавања ис:оријских и
е:ничко-верских разлика и њиховоR формализовања – 1авања
ус:авне и законске форме :им разликама. На :им разликама је
:емељена арRумен:ација свакоR с:ава 1а о1 4окрајине :реBа 1а
нас:ане ен:и:е: са а:риBу:има 1ржаве или 4олу1ржаве.

Док је, са је1не с:ране, ср4ско 4оли:ичко вођс:во у савезу ви-
1ело 1ржаво:ворни савез, чију ће најјачу основу чини:и 4оли-
:ичке 4ар:ије у СрBији и ср4ска 1инас:ија, 1о:ле је, са 1руRе
с:ране, хрва:ско и словеначко 4оли:ичко вођс:во у новом ква-
зи-1ржавном савезу Јужних Словена ви1ело само начин 1а 1ођу
1о својих националних 1ржава. СрBија, о1носно савез са њом, ви-
1ео се као начин нас:анка 1ржаве Хрва:а и Словенаца. Ко1 неких
ау:ора се ис:иче 1ос:а чу1ан с:ав: на је1ној с:рани, ис:иче се
BорBа хрва:скоR наро1а за о:це4љење о1 Аус:роуRарске иако је,
4о ис:има, на 1руRој с:рани, Хрва:ска са Аус:роуRарском Bила у
о1носу реалне уније, и, како се наво1и, имала Rо:ово а4солу:ну
војну, 4олицијску, у4равну и сваке 1руRу самос:алнос:! – Bićanin,
1938, с:р. 35).

И1еја 4оли:ичких 4ре1с:авника словеначкоR и 4осеBно хрва:-
скоR наро1а Bила је 1а у заје1ници :реBа 1а 4ос:оје равно4равни
ен:и:е:и са 4рероRа:ивима 1ржава, 1ок Bи се у с4ољним о1носи-
ма, као Rаран: суверенос:и 1о 4о:4уноR осамос:аљења :ери:о-
рије на коју су 4ре:ен1овали Хрва:и, ви1ела Краљевина СрBија,
као с:арија и јача 1ржава, сила 4оBе1ница у Првом све:ском ра-
:у, која је у :ом :рену:ку имала велики међунаро1ни ау:ори:е:.
На заје1ничку 1ржаву је он1а, 4о овим конце4цијама, :реBало
4рене:и  само онолико инRеренција колико је :о Bило нео4хо1но
1а Bи се очувала самос:алнос: новонас:алих и не4ризна:их 1р-
жава – Хрва:ске и Словеније,  не желећи 1а :ај савез 4ос:ане 1р-
жавни, а још мање 1а :а 1ржава Bу1е ефикасна у мери која Bи мо-
Rла 1а 4ос:ане сме:ња се4ара:изму Хрва:ске и Словеније. И вла-
1а и о4озиција су скоро за све време :рајања заје1нице (1о
с:варања Бановине Хрва:ске) ос:а:и уко4ане на овим 4озиција-
ма, ви1ећи у њима услов sine qua non (ш:о 4осеBно важи за о4о-
зицију), као и :о 1а ће овакве разлике Bи:и извор с:алних 4оли-
:ичких сукоBа. Колико је о4озиција инсис:ирала на савезу, 4о
моRућс:ву међунаро1ном, а не на је1ној 1ржави, :олико је вла1а,
нарочи:о у 4оче:ку, Bила с4ремна мноRо више 1а 4о4ус:и у Bило
чему 1руRом, само не 4о 4и:ању инRеренција заје1ничке 1ржаве,
као ш:о је Bио случај са социјалним 4роRрамом, који је у Ви1ов-
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1анском ус:аву у о1носу на 4ре1лоRе у највећем 1елу и 4рихва-
ћен (Јовановић, 1924, с:р. 45–46, 49–50, 51–52).

Дакле, 4о 4и:ању 1ецен:рализације, као је1ном о1 кључних
4и:ања сваке 1ржаве, а за ову 1ржаву, 1о1али Bисмо о1 су1Bоно-
сноR значаја, си:уација је Bила :аква 1а је цен:ралис:ичка кон-
це4ција зас:у4ана у СрBији, 4рвенс:вено оличена кроз ра1икал-
ну и 1емокра:ску с:ранку (ГлиRоријевић, 1979, с:р. 280), а фе1е-
ралис:ичко и конфе1ералис:ичко 1ржавно уређење у Хрва:ској,
Словенији, међу Муслиманима, и у Маке1онији (Gligorijević,
1979, с:р. 284–289).

