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АПСТРАКТУМ: Аутор анализира писање сарајевске штампе о
српско-хрватском спору око преуређења Краљевине Југославије.
Овај спор оптерећивао је српско-хрватске односе све вријеме постојања ове државе и њен опстанак озбиљно доводио у питање.
Статус Босне и Херцеговине заузимао је једну од кључних ставки
спора, а при стварању Бановине Хрватске, око њеног статуса
истакле су се многе противрјечности, које су се очитавале у сарајевској штампи.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Сарајевска штампа, Краљевина Југославија, Бановина Хрватска, Босна и Херцеговина
Прва јужнословенска држава је од настанка имала много проблема, од
економских до политичких. Настала од територија које су до 1918. биле у
саставу неколико држава, а које су при томе биле на различитим нивоима
културног и економског развитка. У држави је постојало више различитих
законодавстава, валута и управних система који су били у супротности један
са другим.1 Неки дијелови јужнословенске државе били су на нивоу друге технолошке револуције, док су поједини рејони са аграрним карактером каснили
у индустријској револуцији готово вијек и по.2 Током непуне 23 године постојања Краљевина (СХС) Југославија била је оптерећена међунационалним
односом два најбројнија народа – српског и хрватског. Српско-хрватски односи, односно хрватско питање, заузимало је централно мјесто у унутрашњој
политици Краљевине Југославије.
Полемике око првог устава и питања државног уређења показале су неслагање српских и хрватских политичара. Док српска политичка сцена, којом
су доминирале српске грађанске партије, није постављала питање државне
посебности Србије у јужнословенској држави, залажући се за њен унитари-
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Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, prva knjiga, Kraljevina Jugoslavija
1914–1941, Beograd, 53–54.
Љубодраг Димић, Историја српске државности, књига 3, Србија у Југославији, Нови
Сад 2001, 42.
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зам, политички представници Хрвата су се одређивали за очување аутономног статуса Хрватске. Стјепан Радић је захтјевао у оквиру „југословенског јединства“ своју „републичку хрватску државу“.3 Неприхватање Видовданског
устава, бојкотовање скупштинских засједања, били су показатељи незадовољства већине хрватских политичких представника унутрашњим уређењем земље.
Положај Босне и Херцеговине у југословенској држави никада није разматран изван српско-хрватског проблема. Муслимани Босне и Херцеговине,
везани за религију, слабо развијене националне свијести, нису знатније утицали на рјешавање овог политичког питања.4
За постизање српско-хрватског споразума залагала се већина политичких снага у земљи, јер су лоши српско-хрватски односи озбиљно урушавали
јужнословенску државу.
Смјеном Милана Стојадиновића са мјеста предсједника југословенске
владе и довођењем на то мјесто Драгише Цветковића, слабије и мање познате
личности, кнез Павле Карађорђевић је желио да у најкраћем року ријеши хрватско питање. Након више мјесеци преговора, током прољећа и љета 1939,
до коначног споразума између кнежевог мандатора Драгише Цветковића и
политичког вође Хрвата Влатка Мачека дошло је 26. августа 1939. Продукт
нагодбе преговарачких страна био је стварање Бановине Хрватске.5
У току преговора Цветковић–Мачек, око територије Босне и Херцеговине, политички представници Срба и Хрвата имали су претензије на ову
покрајину, сматрајући да треба да буде укључена у њихове територијално-националне јединице. О томе је писала скоро сва сарајевска штампа.
Из писања сарајевске штампе о српско-хрватском спору, као и положају Босне и Херцеговине у процесу преговора око преуређења државе, успостављању Бановине Хрватске, видљиве су реакције карактеристичне за национално и конфесионално хетерогену босанско-херцеговачку средину.6
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Исто, 62.
Mira Radojević, „Bosna i Hercegovina u raspravama o državnim uređenju Kraljevine (SHS)
Jugoslavija 1918–1941“, Istorija 20. veka, XII, br. 2 (1994), 8.
Исто, 30.
Штампа се првенствено „обраћа“ писменим лицима и утиче на формирање њихове
свијести. У Краљевини Југославији је по попису становништва из 1931. било 55,4%
писмених. Проценат писмених није био уједначен у свим дијеловима државе. У бановинама које су обухватале територију Босне и Херцеговине проценат је био испод државног нивоа. Што се тиче писмености по конфесијама, релативно су најписменији били
католици, затим православни а најпослије муслимани. Гласник друштва „Просвета“,
јануар 1941, 4–7.
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Сарајевска Правда7 од 23. јуна 1939, пишући о нужности споразума, на
насловној страни доноси већи чланак „Опет споразум“, у којем увјерава читаоце да нема разлога за сумњу да ће споразум о новом уређењу Југославије
бити постигнут, истичући одлучност Југословенске радикалне заједнице да
се тај посао доведе до краја.8
Након смрти Мехмеда Спахе, улогу политичког вође муслимана преузима његов сарадник Џафер Куленовић.9 Он је ову улогу преузео управо у тренутку када се питање државног преуређења налазило у епицентру политичких догађања у Југославији. Још од почетка постављања питања државног
преуређења (времена политичких пунктација и резолуција), Југословенска
муслиманска организација (ЈМО) тражила је у резолуцији „Спахине пунктације“ из јануара 1933. преуређење државе по „равноправним политичко-историјским јединицама“, од којих би једна била Босна и Херцеговина.10 Југославенски лист11 пренио је став Џафера Куленовића, новог муслиманског вође,
по којем је општи интерес био да се што прије дође до споразума између
Срба и Хрвата.12
Политичко вођство босанско-херцеговачких муслимана је очекивало
да ће српско-хрватски споразум отворити даље могућности преуређивања земље у којем би Босна и Херцеговина остварила знатан степен аутономије и
била федерална јединица у саставу Југославије. Југославенски лист, од 6.
7
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Pravda, политичко-информативни лист, гласило Југословенске муслиманске организације. Власник је првобитно био Централни одбор ЈМО, а од 1937. Конзорциј „Pravda“
(др Шефкија Бехмен). Штампан је латиницом и излазио је у Сарајеву 1919–1941, осим
у периоду 1929–1936. У периоду 1919–1921. штампан је три пута недјељно; током
1922–1927. сваки дан осим понедељком и празницима; од 1927. до престанка 1929. једанпут недјељно. Лист је поново почео да излази 1936. и до престанка 1941. штампан
је једанпут недјељно. Đorđe Pejanović, Bibliografija štampe Bosne i Hercegovine 1850–
1941, Sarajevo 1961, 104–105.
Pravda, 23. jun 1939, 1.
Након смрти Мехмеда Спахе (29. јуна 1939), на конференцији одржаној 30. јуна 1939.
муслимански сенатори, посланици и присталице одлучили су да за његовог политичког насљедника буде изабран Џафер Куленовић. Husnija Kamberović, Mehmed Spaho
(1883–1939) – Politička biografija, Sarajevo 2009, 147–155.
M. Radojević, n. d., 19.
Jugoslavenski list, „демократско либерално хрватско гласило – Независан хрватски дневник“. Власник је био Конзорциј „Јugoslavenski list“. Штампан латиницом, излазио је у
Сарајеву од 1918. до 1941, сваки дан сем понедељком и празницима. Током 1919. није
излазио од 18. новембра до краја године због штрајка слагара. Када су усташе ушле у
Сарајево 1941. лист је наставио да излази, прво под именом Sarajevski list, и то у периоду од 19. до 25. априла 1941. Након тога носио је назив Hrvatski sarajevski list, у периоду од 25. априла до 9. маја 1941. Престао је да излази 9. маја 1941. Đ. Pejanović, n. d.,
95.
Јugoslavenski list, 2. jul 1939, 3.
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августа 1939, у рубрици „Наш политички живот“, преноси писање Правде у
