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ПРЕДГОВОР.

■■ЈшШ овестница ерпскога народа од последњих двадесет

година амо још није дисана. Па ипак је материјал

те повестнице врло обилат. За ових последњих двадесет

година прошао је српски народ у Угарској и у Тро-

једници многе Фазе свога политичног живота. Управо

тај политичан живот играће у ошптој повестници срп-

ској евагда важну улогу, јер у политичном животу

српскога народа за ових последњих двадесет година

огледају се све тежње ерпског народа, како у овим

крајевима, тако и према општој будућности српској

на иетоку.

Многе је наде еаранио ерпски народ за ових два-

десет година, али главну наду: наду у своју лепшу

будукноет, ту изгубио није. То му је свагда утеха

била: да ма какваммг}
г еудба у овим крајевима била,

српски народ тамо на истоку знаке себи лепшу будук-

ност створити. Ради тих нада и жеља за будукаост
свога народа, био је народ српеки у овим крајевпма

разноврстно сумњичен и гоњен, Ал’ се може реки да

наш народ у овим крајевима није никад заборављао
на дужноети, које према овој држави има, да му

тежње за осигурањем своје народности никад нису

биле
у опреци са јединством државним.

Желио је

својој браки на истоку лепшу будукност са уједињењем

српског народа, ал’ је био веран грађанин својој

отаџбини.

Но то Је оно, што многи власници нису могли или

ниеу хтели разумети. Отуд се морала борба изродити

борба, која је положај ерпског народа у овим кра-



јевима најтежим учинила. Српски народ водио је борбу
за осигурање своје народности у оквиру једпнства др-

жавног, виасниди пак изводили су отуд „противтдржа-

вне тежње“, и употребњавали еу сав државнп апарат

на угушивање и најправеднијих тежња. Најпосле ви-

дило се, да и најлојалније држање српског народа не

помаже према оној идеји: да у Угарекој нпје дово.бно

само политично јединство, већ да се иде за културнпм

јединством једног племена. Била је то борба слабијег

према јачем. Ту борбу је српски народ јуначки водпо.

Стопу по стопу бранио је права своје народностп.

На послетку кад га је државна власт са својим надмо-

ћијем из евију позиција истиснула, он је п v својем

потиштеном стању одушке тражио. Бирао је бар та-

кове посланике на земањски еабор. који еу његовом

потиштеном осећају знали одушке дати.

Може се рећи, да се у последње до.ба готово чп-

тав политични живот српски у Угарској олпчавао у

оно неколко поеланика на угарском сабсру. који су по

кад кад свој глас подизали, да означе становиште срп-

еко и да се ограде против евега онога, што иде на по-

тиштење српске народноети.

Међу ове посланике спада и др.
Мих. Полит-

Десан ч и ћ.

Тешку политичну борбу, коју је имао српски на-

род за последњих двадесет година да нздржи, подржа-

вало је чнтаво једно коло интелигенције српеке.
Же-

лити би било да се рад свих тих бораца сакупи,

јер би тек онда била потпуна елика политичне борбе i

српеке за поеледњих двадееет година.

Но и беееде дра Полита пружају приличан мате-

ријал за повесницу те српске политнчне борбе за по- ■

следњих двадесет година.

Политичан рад дра Полита не почиње само са ње-

говим знаменитим избором у Панчеву за угарски сабор ,
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у г. 1874. Давно пре тога jotu j г. 1861 био је он

ореогски посланик на загребачком сабору. Управо са

почетком ерпског политичког живота у овим крајевима,

од доба уетавне ере, таки после октобарске дипломе

почиње и политичан рад дра Мих. Полита-Дееанчића.
Његове беседе на хрватском и на угареком сабору иду

паралелно са политичном етрујом српском и могу у

нечем да служеза оријентовање у српеком политичном

животу за ових последњих двадееет година.

Но те беседе. ако би биле само проста збирка, не би

могле довољно разумљиве бити, и према различном добу,

у којем еу држане, могле би и нека протусловља еа-

државати. Тако беседе др. Полита на хрватском еа-

бору и оне потоње на тгарском сабору, могле би

привидно протуеловље садржавати. Јер су прве надах-

нуте духом очекиваног савеза и пријатељства са Мађа-

рима, дочим су потоње, према многом горком искуству,

задахнуте духом опозиције против тежња мађарских.
Но узме ли се у обзир политична струја, која је тада

владала, а која се после показала. то онда беседе дра

Полита не садр.жавају никакво противословље, већ из-

ражаваЈу свагдању струју српског политичног живота.

Са тога гледишта не могу се беседе дра
Полита-

Десанчића просто прештампавати, већ Је нуждно. да

се уз те беседе дода слика о свагдањоЈ струји српског

политичног живота. Тако допуњене беседе дра Мих.

Полита-Десанчића садржаваЈу и неке црте из повест-

нице српеке политичне борбе за последњих двадесет

година. 'Наравно, да те црте не треба мерити оком

строгог повестничара, Јер би онда такове много пот-

пуније бити
морале, те би можда надкрилиле у обиму

и саме беседе што неби одговарало цели књиге,

која Је у главном била, да се збирка Политових бе-

седа саетави.

Довољно је, ако те повестничке црте подеећају
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на најнонијт повестницу српску и ако беседе Иолитове

послуже повестничару за материјад.
Та повестница још је данашњој генерацнји у

живој памети. Ал баш према данашњим приликама,

иал.а се еећати свих оних Фаза, што је српски народ

за ових последњих двадесет година у cfiojoj политич-

ној борби прошао а на ово, мање впше беседе По-

литове могу подсетити. Прва Политова саборека бе-

седа -има за предмет Војводину. Какав простор време-

на! Каква
промена у политичном положају ерпскога

народа! Па ипак вал.а ее сећати тих времена.

После апсолутизма баховог, срнски народ имао је

најжпвље и најлепше' наде, да ће се са мађарским на-

родрм споразумети и да ће у заједеичкој отаџбпнп уз

пријате.БСтво мађарског народа, лепше дане свога на-

родног живота поживпти. За читаво време од окто-

барске дипломе. па еве до поравнања Угарске са

Ауетријом год. 1867. имао је српСки народ те наде.

Зато је v том времену била етруја у читавог српскога

народа, да се имамо придржаватн Мађара, те зато се

у оно доба свако нагињање према Бечу као неко „из-

дајство" сматрало. Тим духом су провејане п беседе

дра Полита, које је држао на хрватском сабору. Као

члан оне странке на хрватском сабору, која је хтела

савез Хрватске са Угарском, др. Полпт био је тада

одлучан поборник савеза Хрватске ca Угарском и зато

одлучан противнпк поши.вања посланпка у бечки рајхс-

рат.
Но као што је у читаврм српеком народу настало

велико разочарање пооле г. 1867, то је' ово п на дра

Полита уплива имало. П у том првом добу разочарања

пада п п yt дра Полита на московску изложбу са оста-

лим Славенпма аустријским, који су према изреци

Бајстовој: да Славене вал.а „уз зид прптпснути“, били

игорчени, те cv свом огорчењу у ..хаџилуку московсМ)м“

израза дали.
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Потоња сриска политична борба огледа се у мно-

гом обзиру у беседама Политовим на угарском сабо-

ру. Развојачење угареке Крајине прибавило је дру

Политу мандат за угарски сабор. Велика изборна

борба у Панчеву, која је тај мандат извојевала, пока-

зала је дух крајишника према оној системи владавине,

коју српски народ није могао одобравати.
Развитак источних етвари дао је прилике дру

По-

литу, да на угарском сабору ствар потиштеног народа

српског с оне стране Саве
у правој еветлости пред-

стави. Те беседе о источним стварма, побудиле су

свагда и пажњу страног света. Орпскн народ пак

гледао је у њима право тумачење свога гледишта.

Низ политичних догађаја, који су се у највећој

мери тицали српског народа, доста се добро огледају у

бееедама дра Полита.

Но и ако је српека иолитична повесница за доба,

у које падају беседе дра Полита. садашњој генерацији

у живој памети, то ипак појединости тога доба, осо-

бито парламентарни појави иду по мало у заборав.

Збирка Политових беседа истргнуће многе такове по-

јаве из заборавности.
Но у опште, у колко беседе дра Полита-Десанчића

паралелно иду еа српском политичном борбом у овим

крајевима за последњих двадесет година, то оне могу

будукем повесничару као неки материјал да послуже,

садашњем пак нараштају, који је у том добу живио,

могу да послужс да се свега онога опомене, што је

српеки народ за ових последи.их двадесет година у ево-

јој тешкој борби имао да прекужи, и да према томе

премери свој политичан положај. те да црпе науку за

своју будућност.
И у колко беседе дра Полита-Десанчића у оба ова

правца послуже, то cv оне своју цељ иепуниде.
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I.

Срби ва време ЈВахове тстеме. Талијански рат.

Октобарска диилома. Hoea уставна ера. •-

После оног велпког виора, који је 'захватио Евро-

пу са револуцијом од г. 1848, настала је свуда нема ти-

шина: реакција са апсолутизмом славила је свуда своје

победе. Српеки народ у овој монархији био је у том

несретном положају. да је и нехотице био савезник на-

студајуЕе реакције. Но грдна је погрешка а од наших

противника намерно извртагве кад се хоће да тврди,

да је српски покрет од г. 1848 био дело реакције или

да је српски народ са тим покретом имао реакционар-

ске тежње. На против, српски покрет од г. 1848 био

је дело најплеменитије тежње за слободом. а тај покрет

није ни из далека реакција створила, већ се она њиме

само користила. Српски народ, бранећи своју народност,

тежио је за слободом, јер права слобода мора бити

уједно и слобода за очување, креп.вење и развијање

народности. Заиста, српски народ борећи се v г. 1848

мислио је себи извојевати осигурање своје народноети.

Грдне жртве, које је сриски народ у г. 1848—49 под-

нео. мислио је да их подноси за своју народност. У

г. 1848—49 српски народ је осиромашио, готово про-

пао, али би све те жртве поднео. да је оно постигао,

што је мислио постићи. Значајна је у том обзиру из-

река једног српског се.вака, кад је оно после рата

год. 1849 царски повереник Исидор Николић-Џавер
1
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обилазио пострадале српске крајеве. па кад дође п

Ј Сентомаш, те на цичи зшш впдп једног се.ва-

ка Сентомашанпна без опакапје. па га заппта; „А

где тп је пријане опаклија 1 U

Оиај мт одговорп:

„Еј гоеподару. не може ее пмати п опак.тпја п

Војводина." Ово најбо.ве плтетртје расподожај срп-

скп j оно доба. Српски народ сносио бп био радо

и сиромаштво и свакт оскудпцт. само да се остварпло

оно, за чим је тежпо. Алп т том је лежало оно

ттжно осећање. да после онпх грднпх жртава т крвп и

т имањт, Орбпн нпшта или готово нпшта постигао

није. Војводина по имент се звала српска, јер на-

родност српска т њој никаквог израза добила нпје.

шта више, у српској Војводпнп био је Србин потпштен

п гоњен. Некодико
српскпх чиновника т Темишвару -

то је бпла сва награда за оне грдне жртве. које је

српски народ тг. 1848—49 поднео.

Није чјдо дакле, што је српскп народ п]Пl таком

расположајт, почео миелити на то : да ли нпје т год.

1848 погрешпо и није ли мт ва.вало дртгим пттем

поки ? У Војводини владала је заиета равноправност.

али то је била равноправноет, што ст п Мађарп ц Србп

наједнако тгњетавани били. Истина. да је п та „рав-

ноп]завност“ годпла неким и некпм Србпма. којп cv

у рату од г. 1848—49 неодо.впвЈ мржњс против Мађара

т себе
јпили.

Они миш.ваху; кад Србин не може да го-

сподари, бар нека не господарп ни Мађар! Али векина

Срба.ва ппак миш.ваше дртгчије. мпш.ваше. да би можда

бо.ве било. да се српски народ тг. 1848 споразумео са

Мађарима. па да је тетавним путем и j оквирЈ уетава

Јгарског гледао да осигура евоју народност.
Распо-

ложај ерпеког народа j то доба био је т опште по-

во.ван за помирење са Мађарима, особито кад се по-

сле десет и више година почеле заборав.ватп страхо-

витости рата од г. 1848—49.



Такозвана Бахова с-иетема, система апсо-

лутизма. центрадизације и понемчивања, тиштила

је свакога. ЈГрема оном како је та система била уде-

шена. мислило се. да te вековпма трајати. и нико није

држао. да te јој скоро крај бнти. Мора се признати.

да је Бахова система како v целини тако и у свима по-

јединостима добро била тдешена. Судство, полптична

управа била је поверена чиновницима, који су већииом

свестни били свога позива, и који еу своју дужност

■савестно вршили. Контрола над чнновницима била је

најстрожпја. У том обзиру Баховој сиетеми није било

замерке. Али и најмање кретање на народном пољу

'Од стране ма које народностп подпадало је најстро-

жијим мерама. При том сва је тежња била на то

управ.вена. да се
.,
немачка култура

£!
п немштина шири.

као што је немачки језик како v званијама. тако и у

школама био свуда уведен.

Ово потиштено етање v обзиру народности. осе-

Гали
су подједнако и Срби и Мађари, и зближење међу

њима била је томе наравна последица.

Таман кад се мислило, да та Бахова система нај-

чвршке стоји, кад се мислило, да је за десет година

своју пробу издржала показа се сав трулеж те си-

стеме за аустријску монархију. Бахова је система

показала, да организација ма како удесна

била, ако нема основа у задовољству наро-

да, он а с е мор а ка д та д сруш ит и.

Но еиетему Баховх држаху у Бечу даје најчвршћи

■организам за монархију, држаху, да централизација

Аустрији даје снагу и мок не само у унутарњости, него

и према епољнем положају монархије. У тој предпо-

-стави, Аустрија се са неким еамопоуздањем заратила у

год. 1859 са Француском ради ЛомбарДије и Венеције.

Ал’ у онај мах кад се чиниле припреме за тали-

јански рат од г. 1859, иоче и узрујаност у Угарској.

3
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Мађарска емиграција у иноземству. иодржавала је свезе

еа упливним личностима у Угарекој. Аустријека по-

лиција и ако није могла похватати конце завере у

Угарекој., ииак је неке и неке личностж у су ми»и имала

да о завери раде. Према тим еумњама мнотп су тада

Мађари за време ириирема за рат талијански и за

време самога рата, одведенп билп из Угареке у чееке

тврђаве као заточенпци. Но тада не само Мађаре. век

и Србе одводише у градове због еумње о заверп.

.Тако су због те сумње проту Стаматовпћа из Новог

Сада (иознатог пз рата од г. 1848—49) као и неке

друге Србе одвели v Темишвар. Поеле талпјанског

рата еве су те особе биле пуштене, пошто им се нп-

каква кривица није могла доказати. Оно
време

било

је и за Србе страшно, јер нико није могао знати да

ueke ноку из кревета бпти пзвучен. да у Темишвар

буде оправ.вен.

У тим околностпма, под ужасном етегом иоли-

цајном, у времену том несигурности лпчне слободе -

није се чудити, што ее очекивало оелобођење од спо-

љашњих заплета. Нема сумње као што то п најно-

штјп списи Кошутови доказују да је емиграција

мафарска имала силних свеза са незадовоњницима у

Угарекој, као што је мађарека емиграцпја заиета и

покушавала да v талијанском рату угареке регименте

иобуни против аустријеких заиоведника. Но ако ово

и није у великом обиму иошло з'а руком, то је ииак

известно, да ее аустријека војска у талијанском рату

није борила са одушевљењем, а ово је лако растумачн-

ти, кад се зна, да ниједан иарод у Ауетрпји није био

задовол»ан,,те ее наравно зато н еинови тих народа нису

могли борити са одушев.вењем.

Hopas Аустрије код Мађенте и ОолФерина у г.

1859, бно је за бечке круг®© ужаепа дезилузија.

Носле оног великог самопоуздања, да ће Аустрпја моћи



и Француску н Сардпннју победнтп наједаред тако

страшни пораз као што су биле бптке код Мађенте
и СолФерина морао је на бечке кругове утисак

највеСег очајања учинити. Поеле тога пораза прешло се

v другу крајност: бечки круговп постали су малодушнп.

На сваки начин и онда. кад се бечки кругови

мало опоравише од те малодушностп. морали су уви-

дитн. да се са системом Баховом у Ауетрији даље вла-

дати не може. И заиста. мокни министар Бах наскоро

даде оетавку. С ппгме паде знаменита п злогласиа Ва-

хова система.

Но пошто се Бахова спстема хтела веБ мењати,

морало се размислптп. шта да се на њено место стави.

Хоће ли ее монархијп устав дати и какав? У том су

се бечки кругови дуго колебали. Напослетку смисли-

ше потражити савета код најодабранијих људи у мо-

нархијц. То беше постанак тако званог „умноженог

царевинскога већа" (verstarkter Reichsrath). Царевин-

еко веке било је највиша област у Ауетрији, саетав-

.вена из највиших чиновника за прппрему закона и

,за давање савета круни. То царевинско веће хтедоше

потоме „умножити” са независним, упливним њудма из

читаве монархије. Сазваше дакле из читаве монархије

најзнаменитије људе, који гласа у монархији и код

свога народа имафаху. У том сазваном царевинском

веку главни је предмет расправе био; да ли да ее

система централизације задржи. или да се код поједи-

них земаља њихове особине у обзир узму ? Мађари,

Чеси, Иољаци бранише ово последње становиште, дочнм

Немци 6exv за централизацију. Но етановнште „хисто-

ријско-политичних индивидуалитета" како је тај из-

раз тада гласио доби превагу и тим беше прва побе-

да Мафара (управо њихових консервативаца) означена.

Но и после разласка царевииског већа. бечки К])у-

гови дуго се колебаху, какву
ће систему да уведу за

5
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царевину. Неки уступцп беху таки учињени. Mai>a[)

Надажди, постаде мпнистром правосуђа. Народностпма

беху у опште учињени неки уступцп. тако да се код

судова на језику дотпчне народностп почело расправ-

.вати. У Бојводини код судова. где се Србпма судидо.

морала се расправа на сриском језику водпти. Кад

је први иут ова наредба у живот ступпда код ц. кр.

окружног суда новосадског. тада су Мидетд-ћ п Су-
ботпћ

први водп.ги обране својпх кдијената на срп-

ском језику. МплетиК је при таковој првој обрани п

једну малу уводну беседу држао, у којој је својој же.ви

израза дао, да „двери правосуђа од еад српском је-

зпку никад више затворене не оуду."

Тада су се Срби у Војводпнп ради тих устуџака

прп.шчно задово.вни осећали. Ал' Мађарп ни издалека

задово.внп билп нису.

Бечки круговп према том незадово.вству Мафара

п у опште према читавом ровито.м стању монархпје.

одлуче се на један важан корак' да на])одима мо-

нархпје под ел е уст ав, пто у федерали ст пчн о м

емислу т. Ј. да свака покрајпна добије своју автоно-

мију, ал' да све покрајпне имају опет пзвестне зајед-

ничке послове, које би расправљале у „царевинском

већу.“ То царевниско веће пак да буде ~шире‘:
,

кад

v њему учествују и зем.ве угарске круие, а уже, кад

v њемл’ учествују зем.ве остале осим гарске. То беше

главии сад])жај октобарс к е дппл о ме, октропсаног

уетава, који беше обиародован 20. октобра 1860.

У бечким круговима лшш.ваху. да ће октобарска

диилома у великој мери задово.Битп Мађаре. јер су тоЈ

дипломи мађарски консервативци кумовали. Бечка вла-

да заиста v духу октобарске дии.томе таки успоставп

ста])у угарску дворску канцеларију, имеиује чувеног

бароиа Baja за канце.тара и сазове по истоЈ дип.томи

угарскн сабор.
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Но октобарска диплома у Угарској служида је
само поводом. да се новом сдободом све истреби. што

је _6axoi!CKO u
и немачко било. Подиже се читава хајка

против баховекпх чиновпика. а особито против полицаја.
Многп од тих чиновника једва могаху из Угарске уте-

ћи. Све што је немачко било, то се као остатак апсо-

лутпзма стало теЈ)ати. На свнма крајевима Угарске

орила се евирка еа познатом песмом „хундсфут а не-

метУ При рестаурацијама жупанија и варошкпх маги-

страта, владао је заиос необуздане слободе. Са музи-

кама. песмама, пијанкама, рестаурирале се жупаније и

магистрати. Само иопуларнп, код народа у добром

гласу стојећи .вудн, могли су постати чиновницима.