Поли:ички о1носи нису Bили :акви каквим су 4ре1с:ављани у
сре1инама са хрва:ском већином: 1а је СрBија х:ела 1а ос:вари и
осиRура свој су4ериоран 4оложај, између ос:алоR и инс:и:уцио-
налним сре1с:вима као ш:о је на1Rласавање, а хрва:ска и слове-
начка с:рана х:еле 1а :о с4рече јаким оRра1ама, о1носно 4у:ем
законо1авних и у4равних инRеренција. То је Bио само изRовор
хрва:ских и словеначких 4оли:ичких 4ар:ија. Суш:ина је Bила
1а оно 4ро:ив чеRа је хрва:ска с:рана Bила у о1носима са СрBи-
јом, јес:е :о ис:о је 4римењивала на 4о1ручјима на којима Хрва-
:и нису чинили е:ничку већину. Тако су на 4о1ручју ау-
с:ро-уRарске ЈуRославије, 4оре1 Хрва:а и Словенаца живели и Ср-
Bи, Муслимани и ос:али. Хрва:ска већина 4реко своR 4оли:ичкоR
вођс:ва за све :е ос:але наро1е није 4ре1виђала, ни:и имала у
ви1у никаква законо1авна или у4равна овлашћења, иако су ра-
злике које је хрва:ско 4оли:ичко вођс:во ис:ицало у о1носима
са ср4ском вла1ом у ис:ој мери 4ос:ојале и у о1носу са 1еловима
1руRих наро1а који су живели на :им 4рос:орима. Та се 4рава 1е-
ловима ос:алих наро1а нису 4ризнавала, 4осеBно не као основ
зBоR којеR Bи и они :реBало 1а имају 1ецен:рализована 4рава,
ис:а онаква каква је хрва:ска 4окрајина за сеBе :ражила у заје1-
ничкој 1ржави. 

„Ср4ска Bуржоазија, 4оли:ичка афирмисана у ос:вареном нацио-
налном 4окре:у у BорBи 4ро:ив ис:рошене Турске и са им4ерија-
лис:ичким :ен1енцијама 4рема јуRословенским 4окрајинама које
су се и 4оче:ком XX века налазиле или 4о1 Турском или 4о1 Ау-
с:ро–УRарском, као Маке1онија, БиХ, Војво1ина уколико је нас:о-
јала на ује1ињењу замишљала је ује1ињење као 4ри4ојење и :их
4окрајина СрBији. Ка1 се ује1ињење конкре:но 4ос:авило ис:и
с:ав је 4роширен и на Хрва:ску и на Словеначку, с :им ш:о су неке
с:ранке у Хрва:ској 4олазиле са сличних 4озиција, само за Хрва:-
ску“ (Guzina, 1964, с:р. 111).
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Дакле, зах:ев за цен:рализацијом није се само СрBији моRао
4ри4иса:и, јер оно ш:о је СрBија х:ела у заје1ници, :о је ис:о х:е-
ло хрва:ско вођс:во 4рема 4речанским СрBима, с :им ш:о је ср4-
ска с:рана оваквим с:авом имала за циљ заш:и:у СрBа који су
живели ван СрBије, 1ок су циљеви хрва:ске и1еолоRије Bили хе-
Rемонис:ички у о1носу на 4речанске СрBе. За разлику о1 СрBије
која није 1ово1ила у 4и:ање Хрва:е или Словенце као 4оли:ичке
наро1е, 4равашка и1еолоRија је СрBе 4ризнавала само као е:нич-
ки, не и 4оли:ички (1ржаво:ворни) наро1, а касније им нису
4ризнавана ни е:ничка, ни верска 4рава.