којем се потврђује поменути став муслимана о неопходности споразума. „Ми
смо стога давали непрестане доказе да желимо сарађивати на овом великом
дјелу, које ми сматрамо од пресудне важности за нашу будућност. Иако су
се наше концепције о новом државном уређењу који пут и разликовале од
оних, који су такође увиђали да је садашње државно уређење несношљиво,
у главном смо се ипак слагали у једном: да државу треба уредити тако да с
новим уређењем буду задовољни сви народни дјелови, без разлике, па наравно и ми.“13 Очекивања политичке елите босанско-херцеговачких муслимана
испољена су и у наставку чланка: „Нема никакве бојазни да ћемо ми у овом
великом народном послу бити мимоиђени, јер се досада нико није нашао, ко
би порицао наше право да у овом питању кажемо и ми своју ријеч. И да је кажемо одлучно и на правом мјесту, тако да буде и уважена.“14
Југославенски лист, који је доста простора давао преношењу писања
друге штампе са територије цијеле Југославије, донио је чланак Муслиманске
свијести15 под насловом „Ко је за, а ко против аутономије Босне?“, у којем
износи да рјешавање питања Босне и Херцеговине у преуређеној Југославији
може бити једино у давању аутономног статуса у њеним нетакнутим историјским границама. Лист је писао како су већи дио Хрватске сељачке странке
(ХСС) и њен лидер Влатко Мачек спремни да такав модел прихвате као могућа рјешења, али да су други фактори противни аутономији Босне и Херцеговине.16 „Има фактора који сматрају да би давање аутономије Босни и Херцеговини значило то, да би приходи Босне остајали у њој самој, а то штети
њихове интересе.“17 Несумњиво, ово се односило на Србе.
Политичко руководство Хрвата, на челу са Влатком Мачеком, играло
је игру на двије карте. С једна стране тражило је проширење хрватске територијалне јединице на рачун територија Босне и Херцеговине, а с друге, из
политичких разлога, давало је подршку захтјевима муслимана за аутономни
статус Босне и Херцеговине. Тиме су придобијали босанско-херцеговачке
муслимане, конфронтирајући их са Србима, који су се чврсто противили ау13
14
15
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Јugoslavenski list, 6. avgust 1939, 3.
Исто.
Muslimanska svijest, политичко-информативни лист, орган Хрвата муслимана. Штампан латиницом, излазио је у Сарајеву од 1936. до 1941. До броја 40 излазио је четири
пута мјесечно, од броја 40–97 два пута мјесечно, од броја 98–106 поново четири пута
мјесечно, од броја 107–108 недјељно, а од броја 109–122 два пута мјесечно. Лист је
штампан и за вријеме рата 1941–1945, али под називом Hrvatska svijest. Издавач је најприје био Конзорциј „Muslimanska svijest“, а послије „Hrvatska svijest“. Đ. Pejanović, n.
d., 187.
Јugoslavenski list, 2. jul 1939, 4.
Исто.
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тономији Босне и Херцеговине, тражећи њено прикључење српској територијалној јединици.18 Оваква политика Хрвата настојала је обезбједити слабљење српске позиције, а то је требало постићи цијепањем српског националног
бића на више области. Овога је био свјестан и сам Драгиша Цветковић који
је подозревао да Мачеку није стало само до окупљања свих Хрвата, већ и до
разједињавања и дијељења Срба у што више територијалних јединица у преуређеној државној заједници.19
Спорења и размимоилажења Срба и Хрвата око права на Босну и Херцеговину могу се пратити у сарајевској штампи и пред самo постизање српско-хрватског договора и стварања Бановине Хрватске. Тако, Југославенски
лист у неколико бројева осликава српско-хрватско трвење око ексклузивитета права на Босну и Херцеговину. У чланку „Зашто Босна треба да припадне
Србији?“ пренио је став београдског универзитетског професора Драгољуба
Аранђеловића.20 Професор Аранђеловић је предлагао федерално преуређење
државе по којем би српска јединица, коју он назива „Краљевина Србија“, обухватила: Србију са Јужном Србијом, Војводину, Црну Гору, Босну и Херцеговину и Далмацију јужно од Неретве. „Краљевина Хрватска“ би обухватила Хрватску са Славонијом, Далмацију до Неретве, Међумурје и Барању, а
„Краљевина Словенија“ Дравску бановину у њеним границама од 1929. Као
аргумент због којег Босна и Херцеговина треба да уђе у састав српске федералне јединице „Краљевине Србије“, проф. Аранђеловић каже: „Ја знам да
у овим покрајинама данас има и Хрвата, врло ревних, и врло оданих Хрватској сељачкој странци и њеној идеологији. Али Босна и Херцеговина више
су, од старина, српске него хрватске земље. У њој су Срби према Хрватима
у већини, а босански муслимани цијелим својим бићем, и ако још нијесу национално свјесни као Срби и Хрвати, више нагињу Србима него Хрватима.
За Босну се лила српска крв у посљедњем свјетском рату. У Босни се љуто прогањало српско име у вријеме аустријске окупације, и на муке ударало
српско становништво за вријеме свјетског рата. Кроз Босну и Херцеговину
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M. Radojević, n. d., 31.
Љ. Димић, н. д., 183.
Драгољуб Аранђеловић, правник и политичар (Параћин, 21. октобар 1873 – Београд, 4.
мај 1950). Гимназију и Правни факултет завршио је у Београду, а 1904. докторирао је у
њемачком Ростоку. Радио је на београдском Правном факултету, а поред правне науке
бавио се публицистиком и политиком. Припадао је Народној радикалној странци. Послије Првог свјетског рата до увођења шестојануарске диктатуре 1929. приклонио се
крилу Радикалне странке који је предводио Стојан Протић. Залагао се за федеративно
уређење Југославије и био је опозиција свим владама. После увођења шестојануарске
диктатуре сарађивао је са режимом краља Александра који га је указом именовао за
сенатора. Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb 1983, 209.
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излази Србија на Приморје.“21 У истом чланку професор се осврће на број од
400.000 Хрвата који би овим рјешењем остали у српској јединици, истичући
да би им био загарантован слободан национални развитак и остала грађанска
права, не пропустивши нагласити да у Хрватској остаје доста Срба, као и
оних који су „кроатизирани а раније су били Срби“.22 Неколико дана касније, 17. августа 1939, Југославенски лист у рубрици „Наш политички живот“
доноси жесток одговор професору Аранђеловићу у виду преношења писања
Хрватског дневника.23 Овај лист у чланку „Хрвати су пролили више крви за
Босну него Срби“ демантује поменутог професора, уз констатацију његовог
непознавања „хисторијских чињеница“. „Да је хисторичар, он би знао да су
Босна и Херцеговина несравњиво дуже и у неуспоредиво већем опсегу биле
под влашћу хрватских него српских владара. Исто би тако морао знати, да
су Хрвати знатно пута више пролили крви за ослобођење Босне од Турака
него што су то чинили Срби. Једнако не стоји нити његова аргументација да
би Хрвати морали на то пристати већ зато, што се тобож много српске православне крви прелило у Хрвате, док Хрвати нису прелазили у православље и
у српство. Њему очито није познато, да је на примјер у требињској бискупији
до турске инвазије живјела католичка већина и да је тај католички пук након
изгона фрањеваца под турском окупацијом препуштен духовној пастви грчких православних свећеника и тако се поправославио, а тиме и временом посрбио.“24 Што се тиче права на босанско-херцеговачку територију истакнути
су као аргументи тежње и свијест народа која је, по писању листа, „читајући
између редова“, била хрватска. „Ми не пјевамо о Кулину бану нити Матији
Нинославу, него рачунамо са живим народом, његовом националном свјешћу
и његовим тежњама.“25
Ставови Римокатоличке цркве, односно Врхбосанске надбискупије,
артикулисани су кроз писање њој блиских листова, сарајевског недјељника
Католички тједник26 и мјесечника Католички свијет,27 који су се, уз доми21
22
23