Но ма да је октобарска диплома ту велику сло-

боду Мађарима донела, они ју ипак одлучно одбијаху.
Лозинка је у њих била: успостава устава од г.

1848, и по томе место дворске канцеларије, угарско

министар ст в о.

При такој струји v Угарској, Срби су такођер

неки свој положај заузимали. Србима је годио нови

уставни живот, Автбномија муниципална ишла је и

Србима у прилог. У варошима, где су Срби у већини

били. или где су зиатан део становништва еачињавали.

рестаурације испадале cv по Србе повољно. Нови Сад

изабрао је магистрат из већине Срба, Сремска жупа-

нија такођер се рестаурирала еа већином Срба. Нрви

поджупан постао је Суботић, други поджупан
Жииковић.

Но како је по октобарској дипломи требало да

Угарска са њеним земл.ама, наиме са Хрватском ступи

у рајхсрат бечки. Мађари пак стајаху на становишту

закона од г. 1848, а и Хрвати се домише међу Бе-

чом и Пештом. то започе борба у обзиру положаја

Угбрске према Бечу борба која се напоследку свр-

шила са дуалистичким преображајем моиархије.



II.

Сртоски благовештенски сабор у ЈСарловцила г. 1861.

Уставни живот у сремској жупанији. Срелски посла-

ници на хрватско.м сабору. Ирва саборска беседа дра

Нолита-Десанчи£а о Војводини. Распуст угарског и

хрватског сабора.

Познато је, да је иосле октобареке дииломе судба

српске Војводпне оетада нерешена. Нашге нпје се

знало, хоће лп се Војводина безссловно утеловити

Угарској. или Ве некп заеебни иоложај према Угарској

заузети.

За време од 20. октобра иа до конца г. 1860 ко-

лебали су се ради тога у Бечу. У том колебаљу исио-

елан је био царски - повереник гене])ал МенсдорФ-Пу.ки.

да у појединим општпнама ио читавој Војводпни сазна

расположај етановншптва: у какав одношај желп доћи

према Угарској.
Но то колебање у Вечу ради Војводпне није дуго

трајало. Ова је ирилпка, да су мађареки конеерватпвци

уверавалп бечке кругове, да ђе Мађари пристатп на

октобареку диплому, и по томе да није саветно вре-

ђатп Ма|аре тиме, што се утелбвљеље Војводине у

Угарску отеже.

На еваки начин после онога, што је генерал Меис-

дорф обишао српске крајеве да сазна расположај ('p-

ба.ва о будуђој слдбп Војводиие, и што су Орбп зато

имали неке наде да he се Војводина одржати врло



(к

је пзненадидо Србе и продзроковало ведико огорчеље,

што се наједаред царскоп наредбом од 27. децембра

1860 српска Војводина у Угарску утеловљује без

икаква увета.

Према том огорчењу напиеао Је на Туцин-дан г.

1860 др. Светозар Милетић свој знаменити чланак у

.. Српском Дневнику". који је чланак био од неописаног

утиека на читав ерпски народ.
У том се чланку у главном

каж-е, да су Срби према таком поетупкм са ВоЈводи-

ном евоЈ рачун са Вечом свршили. Ово Је био поче-

так оног расположаја. да су Срби гледали да се при-

ближе Мађарима. па да у уставу угарском нађуЈемства

за срлеку народност. То Је тада била некако лозинка,

коЈа Је врло годила Мађарима. Јер су ствари заиста

све непово.вније по бечку владу постајале.

Мађарски консервативци нису били л
г

стању да

испуне обећање., да ke МаДари пристати на октобарску

диплому. Шта вшпе, та могућноет Је све већма неста-

Јала, кад су жупаније и варошке муниципије рестаура-

циЈе спровеле са личностима одлучно противнима оКто-

барекоЈ дииломи. Могло се реки. да је читава струја

у Угарско) била одлучно иротив октобарске дипломе.

Ирема тој струји у УгарскоЈ. мислило се у Вечу.

да треба другим путем поћи да се Угарска приволи. да

поша.пе своје застспнике у бечки рајхсрат. Као да

cj се почели у Бечу кајати за велике уступке у ок-

тоборскоЈ дииломи. те гледаше да тој дипломи неку

„корективу“ даду. Октобарска диплома буде знатно

преиначена цареким патентом од 26. чебр. г. 1861.

(Ја тим ФебруарсШм патентом ступи на чело државпе

управе моиархије знаменити „државни министар"

Шм ерлинг.

Иреме Шмерлинговог мвдистарства
било Је пај-

знаменитије време устапне борбе Угарске п мађареког

народа против Веча за успоставлеше закона од г. I^4B.

УТЕЛОВЛЕЊЕ ВОЈВОДИНЕ.
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Шмер.шнг је рржао, да ће -му поћи за руком, да

Угарску приволи да ступи v рајхсрат. Осип других

средстава држао :је, да ће
зху као савезнпцп служптхг

немађарске народноети, па п Хрватека п Ерде.в. Htx у

тој напери Шперлпнг ппак нпје шгао подпуну одлуч-

ност. да те народностп у Угарекој против Мађара у

св ој м(' р и иодио.маже. него је он етварп тако уде-

шавао. да Ма|аре са народностпма само заххлашн. а

овпма опет неке наде у.шје да ће шх се же.ве пс-

пунити. Према тој замисли Шмер.шнговој бпо је

сазван ерпско-народни политични сабор v Карлов-

це на благовестп г. 1861.

Шмер.шнг није имао одвангностп да сазове срп-

скп политични сабор уто ј цели. да успос та вп Вој-

водину, па да та Војводпна поша.ве посланпке у рајхс-

рат бечки. већ се Ш.мерлинг огранпчпо само на то.

да сазове српски сабор на ту цел. да се посаветује о

..јеметвима" српске народностп у бпвшој Војводпнп

према пзреченом утелов.вењу у Угарску.
На том политичном сабору српском, састао се

тада цвет пителпгенцпје српске. Најзнаменптпјп .вуди

српскп били су изабрани на тај сабор. Гласовптп

Ћор ђ е Стојаковпћ. дворсхш саветнпк. дошао је са

готовпм програмом из Беча. Свај је програм бпо

врло знаменит и у другим охголностпхха био би ка-

дар да одушеви Србе. Ал' у оно доба сумњичили еу

Стојаковића, да је дошао као „оруђе бечке реак-

ције“ и према гвеговом врло знаменитом програму

неВина конгреса поиашала ее врло неповер.виво. јер

је тада лозпнка била: споразум са Мађарима. Ништа

мање програм СтојакОвиКев, како га је изаслани одбор

v нечем препначпо, бпо је подлога хшшенеде.вне

расправе у Карловцпма. II неКина је прпмпла мпсао

Стојаковнћеву о успостави Војводине, само је хтела

ужу свезу са Угарском. Потом је у заклучцима ене



пзбегавано. што би се могло ттначпти да је наперено

протпв п.елокупиости Угарске.
Бдаговештански сабор од г. 1861. ма да је без

гспеха био, свагда ke знаменпто место затзимати у

подптичној повестницц овостраног српетва. Знаменп-

то је у тим расправама оно. што еу Срби држадп за

нуждно ради оеигурања народности у оквпру једин-

ства угарске државе.

Но за време бдаговештанског сабора и иосде њега.

најжпв.ке уставно кретатве у Срба показадо се у срем-

окој жупанији. Ту је почео и др. Подит-Дееанчик

свој иодитични рад. *)

Тада је бидо живо кретање на уставнрм по.ку у

еремској жупанији. Закњучци српског бдаговештеиског

сабора биди су од тидива на држање сремске жупа-

није. Док се није зиало. како ke ти закњучци бити

решени у Бечт. није се могдо знати ни какав ke по-

дожај Срем заузети ирема Угарекој и X риатској. јер
би Срс.м ио тим закњучциМа требао да буде саетавшх

део Војводине.

Хрватски сабор био је век давно сазван. и срем-

ска жупанија требала је по хрватском изборном реду

да иошање из изборних срезова своје иосданике на

хрватски еабор. Но у оно доба Срем себе није хтео

сматрати простом жуианијом. век је хтео да буде неко

оеобито тедо. као неки ..dncatns Syrmiensis K . Док пак

закњучци бдаговештенског српског' сабора не буду ре-

шени, хтео је даг свој подожај резервише.

Да би се разтмеда тадагва етруја у Срему, вања

знати. да је идеметво v Срему како правосдавно

*) Др. По.шт био је 19. марта
1861 промовир.ан за доктора права у Бечу.

Про тога на неколико дана, била је реетаурација сремске жупаиије и др. По-

лит буде наименован за почастиог великог бележпика. Ои је већ. имао гласа

у ерпским круговима, што је писао о српским стварпма у страпим новинама,

anioneo је писати и у тадањем „Срп. Дневнику“, те га је сремска жупанпЈа

хтела одликовати почашћу великог бележиика.

11УСТЛВНП ЖИВОТ У СРБМУ ГОД. 1861.
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тако и католичко јако нагињало ЈШђарима. те да зато

о Хрватима п о хрватском саборр није хтело ни да

чује. Прбмда је у оно доба у Срба у опште бпла

струја за Мађаре, то ипак ерпска народна етранка није

могла бити тако безусловно за Мађаре као „немешп"

сремски.
Зато је бивало, да су на конгрегацпјама срем-

скпм често долазили Срби народњацп v cvkoo са
..

не-

мешимаС

При изборима за хрватски еабор, сремска жупа-

нпја није хтела да бира поеланике по хрватском избор-

ном реду. по тако званом „напуткс". већ је хтела да

по старом изборном реду ире г. 1848 само два посла-

ника поша.ве. П тако буду v Загреб поелани само

гроФ Кун п Јован Живковић. Кад ови посланици до-

ijouie иа хрватски сабор. Живковић разложи. зашто је

Срем послао само два посланика. извињавајуки се, да то

нпје ни из какве мржње ирема Хрватима, већ зато, што

Срем мора да чека док се са судоом зак.вучака срп-

ског благовештенског еабора не реши и одношај Срема

према Угарској и Хрватској. зато да је Сре.И поелао

по изборном начину ире г. 1848 два посланика пз сре-

дине своје конгрегације.
Но хрватскп сабор иије се задово.вио ти.ме, већ

је захтевао да сремека жупанпја поша.ве посланике иа

начин и у броју као и дргге жупаннје Славоније и

Хрватске.
Ова је етвар дошла иред зиамениту конгрегацију

од 2. (14.) маја 1861, где се већало, хоке ли се ири

„старом
i;

оетати, или he се по „иовом
11

бирати.

Конгрегација је била врло бурна. Поджупан др.

Суботић;, Порђе Новић, др. Димитријевић из Руме и

други члановп народне странке, међу и.има и др. По-

лит, били cv за то, да се.иш.ву посланици „ио новом 1
'

т. ј. v ироииеаном броју од седамнаест посланпка. На-

против ~
немеиш" и калуђери. међу њима протосин-



ђел. Анђелић и архпмандрпт Иопескул као што то

тадањи .. Срп. Дневник" извештава би.ш еу за то. да

ее остане при „старо.м”.

Том
приликом држао је др. Полит једну од својих

првих беседа у коигрегацији.
Истина да ту беееду немамо у свој опшпрности.

али ..Грискн Дневник> у свом броју 36. од год. 1861

овако о тој беседи реФерише;

..Др. Полит v подужој беседп разложп узроке т

који га побуђују. при свем том, што је поборник савеза

са Мађарима и еа Угарском, да ипак за пш.Бање впше

посланика у Загреб гласа. Ако би хтели шиљати по-

сланике на угарску дијету, то нема заеад никаквог

основа. Срем стоји v Фактичној свези са Хрватском.
и зато није могао добити „literae regales‘! за угарску

дијету. дакле нема позива да тамо своје посланике

шаље. 'l'реба ли дакле да је Срем гдегод представ.вен,

то само на хрватском сабору бити може. Тиме што

би Срем у великом броју своје посланике у Загреб

послао, здраво би подпомагао ohv партију хрватског

сабора, која жели тешњ-и cajv.s са Угарском, и којапо

том не жели у рајхсрат посланике ши.вати. Најглав-

нији узрок пак, што ваља већи број посланика избра-

ти, тај је, што ke сада на хрватском сабору Граница

представ.Бена бити. Сваки сремски посланик био би

код граничара тако рећи емисар за српске интересе.

И
говориик је против тога, да се Срем као хрватска

жупанија смат])а, и зато је и он, да Срем колективно

иредстављен буде, са.мо што он колектпвност нс то-

лико у бирању, колико v представништву налази, зато

ако се мисли да посланици неби били на хрватском са-

-бору прим.венн. што би се из конгрегације, а не из

срезова по ~нап\ г тку“ избирали. то се могу по срезо-

ви.ма бирати, али им се може инструкција дати, да у

свима оним случајевима, где се целокупности Срема као

13
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таковог и као сачињавајућег дела Војводпне буде хи-

цало, онп Срем колективно имају представ.вати. На-

последку ваља помислитп на пос.ведпце. ако се посла-

ници неби у Загреб ши.вали. Ово би огорчење код

Хрвата проузроковало. и она два посланпка морала бп

се вратити. тако да Орем нпт' би
у Загребу нит' у Пе-

шти представ.вен био, могли бп дакле закључења о

њему донетп ~de nobis sine nobis“.

После жестоке дебате. дође до гласања, те гласа-

ње показа да су 92 гласа билп за „етаро‘
;

,
а 77 гла-

сова за „ново“.

~ Српскп Дневник
8

у својој реФеради прпписује ре-

зултат тога гласања томе, што велпки жупан гроФ

Петар ПејачевиС при сазиву конгрегацпје нпје означио.

да be бити раеправа о шп.вању посланика у Вагреб.

већ. само. да be се „иажии предмети“ раеправ.вати, те

зато до.вни Срем, где је већпна Срба, незнајући да

ће о ши.вању посланика v Загреб бити расправе.

слабо је био заступ.вен. дочим сл' католпцп пз горњег

Срема у пуном броју дошли, те они са „немеши-

ма“. калуђерима и свештеницима надгласаше народну

странку.

Као што се види. тада су Србп билп већма за Xji-

вате, него данашњи „Сремски Хрвати“ којп су тада

хтели да буду Мађари!
Но хрватски еабор није се задоволшо с тим за-

к.вучком сремске жупаније, већ захтеваше, да сремска

жуианија v прописаном броју попта.ве евоје поеланпке

на сабор у Загреб. Међутим /Кивковић дође у сукоб

на загребачком сабору, те заједно са гроФом Куном

иступи из сабора те се обоица врате у Вуковар.

Нова конгрегација бгде расписана. На овој беше

и до.внп Срем v великом броју заступ.вен.
После же-

стоке дебате, буде закључено, да се посланици на хр-

ватски сабор у пропиеаном броју пошаљу, али да се



не бпрају no срезовгша.
већ да се изберт из конгрега-

ције, те да Среи ~колектпвно‘: буде заступ.Бен.

При тон бирању за хрватеки сабор буде изабран
и дро. Полит.

То је био први избор дра Полита на сабор.

Сремски посланици. кад су дошли на сабор у За-

греб. били су прпјате.Бски примље.ми. Др. Полит буде

таки за саборског бележника изабран, пошто је тада

баш једно местб саборског бележннка било уиразњено.

У оно доба водиле cv се расправе на хрватском

сабору поглавито о одношају према Угарскрј. Вечка

влада желила је, да хрватски сабор пошаље своје по-

сланпке у бечки рајхсрат и зато није била противна

што већој самосталности Хрватске према Угарекој.
Но

народна странка хрватска. а на челу јој Кватерник,

поред велике самосталности према
Пешти. хтела је

исту самосталност и према Бечу. У том колосеку во-

диле ее тадање расправе на хрватском сабору. Но кад

су сремски посланици дошли v септембру г. 1861 на

хрватски сабор, те велике расправе о одношају према

Угарској и Аустрији биле су већ свршене, и онај

знаменити предлог: „да Је са догађајама од г. 1848

свака правна свеза међу Угарском и троједном краље-

вином престала, и да троједна краљевина као сасма са-

мостална краљевина уговара са Угарском" (што Је по-

сле прешлб у знаменити законски чланак42. од г. 1861)

таЈ предлог био је век примљен и о њему чекао се

одговор из Беча. Сремски посланици по томе могли

■су само у расправама од мање важности учествовати.

Но Једна ствар била је ипак од велике важности

и тицала се понаособ сремских посланика, атоЈебнло

питање Војводине, односно питање закључака благове-

штенског српеког сабора.

Ствар Војводине дошла Је пред хрватски сабор

путем петиција: да ее закључци српског благовештен-

1 5ГРЕ.МСКИ ПOС.ТЛШIЦИ Н.-С ХРВ. САБОРХ.
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еког еабора код Њег. Величанства. камо су иоднсссии,

подупру.
Наиме муниципија вароши Новог Сада упра-

ви.га је окружницу на друге муниципије у Угарској и

троједној краљевини, да закључке српског сабора

путем петиција на земаљски еабор подтпрг'. Мефг
осталим муниципијама наравно и сремска обра-

тила се и загребачка и вировитичка жупанија на хр-

ватски сабор, да се закључци српског благовештенског

сабора подупру. Кад је петиција загребачке жупаније

пред хрватеки сабор дошла, буде закључено, да Ш

се же.ве ерпске подупрети у своје доба пред угарским

сабором, кад троједна краљевпна дође у положај, да са

Угарском нови савез уговара, донде пак да ова ствар

остане in suspenso. Ово се мотпвовало тиме, што, ако

би се же.ве српске пепосредно у Бечу подупирале, да

би то иптло у прилог реакцијп.
Но сремскп посланици, којп су после тога за-

кључка на хрватски сабор дошли, нису ее могли задо-

вољити тим, да се српска ствар на непзвестно доба

одгоди. Оремеки посланик Ђорђе Новпћ у лепој беседи

ра.зложп же.ве српске у обзиру Војводпне, наглашујући

да оне по закључцима благовештенског сабора не иду

иротив целокупности троједне краљевпне. На то сабор

одлучи, да се закљхчци благовештенског ерпског коигре-

са имају предходно штампати заједно са говором по-

сланика Нор|а Новића пда се међу чланове сабора

разделе.

У ието доба управила је и вировитпчка жуианија

петицију на хрватеки сабор у обзиру српских жеља.

Та петиција изазвала је v саборскрј еедници дана 19.

септембра 1861 жестоку расправу о Војводини. тој

])асправи држао је др. Полит своју прву иовећу беседу. *)

*) Ту беседу писмо могли иаћи опширно у српским лпстовпзга, алп смо

је вашли у „Ost und \Vest-“y бр. 190 од г. 1861, тада знаменитом словенском

органу, што је на немачком јозпку нзалазио у Бечу под уредништвом гласо'

внтог дра Ткалца.



Та је беседа гласпла:

Беседа дра Мпх. Полпта-Десанчпћа

даиа 19. беитембра 1861 о ВојШшипи.

дВие-о.ки сабо р е ! МИш има народа у Европи,

који би бпди v тако тешком положајс као Срби.п Хр-

вати. Ми се свагда налазимо у некој великој дилеми.

Боримо ли се против надмоћпгја Мађара, то нехотице

радимо у прилог реакцији. не можемо ли да се у свему

еагласпмо са Мађарима и са угарским сабором, то да-

Јсмо повода да се повређује стародавни устав угарски,

који нам је свима 'драг п мио. По том и ја се слажем

еа разлозима оних предговорника, који су рекли. да оно

што ми против Угарске и Мађара чинимо. да то иде

у прилог реакцији. То је непобитна истина.“

~Али тако исто је непобитна истина, да ми Срби

и Хрвати нисмо у стању други положај заузети. И

тек кад се ове две истине једна према другој ставе,

види се у каквом емо ми незгодном положају. и

„Особито што се нас Орба тиче, то нам нико ире-

бацити не може. да ми слоразума са Мађарима иећемо.