Међу:им, 4ос:оји још је1на велика разлика између 4оложаја
Краљевине СрBије у новој 1ржави и ен:и:е:а у којем су већину
чинили Хрва:и у о1носу на нехрва:ско с:ановниш:во, а која се
сас:оји у :оме 1а су Хрва:и и Словенци нас:у4али у име свих ау-
с:ро-уRарских ЈуRословена, 1акле и у име СрBа. Циљ 4оли:ичкоR
вођс:ва Хрва:а и Словенаца Bио је не заје1ничка 1ржава са СрBи-
јом, неRо је СрBија :реBало 1а 4ослужи као фак:ор који Bи с:во-
рио, а 4о:ом Rаран:овао међунаро1ни суBјек:иви:е: ових ен:и-
:е:а, и 4осеBно њихове с4ољне Rранице на 4о1ручјима на којима
су сма:рали 1а имају 4раво, 1акле и на :ери:орије на које хрва:-
ски наро1 није Bио у већини. Хрва:има и Словенцима је СрBија
Bила сре1с:во, а не циљ, зBоR чеRа су све време инсис:ирали на
с:варању 1ржава у 1ржави, ш:о је на крају и резул:ирало с:вара-
њем 1939. Rо1ине Бановине Хрва:ске, као уво1 у рас4а1 1ржаве.

Тако 1а се не можемо сложи:и са с:авом 1а су размирице из-
међу 1ве с:ране нас:у4иле усле1 разлике у кул:ури и наме:ања
кул:уре 4равославних СрBа Хрва:има и Словенцима који 4ри4а-
1ају кул:ури сре1ње Евро4е. Мислимо 1а 4роBлем није кул:уро-
лошке 4риро1е неRо на4ро:ив, у 4и:ању је 4роBлем 1ржавне и
:ери:оријалне 4риро1е. Кул:ура, о1носно разлике у њој, у сми-
слу :ра1иције и фолклора, није у овом случају Bила извор 4оли-
:ичких сукоBа, ш:о наравно не значи 1а је она Bила Bез значаја на
о1носе у новој 1ржави. Она ће 4ре1с:авља:и формални 4роBлем
за унификацију 4рава, ка1а је неке чињенице :реBало је1инс:ве-
но реRулиса:и. Ако је кул:ура Bила основ размирица, он1а је :о
кул:ура, не у њеном најужем, 1уховном смислу неRо у смислу
свеуку4нос:и ис:оријских и ак:уелних социјално-1уховних оBе-
лежја наро1а који су и4ак имали 1руRачију ис:орију (в. Јовано-
вић, 1924, с:р. 62).

Суш:ина о1носа у заје1ници Bила је  1а је за све време :рајања
заје1ничке 1ржаве, о1 1918. 1о 1941. Rо1ине, Bио карак:ерис:ичан
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сукоB 1ве о4ције: цен:ралис:ичке и 1ецен:ралис:ичке, ин:еRра-
циионе и 1езин:еRрациионе. Децен:ралис:ичка конце4ција није
4о1разумевала меру 1ецен:рализације која не уRрожава 1ржав-
но је1инс:во неRо је у4раво 4о1разумевала с:е4ен 1ецен:рализа-
ције који сложену 1ржаву 4ре:вара у конфе1ерацију, о1носно, у
1ецен:рализацији је као 4ривременој 4равној формули Bио 4ро-
нађен начин с:варања националних 1ржава Хрва:ске и Словени-
је (Перић, 1940, с:р. 4).

У овом 4ерио1у је законо1авна ак:ивнос: 4ре1с:авничкоR ор-
Rана нове 1ржаве изос:ала усле1 њеRове Bлока1е о1 с:ране хрва:-
ских и словеначких 4ре1с:авника који нису х:ели 1а се нова 1р-
жава оснажи, између ос:алоR, и 1оношењем 4равних 4ро4иса.
Највећи Bрој закона Bио је 1оне: на ау:ори:а:иван начин, краље-
вим ак:има након увођења монархо1ик:а:уре 6. јануара 1929. Rо-
1ине. 