24
25
26

27

Јugoslavenski list, 13. avgust 1939, 3.
Исто.
Hrvatski dnevnik, орган Хрватске сељачке странке, излазио је у Загребу од 1936. до
1941. Био је опозициони лист. Након склапања Споразума Цветковић–Мачек 1939, подржавао је власт како на унутрашњем тако и на спољнополитичком плану. Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb 1988, 438.
Jugoslavenski list, 17. avgust 1939, 3.
Исто.
Katolički tjednik, „лист за католичку обнову, за католички препород јавног и приватног
живота“. Лист је излазио у Сарајеву, штампан латиницом, издавао га је Врхбосански
каптол, једанпут недјељно у периоду 1925–1941. Штампан је и за вријеме рата 1941–
1945. Đ. Pejanović, n. d., 141–142.
Katolički svijet, лист о „Хрватском католичком животу“. Издавач и власник листа је би-
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нантно вјерске теме, бавили и политичким питањима. Католички тједник
описивао је улогу Стјепана Радића на политичкој сцени, као човјека „који
је одмах препознао тежње хрватског народа“ као „Божје послање“.28 „Он је
у пресудним годинама иза рата одмах осјетио, шта народ хоће, а шта народ
неће, и постао носитељем инстинктивног народног отпора против убијања
хрватске народне и културне индивидуалности и традиције.“29
Ако је Католички тједник величао улогу Стјепана Радића, Католички
свијет је у том периоду истицао улогу актуелног политичког вође Хрвата
Влатка Мачека, доносећи текст посвећен његовом 60. рођендану. Акценат
је стављен на његову политику у „критичним моментима“, када је требало
остварити хрватске политичке тежње.30 Исти мјесечник донио је текст сплитског листа Држава, у чијем писању пада у очи исказ: „Орјентирајмо се према Загребу, а не према Београду. Кидајмо везе и обавезе које нас по мало
вежу“.31 Овај католички часопис је у мјесецима српско-хрватских преговора,
индиректно и „између редова“, показивао сепаратистичке тежње.
Од стварања југословенске државе високи католички клер није био задовољан својим положајем, а то незадовољство се продубило неуспјешним
покушајем oзакоњења Конкордата између Краљевине Југославије и Ватикана, да би се у времену преговора око рјешавања „хрватског питања“ Римокатоличка црква све снажније везивала уз Усташки покрет који се отворено
залагао за независну хрватску државу.32 „Католички тисак отворено је исказивао незадовољство с постојећим положајем Цркве и све се изразитије везивао
уз хрватски национални покрет, а поступно изражавао и све већу наклоност
политици потпуне хрватске независности.“33
Преговори о територијама које треба да припадну хрватској јединици
почели су контактима кнеза Павла и Влатка Мачека крајем децембра 1938. и
почетком јануара 1939, када је хрватски вођа предлагао различита рјешења,
не знајући на колике ће уступке бити спремни српски представници – кнез
Павле, односно његов мандатор за ове преговоре предсједник Владе Драгиша
Цветковић.34 Након неколико састанака и више приједлога могућег рјешења,