Тај сиоразум Је iranra наЈжив.ва жол.а. Још пре не-

колико месеци у Срба се могао само Један глас чути:

споразумимо се с Мађарима ио што по то, да се опет

не преваримо i-eao г. 1848.“

~ Срби своЈе симпатије за Мађаре таЈили нису, шта

више, они су с тим симпатијама тако далеко ишли, да

им се пријатељство са Мађарима овде у Хрватској

еа неких страна за зло иримало.
Ио ми Срби имали

смо узрока надати се, да ће Мађарп, иоучени гор-

ким искуствима за ових иоследњих 12 година, иаше

ираведне жел.е знати уважити, да ће се опоменути

грозиог рата, што се водио ради Војводине, иа да ће

наше ираведие жеље у обзиру ВоЈводине колико то-

лико уважити.“
! •>
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„Али ми емо се јако превари.ш. па сада прп нај-

бољој во.бп није више могуКет Срба оне спмпатпје за

Мађаре побудити. које су онп још пре кратког вре-

мена Јживалм.
“

„Ово се лако разјасгБана тиме. што је угарекп са-

6oj) п изаслан одбор за питање народностп подптно

игноровао же.Бе Срба у обзпру Војводине.“

„Ја сам се лично могао уверитп у Пештп. да ма-

])арски државници не само да неКе нпшта да знају за

Војводину, него неће нп на то да пристану. да се жу-

паније по народностпма окруже.“

„На угарском еабору свагда се иетоветује Угар-

ска са „Ма|арорсагом“, те се етавља Угарска на исти

ступањ као оне државе, где генетпчна п по.пггпчна на-

родност, као н. пр. у Француској исто значе. Нпкако

неКе Мађари да се опрпјате.Бе мишљу, да је Угарска

од прилике оно, што и Швајцарска, где тек вшпе ге-

нетичгшх народности сачнљавају. по.штичну народност

земље.“

„Сматра.шсе Угарска као ~Мађарорсаг“, као зем-

ља Мађара, то је наравно, да је решење питања народ--

ности немогуке, И заиета одбор под Етвешом за шт-

тање народНости, не само да питање народностп нпје

решпо, него његов елаборат може се ематрати као

нека еатира на питање народности, особито што се

тиче Срба.“

„У држави, као што је Угарска, где се народно-

сти имају сматрати као стихпје, које саму ту државу

сачињавају, као стнхпје, које свога израза у народној

уирави на пзвесном земљишту треба да нађу у трј

држави те иародности еамо као неке јуристанске особе

сматрати, којима се може дозволити нека автономија у

цркви и школи, то је заиста много самопрегоревагБа

предпоставити j тих народности, кад би на таково’ што

приетале.
“
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Ако v овај мах код Срба и Pv.mviuv v Угарској

■реакцпја еве то више земљжшга заузима, то ее томе

нжје чудити. јер они знају чему се од Мафара могу на-

дати. Ако се угарски уетав. који је нама евима драг

и мио, подкопава. то заиста није кривица народноети.

већ оних. који би хтели да реше питање народности v

духу Мађар ор сага.

..Што ее нас Срба типе, који бисмо желили искре-

ни споразум са Мађари.ма, нама је врло немило, што

нам наше тежње морају постати противне Мађарима.
u

~
За нас и Хрвате има извеена граница, до

које ми са Мађарима једним путем можемо ићи, преко

те границе ми заједно ики не може.мо. Ми можемо п

то знати, да у нечем реакцији у прилог радимо, али нам

је положај такав. да друкчије не можемо. Кад биемо

ми хтели ради тога. што сваки отпор против Мађара и

њихове превласти, иде у прилог реакцији, то изводити,

да ее сваког отпора манемо и да еве чинимо што xohe

Мађари то би онда било готово самоубијство и то

би се звало наше најсветије интересе жртвовати.“

„Ми Срби прилично смо век на чисто, да Мађари

евојевољно Војводину дати неке, баш кад би такова

значила само заокружење извесних жупанија. Треба
ли дакле да ми ту Војводину, за коју еу потоци сри-

ске крви текле, само зато да напустимо, што то не иде

у прилог Мађарима? Али рећи ke Мађари; не ради се

ту о Војводини, већ о подкопавању угарског устава,

ради се о том, да се пошљу посланици у бечкм рајхс-

рат.“

„Али ми Срби опет с наше стране велимо: од

куда то, кад се зна да смо ми топли приврженици

угарског устава, а да Војводину само као саставни део

Угарске желимо, у рајхсрат пак да и не мислимо ићи,

па при свем том да се није ниједан глас мађареки чуо,

који би хтео и да спомене Војводину.
“



„Под тим окоаноетпма. дако ее појмп. да бпсмо

мн Срби Војводину примили. ма да је п од Беча до-

бијсмо."

..Г.тавна је етвар за еада ио нас Србе. да се у по-

еед ставпмо. Да Војводпну ниеу Угарској утедовпап.

то угарскп еабор небп могао Србе пгнороватп. псто

тако. као што не може да пгнорује Ерде.в п Румуне.
Имамо .ш ми Срби једном Војводпну. то мп према Ма-

ђарпма стојимо као уговарајуГа странка."

..Што се тпче ПЈзавнога гдедпшта у обзпру Вој-

водпне. то се ја подпуно с.тажем са г. Вончпном. Ма-

ђарп нпсу ее устручавали за правно признати утелов-

лење Војводпне. ма да је то по њиховом схваћању

..неуставан" кра.в једноетрано учпнпо, зато би морали

и једноетрано реконетптупрану Војводпну прпзнатп."

..Реконетитуирање Војводине небп још по себп

значило напуштање угарског устава. неби значпло. да

идемо у раЈхерат. Какву средину у том обзпру тра-

жптп то Је друго иптање. За нас Србе Је главна

етвар. да до пекога посесориума дођемо."

„Из тих узрока држим, да би вањало да впсоки ■

еабор же.ве Срба у обзиру ВоЈводине предетавком на

Његово Величанство
подупре. Држим, да би вањало

да то чинп п због тога. што Је по угарском уставу.

кра.в угарски Један. а сабор угарски други законодавнп

Фактор. Подуппрање жења српских код крања. не ие-

књучује подуппрање тпх жења п код угарског сабора.

Ако би ее по крањх ВоЈводина етворила на то у

оквиру целокупноети Угарске крањ право има то

бн онда хрватеки сабор признање ВоЈводине и гшарти-

кулацију код угарског еабора могао подупретиА

„Наиоеледку желио бих обратитп позорноет впсо-

ког сабора на то, да би подупарање српских жења од

стране хрватског еабора најбоњи утисак на ( ’poe учи-

нило, Јер би се оно неповерење међу (
I

рбима и Хрватима
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одкдошгдо. које на жалост, ма да емо један народ. још

међу нама постоји.

То је бида прва повећа саборсгса беседа дра
По-

дита. У рвој се подобро огдеда тадања струја у Срба.
ПитатБе о Војводини, које се тада на хрватском

сабоЈ>у претресадо. није се решпдо. веС је хрватскп

сабор исто оддожио.

Међу тим стварн- како у Хрватекој. тако и у Угар-

ско| дошде су до неког новог развоја.
На сабору угареком две веднке странке мађарске;

оддукашка и адресовска иди деакова, биде су у гдав-

ном међу собом споразумне. да се Ауетрији не iiouv-

шта и да се патент Фебруарски не прими. па да се не

ши.бт посданици у бечкп рајхсрат, већ да се има успо-

ставити угарски устав од г. 1848. Одлукаши су то

хтеди да изреку „оддуком". а Деаковци адресом на

краља. Познато је, да су оддукаши
биди

у већини,

ади да је некодицина од њих по споразуму са Деаков-

цима изашда из саборнице, да омогући примање

адреее.

Бечки кругови. кад cv видиди тај расподожај на

угареком сабору. нису могди бити у сумњи, да се са

таковим сабором даље расправљати неда. и зато, пошто

је краљевски реекрипт одбио захтеве адреее, буде угар-

ски сабор раепуштен.

И
хрватеки сабор, исто. тако као п угареки. до-

био је позив, да по Фебруарском патенту пошаље по-

сланике у бечки рајхерат. Хрватски сабор дуго је

расправљао одношај према Угарекој и у том обзиру,

као што смо век наведи, до тога је з&кључка дошао,

да је догађајима од г. 1848 евака правна свеза међу

Угарском. и Троједном Краљевином престала.
Но што

се тиче пошилања посланика у бечки рајхсрат, то је

хрватски сабо]) исто тако као и угарски то захтевање
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одбио. Дакде; и са хрватскпм саборол бечка ииада

нпје могла да пзведе сво|у наперу. да Хрвати nom.i.v

посланпке у бечки рајхсрат. Но једна је ствар ппак

годила бечкој владп. а то је. што је хрватскп сабор

донео зак.вучак. да је свака правна свеза чеђу Хгар-
ском п

г

Г[)оједноч Краљевпно.ч престала.

Пошто хрватски сабор иосланике у рајхсрат нпје

хтео. ши.вати. то је бечка влада увпдила, да се пс

њиче као п са угарскич неда да.ве расправ.ватп. Зато

бечка влада кр. рескрипточ такођер разреши п хрват-

скп сабор. но у истОм рескрппту уједно санкцпонпше

законски чланак (знаменитп 42 зак. чланак од г. 1861)

о са м о етал н о ст п Xрва тс к е п Сл а в онпј е пр е-

м а Угарс к о ј.
После

разрешења угарског п хрватског сабора

наетупп провизорија како у Угарској. тако п у

Хрватској.
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III.

U'ровизорија. Хрватска дворска канцеларија. Судба

закључака сржког благовештенског сабора. Hoeit

избори за угарски и хрватскп сабор. Странке на

хрватском сабору r. 1866. Две беседе дра Полита-

ДесанчиАа на хрватском сабору. Hpjee регниколарне

дтутаЏлје Хрватске и Хгарске за нагоду. Расиуст

сабора угарског и хрватског усљед рата аустро-пруског

год. 1866.

Бечка влада, кад је г. 1861 расиустида угарскп и

хрпатски сабор. што ио Фвбруарском патенту нису

хтели слати посланике у рајхсрат, надала се, да' ke

умети упливисати на јавно ииеље j Угарској и у Хр-

ватској у корист расположаја за централни парламе-

нат бечки. Надала се бечка влада, да Угарска борбу

против Беча у обзиру рајхсрата, ако дуже буде тра-

Јала, неће моћи издржати. И зато Је представљала

ртвар тако, да ако се Мађарима не хити да учеетвују

у „уставном животу", што га раЈхсрат пружа, да беч-

ка влада на сваки начин може дуже ..

чекати“. Л то

доба изашла Је она знаменита изрека државног мини-

стра Шмерлинга; „Ми можемо чекати“.

И заиста, Шмерлинг Је тако ствари удешавао, да

Угарску иринхди, да своје иосланике у рајхсрат по-

ша.ве. Он Је у своју комбинацију почео да увлачи

народности. Но ипак није у том обзиру ишао до

краЈњих гранида, Јер Је иетина у нечем народностима

ласкао, али је ииак Мађаре штедио. Да Је Шмерлииг



Војводину створио, да je испрнио же.не Сдовака п Рт-

муна, па да је одредио непоередне пзборе по ере-

зовпма у Угарекој (као што је то бп.то пос.те одре-

(ђено у зем.кама цпе.тптавскпм поводом отпора Чеха).

можда би би.та Угарска принуђена да поша.ве евоје

пос.танпке у рајхерат. и.ти бп бар Угарска п без Ма-

ђара у рајхсрату бп.та представжена.

Но НЈмер.тинг се надао. да ће баш п Мађаре прп-

во.тети да v рајхсрат хђу. Он је мпс.тио. да ће еа адмп-

нистративтшм апаратом
моћл приправити пово.внпјп

распо.тожај према Бечу. А.тп у том ее јако преварпо.

Чпм је сабор тгарскп био распуштен. у мађарскпм

жупанпјама готово свп чпновнпцп даду оставке на њи-

ховпм службама п бечка в.тада би.та је прпнуђена чи-

новнике v жупаипјама пменоватн. То доба означа-

ваше Мађари као доба .лгровизоријеУ Но то доба по

Србе тшје би.то v то.тпко рђаво, што су многи Србп.

који су телчп.тп за званпјама. такова .тако мог.тп до-

бпти. Шмер.тингова в.тадавина. већ по евојој тенден-

цпји. би.та је прпјате.ЂСка ир ем а народтхо ст пм а.

Значајно је, да је баш
у то доба провпзорпје. највећма

поче.та јачатп с.товачка народност. Hamie С.товаци у

то доба установише своју ~Матицу‘:, своје гпмназије. п

друге мање просветне заводе. Псто је тако Шмер.тпн-

гова в.тада потпомага.та Румуне и Сасе у Ерде.ву, и на-

послетку израдила, да је ерде.всКи сабор пос.тао по-

сланике у рајхсрат. па је Ерде.в у рајхсрату био

представ.вен, п ако је ово би.то без Мађара и против

во.ве Мађара.
У исто доба спада п стварање хрватске дворске

канце.тарпје.
Пос.те октобарске дпп.томе, пошто је Баховска си-

стема па.та. те управа од страие централнпх мххнистар-

ства мора.та престати, буде успостав.вена угарска

дворска канце.тарпја (у њој је Ђорђе Стојаковић до-
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био меето двореког саветннка) и ердељска дворека кан-

целарија. У обзирт Хрватеке, за коју се није знало у

каквом te одношају бити према Угарској и Ауетрпји.

етворило ее неко провизорно врховно меето под на-

словом „хрватско-елавонска дворска дикастерија", којој

је предстојник био Иван Мажуранић.
Но поеле распуета хрватс K’dr сабора v новембру

г. 1861. и усљед тога, што је био санкционисан 42

законеки иланак од г. 1861, којп изриче подиуну не-

•одвисност Хрватсгсе-Славоније од Угарске таки је
ишла бечка влада за тим, да уетанови незавиену управу

за Хрватеку-Олавонију.
Почетком године 186*2 буде установ.вена ~ хринт-

ско-славонска дворска канцеларија“ подпуно неза-

виена од угарске дворске канцеларије. Затим буде

судство и управа у Хрватекој-Славонији поеве незави-

ено од Угарске оргаиизоваио. Иван Мажуранић по-

етане дворским канцеларем.

Код те нове двореке канцеларије било је понаме-

штано доста Срба чиновника, међу четири дворека

саветника два Србина. (др. Нивије Радивојевик и Огње-

слав Утјешеновик), а осим дворских саветника било је

и секретара и коиципиета Cj)6a*). И код осталих власти

политичких и судских, Срби су лепа званија заузимали.

Светозар Кушевић био је велики жупан сремски, др.

Суботик постаде септемвиром, а Јоца Живковић ири-

седником банскога стола у Загребу.
У Хрватској и Славонији није се схвакала етвар

опозиције против бечке владе у обзиру чиновнпштва

као у Угарској, напротив организација под Мажура-

никем
врло је добро била примљена.

*) Др. По.шт као секретар
бапскога стола био је додељен хрватској

дворокој канцеларији на олужбовање, те је две годиие служио код исте двор-

ске канцеларије. Усљед размирица еа својим иредстојникои дром Ливијем

Радивојевићем, замоли канцелара Мажуранића, да га преместп у Загрео, камо

је год. 1864 дошао, и где је остао до год. 1867.
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Хрватска дворска канце.тарија заузимана је врдо

оддичан положај у Бечу. Била је не сано ггодиуно

независна од угарске дворске канцедарпје. век је v

некгш схваршга ичада и претежнијц уи.п-в. (‘риске

ствари епададе су такођер хрватској дворској канце-

дарији. ГГремда се ствари. које су се тицаде укупног

српског народа. мораде концертпратп међу хрватско-н п

угарском дворском канцедарпјом као и војеним мини-

старством. то је ипак хрватска дворска канцедарија v

српским стварима имада меродавну реч. Д]г. Лпвпје

Радивојевпк. којп је имао оде.кење за иравосуђе. имао

је уједно у својој реФерадп п српске етварп. Хрватска

дворска канцедарпја непоередно је допнспвада са па-

тријархом и управо.м Фондова. п то српски кири-

дицом. Канцедар Мажураник све је етварп. што су

uin.ie у Кардовце, киридицом подписнвао.

У оно доба према раеподожају бечке вдаде, Срби

мшп.ваху. да је најзкоД&ије време. да ее пожури реше-

ље зак.кучака српеког бдаговештеиеког сабора у обзп-

ру Бојводине. Иошто
су многе општпне из Хгареке н

Троједнпце модбеницама на ца])а за репгење тих за-

к.вучака модиде, крене се v сред зиме (дец. 1862) ве-

дика сремека депутацнја у Беч ради Војводпне. Бечке

новине су тада много писаде о потреби успоставњења

Војводине*) п већ се говоридо о лицпма, која ke битп

понамештана v виши.м зватшјама v Темишвару. Но де-

путацпја сремска добнда је неоддучан одговор, ади

шгак такав одговор, да је остада нада. да ke се Бојво-

дп на у спостав ni'ii.

Та нада меГдтим иије се иикако пспунида. Оне

многе српске модбенице v оозијгу ЛГојводине. које еу

како непосредно хрватској дворекој кпЦцедарији биде

доде.вене из царског кабинета, тако п оне. које су

::

) Др. Иолит је тада поводом доласка те деиу гацпје у Беч један уво-

дии члаиак иаписао у једие знатне бечке повипе.



преко угарске дворске канцепарије и војеног министар-

ства дошле хрватској дворској канцеларијп, са свима

актима о закљумцима благовештенског сабора ле-

жале су скоро две годпне на столу дворског еаветника

дра Ливија Радивојевика. јер се нпје знало. хоке ли се

п како iiemnTii питање Војводине. Напослетку ти свн

списи добију решење: ~И.ма се л
т своје доба ре-

продуцирати ad acta. “ И тако п сада сви ти списи

бораве санак у каквој регистратури у Загребу или у

Пешти!

У сно доба иостајала је све јаснија ствар : да што

дуже траје борба у Угарској против Вема и што Ма-

ђари у тој борби веку енергију развпјају. да бечка

илада све зхање одважности има, да се замери Мађарима.

Изреку Шмерлинговм: „ми може.мо мекати,“ није могла

бемка влада да испуни, напротив показало се, да Ма-

ђари могу ..мекати". а да бемкрј влади није до мекања.

Отпор Мађара довео је бемку владу у највеку непри-

лику, јер тај отпор био је врло озби.вне нарави. Ма-

ђари нису хтели порезу плакатИ, век су волели при-

-мати солдате у ексекуцију, те је влада била прину-

ђеиа тим начином ексекуције порезу истеривати.

Бемка влада одлуми се напослетку да покуша спет

пут поравнања са угарским сабором.
У г. 1865 биле су припреме за изборе, а г. 186G

век је саборисао како угареки, тако и хрватски сабор.

При изборима у Срему буде др.
Полит у иришком

срезу за поеланика на хрватски еабор изабраи
:|:).

Сабор хрватеки састао ее 12. новембра. 1865.

Таки по еаетанку његовом, еаставиле су поједине

странке своје клубове. На том сабору биле су погла-

вито' три странке: хрватска народна странка (Позо-

*Ј Др. Милетић је тада био изабран како за хрватски тако и за угар-

ски сабор. Кратко је време био иа сабору у Загребу, па онда сде ка сабор

у Пешту.
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рашп), која је илала свој кмуб у зданпју пзложбе.

странка самостадна (рајхсратека), која је пмала свој

кдуб у зданију ..дворане", странка унионистична (од

Хрвата- ма|ар,онска прозвана). која је имала свој клтб

у каспни. Сремски посланпци по тадањој стртјп савеза

са Мађаршха- бплп су у унпонистичној странци.

Бечка влада пмала је велико поуздањелда fee
хр-

ватскп сабор признатп Фебртарскп патент. те да Бе

изабрати посланпке за рајхсрат. а тпме да ће припо-

моћп. да се отпор Мађара. кад се впде усам.кени -

умекша.

Да бечка влада спгурнија буде, позове п Крајпну

на хрватски сабор. Крајпна. као шт.О се дало. мислити.

спадала је у „самосталну“ странку. која није хтела да

зна за савез угарски и која је била приправна да

прими Фебруарскп патент. Та
странка била је у до.ета

великом броју. управо у релатпвној већВнп према на-

ррдној п унпонистпчкој странци. Народној хрватској

странцн није ишло у прплог да прими Феб})уарски

патент. те да хрватски посланпцп оду у бечкн рајхсрат.

Видеки. да би прп расправп о адреси могла продретп

адреса самосталне странке, хрватска народна странка

понудп савез унионнстпчној странцп. која овај еавез

прими. Ус.вед тога читава униониетична странка пре-

сели се из каеине v клуб изложбе. То је била прва

фузија, која је представ.вала једну огромну етранку.