Дакле, 4ерио1 1ржавно-4равноR 4ровизоријума који је :рајао
:ри Rо1ине јес:е 4ерио1 у којем су Јужни Словени, мож1а 4рви
4у: у својој ис:орији, Bили у си:уацији 1а рела:ивно самос:ално
уре1е своје о1носе. Међунаро1на си:уација је Bила :аква 1а се
Турска, након Балканских ра:ова, 4овукла с :ери:орије Јужних
Словена, Аус:роуRарска монархија је нес:ала, с њом и аRресивне
амBиције 4рема јуRоис:оку Евро4е, 4рвенс:вено 4рема СрBији.
СрBија, као 4ро:аRонис:а и1еје о ује1ињењу Јужних Словена, из
ПрвоR све:скоR ра:а изашла је као 4оBе1ница и са великим ау:о-
ри:е:ом, :ако 1а су јој, у 4ринци4у, све велике силе Bиле накло-
њене, осим ЕнRлеске која је у женевским 4реRоворима са ср4ском
вла1ом зас:у4ала хрва:ске ин:ересе (С:ефановски, 2004,
с:р. 105–106) – иако се у 4рвом све:ском ра:у 4ро:ив Хрва:ске Bо-
рила (4о1вукао С. А.), која је 4рис:ајала на с:варање нове 1ржаве,
али 4рема својим и хрва:ским ин:ересима. Међу:им, и 4оре1
:оRа ш:о више нико није с:ајао на 4у:у ује1ињењу, 1о ује1ињења
није 1ошло на леRи:иман начин, :ако 1а је 4ерио1 1ржавно4рав-
ноR 4ровизоријума у4раво значајан 4о :оме ш:о је у овом 4ерио-
1у Bило 4о:4уно јасно или је :реBало Bи:и јасно 1а није Bило
основа за с:варање заје1ничке 1ржаве, јер је 4рвенс:вено хрва:-
ски наро1 нес4орно 4оказао 1а не жели с:варање икаквоR савеза
са СрBијом. Три Rо1ине је :рајало 4реRоварање круне 4реко ср4-
ске вла1е са хрва:ским с:ранкама и на крају је с:ворена „1ржа-
ва“ Bез Rласова хрва:ских 4осланика. Ви1ов1ански ус:ав је 1921.
Rо1. изRласан уз 4омоћ муслиманских Rласова којима је вла1а
оBећала ис4ла:у заос:але рен:е (Šišić, 1920, с:р. 110–111). Ов1е се
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није ра1ило ни о каквом 4реRласавању на ш:е:у хрва:ских с:ра-
нака, јер :ермин 4реRласавање у 4оли:ичкој 4ракси значи изRла-
савање неке о1луке на не4ринци4ијелан начин, али у леRалном
орRану. Ов1е, инс:и:уција у којој се Rласало, уо4ш:е није Bила ле-
Rална, јер није 4ос:иRну: с4оразум о начину ра1а и Rласању у
ус:аво:ворној ску4ш:ини. О1лука о усвајању Ви1ов1анскоR ус:а-
ва је 1оне:а већином, али 1а Bи се о1луке 1оносиле већином 4о-
:реBно је 1а је 1ржава већ формирана. Крфска 1екларација и
А1реса краљу о1 1. 1ецемBра 1918. Rо1ине се никако не моRу сма-
:ра:и ак:има ус:авноR карак:ера, неRо ак:има којима се 4оказује
намера 1а се жели с:вори:и заје1ничка 1ржава и 1оне:и ус:ав
:акве 1ржаве. А како 1о :рену:ка Rласања о Ви1ов1анском ус:аву
није Bило 1руRоR ус:ава, самим :им ни 1ржаве, :о значи 1а су Ср-
Bија и 4о1ручја насељена аус:ро-уRарским ЈуRословенима Bила у
с:а:усу квазиконфе1ералних о1носа (зBоR изос:але ра:ификаци-
је националних 4арламена:а), 4а су се он1а у :аквим о1носима и
о1луке, ш:о значи и ус:ав, морали 1оноси:и консензусом, а не
већинским сис:емом Rласања, који се 4римењује ка1а 1ржава
већ 4ос:оји. У овом случају су о1ре1Bе Ви1ов1анскоR ус:ава о
ус:авној 4роце1ури 4римењене на 4ос:у4ак њеRовоR 1оношења,
о1носно ус:ав је 4римењен ре:роак:ивно. Овако неш:о сма:ра-
мо 4равно неоBјашњивим, 4а и овај ус:ав у 4о:4унос:и нелеRи-
:имним.