28
29
30
31
32
33
34

ла академија „Regina apostolorum“. Излазио је у Сарајеву једанпут мјесечно од 1932. до
1941. Штампан је и за вријеме рата 1941–1945. Đ. Pejanović, n. d., 177.
Katolički tjednik, 16. jul 1939, 1.
Исто.
Katolički svijet, jul 1939, 147.
Katolički svijet, jun 1939, 122.
Hrvoje Matković, Povijest Nezavisne Države Hrvatske, Zagreb 2002, 47; B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988…, 186.
H. Matković, n. d., 47.
M. Radojević, n. d., 26–27.
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Цветковић се сложио са издвајањем Савске и Приморске бановине, као и прикључењем Дубровника хрватској јединици, али се са Мачеком спорио око
дијелова Срема и Војводине, а највише око Врбаске бановине. Спорења су
разријешена тако што је било договорено да се у спорним подручјима спроведе плебисцит.35 Обје стране су одустале од максималистичких захтјева, а споразум је постигнут 27. априла. Краљевско намјесништво, међутим, одбило је
споразум након чега су преговори запали у кризу. Намјесништво је пристајало да плебисцит буде одржан у Босни и Херцеговини и Срему, али не у Боки
Которској и Војводини.36
Улогу у одбијању споразума одиграли су војни кругови, који су кнезу Павлу сугерисали да би његово прихватање ослабило одбрамбену способност земље. Сматрало се да би споразум о преуређењу државе изазвао незадовољство у Србији и подстакао осјећај да је у преговорима са Хрватима српска
страна доживјела пораз.37
Југославенски лист од 7. јуна 1939. писао је о кризи преговора. На
питање новинара шта је са преговорима, премијер Драгиша Цветковић је
одговорио: „Мало смо застали да испитамо извјесне околно сти, али у интересу нас Срба, Хрвата и Словенаца је да до споразума мора доћи. Ништа
није прекинуто. Главно је да постоји добра воља на једној и на другој страни. Др. Мачек и ја нисмо се растали, већ смо мало застали. У интересу опће
ствари споразум мора бити такав да сачува и задовољи интересе и Хрвата
и Срба. За такво дјело је потребан озбиљан и промишљен рад. То су главни
разлози да смо у питању споразума др. Мачек и ја мало застали испитујући
све оно што условљава рјешење једног тако великог државног и народног
проблема.“38
И после одбијања Намјесништва да прихвати споразум од 27. априла,
Цветковић и Мачек су остали у честим контактима преко посредника. Компликована спољнополитичка ситуација, која је пријетила да сваког часа изазове рат, навела је Мачека да пожури са закључивањем споразума.39 Хрватска
страна је одустала од спорног плебисцита, а своје активности усмјерила ка
добијању хрватских општина у срезовима Шид, Илок, Брчко, Дервента, Фојница и Травник.40 Тако су створени услови за договор и споразум је добио коначан облик. Остало је само да Намјесништво прихвати споразум. Цветковић

35
36
37
38
39
40

M. Radojević, n. d., 27; Lj. Boban, n. d., 163.
Љ. Димић, н. д., 185.
Исто, 185–186.
Јugoslavenski list, 7. jun 1939, 1.
Ljubo Boban, Sporazum Cvetković-Maček, Beograd 1965, 189.
Љ. Димић, н. д., 186.
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и Мачек су 24. августа примљени у аудијенцију код кнеза Павла, а истог дана
у вечерњим сатима објављено је да је кнез Павле прихватио споразум.41
Југославенска пошта42 дан прије коначног српско-хрватског споразума, на насловној страни доноси наслов посвећен „одобравању“ споразума од
стране Намјесништва. Чланком „Велика историјска одлука на Бледу“, лист
славодобитно истиче значај српско-хрватског договора са којим почиње „нова епоха Југославије“ и изградња срећније будућности свих њених народа.43
„Данашњи дан представља снажну историјску прекретницу. Рад и стваралачки полет у свим крајевима наше Отаџбине и на свим подручјима нашег народног живота, међусобно повјерење и слога, мудрост, разборитост и опрез у
вођењу заједничког државног брода, служба народу једном истинском народном политиком – то ће бити обиљежја наше нове велике епохе.“44
Бановина Хрватска је поред Савске и Приморске бановине, као и града и среза Дубровника, обухватала још срезове: Шид, Илок, Дервента, Градачац, Брчко, Травник и Фојница. Споразум није био коначан, остављена је
могућност да у даљем процесу преуређења државе дође до измјена граница
хрватске јединице. У надлежности Бановине Хрватске споразумом је припала већина области унутрашње управе.45 Законодавна власт је припадала заједнички Краљу и Сабору, док је управну власт вршио Краљ преко Бана кога је
лично постављао и смјењивао, а који је био одговоран њему и Сабору, док су
судови изрицали пресуде у име Краља.46
Реакције сарајевске штампе на објелодањивање српско-хрватске нагодбе биле су различите, у складу са националном и вјерском структуром Босне
и Херцеговине. Трајале су и послије 26. августа 1939, све до њемачке агресије и ширења ратног вихора у Југославију, априла 1941. Штампа под контролом владајућих структура о Споразуму је писала као о догађају који заједничкој држави гарантује срећну будућност, док је штампа блиска Врхбосанској
надбискупији одмах показивала незадовољство, највише због територија које
споразумом није обухватила Бановина Хрватска.
41
42