Но у тој Фузионираној странцп били су елементп врло

протпвни једно другом. Хрватска арпстокрацпја. која

је скроз била мађаронска. тешко се могла сложити са

хрватским народњацима. којима нпје било толпко стало

до савеза мађарског. колпко до „неодвисности и цело-

купноети Хрватске" и у том главна је бпла тежња

народне хрватске стра нк е : да се Крајииа са Дал-

мацијом Хрватској утелоВи. То је и био главни нагла-

сак адресе, коју су хрватски народњацп еиремили.
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Унпонпсхична странка бп.ха је према хрватским на-

родњацшха у тој Фузионираној етранци у мањпни.

Према гледпшту унионистицне странке о савезу са

Угарско.м. могло се предвпдити. да ke Фузионирана

странка тешко моћп какву адресу саставити, која бп

же.вама обеју етранака одговорила. То се видило ири

расправи о адреси у клуоу. НеВоверење унионистиине

странке према Позорашима постајало је све то веТе.

особито кад ее поговарало. да Позораши подржавају

неку свезу са самосталном странком. Напослетку дошло

је до распада Фузије. кад прп гласању за избор одбора
за адресу. кандидати унионпстичне ет]>анке проиадну.

Кад се тако Фузија распала. онда свака странка

иоднесе евој нацрт за адресу. Рачки поднесе нацрт

адресе од стране хрватских народњака.
На ову адресу

даде самостална странка свој исправак. кога хрватекн

народњаци лриме. Али тај исиравак „самосталаца" у

многом је алтерирао адресу Рачхсову, јер је наглаша-

вао одношај према Бечу, но народњацима ово није

сметало: њи.ма је била главна ствар, да се наглаеи це-

локупност Троједне Краљјвине, што је Рачкова

адреса нагласила. Унионистична странка еа своје стране

у својој адреси иагласила је савез са Угарском и на-

црт те адресе поднео је застуиник Огојдиовић.

(Јремски послаиици, будуРи у клубу униоиистич-

ном, били су за адресу те странке.
Но ова адреса са

ерпског гдедишта ишла је сувише далеко у обзиру

пријатељства са Мађарима.
У адреској дебати држао је и др.

Полит дана 22.

јануара 1866 иодужу беседу. По тадагвој струји у

обзиру савеза са Мађарима био је и ou за тешњи са-

вез са Угарском. но ово је мотивовао са гледишта на

источно нитање, јер се тада држало, да Ке Мађари, чим

задобију самосталност од Беча, потпомагати тежње

источних народа за њихово ослобођсње, као што се ово
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дало изводпти из Кошутовог пројекта дунавске конФе-

дерације,

Та беседа Политова r.iacn.ia је:

Беееда дра Мпх. По.гата-Десанчпћа

данп 22. јануара 1866 на хрв. сабору.

(По стеногЈоаФијп.)

„Виеокп саборе! Ја се не елажем са еадржа-

јем ни једне основе а.дресе; ,али ипак ky на послетку

гласати за адресу г. Стојановпка. давши јој.такав ко-

ментар. да кад ми се каже да сам Маl)арои. да ky

тај приговор као Србин сносити моки.“

„Нп у једној основи не налазим, да је на виеини

ситуације данашње кризе у читавом европском истоку.

Ја уважавам, ценим и осекам све, што се у адресп од-

бора рекло у обзпру Далмације и Крајине; ја посве

прнгр.вујем, што је г. Перковац рекао, да политика

наша мора бити политика „Троједне Кра,вевине“ ; али

оним путем. којим се иде у тој адрееи, никако не вп-

дим, да кемо ону сврху постики, за којом у обзиру

наше лепше будукности идемо. Господо! Ми наш ио-

ложај ие смемо схватити посебице, него у савезу с оним

великим евроиским питањем, од којега иаша лепша

будукност зависи, а то је источно питање. Ово

је питање главно иитање за нае, у овом се пптању

морају све жеље, све тежње п сви напорп свакога пра-

вог Србина и Хрвата усредсредити.
“

„Ко запреке меке решењу овога пптања, ма

каковим се он родољубом градио, њега нп један

Србин и Хрват правим родољубом назватп ие може.

Запреке се пак меку, кад се перхоресцира савез Тро-

једне Краљевине с Угарском, кад се перхоресцира онај

пут, који Је кадар к нашој лепшој будукпоетп водпти.

Да господо! угарско-хрватско пптање стоЈи у савезу

са иеточним. Опу ke велпку иетшп’ евако лако по-
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њати. који гледа у Агстрији и у Тгрекој државе, којих

постанак једно с другшх у савезу етоји п којнх поло-

жај у данашњем равнотежју евронском посве један

другог надопуњује. Шта је постанак Аустрије? Ништа

друго него деФензиван савез народа европскога истока

против навали османској. Да је тај савез пре битке

косовске учињен или нешто после битке мохачке.

Аустрије може бити неби било. Како је навала осман-

стса престала, таки се види тежња Угареке п Троједне

Крањевине, да у свој наравскп пређашњи положај

ступе. ограничивши свезу с Аустријом на чиету пер-

еоналну унију. Али Аустрија тога никада хтела није,

него је свагда хтела Угарску и Троједну Краљевину

провинцијама аустријским начинити. Отуда оне велике

побуне у Угарској, отуда тристагодишња борба сабора

угарског са бечком владомА

~
Ова борба тек нађе дочетак свој у законима угар-

ским од године 1848. Ти закони ставише Угарску у

наравни положај спрам Аустрије; ти закони ставише

Угарску у положај, који јој иде у читавом европском

истокуА

„Зато Мађари никада, па баш никада од тих за-

кона отетупити неке и не могу, јер би ее тим пореме-

тила логика повеснице. Атстрија то дубоко осећа,

па ее тим законима из еве снаге противи, зато је изда-

ла диплому октобарску и патент Фебруарски, али јој

то све не користи.“

„Повесница има своју логику, те из премиса не-

побитне конзеквенције вхче. Да Је диплома и иатент

у живот ступио, логике у повесници било неби. Ерв

ми иде у образ и црвенити морам хсад помислим, да Је

у нашој домовини људи било, који сб родољубима гра-

дише, крји о нашој лелшој будућности сањаше, па ипак

диплому ix иатент бранише. (Живио.) Немојте гоенодо

рећи. да ово не спада на ствар, да Је решење источ-



нога шггаља далеко. предалеко. да не стоји -v еавезт

оа положајем нашим и да ми тај положај не можемо

равнатн ио пптању. које је т руку велевлаети."

~Не госпбдо, у псточном је питању голем. прего-

лем, гнгантски корак напретка учињен. пто крпмсктш

ратом и цариским уговором од годпне 185(3. Баш га-

рантована целокупност Турске, баш то је тај голем

корак напретка у решењу петочнога питања. То може

бпти да пзгледа као парадокеон. алп срећом спада у

оне парадоксоне. које цар Наполеон и народ Францт-

ектт оживотворавати обпчава."

_Што је та гарантирана целокупност Тгрске?
Нпшта друго него гарантпрана неутралност зема.ка

полуоетрва балканскога. Те зем.ке еу пут Европе у

Азију: која власт тим иутем влада. која у Цариграду

ђерму имати и малтарпну купптп може. та велевлает

Европом влада. Вато
парпски уговор стави interdictum

prohibitorium, да се нп једиа велевласт тпх зема.ка

такнутп не сме. а тим је прокрчио пут. да зем.ке ове

постану баштином оних народа. којих су биле. Под за-

штитом Европе. под гарантираном неутралности овпх-

зема.ка. ништа на путу не стојп европеском равнотежју.

да се по примеру Грчке и Србије п други хршпћански

народп оелободе од турскога јарма.
г

Го ослобођење

не може имати смисла, да један народ над другим вла-

да; овде ие сме бити ни румунско, нн грчко, ни бу-

гарско. пи српско царство, него ови народи морају

као мале државе међу собом у савез стуиитп: на том

путу ие еме бити јаке државе. јер то нахтева равно-

тежје европско; те зем.ке морају бити неутралне п за

исток Евроие оно. што је Швајцарска за запад ЕвропеС

„Госиодо! Ја се опет враћам на то источно пп-

тање. Ово иитање стоји у савезу са угареко-хрватскпм

11ит§|м, јер се неда другачије решити иего тпм

иачином, да се коифеде рац иј а народа европекога
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истока етворп. Та се конФвдерација не може створити,

док је Атстрпја у положају. у којем јесада. ДокУга-

рска п Троједна Кра.вевпна не ступе у чисту персоналну

унпју са Аустријом, дотле се мора решење псточнога

питања одгодити. Угарска и Троједна Краљевина по-

еване еу по евојој прошпости. да свој пређашљи подо-

жај у европском истоку заузму. Угарска и Троједна

Крањевина морају пропагирати слободан. уставан. му-

нпципалан живот на читавом еироиско.м истоку; оне

морају кад тад у какав такав одношај спрам те кон-

Федерацпје народа ступити. а то не .може другачије

бити, него кад свој положај спрам Аустрије сведу на

чисту переоналну унију.“

.Немојте господо казати, да су то илузије. јер

Аустрија не може на то пристати: ја бих вам могао при-

поведати ствари, које еам сазнао. кад сам био у Црној

Гори. те би се ви чудили, какав је траљав велевластни

положај Ауетрије, али нећу, јер то не епада на ствар,

него ћу само то казати. да ја са гледишта наше лепше

будукности пледирам за савез са Угарском. Знам ја

господо, да је то врло тугаљива ствар, па ако икоме,

то Грбину, кад му споменете годину 1848., онда му

се нешто породи у живцима, што се описати недаА

|Кад годину 1848 Србину споменете, оида му до-

лазе пред очи оне стотине српских мученика, који еу

на губилишту мађарском грозно погинули, тада му

пред очи долазе оне хиљаде џородица, које су страгано

у валовима Тисе и Дхнава живот изгубиле, онда му

дођу пред очи изгорела села и градови, онда му дођу

пред очи они страшни призори при пропасти Сенто-

маша и Новог Оада, где Србин једном кубуром уоија

свога непријатеља, а другом самога себе. Ја сам те

призоре из близине гледао, те их никада заооравити

неку. Зато, кад сам у овој саборници чути морао, да

се год. 1848 игнорира, када ее каже, да је то све
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реакцпја била, онда ми се крв смути. Год. 1848 нпје

дело реакције, него је дело правог народног нанора п

одушев.вења, и зато мора бити година 1848 за нае

псходиште интернацпоналног одношаја спрам Угарске."

„Угарска никада, па баш никада Хрватску поко-

рила није; Хрватска је у савез етупила са Угарском

својом во.вом. Петина
хиеторички не дају се доказатп.

бар колико ја знадем. не дају се доказатп подробно

увети, под којпма је Хрватска еа Угарском у савез

ступила. алп то стоји. да се нпједан хисторик мађарски

није усудио тврдптп, да је Угарска Хрватеку покорила.

Зато је наше етановпште год. 1848 било оно. да мп

спрам Мађара v интерпационални одношај ступитп

имамо. Ја делим п оеекам у подпуној мери оно, што

се желп у обзиру неодвисности паше зем.ве еирам

Угарске, али- прека нужда мора нас на то нагнатп.

да свезу, и то што тешњу са Угарском начпнпмо, п

то баш с обзиром на нашу лепшу будућност. Каква

да буде та свеза ? Ја штујем еве оно, што је казано

у обзиру чланка 42. од год. 1861.. ја штујем. где се

вели, да ми без тога чланка никад и иикако ни један

корак напред чпнптп не можемо. Ја сам год. 1861 на

сабор доцније дошао, него што је тај чланак створен.

али да сам бпо при стварању тога чланка, никако

небих могао гласати, да сс у оној Формн даде. у којој

је начињен. Навешћу п разлоге.‘
;

„У Форми, у крјој је овај чланак начпњен, на

њега угарски еабор нитп хоће, нити може одгово-

ритп, пЈа сам уверен, да неће одговорптп. (Немир.

Охо! Н редседник др. Шухај: Молим господо,

чујмо!) Ја штујем сву ohv гоеподу, која су овај чла-

нак стварала. морам ииак казати, да је иосве нејури-

стичан, и то са гледишта приватног права о уговору

и с гледишта права интернационалнога о иактираи.у,

Јер ако смо ми незавиени. онда туђега иризиања не-
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зависности не требамо, ако пак хоћено што од неза-

висности отпустити, .мора.мо то потанко озпачити. што

отпуетити хокезхо, јер иначе други compaciscent одго-

ворити не може.
“

~И ја мислим, да емо у некаквом circulu viciosu,

да смо у некаквој дилеми гледе закона од год. 1848.

Ја имам то уверење, да би
морали за те законе об-

зиром на наш положај према Ауетрији, ми Орби и Хр-

вати још у већој мери војевати него сами Мађари.

Али баш у том лежи тешкоћа. што су ти закони не-

каква саб.ва на две стране оштра. кад бранимо ми те

законе против Аустрије, изгледа кано да хоћемо нашу

самосталност да поткоиамо."

~Ја закона од год. 1848 с мога гледишта у обзиру

Троједне Кра.вевине. обзиру српеко-хрватскога на-

рода никада признати не могу. Али се сада о том ради,

да се из теснаца обзиром на нашу будућност изађе.
Зато ја пледирам, да Хрватска и Славонија евоје по-

сланике на угарски сабор пошаље. Али како? Не онако,

како је то г. известите.в једногласне адресе извео, јер

на овај начин нема нити њему нити мени места у овом

сабору. него би се. морали вратити у Славонију и Орем,

да тамо заступнике за Пешту бирамо. Важна је ствар

господо, да угарски сабор Бечу Фронт начини; то је

важна ствар по читави исток европски. и зато да угар-

ски сабор то учинити може, ја еам за то, да се од Хр-

ватске и Славоније заступници на угарски сабор по-

шаљу, али не по изборном реду закона од год. 1848,

него из сабора овога, но у оном броју, како то за-

кони од год. 1848 захтевају. Тим би био угарски са-

бор реинтегриран, и Угарска би положај свој спрам

Аустрије заузелаЈ

„У обзиру уре|,ења Угарске спрам Беча, ти ои

посланици као и други посланици на сабору угарском

суделовали, али у обзиру уређења одношаја Јроједне
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Краљевине спрам Угареке билп бп ти поеланицп депу-

тацпја ad hoc, која ее ни т што друго упуетптп небп

смела. него што јој овај сабор рече п надожи: она ее

неби могла упуетптп. да од наше автоиомнје што год

отпуети.
и

~Но те речп автономија. еамосталноет, савез еа

Угарском, толико пута су пзушкене. да сваки то жели.

али нико то не прецизира. него кад ее пита. у чем мп-

сли, да ее та автономпја, тај еавез еаетојп. редуцира се

одговор обзпро.ч на еавез на то. да ke нашп посланици

приеуетвоватп прп цере.монпјп крунпсања краља, Пе го-

еподо, наша свеза еа Угареком мора субетрата пматд;

а тај налазим ја v том. да на екл пном угареком еабору

буде заступана Троједна Краљевина. Ердељ п Угарека,

па да екупа оно решавају, што пмају давати Бечу у

обзиру војске и новаца; све би друго морало на авто-

номију Троједне Краљевпне спадатп. Ако дакле Угар-

ека добије евоје миниетарство. као што га добитп мора.

јер Ауетрија другога пзлаека нема (охо!), онда мора и

Хрватека добити земаљеку владу. која би била овоме

еабору одговорна, и у тој земаљекој влади морала бн

ее етотшти еадашља канцеларпја и намесничко векеА

~То је, по мом мљељу, једшто могуће решење пи-

тања угареко-хрватскога епрам Аустрије и епрам чи-

тавога евроиекога истока. 0 тога гледишта баш ми

је жао, што не могу битп е оним родољубима једнога

мњења. који еу као главиу етвар наглаеили свезу

Далмације и Крајине."

„Ја сам тога увереља. ако ее то питање не реши

у ЈТешти, да се у Бечу никада репштп неће; ако се

иак у Пештн не реши. то he се решитп оида. кад лга

узмогне.мо Ма|арима рећи : Овако бити лтора,
11

п
(’ тога гледишта ја дакле гласам за адрееу госп.

('тојаношЉа. задржаиајући себи право. да при специ-

јалној дебати евоје исправке дадем. ИТго рек’ох, ре-
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кох у чврстој нади, да ће иа.м еунце скоро од истока

гранути. те ће тећи вода ктд је текла. што је српска

мајка рекла. (Живио!)"

Униониетична
странка са сврјом адресом наравно

није могла иродрти. јер је била у мањгши. Адреса

народне хрватеке странке уз исиравак са.мосталне стран-

ке бтде великом већнном примљена.

Та адреса добар је утиеак учинила у
Вечт и но-

што је у тој адреси била изражена же.ва о савезу еа

Угарском. то буде хрватски сабор позван да изабере
из своје средине депттацију, која ће са сличном депт-

тацијом угарскога сабора уговарати о том савезу међу

Хрватском-Славонијом и Угарском. Пошто је у исто

доба и угарски сабор изјавио прииравност аа то уго-

вараље. то ст се имале те две тако зване „регнпко-

ларне депутације“ саетати у Пешти, да се договарају

о ~нагоди'“ (поравнању) међу Хрватеком и Угарском.

Расправе о „нацутку“, који би се имао дати хр-

ватској регнишларној деп\г тацији. текле су на хрват-

ском саборт почетком месеца марта 1866. Знамените

беседе држаше тада говорници свију странака. И кар-

динал Хаулигс. држао је том приликом беседу, т којој

је одлучно нагињао Неч v. Особито је то провиривало

из иаиутка, кога Је желио да се регниколарна депу-

тација држи. У том напутку наиме трећа тачка била

,је такова, да Мађари неби могли на њу пристати.

Трећа тачка тога наиутка захтевала је, да се неке

ствари резервишт централном органу бечком.

Хрватска народна странка са евоје стране није

баш наглашавала тај „централни оргаи‘
!

,
али је ипак

тај исправак самосталне странке примила. Говориик

хрватске народне странке био је Мато Мразовић. Л ни-

онистична страика наравно да тај исправак иије хтела

примити.
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I оворнпк униониста био је опет Анте ОтојановиА
После њега непоередно је говорпо др. I Голит-Десаичпћ.

Та је беседа гласила:

Беседа дра 31пх. Полпта-Десанчпћа

ор 9. лшрта 1866 на .грв. сабору.

(По стенограФћји.)

Бпс о к и сабо р е ! Првашњп г. беседнпк (Сто-

јановић) претекао ме је у некојим мпслима, п зато

битп нешто краћи. Како он. тако п ја, ако емо мо-

глп имати какву сумњу о емеру п смиелу о. тачке на-

путка за депутацију. што ће се пзабрати да пде у Пе-

шту. то је коментар г. известпте.ва (Мразовпћа) морао

уклонити сваку сумгву, а коментар г. кардина.та к овом

коментару морао нас је посве на чисто довести.

Како првашњи г. беседник, тако п ja држпм. да је
с овом 3. тачком лосве помакнуто г.тедпште нашој

адреси. Псправак адреее, у пог.теду Угарске, који је

проистекао из еггоразум.вења двеју страттака. није мо-

гао ппкада ићи на то, да се прпзна орган скупне мо--

нархије за заједничке интересе и с тим прпзнањем да

баш Хрватска буде прва. кбја би помог.та створитп

тај орган. Ја мис.тпм. кад емо тај псправак правп.тп.

да смо се мора.тп обзпратп на гледиште Угареке, п да

смо мора.тп имати пред очпма со.тпдарност с Ј гарском.

Угарска никада, па баш никада неке п не може при-

познати органа це.токупне монархије аустрпјске за за-

једгшчке интересе; јер би с тим признањем отступп.та

од свога гледишта као држава; с тим признањем ује-

дно би призиа.та. да је монархија аустријска једна др-

жава. Угарека пак вавек је бранпла и вавек ke бра-

нитн начело, да Ауетрија нпје једна држава, век да је

угарска држава за себе. ида су друге зем.ве преко

Сутле и .Лајте иешто за себе.“
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„Господо моја! У овој 3. тачци иапутка видим

сакривеж}' п прпкрпвену пдеју, пз које се две досЛед-

ностп изводити могу: једна је доследноет централиетпчка,

а друга је Федералистичка. 0 централистпчкој дослед-

ности неку да говорим. јер о тој, мислим. да смо сви

посве на чисто: него kv да говорим о Федералистин-

кој. Ја
држим, да је управо у овој тачци сакри-

вена идеја Федерализма аустријског. Ја сам вавек др-

жао п потпуно сам уверен. да је Федерација у Аустрији

немогука. Ко је за Федерацију? Само два народа.