Међу:им, ус:ав је само форма заје1ничких о1носа. Суш:ина је
воља за ује1ињењем, која ко1 хрва:скоR наро1а није 4ос:ојала.
Хрва:и су 1102. Rо1ине изRуBили независнос: (Stefanovski, 2008,
с:р. 14), а целоку4на 4равашка и1еолоRија је имала за циљ 1а чи-
њеницу RуBи:ка независнос:и 4рикаже као својевољно с:у4ање
у савез са УRарима, иако за су4ро:но с:ановиш:е – 1а је Хрва:ска
освојена мачем о1 с:ране УRарске, како :вр1е уRарски ис:орича-
ри, има више арRумена:а (ЧуBриловић, 1939, с:р. 22). Они у Ау-
с:роуRарској монархији нису имали с:а:ус равно4равне нације
неRо су у цен:ралним орRанима Bили зас:у4љени 4реко уRарске
1елеRације, 4а је нес4орно 1а су они Bили 4окорени, а не 1а су
својом вољом Bили у сас:аву Аус:роуRарске монархије и своје-
вољно 4рис:али на 1руRоразре1ни 4оложај у 1ржави. Тако 1а, за
разлику о1 СрBије која је имала :ра1ицију 1ржавнос:и 1о :ур-
ских освајања, а о1 БерлинскоR конRреса о4е: Bила међунаро1но
4ризна:а 1ржава, хрва:ски наро1 у највећем 1елу своје ис:орије
није имао своју 1ржаву. Дакле, разлика у 1ржаво:ворном смислу
између СрBа и Хрва:а Bила је велика. Хрва:ски наро1 се као 1р-
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жаво:ворни није реализовао и за:о ш:о је Bио ускраћен у :ом
смислу, Bило му је с:ало само 1о своје националне 1ржаве.

Са 1руRе с:ране, :ежња за с:варање националне и е:нички чи-
с:е 1ржаве 4ројек:ована је кроз мржњу 4рема СрBима, која 1а:и-
ра из времена формирања војне крајине Аус:роуRарске монархи-
је, у којој су живели СрBи и који су зBоR о1Bране царс:ва о1 :ур-
ских на4а1а уживали самос:алнос: хрва:ских феу1алаца.
И1еолошко уоBличење је мржња 4рема СрBима 1оживела у шо-
винис:ичкој и1еолоRији хрва:скоR 1ржавноR 4рава Ан:е С:арче-
вића (Stefanovski, 2008, с:р. 166). Творци и1еолоRије хрва:скоR 1р-
жавноR 4рава СрBима су ос4оравали 1а је 4оли:ички наро1; на-
ро1 који као :акав има 1ржаво:ворну вољу, а 4о С:арчевићу су
СрBи и Словенци у аус:ро-уRарским 4окрајинама само веш:ачки
с:ворени наро1и о1 с:ране Аус:рије 1а Bи се 4о1војио је1инс:вен
е:нички наро1 (Stefanovski, 2008, с:р. 182–183). И :а мржња 4рема
СрBима с:ално је неRована, на1оRрађивана и 4о4римала 1имен-
зије хрва:ске националне и1еолоRије која ће о1 ДруRоR све:скоR
ра:а кулминира:и. У 4ерио1у 1ржавно4равноR 4ровизоријума,
Хрва:и су мржњу 4рема СрBима још увек моRли 1а кон:ролишу,
зBоR 4оли:ичке калкулације и њихових виших ин:ереса 4а су
4рећу:но 4рис:али на неформално ује1ињење 1о нас:у4ања 4о-
вољноR :рену:ка за реализацију њихових и1еја. Међу:им, нера-
с4оложење 4рема заје1ници са СрBима нису крили.

Са 1руRе с:ране није се ни моRло очекива:и о1 наро1а, који
није имао ни со4с:вену 1ржаву 1а с:вара савезну 1ржаву и, уз :о,
ра1ило се о наро1у ко1 коRа је о1 с:ране клерикалноR шовини-
зма, а он1а и фашизма, ср4ски наро1 означен као највећи не4ри-
ја:ељ. Оно ш:о је Хрва:ска :реBало 1а има није имала, а оно ш:о
никако није смела 1ао има, :име се 1ичила.