43
44
45
46

Lj. Boban, n. d., 189–190.
Jugoslavenska pošta, политичко-информативни лист чији је власник био конзорциј „Bosanska pošta“. Штампан латиницом, излазио је у Сарајеву сваки дан сем недјељом и
празницима. Лист је 1929. промјенио назив Bosanska pošta у Jugoslavenska pošta и под
тим називом је излазио све до окупације. Под окупацијом лист се звао Pošta. Промјена
назива Bosanska pošta у Jugoslavenska pošta била је мотивисана тиме да се на тај начин
манифестује идеја јединства којој лист својим дјеловањем служи. Đ. Pejanović, n. d.,
165.
Jugoslavenska pošta, 25. avgust 1939, 1.
Исто.
Љ. Димић, н. д., 191.
B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988…, 296–297.
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Из Југословенске муслиманске организације тражили су да Босна и
Херцеговина буде посебна јединица, као и да јој буду враћени срезови припојени Бановини Хрватској.47 Како су се из ХСС враћању срезова одлучно
успротивили, политичко руководство ЈМО се оријентисало на успостављање аутономног статуса преостале територије Босне и Херцеговине. Правда
је на тој линији писала мјесецима након склапања Споразума. Уз видљиво
незадовољство Споразумом, она се освртала чак и на расправе о првом уставу јужнословенске државе, истичући уставни приједлог радикалског првака
Стојана Протића као рјешење којим би били задовољни сви, па и босанскохерцеговачки муслимани.48 „Нико није од српских политичара у право вријеме исправније схватао проблем српско-хрватских односа као покојни Стојан
Протић. Одмах кад је требало тражити погодно рјешење унутарњег уређења
наше државе, које ће задовољити у главном и Србе и Хрвате и Словенце, он
се рјечју и пером залагао за један систем унутрашње управе, који би, да је
прихваћен доиста задовољио Хрвате, а и нас из Босне и Херцеговине“.49 Питање „задовољавања“ муслиманских политичких, културних и интелектуалних група овим рјешењем је дискутабилно, јер Протићев уставни нацрт није
предвиђао јединство „обје покрајине“, на којем су инсистирали муслимански политички представници. Херцеговина је према приједлогу Протићевог
уставног рјешења улазила у састав „Црногорске покрајине“.50
Слично као Југославенска пошта, лист близак власти, у чијем писању
и ставу о српско-хрватском Споразуму провејава пројугословенско опредјељење, Народно јединство,51 службени лист Краљевске банске управе Дринске бановине, у погледу пројугословенства представља њеног радикалнијег
рођака. Народно јединство је представљало Споразум као „благодетну ствар-

47
48
49
50

51

M. Radojević, n. d., 31.
Pravda, 20. januar 1940, 2.
Исто.
Стојан Протић је у вријеме расправа о првом уставу јужнословенске државе представио уставни нацрт који је предвиђао територијалну подјелу Краљевине Југославије на
9 покрајина са законодавном и извршном влашћу и са покрајинским скупштинама и
владама, и то: Србију, Стару Србију са Македонијом, Хрватску и Славонија са Ријеком,
Истром и Међумурјем, Босну, Црну Гору са Херцеговином, Боком Которском и Приморјем, Далмацију, Срем са Бачком, Банат и Словенија са приморјем. B. Petranović,
Istorija Jugoslavije 1918–1988…, 124–125.
Народно јединство је најпре било службени орган Народног вијећа за Босну и Херцеговину, затим Покрајинске Владе БиХ и на крају службени лист Краљевске банске управе Дринске бановине. Штампан је ћирилицом и латиницом (помјешано), излазио је у
Сарајеву 1918–1941, прво као дневник до 1924, затим три пута недјељно до 1930, па
два пута недјељно од 1930. до краја излажења 1941. Послије 19. априла 1941. и успостављања усташке власти излази под именом „Službeni list“ – Amtsbllatt – Повјереништво
за БиХ Независне Државе Хрватске. Đ. Pejanović, n. d., 96–97.
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ност“, у којој је 26. августа 1939. „братска љубав, понесена разборитошћу
тријумфовала снагом бујице.“52
Да је након склапања српско-хрватског Споразума било и еуфоричности међу српским масама и појединим српским политичарима пренио је Југославенски лист, који на насловној страни од 30. августа 1939. у чланку „У
гробу су се загрлили Краљ Томислав и Цар Душан“ пише о срдачном дочеку
министра пољопривреде Васе Чубриловића,53 кога је у Бања Луци овацијама
дочекала маса грађана.54 Понесен овацијама, министар Чубриловић је одржао
надахнут говор, у којем је рекао да је споразумом „Србин пољубио Хрвата, да
су се у гробу загрлили краљ Томислав и цар Душан.“55
Југославенски лист је у чланку „Др Мачек образлаже споразум“ пренио извјештај Влатка Мачека на сједници Хрватског народног заступништва,
у којем је рекао да је приликом преговора посебан акцент ставио да Хрватима
обезбједи народну територију коју мора да има сваки народ као „основу свог
битства“.56 Он је истакао да није коначно заокружена хрватска јединица „јер
смо ставили у споразум најбитнију клаузулу“, те да ће коначан опсег Бановине Хрватске бити дефинисан када се буде спровело комплетно преуређивање
државне заједнице.57 Отворено је остало питање статуса Војводине и Босне
и Херцеговине, а зависно од њиховог коначног статуса Мачек је видио и дефинитиван опсег Бановине Хрватске. „А што је посве природно, послије ће
другачије изгледати дотичне територије Бановине Хрватске, буде ли у новопреуређеној државној заједници рецимо аутономна Војводина, или не буде,
другачије буде ли аутономна Босна или не буде ли, и тако даље. И ми смо то
питање оставили отворено.“58