то су Чеси и Хрватп. (Глас с леве стране : Нису сви

Хриати.) Ја ky то после разјаснити. Против Федера-

ције су Србп. По.ваци, Талијани, Румуии, против Фе-

дерације су Мафари и Немци. Ја велим, да у овим

околностима. кад је голема векина против Федерације. да

је она немогука. а држим. да под овим околноетима

та Федерација није спасоносна, јер мислим, да нн Чеси,

ни Хрвати немају доета снаге, да сруше централиза-

цију и апсолутизам немачкн. У Ауетрији ту снагу има

само једина Угарска, а на по се мађарски иарод. (Гла-
еови: Oxo!) u

„Кад сам рекао. да су Хрвати за Федерацију, ту

мора.лх изузетак учинити. Који еу Хрвати за Федера-

цију ? Баш они, који тако звану велику хрватску uo-

лнтику терају. (Иемир.) Допустите, господо, да вам

таки рекнем да и ја пригр.вујем велику хрватску по-

литику, јер сам уверен да
in ultima analjsi та хрват-

ска политика лшра постати српском.
Но доПуетите ми,

гоеподо. да валг уједно кажелх, да терати велику хрват-

ску политику и хтети Федерацију ауетријску, да је то

contradictio in adjectis. Што се тиче Чеха, ја им же-

ли.м из свега ерца, да се опросте госиодства и тутор-

ства нелгачкога, да једно.м заузлуу оно место, које им

по историји припада. Кад са.м ових даиа чптао шта

се ради v Чешкој. да Не.мци не салш војују против

:зо
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првенства. него неће нп равнонравности чешкога је-

зика у чешкој зем.ви. онда мн се крв узмутила п ја
бих ову науку препоручио онпм нашпм домородцпма.

који с бечким централпстама и с Фебруарскпм патентом

кокетују. Ја
држпм. да нп за Чехе. нп за Словене у

опште у Аустрији не може Федералпзам аустрпјскп
основати лепше будућностп. него да је сретство тој

будућности дуалпзам, којп te регенерацпјп чптавога

европског истока прокрчптп пута. тим пак посредно и

за Чехе бптп спасоносан.'"

„Знам господо. да многе етрава спопадне. кад се

спомене та реч: дуалпзам, јер се вели: дуалпзам значи

господство Мађара с једне стране, а господство Не-

маца с друге стране у царевннп аустрпјскоЈ. Велп се.

да Мађарп морају тражпти савезннка. да се ocurvpajv

протпв опасности од етране (Лтовена. Алп Ја кажем:

Ако има sa Мађаре опаеноетп од стране Оловена. то

им Је опасноет од етране Немаца много већа. Гло-

вени нису Један народ; словенска племена. може се

рећп. народи су за себе. коЈи имају еваки за се своЈу

иеторију. своју посебну народну стихију с посебнпм

државним бгЉем. Зато Гловенн никада не могу бпти

један народ. Немци наиротив, ако п Јесу у више др-

жава разде.вени, чине ипак Једну велику целину,
Је-

динство Немачке данас сутра може се оживотворити.

Јединетво Гловена иикада, него еамо словенека узајам-

иост. Ако би дакле бнло за Мађаре опаеноети од стра-

не Гловена, то Је та опасност за њих далеко, далеко

огромнија ii веl\а од стране Немаца."

„
Велн се даље, да Марари морају у интерееу евом

бити противни иаптем развитку на европском истоку.

Гоеподо, Ја морам овде pehu, да погледом на етати-

стички број Мађара, оии хтели или не хтели. мораЈу

доћи комбинацијт европскога истока. Исхина, пма

државиика v УгарекоЈ, коЈи се боје источнога шггања.
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коЈивеле. да je иово.вно решерне петочног питањ-а за

МЖаре врло опаено, алн ја миелим. да онп Мађари.

који евоје интересе добро схваћаЈу. не могу у решељу

источнога питања видити опасности за свој народ."

„Обрадовало ме је, што се нашло људи на угарском

сабору. који cv тим држанницима. као што је барон
Етвеш. одговорили. да Мађарп неће чинитп еавеза е

Немцима ; обрадовало.ме је. кад сам чптао.-да Је беседа

Србина Милутиновића, у којој рече: „Тешко зем.ви.

коЈа изван граница својих тражи
помоћи

против сво-

јих грађана". прим.вена с повољним одобрељем и и.ве-

екањем. Ја држпм. да Мађари већ виде. ида ће Још
боље увидити. да је њихова еудбина екопчана е европ-

ским истоком. Мађари cv народ источни. Угарека је

држава источна. по историји и rro целом њезином др-

жавпом животу. Кад би Мађари екопчали еавез е Нем-

цима, онда би они на заиаду играли најпоследњу улогу,

ана иетоку могу да играју прву. (Мрмљање и свако-

Јаке изјаве.)'"

„Гоеподо, морам се сад вратити иа тачку 3., те

опет поновити (немир) оно, што сам рекао, да кад еу

две странке склопиле онај исправак адресе, морала им

Је бити пред очима солидарноет е Угарском. ИмаЈући

пред очима ту еолидарност. морам рећи, да Је ова о.

тачка напутка са свим излишна, почем Је автономиЈа

наша v првој и другој ставци тачно назначена, а све

друго. што ирелази ту автономију, епада на солидар-

ност е УгарскомМ

..Троједна Краљевина не може имати е Бечом ни-

каква посла за себе. ако неће да своју будућноет

жртвује. него га може имати само у солидарнос.ти,

шта више у Једииетву е УгарскомУ

„Ако ли се ипак хоће. да се задржи трећа

тачка, то ћу такав иеправак дати. који ће бити по-

све Јаеан без околишења, ни лево ни десно, у об-
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зиру нашега одношаја лреага Бечт. Тај иеиравак овако

би гнасио:“

r >"етаиов.кавај\ k и одношај према скупнрј моиар-

хијп и начин расправ.Бања скупнпх послова. rora депста-

ција у том погледу изјавити. да ће Троједна Кра.Ђе-
вина бити на угарском сабору колектпвно застспана. п

то Хрватска и Славонија скупа у оном броју. како то

закони 184-8 године установ.вавају." (Гласовп пронпчктк

Живпо ! и п.Бескање.)

~3нам ја, господо. да је то вр.то неугодно. кад се-

спомињу овде закони од г. 1848. Ако је то икоме не-

иово.бно, то је богме менп, и свпма Србима; но ми

нешто од тпх закона морамо пригр.титп. јер нас прека

нево.Ба гони, и баш нпкаква другога из.таска не пмамо."

„Кад ее вратила наша депутација. која је адресу

Њ. Велнчанству поднела, разнео се био г.тас. да ЗГтђарп
п не же.те да Хрватска буде заступана иа тгарском са-

бору. Могуће, да су поједпнп државницп то рекли.

а.тп ја сам уверен, да угарски сабор на то пристатн

неће. Ја иред.тажућп. да Хрватска на угареком еабору

заетупана буде, увек се опомињем 1790: ч.т. 59.. где-

су сталежи и редови хрватскп пска.тп. да се пореза

решава на угарском, а не на овом сабору, а зашто ?'

Лер је свагда, кад ее пореза овде дозво.вава.та, бечка

в.тада иаш.та срететва, да векл- порезу добије. него што

ју је добпти мог.та у Угарској. Зато же.тпм. да се сва

пптања. која прелазе нашу автономију, решавају на

угарском сабору, где бечка в.тада не може нпкад пматп

пзмајеторисане већиве, дочпм јој је на хрватскоч сабору

измајсторпсана већина увек осигурана. (Живпо!)“

„Мој предлог ишао би на то, да се ова тачка о.

или сасвпм изоставп илп да се прими мој псправак."

„Морам ее још повратити на беседу узорнтога г.

кардина.та. (Немпр.) Он је у својој беееди пзво.тео

наговеститп. да ће некако пропасти свет, ако се орган
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целокупне монархпје не установи за заједничке инте-

ресе. шта више: он је загрозпо, да te у Аустрији за-

вла.дати ансолутизам. ако тога не буде. Господо, ја ни

лгало не сумњам. да би тај апсолутизам век одавно био-

овладао, да случајно не има иемамкога питања, тали-

јанског питања и огромнога источног литања, која

бечку владу облеку као дусп Макбетови. (Смех са неке

етране.) Бечка влада врло добро зна, да ее апсолутиз-

мом може дотерати до неке страшне катастроФе,

бечка влада зна оне речи Францускога државника;

„Можете се наслонити на бајонете. али не смете на

њих сести.“

.1 а бих желио. да у Троједној Р\’ра.вевини овлада

свеет, да се немамо бојати апеолутизма, те ако овај и

настане, да нам будукности нашој не може шкодити.

Зато
претгва с апсолутизмом, ако не трактирамо с Бе-

чом. нема смислаА

~ Време је сад настало, где Угарска и Троједна,

Крањевина могу рећи: „Ми можемо чекати“, али бечки

државници век ие могу више да чекају, него на врат

на нос же.везницом трче j Пешту. Истииа, по одго-

вору на угарску адресу некако изгледа, да бечка влада.

стоји на чврстом темељу. Ја то врло добро појмим,

јер ако се закони од 1848 год изврше, то има опа-

сности, нећу рећи за монархију, али за онај етрој мо-

нархије, како га бечки државници схваћају; но ја ве-

лим, да има још веће опасности, ако се закони од г.

1848 не оживотворе, Зато бечка влада све једнако ла-

вира, те еамо стопу по стопу попушта Мађарима, али

ја еам уверен, да ако сад не буде трансакције, до трансак-

ције пре или irocne мора доки, ако се неће да екупна.

монархија дође у велику
опасност.“

„Оетанимо дакле чврсто на нашем гледишту и др-

жимо се солидарности с Угарском, јер без тога нам

нема спасења. У оврј великој кризи еиропскога истока
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Троједна Краљевина шха да бира: хоће ди_да вегетпра

као ауетријска провинцнја. и.ш да себп v скгпу с Угар-

ском прокрчи пут лепшој будућностп на европском

истоку. (Живио !) “

Као пгго се из ове беседе види. др. Полит дово-

дио је још у оно доба нерешено угарско питање у

свезу са источнпм питањем еве пзлазећи са гледи-

шта. да је у интересу Мађара слобода источнпх народа.

На хрватском сабору биле су то ствари са свим нове.

јер се тада још није ггојмио замашај псточног ггатања.

Хрватека регнпколарна депутација била је изабрана

понајвпше из чланова народне и самоеталне етранке.

Од еремских посланика био је Суботић у самосталној

странци и он је ушао такођер у регниколарну депу-

тацију. Од Хрвата дошли еу у реггшколарну деиута-

цију најодабранијп .вуди. међу њпма Штросмајер и Мра-

зовић.

Регниколарна деиутацнја хрватска отишла је са

најбо.вим надама из Загреба у Пешту п била је тамо

прим.вена најиријате.БСКијим начином. Чланови хрват-

ске деиутације били су изненађени тпм пријате.Бским

дочеком од етране Мађара.*) Но што ее све вппге до-

лазило на тачке ~нагоде‘:
,

то је споразум све тежп

ггостајао. Хрватима се чпнпло непрјм.Биво. шта све

захтевају Мађари. Мађарп оггет чудпше се претензи-

јама Хрвата.**) Наггослетку запетост међу обим депу-

тацијама достигла је таки врхунац, да су се преговори

морали пр екгтнути. ***')

*} Штроемајер је сне казпвао: Та то су краенн, то су финп људи.

**) Штросмајер хтео је Деака да убедн о неким етварма хрватскхш.

али Деак му једаред рече: Манпте се иоучавања, мн обадвојица еувпше смо

стари, а да бисмо мог.ш једно од другога што научпти (\vir sintl beide zu

alt, um einer уотп andern et\vas zu lernen!)

***) Штросмајер иосле тога пскуства са Маl)арима казивао је: Та то

су варварн, ваља што пре бегатгг из Иеште.
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4б

Међутим ствари у монаржијж дошле cv до важне

обрхне тачке. Угарски сабор одбио је двапута кр.

рескрипт. који га је упућивао на признање скупних ио-

сдова и на бирање иосланика за рајхсрат. Чудновато!

У оно доба расира међу Бечом и Пештом водида ее

као неки процес. На кр. рескринт дао је угареки са-

бор свој одговор. на овај одговор дао је други кр.

рескриит реилику, а на ову рендику следовала је ду-

пдика угарског еабора. Описе угарског сабора саста-

вљао је Деак. У то доба пада и књига бечког доктора

Лускандда о државном ираву Угарске. коју је књигу

Деак темељито опровргао.

Ствари посташе у највећем стуињу запете међу

бечком вдадом и тгареким сабором и није се могдо

предвидити. како ће ее тај спор свршити, но вањски

догађаји разрешише чвор.

Супарништо међу Аустријом и Пруском ради пр-

венства у Немачкој. достигдо је тада врхунац. Пру-

ска ухвајућ.и се \г то, што је иосдедњим ра-

том тадијанским осдабљена и што не може да реши

спор са Мађарима заузме најнепријате.вскији rto-

дожај против Аустрије. Кнезови немачки беху на

страни Аустрије, ади народ немачки беше уз Пруску,

која наииса на своју заставу; јединство Немачке.

Конфдикт тај тш Аустријом и Пруском дао се да-

вно предвидити, na је напосдетку морао на иовршину

доћи. Рат међу Аустријом и Пруском био је неиз-

бежим. и месеца јуна 1866 заиста се зарати Аустрија

са Пруском.
У Бечу су биди иуног еамоиоуздања. да ће ејајно

иобедити Пруску. Са том надом скоичавади су п

ДРУгу наду: да ће, кад једном по.беде Прусе, угарски

сабор са својим претензијама попустити, те да ће се

иокорити Бечу. Према томе бидо је наравно, да чим

се знадо за извесно, да
ће бити рата са Пруском,

РАСПУСТ УГАР. II ХРВ. САБОРА УС.БЕД РАТА Г. 186G.



да је бечка влада раепустнла како угарскп тако и

хрватски сабор.
Бечке новине у сшмопоуздању свом, да ће Мафари

после рата моратп попустити, писале су: Сад престају

све лепе беседе на угарском еабору, еад пма реч гене-

рал Бенедек (clas AVort hat Greneral Benedek) тадањп

главни команданат ауетрпјске војеке протпв Пруске.
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IV.

.ЈЈосљедгце иоразсс Аустрије код Лраљевгр>адца. —.
Casue

угарског и хрватског сабора. Шрва адреса на хрват-

сколс сабору. Ђеседа дра Иолита-Десанчгсба од о де-

цвЈнбра 1866 о катастрофи Ћраљевградачкој и источном

иитању. Лоиуштање бечке владе према Угарској.

Лор>авнање лсеђу Аустријолс и У
гарском од г. 1867.

Ласиуст хрватског сабора. Раухова ера. Октроисан

изборни ред за Хрватску и Славонију. Лови избори

-за хрЈватски сабор. Лораз хрватскв народне странке.

Лобеда у Сфему. Жстуи, народне странке из хр>в.

сабора г. 1868. ■— РЈагода Хрватске са Угарском г.

1868. Борба народне странке са Раухом. Лобеда

и нова нагода са Угарском

Према оном великом самогшуздању, што су бенки

кругови имали у обзиру рата са Пруском и према нади

известне победе, био је пораз код Краљевхргадца стра-

шан удар, права катастроФа за одношаје царевине ау-

стријеке. Оне
речи бечких новина при распусту угар-

-ског сабора: „Садаима реч генерал Бенедек“ —наго-

вештавале су, да кад Аустрија ггобеди Пруску. да ће

онда лако са отпором угарског сабора. Врло је дакле

појмљива ствар, да еу Мађари желили победу пруском

оружју. Но ово ее није само на жељу ограничавало,

век је мађарска емиграција све евоје услуге понудила

пруској влади, и генерал Клаггка уетројио је мађарску

чету, која би имала уггаети у горњу Угарску. С друге

-стране имала је мађарска емиграција свезе еа Србијом
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и РуЈхунијом, како бп ее iio дањем јхазвнтку етвари н

еа ових страна удееио упадај у Угарску. Осим тога

је имала мађарека емиграција и евојих свеза у унттар-

њоети Угарској, да се буна иодпгне.

Премда ее иоказало. да читава емиграција мађар-
ека није бида у етању много шта учиниЈги, нитп много

шкодити Ауетријн. јер је нруско оружје прави удар

Аустрији дадо, то су ииак бечкп кругови биии забри-

нути за стање у Угарској. Чим је дак.хе Ауетрпја на-

чинила мир еа Пруском. прва јебрига била бечких кру-

гова, да покушају поравнање са Угареком. Зато је
бечка влада таки иза мира еазвала како угареки тако

и 'хрватски сабор.
Но на новом угарском сабору показало се велпко

еамопоуздање Мађара : оеећали еу, да Аустрија њпх треба
и да су еада они гоеподари сшуације. Према томе,

са евим еу друге жице навуклп. не само према Аустрији

него и према Хрватекој и према народнбетима у Угар-

еко ј. Пређе су ее Ма|ари еа евпм друкчнје понашалп

ирема народностима. пређе еу ее надметали еви мађарекн

говорници на угареком cađopv лепим речма о ири-

јате.Ђству за Хрватеку и за народноети, после Кра-

њевградца пак, мало беше епомена о том, главна је

те.ма била: да се епоразумеју са Немцима. па да деле

гоеподство над Оловенима: Мађари у Угарској, Немцп

у Аустрији. Ово понашање морало је непријатно из-

ненадити све оне, који су и међу народноетима у Угар-

екој и v Хрватској пређе били за Iтријате.встНо и за

еавез са Мађарима.

Под тим утиском еаетао ее и хрватеки сабор. Прва-

је етвар била, да означи евоје етановиште адресом.
На

хрватеком сабору текле еу ])аеправе о новој адрееи

меееца децембра 1866. Адреса хрватска, према новом

раеположају Мађара, наглашавала је што веку еамо-

еталиост Хрватеке. наводећи. да тој самосталиости може



бити места у оквиру укупне монархије. Та адре-

са хрватска носила је некако тип Федералистичан.

Приликом расправе о тој адреси држани су лепи

и сјајни говорп. Бискуп Штррсмајер држао је једну

од најлепших својих беседа. Та беееда трајала је пуна

три сахата. Седнице су држане и пре подне и у вече.

Непосредно после Штросмајера дође на ред др. По-

лит. Седница буде одложена до у вече и др.
Полит

у вечерњој седници буде први говорник.

Та беседа др.
Полита значајна је, што је у вели-

ким потезима нацртао важност псточног питања по

српско-хрватски народ после катастроФе Кра.вевгЈтдач-

ке. и што је Полит
у истој беседи први пут дао израза

превареним надама о савезу и пријатељству са Мађа-

рима. За адресу, која је носила тип Федералистичан,

није могао Полит по тадањој струји српској гласати,

и пошто је веру у пријатељство мађарско изгубио, то

му се учинио као најболш експедиенс да гласа за предлог

заступника Боговика тога садржаја: Да се чује одлука

угарског сабора о учињеним преговорима хрватске и

угарске регниколарне депутације, који су преговори

били прекинути поводом аустро-пруског рата.

Та беседа др.
Полита гласила је:

Беседа дра Мих. Полита-Десанчића

Ofl 5.
дец.

1866 на хрв. сабору.

(По стенограФији.)-

„Високи саборе! Кад су пре подне овде оне

родоњубиве речи палеД) које су заиста евакога заступ-

ника потрести морале, будите уверени, да су и мене у

најнежнијим чуствима гануле, јер и ја, као и сваки

други Србин, поњам све оно, што се с разлогом про-

тиву Мађара и против савеза с Угарском навести може;

али из оних премиса, које су се навеле, и које ја под-

*) Беседа бискупа Штроемајера.
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пуно одобравам. из оних премпеа о нашој еазгостално-

сти. хиеторијекој прогалоети и будућноетп. ја бих са

'евилх друге конзенквенције пзводио.
а

„Да је оваку адрееу. што на столу впс. куке

лежи, сабор угареки. да су Мађари оваку адреег еа-

ставиди. ја бих то иоњао. јер од Мађара. којп еу окру-

жени туђхш сле.ментпма. немајуки баш најејајније бу-

дсћности. дало би се ово извинитп."

„Али сабор Троједне Крањевиххе. сабор народа хр-

ватско-српскога. да он таку адресу гради, народ. коме

ејајна будућноет прехстоји. коме се баш сада врата те

лепше будућностп отвлрају. да се тај народ таком адре-

сом у наручје Аустријс баца. то је оно. што чуство

и осекање сваког Србина и Хрвата вређати мора (а I).

Ви гоеиодо ! овде v адреси градпте Ауетрију, хоћете.