С:оRа, сма:рамо 1а су краљ 4рвенс:вено, а он1а ис:о :ако и 4о-
ли:ичке 4ар:ије у СрBији моRли и морали 1а све ово ко1 хрва:-
скоR наро1а, већ у фази 1ржавно4равноR 4ровизоријума, 4ре4о-
знају. Са ове временске 1ис:анце није :ешко извес:и овакве за-
кључке. Верујемо 1а у оном :рену:ку нико није моRао 1а
4ре:4ос:ави 1а ће фашизам у Хрва:ској 4ос:а:и национални 4о-
кре:, као ш:о се ни у најцрњим слу:њама није моRло 4ре:4ос:а-
ви:и 1а ће Хрва:ска Bи:и је1ина земља у љу1ској ис:орији у којој
ће 4ос:оја:и лоRори за 1ецу, земља у којој ће на најс:рашнији на-
чин Bи:и уBијено на с:о:ине хиља1а СрBа, али се у 4ерио1у 4ро-
визоријума моRло и морало с4озна:и 1а заје1ничка 1ржава са
Хрва:ском, СрBији уо4ш:е није 4о:реBна и 1а у 4ројека: заје1-
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ничке 1ржаве СрBија није смела 1а уложи свој велики 4оли:ички
кре1иBили:е:, с:ечен оRромним жр:вама које је 4о1нела у Пр-
вом све:ском ра:у, ни:и ау:ори:е: који је имала као земља 4о-
Bе1ница. МноRо Bи Bоље Bило 1а са Хрва:ском није 4ос:ојао ника-
кав савез, Bар не 1ржавни савез у којем су о1носи :ешњи, сложе-
нији (Лукић, 1995, с:р. 351), а 4осеBно 1а Хрва:ској не чини
:ери:оријалне ус:у4ке како Bи ова 4рис:ала на фе1ерацију и
ос:ала у њој, :им 4ре ш:о СрBији, икакав савез, а 4осеBно са Хр-
ва:ском, уо4ш:е није Bио нео4хо1ан. Хрва:ска није Bила 4о:реB-
на СрBији, СрBија је Bила 4о:реBна Хрва:ској, а учињено је оBрну-
:о. Колико је ср4ски 4оли:ички 4окре: у 4ерио1у крајем 1еве:-
наес:оR и 4оче:ком 1ва1есе:оR века имао снажно изRрађену и
1алекови1у 1ржаво:ворну и1еју чија је основа Bила заш:и:а на-
ционалних ин:ереса, :олико је у овом 4ерио1у све ово 1ос4ело у
1руRи 4лан зара1 и1еје о заје1ничкој 1ржави! Док у Хрва:ској Rо-
:ово 1а није Bило 4оли:ичке о4ције која је Bила за и1еју заје1нич-
ке 1ржаве на начин како је :о ви1ела ср4ска вла1а, 1о:ле у СрBији
није Bило 4ар:ије која је Bила 4ро:ив ује1ињења. Државно- 4рав-
ни 4ровизоријум је Bио 4ерио1 у којем је јасно наRовеш:ен 4ра-
вац 4оли:ичкоR рас4оложења хрва:скоR наро1а, који је 4ос:ојао
и за време 4рве и за време 1руRе ЈуRославије. Заје1ничку 1ржаву
је ср4ска вла1а на силу с:варала, а он1а, на силу 4окушавала и 1а
о1ржи. На нелеRи:иман начин с:ворила је савезну 1ржаву, а он-
1а, с:варањем Бановине Хрва:ске на леRалан начин 4очела 1а је
рас:ура, јер је с:варањем Бановине савезна 1ржава већ 1оBила
конфе1ерална оBележја. Умес:о 1а се након ра:а 4осве:и сеBи,
својим Rраницама и свој ау:ори:е: заложи 1а се СрBима за4а1но
о1 СрBије 1озволи изјашњење о 1ржави у којој желе 1а живе, Ср-
Bија је свој оRроман међунаро1ни кре1иBили:е: у:рошила на
4ројека:, не само 1а се на Хрва:ску не 4римене о1ре1Bе Лон1он-
скоR уRовора из 1915. Rо1ине 4о којем је И:алија имала 4раво 1а
заузме јужне и за4а1не 1елове Хрва:ске и 1а се Словенија не 4о-
1ели између Аус:рије, И:алије и Мађарске (Gligorijević, 1979,
с:р. 274), неRо и 1а Хрва:ска 1оBије сва 4о1ручја на којима су жи-
вели аус:ро-уRарски Словени, значи и СрBи, и још 1а се с:воре
услови за њено леRално о:це4љење и 4ризнање. А 4осле1ице
овоRа су се осећале и у ДруRом све:ском ра:у, ка1а је Хрва:ска
о4е: Bила на ис:ој с:рани као и у Првом све:ском ра:у, 4а је о4е:,
изнова, након ДруRоR све:скоR ра:а, наRрађена :ери:оријом и ле-
Rализацијом 4оRрома е4ских размера на1 СрBима. То се о4е: 1е-
сило и 1еве1есе:их Rо1ина: хрва:ски наро1, није с:ворио само
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националну 1ржаву, неRо и е:нички чис:у 1ржаву. После1ице
4оRрешноR 4ројек:а ује1ињења Јужних Словена су за ср4ски на-
ро1 Bиле оRромне!