52
53

54
55
56
57
58

Народно јединство, 30. avgust 1939, 3.
Васо Чубриловић је у периоду пред Први свјетски рат, као ученик гимназије у Тузли
и Сарајеву, активно учествовао у раду револуционарне омладине за ослобођење Босне и Херцеговине. Био је учесник Сарајевског атентата на аустроугарског престолонасљедника Фрању Фердинанда, због чега је осуђен на 16 година затвора. Послије Првог
свјетског рата завршио је студије историје и докторирао на Филозофском факултету
у Београду, гдје је радио као професор. Поред науке активно се бавио и политиком. У
периоду између два рата припадао је „прогресивном“ крилу Земљорадничке странке.
За вријеме Другог свјетског рата био је у концентрационом логору на Бањици, а после
ослобођења министар у више ресора у Влади ФНРЈ. Енциклопедија Југославије, Загреб
1984, 315.
Јugoslavenski list, 30. avgust 1939, 1.
Исто.
Јugoslavenski list, 31. avgust 1939, 4.
Исто.
Исто.
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Хрвати су жељели да Бановини Хрватској присаједине што већи дио
босанско-херцеговачке територије, а како су наилазили на жесток отпор српских политичких кругова и српског народа, који такву могућност није прихватао, предлагали су или подјелу преостале територије Босне и Херцеговине
између српске и хрватске јединице или њену аутономију. У обје варијанте
Хрвати су одлучно одбијали враћање већ прикључених босанско-херцеговачких срезова Бановини Хрватској. У евентуалној подјели Босне и Херцеговине
они су првенствено претендовали на територију Врбаске бановине, „турске
Хрватске“, како су је називали.59
Кампању са циљем присаједињавања територија у којима су Хрвати живјели као мањинско становништво а које су Споразумом остале ван граница
Бановине Хрватске, хрватски интелектуални, политички и вјерски кругови
почели су одмах након склапања Споразума. О овој особини хрватског политичког врха, односно Влатка Мачека, изјаснио се и словеначки политички
вођа Антон Корошец: „Он се понаша као Хитлер, разбојнички: где види неколико својих, узима цео крај“.60
Превасходан циљ Хрвата у евентуалној диоби Босне и Херцеговине
био је Врбаска бановина, тзв. „турска Хрватска“. Дио ове кампање представља и писање хрватске штампе у Босни и Херцеговини, односно Сарајеву.
Мјесечник Католички свијет континуирано се бавио овим питањем. У августовском издању за 1939. објавио је краћи чланак „Шест милијуна и стотину хиљада Хрвата“. Ту је пренијето писање Хрватске ревије61 у којој је
изашла произвољна статистика о укупном броју Хрвата у свијету.62 Оно што
се уочава у чланку јесте „израчунати“ број Хрвата који живе у Босни и Херцеговини. „Године 1931. било је Хрвата у читавом свијету 5,515.000, од тога
у Банској Хрватској 2,005.000, у Босни и Херцеговини 1,238.000 (од тога католика 521.000 а 717.000 муслимана).“63 Према „статистици“ овог листа, скоро
сви босанско-херцеговачки муслимани сврстани су у припаднике хрватског
народа.64 Исти „статистичар“ износи и „податак“ да сваки шести Хрват живи
59
60
61

62
63
64

M. Radojević, n. d., 31.
Љ. Димић, н. д., 185.
Hrvatska revija, часопис Матице хрватске за друштвена и културна питања. Основана је
1928. и објављивана до 1945. Поново је покренута 1951. у Буенос Ајресу. У иностранству је излазила до 1991, када је враћена под окриље Матице хрватске. http://www.matica. hr/hr/ (приступљено 27. 8. 2017).
Katolički svijet, avgust 1939, 2.
Исто.
Према званичном попису становништва из 1931. године, у Босни и Херцеговини је живјело укупно 2.323.555 становника, од тога православних 1.028139 или 44,45%, муслимана 718.079 или 30,90%, а римокатолика 547. 949 или 23,90%. Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. марта 1931 године, књ. 2, Присуство становништва
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изван „хрватског народног територија“.65
Овакво виђење националне структуре Босне и Херцеговине представљало је својеврсну циљану политику, што свједочи наставак писања о истој теми
у наредном броју. У чланку „Хрвати изван Бановине Хрватске“ лист доноси и
податке о Врбаској бановини, око које су се Срби и Хрвати највише спорили.66
По овом листу, у Врбаској бановини је по попису из 1931. живјело „116.912
католика и 195.281 муслимана, што укупно износи 312.143 Хрвата“.67
Политика сврставања скоро комплетног муслиманског живља у хрватски национални корпус односила се и на Зетску и Дринску бановину. „У
Зетској бановини остало је католика 82.439 и 59.906 муслимана, или укупно
142.345 Хрвата. У Дринској бановини остало је 83.306 католика и 280.293 муслимана, или укупно 363.599 Хрвата.“68
Поред скоро свих босанско-херцеговачких муслимана које је овај лист
близак Римокатоличкој цркви сматрао етничким Хрватима, слично је било
и са војвођанским Буњевцима. У истом чланку „Хрвати изван Бановине Хрватске“, Католички свијет пише: „Потребно је споменути да метропола буњевачких Хрвата, Суботица, има 70% Хрвата, а само 6% Срба но ипак није
дошла у склоп Бановине Хрватске“.69
Са истим претензијама лист у чланку „Суботичке новине о споразуму“
преноси писање Суботичких новина које са жаљењем истичу да „потпуна жеља хрватског народа још није остварена, жеља да се након тисућу година опет
читав хрватски народ окупи у једну физичку цјелину. Једна трећина Хрвата
за сада није припала новој Бановини Хрватској.“70
Континуирано писање Католичког свијета огледа се и издању за мјесец октобар. У чланку „Тежње хрватских покрајина“ истиче да су „хрватске