да централни орган Ауетрије установите (а!)А

„Мени ее то донада, од прилике онакб, као кад

се каква зграда с теме.ва руши, а етановнаци меето да

се епасу, миеле на то. како ke кров да закрпе, да се

уиутарње раавалине не впДе. Али ја вам. господо. ве-

лим. да нити ваша адреса. нити адреса угарског сабора,
ннти адреее свију сабора аустријекпх неће загладити'

оно, што је катастроФа код Кра.вева града почпиила."

„Адрееа, што лежп на столу впс. куке, као да се

невешта чинп тој великој катастроФи, и ако је наговеш-

ћује, то је схвака са свим с противиог гледшпта. него

што бп је имао схватити сваки Србин и Хрват. Го-

сподо! неку се упуштати у политику конјектура. али

kv навести полптику. која ми се впдп практичнија,

иего она, која рачуна са Факторпма од данас до сутра,

а губи пз вида велике моторе повестницеА

„Господо! Ако се некемо обзирати на изваЦеке
околмости. ако се нећемо равнати ио полптици с ви-

шега гледишта, онда о нашој будуКности много говора

бити не можеА

б '0
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„Бптка код Крал>ева града није битка. која се да-

нае губп. а сутра добија, није битка за коју се данае

сутра реванш узети може, није битка. која се рачуна

по хиљадама оних војника, који су тамо потинули. пије

битка, која задаје само ударце и ране. већ је ката-

строФа у повесници света.
а

„Код Кра.вев града сарањена је неиетина, а ро-

цина се истина. Тако звано свето римско царство не-

мачког народа, које беше лаж, немачки савез, који беше

савез кнезова противу народа. коме Аустрија беше

душа. —то је закопано код Кра.вева града. Нова
зграда

државна. која одговара генију немачког народа, велпка

Немачка, којој хоће Пруска да буде душа, и која бу-

дукности има. та се породила код Краљева града.“

„С друге стране европски исток. који етајаше под

туторством немачко-ауетријским, хоке да се еманципује.
Iloe.ie 300 година европскн исток у свој наравни по-

ложај долази и иоеледице мохачке битке на.газ> ■ евој

довршетак у битци код Тчраљевог града.“

..Госиодо! Бише се пута и у опште аустријским

државницима пребацивало, што су се држали немачке

политике. што су придржавали савез Аустрије с Не-

мачком. па ипак је, господо, тај еавез. за који еу се

аустријски државницп толико заузимали, теме.вног раз-

лога имао. Ауетрија век по самој речп има сачињавати

део Немачке ; Ауетрија истиснута из Немачке, није више

Ауетрија, век постаје иодунав ск о м држ а в о м.“

„Данас још може бити говора о преустројењу

Аустрије као подунавске државе. али о иреустројењу

садашње Ауетрије говора бити не може. И збиља, како

хокете ви да преустројите данашгву Ауетрију? Хокете

ли да успоетавите централизацију. Федерацију или ду-

адизам?“

„ПротивЈ централизације су еви народи аустриј-

ски, а после Краљева града и сами Немци, јер центра-
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лизација за аустријске Немце знами несјединење са ве-

ликим немачким телом, и изгубити наду, икада се Не-

мачкој придружпти.“

„Хоћете ли Федерацнју? Против Федерације су два.

тако звана господарека народа (а!); ја мислим, да сам

ее коректно изразио, кад еам рекао: тако звана. јер

се ми баш зато боримо, да не буду више госиодарећи.

Немци еу противу Фвдерације, јер бп за ших Фвдера-

ција значила изгубити господарство над другим наро-

дима, а ипак неимати наде придружити се Немачкој.

Противу Федерације су Мађари еа оном снагом, која је
била кадра г. 1848 и 1849 биће Аустрије у опасност

ставити; противни су пак зато. гато бп Федерација за

њих значила одрећи се државнога права свога, као са-

мостална држава. Противу Федерације, хоћу рећи, још

су Румуни и Срби (о!). Ово има разлоге, који се не

тичу унутарње, него спо.вашње политике.
“

„Федерација значила би у нечем консолидацпју да-

паши.е Аустрије, те би при решавању источног пи-

тања западу дала повода, да Романију п Србију Аустрији

придружи, а противу тога би се Србп преко Саве, док

је у њих мишица, из све снаге борилп. Ко је дакле за

Федерацију ? Ја бих
рекао, јединп Чеси, јер о По.ва-

цима нећу ни да говорим. пошто су њихове же.ве са

свим познате, те пх не треба овде нанађати.
11

„Ја миелим напослеткм, господо, да ни родо.ву-

биви Хрвати не могу бити за Федерацију данашње

Аустрије (о! а!). Ја ћу навести разлоге. Ја држим, да

Хрвати своју судбину од судбине Срба оделити не могу,

и ако би то учинили, то би у будућности били приши-

пет.ве мађарске, и то је разлог да родо.вубиви Хрвати

морају бити противу Федерације данашње АустријеА

„Остаје дакле још дуализам. Под дуализмом оби-

чно се разумева господарство Немаца у једној, а Ма-

ђара у другој половини царевине.“

б'2
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„Но, господо, и ово после катастроФе код Кра-
љева града j потпуној мери не поетоји; јер родољт-

биви Немци теже к сиомс ередишту немачкоме и неће

много трти главе. како да се народи овде устроје.
ХПто се тиче Мађара, они никада закона градиди, ни

програма правили ниет, како да се дртга половина ца-

ревпне устроји; они еамо просто захтевајт изведење

закона од г. 1848,. те кажт: тстројавајте се ви j дру-

гој половини царевине, како хоХете (а!). Ја мислим,

да би ово. што овде навафам, морало евакоме познато

бити, јер ја не знам, да сам икада читао, да ст Мађари

програме за претстројегве дртге половине царевине

ЧИНИ.Ш. г

„Нlта значи пак изведење закона од г. 1848?

Значи тстројење еамосталне угареке државе; угарска

држава пак већ је по свом појму противна аустријекој

држави. Зато бечка влада на такав дуализам. као што

га Мађари желе извести. никад пристати неке, она ће

им може бити дати еакати дтализам, али самосталнт

државЈ Јгареку никада. Тћкав сакати дуализам пак,

давао би бечкој влади повода, да народности Угарске,

и Троједнт Краљевинт противу Мађара потетиче, а

ипак да их жртвтје онда, кад хоке концееије од МаШра

да добије.“

~Пlта следује из свега тога, кад се за данашњу

Аустрију нити централизација, нити Федерација, а нити

дуализам Јспоставити неда? Следује то, да о преу-

етројењу и судбини Аустрије као подунавеке државе

неХе одлучити унутарње, него вањеке околности, а на-

име решење пољског и источног питања.А

„Ја морам и овде предусрести онај приговор, као

да прелазим на политику конјектура. Истина, има таких

практичних политика, који од самих дрва шуме не виде,

и ти се никад на внше гледиште узвисити иеће, од

куда би шјмј угледати могли. Али ее хмени види, да

бз
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је баш вањска по.штпка врдо практпчне наравп. и то-

зато, што са врло практичпи.м еретствшш, иапме еа

тшшвпма и пушкама ради,“

~Ко се иоле мало обазире на вањску полптпку.

томе не може непознато битп. да се баш у овај мах ве-

лике прмпреме међу велевластима чпне. п да се те при-

преме етраном, или бо.ве petn. баш највише иеточног

питања тпчу, које је по нас од највеће важностш

Петочно јеуштање у овај мах до оног ступња ,дошло.

да се не може више на много година одгађати. Порта

може устанак у Кандијп угушитп. може јошвпше тста-

нака, крји ее еваке године ионав.вају, покорптп. али

Порта не може угушпти јавно мњење у Европи. да је-

Турска аномалија међу европеким државама. не може

више учинити Грчку, Србију и Романију пашалуцпма

турскнм. а док то не може. не може препречитп, да ове

дано-м ириликом својој бракп у помоћ не притеку.

Истнна, да нн Грчка, ни Србија, ни Романија неће Тур-

ску оборити, али ће прппомокп, да се иста обори, чим

то у ирилог једној илн другој велееили и извееним комби-

нацијама и алијансијама узиде. Којој пак велесили распад

Туреке у прилог иде, то двојбено бити не може. То је

она велесила елавенска. на коју су очи свпју Главена

упрте, кад бни виде, како се од туђих елемената нро-

гањају, како им је еве непрпјате.ЂСКо. како их свн мрзе,

па кад тако хоће скоро самн о себи да очајавају. онда

се теше, да Славенство пропаети не може, док РуспЈе

има. Ја не ведим садашњу Русију, Русију апсолути-

стичну, него Русију, која ke бити и која хоће да по-

етане. Bek данашња Русија мора ее обазрети на дух

народа и не може терати кабинетску политику. Ваш

због тога је и источно пптање за Русију од велике

важности, јер је то питање за руеки народ питање

части народие, иитање велевластиог положаја, питап.е

славенско. Изгледало је, као да fee Француска- иеточно
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пптање у овоје руке узети. (Гласови: на ствар.) Ја

зше.шм. да баш ово на етвар спада. јер оног. који би

хтео из вида пзгубитп. да Троједна Кра.вевина код

истоиног питања посда нема, тога би ја вр.го сажаде-

вао. Велшх жрледало је. као да ће Француска у

своје руке узети решеље источног иитања no оном,

што је учини.ха за Романију, Србију и Црну ' Гору.
A.m на жалост. видимо данас, да Француска на орамоту

евоје цивилизације. уз Турску етоји. Готово је неве-

роватно. да може та цивилизована Француска Турску
потпомагати. и зато је сва прилпка мислити. да Ре и

она решавати источно гштање, али на начии. који би

томе решењу сасвим дртги вид дао, сасвим лротиван

интересу народа српско-хрватскога, и у том случају
бо.ве би било за наш народ. да још под Турском оста-

не. него да га та злосретна коб деси. Ако је Фран-

цуека при решавању источног питања накана за замену

Галиције, која би По.вској имала доћи. Аустрији дати

југославенске земње садашње Туроке, то би најнесрет-

нија идеја била, коју би Француска имати могла (а!).

Бар народ српски преко
Саве бранио би се нротив

таке комбинације, док мишица има, и волио би остати,

где је, него да из ропства опет у зависност дође.'“

„Ова комбинација тешко да ће се извести, јер као

што је вредни мој пријатељ г. Старчевић неки дан ре-

као. ако би се Аустрија у такав рат упустила, то би

њој по свој придици последњ.и рат
био, кога би она

завргла.
“

~Ја говорим о овом питагву баш зато. што држим,

да је од веће важноети. него све комбинације, које ви

о устројењу Аустрије чините, јер ја ово питање схва-

ћам с вишега Гледишта, са гледишта народности.
1-

Начело народности одржало је иобеду у Италији,

ово начело ће да иреустроји Пемачку, те је преостало

још. да преустроји исток.
“
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„Изгледа, господо, као да има само један народ

на истоку, који ће да се томе протпви. да се исток по

начелу народности преустроји. а тај народ сv Мађари.

(Живио !) !i

„Доптстите, да п овде моје мњење изјавим. у ко-

лико је катастроФа Крањев града подожај Мађара према

нама битно променула. Ја
морам овде онај приговор.

онај укор предуерести, ■који се често Србпма чинио,

као да они тобоже из неке спмпатпје према Мађарпма
савез еа Мађарима желе, и да Се Троједну Кра.ве-

вину у ждрело мађарско да баце. Ко зна осећање, ко

зна свест (■рба.на, ко ее опомиње страшнога брја, што

га Срби скупа еа Хрватима од год. 1848. противу Ма-

ђарима бише, тај тога веровати не може. Будите уве-

рени. господо, као што сваки Хрват ово зем.виште Тро-

једне Кра.вевине љуби, да га п сваки Србин не мање,

него може бити још у већој мери .вуби. јер је jsa ову

Троједну Краљевину, ако не вшпе. оно бар толико

српске, колико хрватске крви потекло. Ако емо ми

Срби у обзиру еавеза с Мађарима где којп пут преко-

рачили границе, које нам наша народна свест ставља-

ше. то чинисмо ово с впшег гледишта, наиме будућно-

сти нагае иа иетоку. Можда смо ее у обзиру тог са-

веза мађарског преварили, али нам се тај грех може

опроетити, кад се на ум узме, да су нам намере чисте

биле. Ми цениемо, да Ке Мађари преображење и пре-

пороШње истока својој важности. у свој евојој ве-

личини појмити. и да Ке они евом својом снаго.м ири-

онути, да v пеком обзирм и ииицијативу приме. Ми

смо држалн, да Ке изведење закона од 1848. год. npe-

крвати и свладати моК оне бечке владе. која нагаем

развитку на истоку свуда велике препреке чињаше, и

која са Турчином противу ХришКаиа у савезу стаЦшеТ

„То је разлог, госиодо. зашто ми хтедосмо гар-

ску конститутовану на законима од год. 1848. Али
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мораж признати. да смо се у Мафарима преварили.

Марарп не само да иницијативу у том примили hhcv,

него су баш пз све снаге противу тога раднли. Кад

се ове године рат породио, тада изображена Европа,

тада народи. који су за начело народности, стајаху уз

Пруску: Мађари пак са програмом барона Етвеша бра-

нише велевластни положај Аустрије у Франкфурту!
Па и сада после катастроФе код Кра.вева града, кад

је Ауетрија у обзиру истока ослабпла, кад се појавише

друге комбинације за преображење европскога истока,

сада баш Мађари хоће да пруже руку аустријским Нем-

цима, а то зато, како су некн говорници у угарском

еабору наговестили, да буду сигурнији противу народ-

ности у Угарској и противу Троједне Краљевине.

(Т ако ј е !)
“

„Господо! Тај напор Мађара ради такога савеза

не може успешан бити. јер савез Мађара са аустријским

Немцима иосле катастроФе код Краљева града смисла

нема, пошто Немци, као што више пута рекох, своме

средишту немачком теже, и они би се Мађарима захва-

лили, кад би их хтели задржати у наручју свом, да

не могу у своје средиште
отићи. Ако су Мађари свеени

свога положаја. то бп морали појмити, да им друге бу-

дућности нема, него у савезу са осталим народима на

истоку. Ако ће се они томе противити, то ће их ви-

хор ветар при решавању источнога питања захватити,

и можда талас са севера тако обухватити, да неће

знати, где су и камо су. (Живио!)”

~Кад сам тако моје гледиште установио, мислим,

да ми се не може приговорити, да превелике сим-

патије гајим за Мађаре. Као што рекох, господо, оне

премиее, које cv се пре подне навеле, одобравам, при-

грљујем. али консеквенције оне никада прихватити и

пригрлити не могу. Да је сабор Троједне Грал->евине

рекао: ирекинут је еавез са Мађарима, нама тога са-
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веза не треба, —ја бих на то пристао; алп кад народ,

Троједне Краљевине, народ ериско-хрватски. коже ве-

лика будућноет предстоји, себе
у наручје Аустрије

баца, то никада одобравати неку. Шта се зби.ва хоке

са оврм адрееом? Заиста хоке се некии начинои Ау-

устрија да се конетруира, установ.вује ее за Ауотрпју

неки центрадни орган. даје се Аустрији крв п новац.

хоће да се централпзује аустријска влада. Сабор Тро-

једне Кра.вевине запста се више брине за Ауетрију,
него Аустрија за Тррједну Краљевину. l;

~Ја бих могар, господо, еа више гледишта ту адрееу

иобијати, али хоћу баш само најсјајнију етрану њезину

да изаберем, наиме целокуиност п одговорну владу.
11

„У том обзиру морам еажадевати оне, који би

зби.ва тога уверења би.ш. да ће бечка влада целокуп-

ност Троједне Кра.вевине оживотворитп. Мени се то

од прилнке тако доиада као кад би Србија искала од

Стамбола придружење Восне и Херцеговине. Што се-

тиче одговорне владе за Троједнх Кра.всшшу. ја се ту

иосве с.тажем са оним. што је овде већ казано, и мени

није никако смешно, да би Троједна Кра.вевпна могла

и.мати своје министре хрватске, шта внше, ја одговорну

владу за нешто врло паметно п нсжно држим."

„Али ја опет велпм. да онога сажалевам, који ми-

сли и којп наде има, да, кад се једном по овој адреси

установи бечк - а централна влада са централним орга-

ном. да онда још може говора бити о хрватској одго-

ворној влади. Допустнте, гоеподо, ово је велика иду-

зија, jej) центЈЈална ова влада имала би таку моћ, да,

кад би ви на оном сабору о одговојшој влади за Хр-

ватску гбворили, да би вас она еве на одговор ио-

звала! (ДопаЖње.)“

„Но ја већ са више етраиа чујем: нећеш бечке

цент])алне владе, нећеш аустријско, али хоћеш мађар-

еко министаротво, хоћеш мађареки ореагђишш. :!
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„Допустите, господо. да. и овде моје становпште

означим. и то тимвише. што се у том обзиру битно раз-

ликујем од некпх чланова. странке. којој принадле-

жим.“

;
,Ја ематрам и свагда са.м сматрао Троједну Кра-

.вевину као равноправну Угарекој. Зато нећу никада на

то прпстати. да нас прагматична санкција Угарске веже

и да Хрватска год. 1712 није имала права, посебну

прагматичку еанкцију склапати. као и на то, да она

не може искати посебне инаугуралне дппломе.“

„Истина бог. да се исторично даде много гово-

рити о тој прагматичној санкцијп од год. 1712., каб.и

о том, да ли је Оиортуно и сходно, кад у савезу са

Угарском стојимо, посебне инаугуралие дипломе иекати.

Алп. господо, ја велим, да склапати уговор еа влада-

ром и-о том искати исправе, то су битни атрибути

државе и ради тога ћу увек те атрибуте за Троједну

Краљевину виндицирати. те ради опортунитета од тога

неодустајати.
“

_Ја мислим. да јо све оно погрешно, што се с

ове и с оне стране о заједничком праву са Угарском

навађа, а особито да Мађари греше, кад веле, да наш

савез е Угарском правно прекинут није, него да нас

у том обзиру закони угарски апсолутно везати морају.

Кад' ми се овако што, као и оно о зардничкој праг-

матичкој санкцији и у ошите о тим законима угареким

говори, мени се заиста крв узмути; јер ако шемо

строго по параграФима кориус јуриса ићи, то би те-

шко било, да би се Троједна Краљевина из наручја

Угарске извинути могла. Ја мислим, да је велика и

главна иогрешка не само у нашој домовини. него да

је баш главна логрешка Мађара, што они у евима од-

ношајима хоке да упораве начела приватнога

нрава, где само начела јавнога, међународнога

права места имају. Битпа је разлика међу приватним
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и јавним међународним правом. Код приватнога права

компацисценти имају трећега за јш;lех execiitionis. код

јавнога међународнога права пак компасциеценти cv

сваки за себе juclex executionis. Кад такав државни

у
г

говор не годи више народу. кад ее противи његовом

бику или само развитку, он га раздере. (Живио!)“

~Да то тако не стоји, господо, онда нпкад неби

напретка било. Да уговори од г. 1815. постоје. uда

раздеранп нису, Европа би још чамила под неслобо-

дом. Италија неби се била никада конституисала. а и

Немачка никада се преобразила неби. А тако псто.

да париски уговор од г. 1856. на векп постоји, ре-

шењу источнога питања изласка било небп. Него v

јавном праву, кад који уговор. као што рекох. биће

народа нијече, онда га народ прекине, а то смо мп г.

1848. према Угарској и Мађарима учпнилп. п зато је

тај савез правно престао. (Живпо!)"

„Дакле сва аргументација, која ее од стране Ма-

ђара о правној непрекидностп према Хрватској наводи,

сасвпм је погрегаиа. јер хоће да упоравња начела при-

ватиога права, где само начела јавнога међународнога

права места имају. (Живио!)“

Но господо! кад сам овако своје гледиште и у

том обзиру разложио, настаје питање, шта бп нам ва-

њало v нашим околностима чинити? Ово је питање.

које си не само овај високи еабор, него које себи го-

тово сваки сабор v Аустрији став.ва, а одговора ни-

како нема. Ја с мога гледишта из овога нашега по-

ложаја изласка не видпм, и као што сам наговестпо, о

еудбини Аустрије, као подунавске државе, као ,п о

судбини тр. кра.Бевине неће унутарња. него вањека

политика, а наиме решење источнога питања одлучити.