Из :оR разлоRа :реBа 4ерио1 о1 1918. 1о 1921. Rо1ине увек има-
:и у ви1у као 4ример који се не сме 4онови:и. СрBији је 4о:реBно
1а у сваком развоју међунаро1них 1оRађаја на 4рвом мес:у увек
Bу1у национални ин:ереси, ин:ереси заш:и:е с:ановниш:ва и
:ери:орије, а не 1а, као он1а, СрBија, о1 великих сила зах:ева 1а
јој се ус:у4ак зBоR 4оBе1е у ра:у, и RуBи:ка :рећине своR с:анов-
ниш:ва, на1окна1и :ако ш:о Bи јој се омоRућило 1а с:вара велике
савезе са онима који величину своR националноR мере само 4ре-
ма је1ном кри:еријуму – мржњом 4рема СрBима, и који у најра-
зличи:ијем развоју међунаро1них 1оRађаја ника1а нису 4ро4у-
ш:али 4рилику 1а, ка1а Rо1 :о моRу, СрBима нанесу ш:е:у, све 1о
BиолошкоR и 1уховноR униш:ења. Државни 4ровизоријум је Bио
4ерио1 у којем је зара1 великих илузија и 4ркосећи очиRле1ним
чињеницама, ср4ско 4оли:ичко вођс:во жр:вовало националне
ин:ересе СрBије. Међу:им, мали наро1 нема 4раво ни на мале, а
:ек не, на велике Rрешке.
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SUMMARY PERIOD OF POLITICAL AND LEGAL PROVISORIUM OF THE FIRST COMMON 
STATE OF THE SOUTHERN SLAVS (1918–1921)

First common state of southern Slavs, that is of Serbs, Croats and
Slovenians, was not created by one act and not all at once, but over the
period of three years (since 1918 until 1921) because there was disa-
greement between constitutive nations about which state should be
made. Given that in this period there was not constitution, it was called
provisional state. But, even later, when the first constitution was
adopted – Vidovdan Constitution of the year 1921 – it was not legiti-
mate, because it was not adopted with the agreement of all three
nations. However, in factual sense, this state functioned like any other,
and with strong jurisdictions of central authorities. The period of polit-
ical and legal provisorium was filled with political discussions and
differences of opinion on the structure of the future common state.
These differences continued to grow. Serbian parties advocated for
centralistic state, while Croatians, Slovenians, and Muslims were
proponents of a federal or a confederate state. In fact, to the Croatian
parties, the goal was not creation of the common state, but they implic-
itly agreed to it so that they would save territories with non–Croatian
population. Aside from that, the Croatian provinces on the Austro –
Hungarian side were lost in the war, leaving Croatia with only a
portion of its territory. While Serbian people saw only interim solution
of the Slavic unity in the common state, Slovenian and especially Croa-
tian people recognized the opportunity for liberation from
Austro-Hungary and international recognition, especially in the terri-
tories where the Croats were not the majority. Croatian parties
requested decentralization, while at the same time they were not ready
to admit even the minimum of rights to other nations, primarily to the
Serbian people, who lived in the provinces that Croatian political lead-
ership was pretending to.

KEYWORDS: common state, Serbs, Croats, Slovenians, constitution.
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