65
66
67
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70

по вероисповести, Београд 1938.
Katolički svijet, avgust 1939, 2.
Katolički svijet, septembar 1939, 194; M. Radojević, n. d., 12.
Katolički svijet, septembar 1939, 194. Према званичном попису становништва из 1931. у
Врбаској бановини је било: православних 600.529 или 57,9%, муслимана 250.265 или
24,1%, римокатоличког живља 172.787 или свега 16,6%. Дакле, у Врбаској бановини
православно, махом српско становништво, сачињавало је апсолутну већину. Од укупно
24 среза, православно становништво је било већина у 19, од тога у 16 срезова апсолутна. Муслимани су били већина у 3 среза, од тога у сва 3 апсолутна, а римокатолици у 2
среза, од којих само у Дервенти апсолутна. Оба среза Врбаске бановине са хрватском
већином (Дервента и Градачац), припала су споразумом Цветковић–Мачек Бановини
Хрватској. Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. марта 1931 године,
књ. 2, Присуство становништва по вероисповести, Београд 1938.
Katolički svijet, septembar 1939, 194.
Исто.
Исто.
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покрајине“ које нису припале Бановини Хрватској у посебним депутацијама
изразиле тежње за припајање Бановини Хрватској, са посебним акцентом на
„Хрватски дио Босне“.71
Политика сврставања босанско-херцеговачких муслимана у хрватски
етнос има дубоку генезу.72 У вријеме актуелизовања питања преуређења Краљевине Југославије, хрватска правашка политика испољила се кроз дјеловање Усташког покрета. Усташки погледи и погледи Римокатоличке цркве, по
писању њој блиских листова, о националној припадности муслимана Босне и
Херцеговине били су веома блиски. Миле Будак, политички емигрант и усташки шеф у Берлину, сматрао је да је „Босна хрватска у етничком, повјесноправном и језичком смислу.“73 Он је тврдио да су „босански Муслимани расно
најчишћи, најмање натруњени Хрвати“.74 Поред сврставања свих муслимана
у хрватски етнички корпус, Будак је оспоравао и националну припадност босанско-херцеговачких Срба. „Босна и Херцеговина доиста су хрватске земље,
у којој је јака источно-православна мањина, која је све прије неголи расно
српска, али која се данас српском осјећа и признаје.“75
Да су Босна и Херцеговине хрватске земље а босанско-херцеговачки
муслимани етнички Хрвати сматрао је и Анте Павелић. Он је тврдио да је
Босна „земљописно саставни дио државе Хрватске, што се види из саме земљописне карте“, као и да се „хрватска копнена маса природно шири према
територију БиХ.“76 Хрватска национална свијест код муслиманског народа у
Босни никада није „угаснула“, а након одласка Турака „опет је дошла недвосмислено на површину“, истиче Павелић.77
Павелић је, као и Будак, оспоравао српску националну припадност босанско-херцеговачких Срба негирајући и њихово словенско поријекло. Описивао их је као „дио романског пучанства које је заостало још из Римског
Царства, а након црквеног раскола припали источној цркви“ и као дио „православног елемента“ који је у Босну дошао много касније, са турском војском.
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Katolički svijet , oktobar 1939.
Још је Анте Старчевић (1823–1896), утемељитељ Странке права, поставио темеље хрватске политике према Босни и Херцеговини и муслиманима БиХ. Старчевић је развијао концепт по којем је Босна хрватска земља, а босанско-херцеговачки муслимани
припадници хрватске нације. Nada Kisić Kolanović, Muslimani i hrvatski nacionalizam
1941.–1945, Zagreb 2009, 19.
N. Kisić Kolanović, n. d., 24.
Исто.
Исто, 24–25.
Исто, 34.
Исто, 35.
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По његовом мишљењу, тај „елемент нема ништа заједничко са српством“.78
Национална неразвијеност муслиманских маса давала је подстрек политици њиховог својатања од стране два доминантна народа у Југославији
– Срба и Хрвата. Томе су додатно погодовали сукоби унутар Југословенске
муслиманске организације. Након смрти Мехмеда Спахе кулминирао је ривалитет између Џафера Куленовића и Шефкије Бехмена око преузимања његовог положаја. Ни послије доласка Куленовића на мјесто Мехмеда Спаха
овај ривалитет није престајао.79 Међутим, иако је постојао одређен проценат
Срба-муслимана и Хрвата-муслимана, ни једна ни друга група није могла
окупити веће муслиманске масе, које би представљале озбиљнију политичку
снагу.
Југословенска муслиманска организација као експонент политике босанско-херцеговачких муслимана није прецизно дефинисала националну
индивидуалност муслимана, али је стајала на линији њихове етничке посебности. Преовладавала је концепција југословенства као облика националног
опредјељења босанско-херцеговачких муслимана, која је погодовала и вођству ЈМО, јер је кроз југословенство нашла најпогоднији метод за одржавање муслиманских маса на окупу.80 Југословенска муслиманска организација
сматрала је Југославију и југословенство најприкладнијим путем зближавања и уједињења, а босанско-херцеговачке муслимане „најаутохтонијим елементом“ у Босни и Херцеговини и „расно најчистијом граном југословенског
дебла“.81 Правда је својим писањем после склапања српско-хрватског Споразума потврђивала овакав концепт „племенске припадности“ босанско-херцеговачких муслимана. Било је говора о потреби помирљивости, толеранције и
равноправности међу народима.
Муслимани су се противили „насилности у наривавању којег племенског имена“.82 „У задње вријеме води се полемика на дуго и широко о племенској припадности босанско-херцеговачких муслимана. Јесу ли Срби или
Хрвати? Католици веле да су Хрвати, а православни да су Срби. Та расправа
већ дуго траје и она ће још дуго трајати. Трајаће тако дуго док буде Срба и Хрвата (...) Стојимо на становишту потпуне равноправности трију племенских
имена и констатујемо факат, да се босанско-херцеговачки муслимани нису
никад отуђили ни својој домовини, ни своме народу, ни своме језику. Они су
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Исто.
Lj. Boban, n. d., 261.
Arif Purivatra, Jugoslovenskа muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Sarajevo 1977, 393–398.
Pravdа, 18. mart 1940, 1.
Pravda , 9. mart 1940, 1.
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задржали све биљеге чистог национализма, а нијесу свјесни само племенског
имена“.83
Иако је о томе у доба аустроугарске окупације Босне и Херцеговине,