Ако бих дакле хтео моје мњење о том изразити. шта

да чинимо, никако небпх могао радикадно средство

препоручити, пего само средство, које би било ехре-



diens, a тај expediens види ми ce т предлбгу заетуп-

ника града Загреба, г. Мирка Боговића. “

„Тај иредлог хоће еамо да чује још одлуку угар-

скога сабора о Јчињеним преговорима обојих регнико-

ларних депЈтација. Истина морам признати, да и тај

предлог неке може битп имати никаквога успеха. алп

спгурно шкодити не може, јер они разлози, који cj

се навели, да вања баш у овај мах нашу домовину jpe-

дити, не само да не постоје, него су по мом мњењЈ,

као што из свега, што сам навео, произлази, баш про-

тивни ономе, к чему ми тежити имамо.“

„Ја не схваћам наш савез са Угарском никако

дрЈгчије, него еамо као савез обране према трекему.

Ја мислим, да је проста лођика, да кад двојица имају

трекега за противника, да не ваља да се међу собом

раздвоје, ма какве их околности на то нукале. Ми мо-

жемо ово или оно мњење о Мађарима имати, ми мо-

жемо све навести, што се против њих навести може,

али једно заборавити не смемо, да ми Мађаре на европ-

ском истоку нити истребити, нити j Азију протерати

можемо.“

„Ми и у будукности са Мађарима у дотицај доки

морамо, али ја се надам, да ke се тада пре наша него

њиова слушатиА

„Једини expediens за сад налазим j предлогу г.

Боговика. Истина, да не видим ни отуд, као што век

једном рекох, велика успеха; али, господо! сав наш

рад. рад свих сабора аустријских тешко ће илодом уро-

дити, јер ми се види посао Сисифов, то јест посао,

који никада плодом уродити, никад циљу доки не може.

У тим околностима ништа нам не преостаје, него че-

кати лепшу нашу будукност, те приДружити наш глас

вапијућемЈ гласу наше браће преко Оаве и 3 не, и с

њима се тешити: „Трпен спаеен." (Живио!)“
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Ова беседа Подптова у ставка.ма о одношају црема

Мађарима, о псточном питању п о буДућностп Срба п

Хрвата - била је од великог утиска на хрватски сабор.
По себи се разуме. да је адреса већине бпла при-

м.вена. Ал' лепе миелп у тој адреси о уређењу А\ -

стрпје на Федералистпчној основп. наскоро се пока-

зале као пусте сањарпје. Почетком г. IBG7. опажало

се већ попуштање бечке владе пре.ма AripCKoj. Око-

реле централисте немачке. постале су мекше према

Агарској. Видило ее, да би ее задово.вилп са господ-

ством макар у једној половини царевпне, само да не

дођу у опасност Федерацпје славенске. Новп државни

минпстар Бајет. који је дошао после аустро-пруског

рата из Оаксонске у Аустрпју, држао је. да ke пора-

внањем са Угареком Аустрија ојачати п да ће моћи

кад тад учинпти Фронт против Пруеке. Вато је Бајст

ишао за тим. да се поравнање са Агареком што ире

учинп и да се еистема дуализма инаугурпра. Приправ-

ност за поравнање v Бечу била је дакле велика. Тре-
бало је еамо Деак да у начелу призна неке зајед-

ничке ствари међу Ауетријом и Угарском. да се

пор авнање омогући.

(Бг иролећа год. 186 7 све је било већ удешено међл

Пештом п Бечом v обзиру поравнања. и јунија месеца

већ се крунисао кра.в у Будимпешти и положио за-

клетву на лтареки устав.

Према адреси, коју је хрватеки сабор месеца де-

цембра г. 1866. круни поднео, није могло бити го-

вора о том. да ће хрватски сабор моћп пристати на

оиакав иоложај Хрватске-Славоиије према Угарској

као што су га хтели наметнути Хрватима из Пеште.

Вато бечка влада у споразсму са Мафарима распу-

сти хрватеки сабор.

Меиосредио пре расиуста. веК у слутњи да Ке од-

сад зло бити п по Хрвате и по Србе, сабор пре свога
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разласка донеее закључак о равноправноетн племена

хрватског н српског. и равноправнол називу језика хр-

ватеко-српског или ернско-хрватског. као и о равно-

правној тпотреби писмена liitpn.icKor.*)
Пошто ЗЈафари нпсу могди трпити ауетрнјског ге-

нерала за бана, то буде бан Шокчевик пензионован,

а за бана буде ио во.би Мађара, један велепоседник

хрватекн. присни приврженпк мађарски. барон Левин

Раух за бана поетављен. Тиме је настала у Хрват-

ској злогласна ера Раухова, KOja -fee Хрватима свагда

у памети остати, Јер cv је назвали правим „пашо-

вањем."

Рауху као намеснпку мафарском, морало је таки

испрва јасно бити. да он еа постојећим изборни.м ре-

до.мјјс може етворити сабор. који би хтео пристати на

таково поравнање са Угарском као што су га желн.ш

у Пешти. Зато Раух и мађарска влада у
Пешти

ниеу

имали нимало екрупула да октроишт по њиховоЈ
во.ви н о в и пз б о р u и р ед.

Тај нови изборни ред. ако Је већ по себи етнарао

хрватскоЈ народној странци велике тешкоће, то Је Још

више чинио начином избора. ПрееиЈе, велика наеиња

при нзборима починише, да Је народна странка ужасни

иораз претрпила. Првак народне странке,
Мато Жра-

зовић. при изборт v Загребт морао Је пропасти.

Читава Хрватека и ОлавониЈа није била у стању

да избере до еамо осам народњака. Напротив ир-

беда народне странке у Срему била Је ејајна. Од ооам

поеланика, изабрала Је сремека жупанија пет народ-

њака: Суботића, Полита, Плавшића, Томбора и Филк-

повића.**)

*) Више иута су текле иа хрватском сабору расџрапе о имену и је-

зику српскозг. Др. Иолпт је свагда у ти.м раеправаиа живо учествовао. Ти

његови помањн говори могли би се иаћи у диевницима сабора хрватског.

**) Овај иоследљи кад је донгао у Загреб изневерио је народну странку

п етупно у владнну.

Go
РАУХОВА ЕРА У ТРОЈЕДННЦН.
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Победа у Срему славила се на све стране. Осо-

бито Прнжани. који су Полита инабрадн iijdothb Жпв-

ковића, славили еу сјајно своју победу.

Народна странка (свега њих 12 на броју) кад је

јануара месеца г. 1868 етупила у сабор хрватски, вп-

дила је, да јој ту опетанка нема. Таки у једној од

првнх седница еаборских, преда евоју пзјаву; да она сма-

тра сабор за незаконит, што је састав.вен на оено-

ву октроисаног изборног реда п са том нзјавом

народна странка оетави саборнпцу.

Кад еу народњаци иетупили из сабора, Раух је
имао пието поње за своје пданове. У сабору еу се-

дили ппновннци, све зависни од Рауха, а са овима та-

козвани вирилци, велепоеедници хрватеки, одани саевим

мађарској политици. јер како по евом васпитању тако

и по породичним свезама, они су у пола Мађари.

Из таковог сабора, наравно да је могла пропзаћи
такова регниколарна депутација, која ће за Хрватску

све примити што ke у Пешти Мађарп диктирати.

И заиста, та друга регниколарна депутација, сврши

брзо евој посао, јер просто прими све оно, што еу

хтели у Пешти. Тако поста прва нагода међу Хрват-
еком и Хгарском г. 1868.

Мора ее ипак рећн, да је и та прва нагода доста

велике концееије за Хрватеку задобила, али то је било

још у оно прво доба заноеа маШрског, кад су ее Ма-

ђари еа Бечом поравнали и Угарекој сјајни државо-

правни положај извојевали, па еу хтели да буду „пра-

ведни“ према Хрватекој. А нешто је ито било, да се

замажу очи Европи, како тобож Мађари умеју да „деле

слободу.
“

Кад су први хрватски посланици у угарски

сабор ступили, и кад је Жувић на мађарском језику

држао поздравии говор, одушевљењу у [угарском са-

бору неби краја. Но ко су били ти хрватеки посла-



ници? Највише подчињени чиновницп Раухови! Ад’

Маlдарима је и то годидо, варали су самп себе: да су

ти посданнцп израз во.ве народне у Хрватској !

Међу тим хрватека народна странка претрпида је

страшна гоњења од стране Раухове вдаде. Ади
нар.

странка ипак у својој борби очајавала нпје. У оно доба,

при првим изборима по октроиеаном изборном реду,

кад хрватека народна етранка није могла (оепм Срема)

само оеам посланика да пзбере то је било доба

првог изненађења за Хрвате. Народна странка од

чуда није се могла сабрати. Но посде се она сабра-

да и опозицпја Рауху постајада је све то веРа п јача.

Под министарством Лоњајевим буде хрватски сабор

двапута распуштен (једаред пре него што се и састао),

јер је народна странка велике победе при изборима

одржала. Напослетку. пр.ваве шпекулацпје бана Рау-
ха са лоњским пољем и „димито-сољу“, што је на-

родна страпка потанко обелоданила, увере и владу

угарску. да се бан Раух неда даље држати у Хрват-

ској. Бан Раух одступи и нека провизорија наступи

под Бакановићем. Међу тим је Лоњаји држао за це-

лисходно да ступи у контакт, и да покуша поравнаЈве

са народном странком.

То
поравнање заиста је и пошло за руком. На-

родна хрватска етранка примила је у иачеду и у глав-

ним опредељењима Раухову нагоду, и само је учинида

неке иромене v обзиру своте автономног буџета; ме-

сто паушалне евоте од 2.200.000 ф. буде кључ по 45%

установљен. Осим тога, учињена је нека промена у

положају бана према хрватском миниетру у Пешти. Но

у главном. може се рећи. да је народна странка при-

мила Раухову нагоду. Изгледало је заиста, да је на-

родној страици само до тога било стало, да еруши

Раухову владу и да она ступи на њено место. Па то

Јој је заиста са новом иагодо.м и ггошло за руко.м.

5

ббНОВА НАГОДА МЕђУ ХРВАТСКОМ И УГАРСКОМ.



Са новом нагодом ноетане Иван Мажуранпћ.

баном н народна етранка дође до свпју званија у Хр-

ватској и Славонији.*)

*) Кад је та нова нагода тг. IST 3 оклопљена и тпзхе државоправнп

положај Хрватске п Славоније према Угарокој деФинптпвно решен др. По-

лит већ
давно у Загребу пт Хрватској био није. Околностп, које ст стајале

у свези сагпоходом Славена у Ртсијт и на московскт пзложбт тг. 1867. на

којем походт је п др. По.шт учеетвовао, прпнтдилп су га, да се по повраткт

из Русије пресе.ш у своје родно место Новп Сад.
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V.

.Бајстова гсолитика тсротив Славена. Његова изрека:

Ваља Славене уз зид иритиснути. Огорчење међу Сла-

■венима аустријским. ЊохоД Славена
у Русију и на

■московску изложбу. Дочек Славена у Русији. Здра-

вица дра Њолита-Десанчиба на великот банкету у Њетро-

граду дана 23. maja 1867. Аудијенгрја Славена у

цара руског. Њут у Москву. Дочек у Москви.

Ђеседа дра Полггта-Десанчипа. на свеучмлишту московскот

дана 30. таја 1867. ЈРовратак у ЈЈетроград и иосета

руске флоте у Ћронштату. —• Здргавица дра ЈЈолита-Де-
санчиба руској флоти. —■ ЈЈовратак у Аустрију. Гонења.

После пораза Аустрије код Краљевградца, бечки

кругови иза склопљеног мира са Пруеком, држали су

све једнако, да ke моћи епречити намере Пруске за

уједињењем Немапке. Према тој замисли бечких кру-

гова. значајно је било, што је негдашњи саксонеки

министар и велики противник кнеза Бисмарка, гроФ

Бајет, био иозван за миниетра спољних послова у

Аустрију. ГроФ Бајст, чим је дошао у Аустрију, на-

стојао је о том, да се поравнање са Угарском спро-

веде, јер је држао, да ke тим ојачати моиархију аустриј-

•ску, те да ће се Аустрија моки мерити са Пруском.

Наравно да се та нада Бајстова после Француско-не-

мачког рата г. 1870. показала као велика обмана, јер

после победа Пруске над Француском, Аустрија не

само да није могла епречавати уједињење Немачке,
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nli) је морала ступити у прпјатељски. доста одвисан

положај према Пруској. односно према уједпњеној Не-

мачкој. Али првашње об.мане Бајстове у обзпрт одно-

шаја Аустрије према Пруској многе cv нево.ве промз-

роковале
Славенима

у Аустрији. Бајст управо v тој

његовој обмани: да te . Аустрију ојачатп. ако задово.ви

Ма|аре, био је у неку руку творац спетеме дмализма.

Он је ставио као неко начело: да Немцп у једној. а

Мађари у другој половини царевине имају гоеподарити.

Народности у Агарској оетавио је Мађарима а Сла-

вене у Ауетрпји примпо је на еебе да их укроти. Но

у другој половини царевпне био је отпор Славена.

наиме Чеха према њиховпм средетвпма. много већи и

жешћи. То је дало повода Бајету. да је учинио онт

оминозну изреку : С лаве не ва љ ау з зид прптп-

снути. (Die Slaven miissen an die Wancl gedriickt

werden.)

Некако у исто доба кад еу Чеси еа остентацпјом

иступили из ческога сабора и кад је огорчење Чеха

против Немаца свој врхунац достпгло отворена је

(пролекем г. 1867) у
Моекви велпко.веина руска ет-

ног ]) а ф ск а изл о ж б а.

Ачено друштво рускпх прпродослова хтело је ради

познавања становииштва пространог руског царства.

да у Москви изложи еве. што се одноеи на народни

жпвот отановништва руског (одело. оружије, зем.во-

делске и кућевне справе). Но прпјате.ки Славена
у

Москвп. тако звани
„
Славено Филпu

пзјаве же.ву. да се

изложба не ограничи само на ствари нз Руеије. него

да се и етнмграФске ствари Славена изваи Русије из-

ложе. Ас.вед тога одбор у Моекви уз велико новчане

жртве и труд појединих родо.вуба. набави из свију кра-

јева славенеких све, што се односп на народни живог

славенских илемсна. Кад је та московска изложба на

огромном простору манежа у Москви дана 24. априла
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(6. маја). 1867. отворена, била је од неописаног тти-

<-ка. изгледала је великољепна. Учењаци руски и

пријате.Би Славена ножеле.■ да ту велико.вепну изложбу

посете и Славени пзван Русије. У ту цел буду по-

зивнице у све крајеве славенеке раепослате. У Русији

образују се посебни одбори. који ће „славенске госте‘:

цочекати. Вароши Петроград и Москва определе из-

веетне повеће своте за подмирење дочека славенеких

гостију.

Уелед позива. уирављеног у разне крајеве славен-

с-ке, стеку се преко осамдееет одлпчних ванруеких Сла-

вена за поход у Русију на московску изложбу. Било

их је из Саксоније, Галицигје. Ческе, Моравске, Крајн-
ске. Угарске, Хрватске. Далмације, Црне Горе, Србије
и Бугарске. У највећем броју били су заступ.вени

Чеси и Срби. Чеха је било 26, међу њима прваци

чески: Палацки. Ригер. Бралнер, Грегер. Скрешовски
и др. Срба је било које из Угарске, Хрватске, Дал-

мације, Орбије и Црне Горе 33 на броју, међу њима:

Суботић. Полит. Лаза Костић, Миличевић. Бладан Ђор-

ђевић. гроФ Јанковић (из Далмације) и др.

Бећи део тих „хаџија московских'" (као што су их

немачке новине прозвале) састали су се у Бечу и отуд

путем же.везнице пошли су у Русију. На железничкој

станици Прерави у Моравској прикључили су се пут-

ницима бечким многи Чеси, те је тако нараетао б.рој

„хаџија'" још већи.

Приспевши јутром 16. маја 1867. на жељезничку

станицу „Границу" (на граници руској) буду славен-

ски гости дочекаии и иоздрављени од изасланика од-

бора варшавеког, те онда посебии.лг влаком иа варшав-

ској жељезници од истих изасланика праћени до Бар-

шаве. На станици Ченстохои зауставе се гости да

прогледе стари, знамеиити манастир по.бски Ченстохон.

Око поноћи приспе влак у Варшаву и буде дочекан од
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читавог одбора п миогнх Pvca п Рускпња Варшавскпх.

Сутра дан био је банкет
у почаст славенсктг гостп.ма.

Ту су здравнце наппјане од етране Руса п славенскпх

гостију. Вдравица Полптова о „солидарностп славен-

ској“ у по.вској главној вароши бпла је одтшев-

.вено прим.вена.

Из Варшаве дођу славенскп гостп у главну варош

негдашње Литве. у хпсторијско знаменитг Вплнг. II

ту буду дочекани од дотпчнога одбора. те п ту буде

у њихову почаст прпређен велики банкет (преко 200

особа). У Вилни почелп су веР разговорп међу Ру-
си.ма п славенским гостима о несреРп славенској радп

неслоге са По.вацпма. Напме је Ригер у прпја-
те.вском разговору наглашавао помирбу са По.вацима.

Др. Полит
у једној здравици на том великом банкету.

дао је израза мислп помпрбе са По.вацима. а.ти му Русвг

одговорише. да нпје кривпЦа до Руса већ до По.вака.Д

На
путу од границе руске били су славепски го-

ети на свима станицама же.тезничкпм одушев.вено до-

чекивани.

Но у негдашњпм по.вскпм покрајинама, то одуше-

в.вење није мог.то тај ступањ достпћп као на правом

руском зем.впшту. јер у негдашњпм ио.вскпм покрајп-

нама, руски се жива.в највише састојп пз званпчнпх кру-

гова. Право народно одушев.вење поче.то је тек пза

Вп.тне. Beh код вароши Острова бп.ти су славенскп

гоети дочекани са „сољу и с х.вебом“, а у Пскову

видило се право одушев.вење руског народа. Уз свирку

и певање јјјипе гости славенски у етаницу Псковеку.

где им „со и х.веб“ на скупоценим сребрним служавни-

цпма буде поднесеи. Затпм је бп.та „закуска“ и уз

шампањско вино текле су здравпце једна за другом.

*) У Bii.ihii нрочуло се од страие По.вака за ту здравпцу Политову п

при поласку славенских гостију из Вилне, неке по.вске госпе дадоше Полпту

у знак нризнања једаи леп буквт..
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Дана 20. маја n. р. год. 1807. приопеју сдавенски

гости v Петроград. где их је на железннци 2000 —3000

народа уз највеће одушевљење дочекало. Одбор пе-

троградски заузео је за славенске госте једну од нај-

лепших гостионица у Петрограду »Belle-Vue« на невском

проепекту. Још оног вечера био је поздрав и одпо-

здрав међу што су славенеке госте до-

пекали. п Олавенима. Дана 21. и 22. маја гледали су

славенски гости знаменитости Петрограда. били су у

петроградској великој опери. за тим били су гоети у

велико.вепним палатама кнезова Шереметова и Безбо-

родковог. Вечерња забава п концерт у палати кнеза

Безбородког у његовим „зимским садовима
11 остаће као

неко _волшебстно“' евима славенским гостима у памети.

Дана 23. маја била је у огромној Исаковој цркви света

служба поводом светковине ев. Ћирила и Метода. Слу-

жпо је митрополит иетроградскп са Ј владике, 8 архи-

мандрита. 17 свештеника и 7 ђакона. Певаца је било

300. Отац Јанишев говорио је са предикаонице зна-

менито „словб“ о св. апостолима славенским Ћирилу
и Методу.

Но исти дан св. Ћирила и Метода био је знаме-

нит још и с тога, што је тај дан у почаст славеиским

гостима даван великн банкет у огромној еали „дво-

ранског собранија
11

. Ту еу држане оне беседе и здра-

вице, што су одјекнуле у читавој Европи. На том

банкету било је преко
600 гостију. Велике галерије

те огромне сале биле су пуне петроградских госпођа.

Предеедавао је на том бапкету сам министар просвете

гроФ Толстој. После здравице цару и царици од

стране градоначелника петроградског, говорио је гроФ

Толстој као „призвани гост
11

међу славенском браћом

знамениту беседу. Иза великог обедног стола била је

намештена трибина (говориица). Са те говорнице го-

вопио )е Ригер, а за њим повнати Рус .Јамаиски.



После Ламанеког.
говорно је др. Полит. 'l'aj је говор

гласио: *)

Здравпца дра. 31пх. Полпта-Десанчпћа

дана 23. маја 1867. па баикету у Петрограду.