нарочито за вријеме власти Бењамина Калаја, било доста говора, „бошњаштво“ – као национално опредјељење босанско-херцеговачких муслимана у
периоду Краљевине (СХС) Југославије – скоро да није ни спомињано, а ни
пропагирано.84 Бошњаштво је у периоду аустроугарске владавине било доста
компромитовано тако да су муслимански политичари сматрали да је најбоље
не оптерећивати се „овим комплексом“.85
Народна Правда,,86 преносећи писање Новог бехара,87 осврнула се и на
српско-хрватски Споразум, у којем је изнијет критичан став према „комадању“ Босне и Херцеговине као покрајине која има „повјесно, а тиме политичко и културно значење“, а у коју се Споразумом „такло“ и чије су територије
припојене Бановини Хрватској.
Уз аутономашки став о статусу Босне и Херцеговине Народна Правда
Србе означава као главне кочничаре да Босна и Херцеговина буде организована као посебна јединица у оквиру државне заједнице, истичући Хрвате као
„помагаче муслимана у њиховој акцији“.88 „Признати треба да је с Хрватске
стране више пута истакнуто да они начелно не би били против јединства
Босне и Херцеговине, па би извршено комадање споразумом од 26. августа
83
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Исто.
Једино је посланик у Уставотворној скупштини Краљевине СХС Сеидалија Филиповић
бошњаштво истакао као своју националну припадност. A. Purivatra, n. d., 401.
A. Purivatra, n. d., 401. Народна Правда је неколико мјесеци пред избијање Другог свјетског рата на југословенском тлу, преносећи писање Новог бехара, помињала појмове
„Бошњак“ или „Бошњанин“, стављајући га у контекст припадности свих Срба, Хрвата
и муслимана у Босни и Херцеговини. „На овом хисторијском тлу израстао је и одњеговао се тип Бошњанина, са специфичним социјалним и духовним одликама. Био то Србин или Хрват, муслиман, православац или католик, Бошњанин има једно лице, један
духовни и народни лик. И шта год се говорило и радило, шта год се чинило и подузимало, Бошњани су до данас остали своји, духовно и етнички срођени у једном нашем типу, с маркантним својим бошњачким врлинама и манама, тежњама и расположењима.“
Narodna Pravda,17. januar 1941, 2.
Narodna Pravda, власник листа био је конзорциј „Narodnа Pravda“. Лист је излазио једанпут недјељно, у периоду 1940–1941. Сукоб између првака ЈМО Џафера Куленовића
и Шефкије Бехмена око страначког листа Pravda завршен је тако да је Бехмен коначно
преузео овај лист, а Куленовић је покренуо нови лист, Narodna Pravda. Đ. Pejanović, n.
d., 204–205; Lj. Boban, n. d., 261.
Novi behar, „лист за поуку и забаву“, власник је била исламска дионичка штампарија
у Сарајеву. Лист је 1944. промјенио власника; до престанка излажења часописа 15.
априла 1945. власник је било друштво „Uzdanica“. Излазио је у Сарајеву 1927–1945,
штампан je латиницом, два пута мјесечно у свескама. Đ. Pejanović, n. d., 156.
Narodna Pravda, 17. januar 1941, 2.
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1939. вољни били исправити. Друкчије речено, Хрвати помажу муслимане
у њиховој акцији око захтјева да би Босна и Херцеговина имала своју аутономију, да би и ове двије наше значајне покрајине биле подигнуте на ранг
бановине, како је то учињено и са Хрватском. Али они увијек додају, посебно
’Хрватски дневник’ да ће то тешко ићи ради држања Срба“.89 Такво писање
Народне Правде имало је политички мотив, јер је њен оснивач Џафер Куленовић био човјек који „нагиње Загребу“.90
Умјесто да донесе унутрашњу стабилност и растерети односе у Краљевини Југославији, Споразум је донио додатни заплет и онако заоштрених
односа и појачавање српско-хрватског конфликта. Споразумом су били незадовољни многи слојеви југословенског друштва: војска, Удружена опозиција,
усташки сепаратисти, дијелови Српске православне цркве и Римокатоличке
цркве.91
Српски културни клуб је био најгласнији критичар Споразума.92 Брзо
је почео да оснива своје одборе и пододборе настојећи да постане стуб окупљања Срба.93 У опширним анализама Српски културни клуб је истицао да је
основни циљ Хрвата да обиљеже границе своје националне територије, док
су Срби на њих гледали као на административне. Клуб се залагао за формирање Српске територијалне јединице у оквиру заједничке државе. Босну и
Херцеговину су видјели као српску земљу, која мора цјеловита ући у будућу
српску јединицу, а значај Босанске крајине (Врбаске бановине) сликовито су
окарактерисали као „предстражом Београда“.94
Преуређење југословенске државе није било окончано, а ширење Другог свјетског рата 1941. и на њен простор онемогућило је наставак тог посла.
У вријеме расправа о крупном национално-политичком питању, какво
је било питање српско-хрватског Споразума из 1939, сарајевска штампа је
осликавала све његове противријечности. Хетерогена вјерска и национална
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Исто.
Lj. Boban, n. d., 261.
B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988…, 308.
Српски културни клуб је основан почетком 1937. у Београду. Међу седамдесетак оснивача налазила су се 23 професора, од којих су петорица у различитим периодима били
ректори Београдског универзитета. Међу оснивачима су били и угледни српски индустријалци, бивши министри и високи државни службеници, као и други представници
српске грађанске елите. За предсједника Српског културног клуба изабран је Слободан
Јовановић. Основни циљ овог нестраначког друштва био је подизање културне и националне свијести Срба. Ђорђе Вуковић, Распеће националне елите, Политеиа 2016, бр.
12, 60, http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2232–9641/2016/2232–96411612056V. pdf
(приступљено 3. 9. 2017).
B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988…, 304.
Љ. Димић, н. д., 201.
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структура Босне и Херцеговине манифестовала се и кроз писање сарајевске
штампе, показујући сву снагу супротстављених мишљења и дихотомију националних и политичких интереса. Националне, вјерске и политичке супротности у Босни и Херцеговини заоштравале су се и прерастале у јаку мржњу.
Доласком ратног вихора у Краљевину Југославију 1941. већ нагомилана мржња доживјела је кулминацију и била један од битних фактора који је изазвао велика међунационална и међувјерска клања и геноцид над Србима у
марионетској творевини – Независној Држави Хрватској, која је обухватала
и Босну и Херцеговину.