„Славна господо, драга браћо! Кад се у ерпским

крајевима распрострво гдас о московекој излонгби п

кад се сазнало, да руека браћа зову своју славенску

браћу на пријате.Беки састанак. тада је у свакога Ср-
бина радостно срце закуцало, многи је зажелио да

загрли оне, које је свагда сматрао за своју рођену

брађу. за драге рођаке. Да, господо п брађо! у Србима

живи .вубав к руској брађи. тако ређи од рођења.

Матере српеке говоре својој деци. тако ређи још у

колевци, о православној брађи на северу. говоре о

светој Руеији. У оним црним данима српеке повестнпце

кад су Срби готово очајавали о себп сампма. свагда

се тешише, да неђе пропасти. да неђе угпнутп. док

живи велпка Руеија. Срби од вајкада пмађаху велпке

симпатије за Руспју. jom у оно доба. кад се о за-

једници славенекој нцје нпшта знало, кад сдавенска

миеао још није била продрла. Хвала Вогу! Наш дола-

зак у Русију, наш дочек у иреетолнпцп руског ца-Ј>-

ства, јаено казује, да се Русија сада веђ може иазвати

свеелавенском државом. Ова појава има огромиу важност

и имађе неизмејше пбсљедице. Бажна задађа Руеије

није само у Азији, веђ у близини њеној, на европском

истоку. Оелобођење европског истока, то је та велпка

задађа Русије. Нал.а једном да престане господство

једнога племена над дртгпм, звало се то племе. турско,

мађарско или ауетро-немачко. Витка код Садове ре-

шила је судбу европског истока. Германски евет дели

се од славеискога. Питање о судби Олавенства, могу

*) Беседе дра. По.шта, што их је држао у Русијп, (изостављајући многе

од љи.х) вадимо из књиге руске „Слпвлискв 'i ст/ћздт. вт> маћ 1867 года“.
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само Славенп
решити. и у том обзиру, као гато се по

себи разуме. прва улога припада Русији. Да, господо

моја! Руспја нпје само руска држава, ве-fe. сдавенска,

свеславенска. Руснја не располаже само материјалним

век и морадним средствима. Славенека Русија, она није

впаеност за цивилизацију. напротив она иде цивилиза-

цији на сусрет. јер она приправља братство славен-

ских племена. Први корак у тој великој задаћи јесте

решење источнога питања. То је оно питање.

што се најближе тиче Русије, јер се тиче части рускога

народа, тиче се велевдастног положаја руске државе.

Источни Славени. источни православни Хришкани, а

наиме Срби, надају с.е, да Русија неће заборавити

катастрофу Косова.-По.ва и да Ке скорим испунити

своју велнку задаћу. У то име предлажем са Вашим

допуштењем тост (здравицу) на ск-оро регаење славен-

еког гштањаУ

Ова беседа произвела је неописано одушевљење.

Др. Полит био је уз пљескање два цута изазван да се

покаже на говорници и напослетку Руеп, који су

били око њега, подигну га три пута у вис (качали

его) и на рамени га однест на његово место.

У опште одушевлшње за славенске госте било је

тако велико, да је и двор руски морао о том рачуна

водити. Славенски гости буду пријатно изненађени

кад им се. јавило, да fee их Њег. Беличанетво цар ру-

ски са својом породицом примити у Царском Селу.

Дана 26. маја буду елавенски гости примљени од цара

и од царске породице. Једно 15—20 особа буду uo

именце нредстављени цару руском по миииетру Тол-

стоју. Који су били по именце представљени с њима

,су цар и царица неколко речи ироговорили. *)

*) Дра, Полита питао je цар, где је научпо руски, ua онда је у даљем раз-

говору' казивао, како се у г. 1849 као престолонасљедник са руском војеком

бавио
у Пешти и био ва литургији у српској цркви у Пешти, те како је бо-

гослужеље исто x<acr и у Руеији.
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Дана 27. маја оставе славенски гоети Петроград

испракени многобројенпм народом. те иођу же.везнпцом

v Москву. Одбор петроградски и московскп Лобрпнго
се. да на том дугом же.везничком путу славенскп гостп

најпријатније проведу. У
вдаку

било је више салон-

ских вагона, на којима се пз једног v други могло ићи.

Био је један вагон намештен као у каквој леиој ка-

Фанп. Могда се пити кава, било је столова за кар-

тање, домино, шах пт. д.

Но најзаним.вивије је било за славенске иутнпке-

дочек на појединим же.везничким станицама. Готово

на свакој же.везничкој станици бнли
еу славенски го-

сти најобплнијим начином угошћени. Пило се шампањ-

ског вина и наздрав.вало ее. Особито одтшев.вен је

био дочек на станици Тверској.

Дана 28. маја v 10 сахати v вече приспу славен-

ски гости у Москву.

Дочек тај тешко се даје огшсати. Могло је бити

до 10 хи.вада народа на же.везничкој станици москов-

ској. Тај силан народ окружио је елавенеке госте у

свом одушев.вегву тако чврсто, да се мало који није

угушио. Сваки Рус хтео је да се рукује са славенекпм

гостима. Све
улице. куда су гости иролазили, биле су

освет.вене и заставама искиГене. Гилеспја каруца

пратило је госте. и усклицима ~ура“ није било краја.

Гоети беху смештени v великој гостионицн Кокоревој.

на реци Москви, са изгледо.м на Крем.в. Још исто вече

била је сјајна вечера у тој гостпоницп, где еу се зна-

чајни говори држалп. Градоначелник московеки кнез

Шербатов, етари Погодии, Палацки, Ригер, Суботик,

и многи други измегвали еу своје мисли у тим го-

ворима.

Сутра дан разгледали су славенеки гости знаме-

нитости Москве, а иаиме знаменити и древни Крем.в.

као и нови цареки двор у Крем.ву.



(•■У

Свечана посета етнографске изложбе бида је 29.

маја. Ту су гоети сдавенски били пријатнО изненађени,

јер је свако могао впдптп из свога краја разне на-

родне ствари издожене. Ту еу били изложени 'и Си-

ли.моии срежски и кожуси банатски. одела херцегова-

чка п црногорска, ту си могао видити читаву групу

Црногораца као Фигуре (манкени) са оружијем за по-

јасом. Из читавог пространог руског царстиа, чак еа

ееверног мора. са Урала и еа Амура, било је ту етвари

изложено.

Дана 30. маја држана еу свечана предавања на

московском евеучилишту. Осамнаест разних

учених друштава имали су своје представнике, који

су кратким или дужим беседама поздравили славенске

госте и представили им рад њихов. Затим буду по-

звани славенски гости ако ко од њих жели прозборити

да ступе на катедру. После Головацког ступи старпна

Палацки на катедру, те исприча борбу ческог народа

за опстанак евој и за славенску узајамноет. Отарцу еу

више пута удариле -еузе кад је говорио. Иза Бугарина

дра Богорова ступи на катедру др. Полит те про-

збори овако :

Беседа др. Mux. Полита-Десанчпћа

30. маја 1867.

на московском свеучмлишту.

„Славна гоепожо, драга браћо! Тешко је Орбину

ироговорити, тешко му је обуздати своје Осећаје, те-

шко им у речма израза дати, кад по.мислн да се на-

лази у самој Матушкм-Москви. Што је Србнну од

колевке пред очима лебдило, што је као у сну гледао,

то он сад на јави очима гледа, он ее заисТа налази

у еветој Москви (рукогг.вескање од елушалаца). Кад

ее хришћанин заветује да посети свету зем.ву, иа кад

иоеле дугога и труднога пута угледа Јерусалим, пада

БЕСЕДА НА НОСКОВСКОМ СВЕУЧНЛИШТУ Г. 1867.



76

на ноге и целује ту земљу. Тако и Србин лтле-

дав свету Москву. целује зем.ву те православне сла-

венске матере (рукоп.Бескање). Да! Москва она нпје
само мати Руса. Москва је мати евеелавенска она

је језгра Славенства. (Рукопљескање)"

~Но у овом храму руске и славенске науке Србпн

погледав на ступањ руске просвете, мора зажелптп да

и српска просвета достигне тај ступањ, а мора жа-

лити, што је грозна судба српекога народа разрушпла

његов првашњи полет. полет просвети п цивилпзацпјп.

Да господо I Ми Срби још у XIY. веку моглп емо се

меритп са тадањом културом ма кога народа на западу.

Ми емо у оно доба створили једну велику државу.

(Одобравање.) Ако се ко год од нашпх непрпјате.ва

сумња о том, нека отворп законик Душанов. тај нај-

савршенпјп епоменик законодавства онога времена. па

ће се уверити о ступњу просвете српске. увпдиће да

је ерпска држава бпла основана на праву, увпдпће да

еу Срби још у оно доба пмали установу пороте.

(Одобравање.) Зато могу Срби с правом рећи. да је

у њих још у оно доба владао некп ступањ културе.

Браћа и сроднпци српских кра.вева п царева. па п сами

српски владаоци занимали су се с књигом српском. Не-

мањпћ првовенчанп описао је Живот свога оца Не-

Мање I. вегов брат Сава, ирозванп св. Сава, био је

пј)ви просветитељ сјшски и утврдио је веру право-

славну у Срба, Јзаспрострво просвету међу (Д>бе. Сву-

да, где се данас српска реч чује, слави се у Срба име

гфоеветите.ва Саве. Алп тај у оно доба впсокп сту-

пањ изображења у Cjioa разруши дпв.ва чорда Осмаи-

лпја. Сј>6и остав.Ђени од западне Европе п.мали су

први да издЈ)же удар османске спле. КатастроФа Ко-

еовог По.ва пмала је евој трагичан зиачај ие само за

Cjioe, већ и за читаво Хгаишћанство. (ОдооЈ)авање).‘’

„Од тога времена за четпри сто.већа. црна тама

БЕСЕДА НА МОСКОВСКОМ СВЕУЧИЛИШТУ Г. 1867.
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покрпвала је српеке крајеве. Турски јарам није дао

за читаво то дуго време да у српекога народа пони-

кне проевета. Но опет еа првпм зраком слободе срп-

ске. поникла је и новија српека књижевност. Ga осло-

бођењем Србије, и са Доситпјем Обрадовићем, понпкао

је нов просветни живот у Срба. ОбрадовиС првп је

почео писати народнпм језиком. Вук Караџик ску-

пио је наше народно благо, наше народне песме.

С њима је он свету показао душу српскога наро-

да. показао је шта Србин мисли. шта оеећа и чему

се нада. Ако нам наши непрпјатењи кажу, да смо

див.ви народ. ми им одговарамо: отворите наше на-

родне песме, па кете научити познавати све пле-

мените стране Срба, видићете, како се тужно ceka

своје елавне прошлости. како не очајава о својој бу-

дућности, како (Добину живо бије срце за све што

је племенито и узвишено, па онда реците: јесмо ли

ми дивљи народ. Да, мИ се нисмо могли винути до

висине културе, јер нас је у томе турски јарам спре-

чавао. Но
одстраните запреке нашега развитка, и ми

ћемр се обилно развцјати. У тој миели, Срби се надају,.

да ke браћа руска појмити и исиуннти задаћу, коју

према њима имају.“

„Господо! Наука може процветати само под уве-

тима здравог државног живота. (Јслобођена Србија

показала је, како се иросвета у српској држави разви-

јати може. Но ово је само клица, која се тек према.

мисли српске дрнсаве развити мора. Дао би Бог, ако

буде било још једном свеславенског састанка, да видимо

ускрснуту ведику српску државу, на корист свеславен-

еке просвете. У тој нади Ја поздрављам руску и сла-

венску браћу. (Громко \>у копљескање. ,Г)

*) „СлавнвскШ свГздч." стр. 287, 288, 289.



Сутра дан био је ве.шки обед v сали сниверзи-

тетској. на ком еу говоре држалн: ректор Баршев.
славнн историк Мајков. Попов и други.

Сви дани, које су славенски гости у Москвп про-

воднлп, били су дани радостп п весе.ва. Москов.ванп

носили су их тако рвпи на рукама. Свако друштво,

свака корпорацпја хтела пх је имати v својој средпни.

Тако званп енглески клуб, друштво московскпх впшпх

слојева, давао им је у почаст сјајнп обед: не мање еја-

јан је био обед у клубу трговачког дртштва. Даване

су у њихову почаст велике представе v позоршптпма.

давани еу знаменпти концертп. као онај у зоологпчном

врту, где је сам кнез Галпцпн управ.вао оркестром.

Но најзнаменптији данје бпо 29. јуна (31. маја) у

моековском великолепном паркм „Соколнику". где је

на банкету Ригер говорио под заставбм ев. Ћирила u

Метода знамениту беееду о потреби слоге међу Русима
п По.вацнма. и где му ;је кнез Черкаски (негдашњи

управитељ у Варшави) под огромнпм одушев.вењем

Руса одговорио, указујуки на велике грехе По.вака

против Славенства.

Дана 8. јуна оставилп су славенски гоети Москву.
Растанак је био што може бпти ердачан. Прп растанку

држао је стари Погодин знаменити говор. Тај стари

борац руски, којп је још пре 20—30 година обишао

славенске крајеве, па и читави балкански полуострв -

Погодин први је био v Русији, који је почео ширптп

славенску мисао. Том старом Погодину при растанку

на жељезницп, текле су сузе као малом детету и сти-

снувши многом руку, говорио је: Стар еам, ја вас

брако више видити неку !

Славенски гости вратише се опет же.везницом у

Петроград.
По повратку из Москве, петроградеки одбор, по-

што еу елавенски гости још неколико дана у Петро-
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граду провели, понуди их, да пре одлаека из Руеије

посехе Кронштат и впде руску Флоту.
И тако 1.

(13.) јуна посебан пароброд одведе елавенске гоете

Невом до >хора у Кронштат.
Био је то за славенске госте особити призор кад

угледаше грдне ратне бродове и све справе Флоте ру-

ске. У такозванн.л! доковнма (где се граде морске

лајје) био је доручак и ту еу се славенеки гости ку-

цали са руеким радницима.

Банкет био је у пространој сали адмиралитета.

Здравице су текле једна за другом. Том приликом је

др. Полит ову здравицу напио :

„Славна господо, драга браћа! Кад с.мо ступили

на руеку зе.мљу. ми емо бнли изненађени огромношку
и богатством Русије. Утисак тај био је још увелиман

братски.м донеком на сваком нашем кораку. Но наша

радост добила је још особитог израза кад угледасмо

славну руску флоту
. Руска Флота има за Славене

огро.мног знанаја. Држава, која влада мокном флотом.

та може да распростре своју државну мок по читавом

широком свету. Дубоко је зарезано у памети српскога

народа кад је руска Флота разорила на Црном мору

турску Флоту. Срби се надају да ће опет наступити

на иетоку таке прилике. Зато напијам. да би дао

Бог, да се руека Флота скорим опет укаже у Црном

мору за ослобођење јужних Олавена."

Ове
речи ироизвеле с.у велико одушевљење. Др.

Полит био је окружен са евију страна, куцали се и

љубили се с њиме.

При свршетку банкета екуиио се на улицама си-

лан свет. који искаше да види славенске госте. Многи

од гостију показаше се на балкону. Русин Павлевић

и др. Полит мораше прозборити са балхсона иеколико

речи искупљеном народу. Одушевљење еве је расло,

славенски гости морадоше се на улицу сићи, народ
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их опкружи и за заетавама пођр црквп. где се отво]зе

врата и свештеници замо.вени, поеветише заставе. То

је све било
шшровизирано.

Оветковина у Кронштату била је пос.ведња свет-

ковина у знаменитом походу
Славена

у Руеију. По

повратку из Кронштата у Петроград. славенскп гоетп

разиђоше ее из Петрограда. При поласку управпше

они знамениту изјаву на браћу руеку, у којој ее за-

хвалише руском народу на братеком дочеку.

Још за време бав.вења елавенскпх гостпју v Ру-

сији, немачке п мађарске новпне подпгоше страшпу

грају на „моековске хаџије“ : да је тај поход Славена

у Русију права „велеиздајаК Неке бечке новине доне-

соше и ту вест. да ће против свију поеетилаца москов-

еке изложбе бити поведена кривична пстрага.

Можда је та замисао и била
у Бечу. али неке

стране новиие опет писаше, да бп бнло смешно водити

нстрагу за оно, што ее при чаши шампањеког впна

рекло, а можда се у Бечу предомислнше већ и због

тога, што би можда Русија такове иетраге као на њу

управ.вену увреду сматрала.

Иетрага кривичних иетпиа није било, ал многе

„хаџије московске“ дуго и дуго гонише. Суботић пз-

губи слунгбу у Вагребу а Полпту не дадоше у Вагребу

адвоцирати.*)

*) Др. Полит кад му не дадоше долуст да пде у Москву, оп се захва.ш

на званију у Загребу у тој замие.ш, да ће као адвокат хрватски у Загребу

моћи адвоцирати. Клд се у иошшама расироетрБО глас да ће бнти пСтрага

против „московеких хаџија“ По.шт враћајући се па Петрограда не дође у Веч,

већ оде у Берлии, те чекаше тамо шта ће бити са „хаџијама'1 . Кад после пз-

весног времеиа ником иишта било није, ои се вратн у Беч и оде тадањем

каицелару хрватоком, генералу Кушевпћу, да се пријави ради адвокације.

Генерал Кушевнћ кад је саслушао Полита што хоћо, иогледа га, оде квом

лисаћем столу и извади тгакет немачких петербуршкмх новииа те рече По-

литу : Ово су Вашп говори у Русији, то је ирава велеивдаја. Bn долазпте

под истрагу и окрене му леђа. .Полпт ие доби адвокације уХрватској. Услед,
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ГОНЕЊА ПО ПОВРАТКУ ПЗ РУСПЈЕ.



Много година била је стална рубрика у немачким

новинама пребацпвање Ригеру и Чесима, што су ишли

у Москву. И
у најновије доба х-гад су Чеси под ером

ТаФеовом дошди до уплива у Бечу, денунцирале су

их немачке новине ради њиховог пута у Москву. Једа-

ред неко и у рајхсрату Ригеру цребаци, што је ишао

v Москвм, на што Ригер рече: да је пред Eber.

Величанством тај свој пут у Русију и по-

бу д е то г а п у т а изви н и о.

По том изгледа, да еу заиста у меродавним круго-

вима бечким бацили копрену заборавности над „хаџи-

луком“ аустријских Славена у Москву.
На сваки начин био је у оно доба иоход аустриј-

ских Славена
у Русију, демонстрац и ј а пр о т и в

Бајстове изреке: да Славене ваља уз зид прити-

снути. Бајст је давно дошао у заборав а с њиме ваљда

је дошла у заборав и „Фаталнат московска изложба!

тога пресели се у своје родно место Нови Сад, и он који ни речице мађарски

није знао, мораде учити мађарски да положи цензуру у
Пешти. Но и ту му

чпњаху тешкоће, што није свршио права у
Пешти већ у Бечу. Напослетку

после многих запрека положицензуру, и стани се као адвокат у Новои Саду.
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VI.

Утбрјјење дуалиима. Иотшитено стање Сроа. Уста-

нак у
Ђоки гид. 1860. Чланак Лолитов о Бокн.

Лреска иартпца пред иоротнмм судом у
Лештп. Са-

мообрана Лолитова од 29. дец. 1870. Лзванредне мере

владине против Србаља. Наша црквена реакуиуа у

савезу са владом. Деминстрација тсротив АнТјелпИа на

три јерарха г. 1812. Ларница против Ћорнела Јова-

новиИа и другова иред кр. судбеним столом новосадскн.н.

Обранбена беседа Лолитова дана 16. марта 1872.

Ћомесарство Мајтињијево. ■— Царски 2б-годшашl јубилеј

год. 1873. Чланак Лолитов ~Вакон двадесет и пет

годинаЈ

Поравнање Угареке са Ауетријом етворило је нову

epv политичног живота у ауетријској царевиии илп

како се та царевнна после поравнања назвала: у

Ауетро-Угаро&ој монархији. Миеао Бајстова о гоепод-

ству немачког у једној, а мЉарског племеиа у другој

половини монархије, коју еу мисао и мађареки држав-

ници v пуној мери иригрлили. нзведење те мисли по-

казало је такп евоје последице. Немци у једној. а

Мађарп у другој половини монархије стадоше утврђи-

вати своје господство тпме, што почеше скучавати

Славеие у једној и у другој половпии царевине. Немци

стадоше гонити Чехе и Словенце, а етраном u Но.ваке.

а Мађари етворише v г. 1868 такав закон о народно-

стима, који не само народноети нпје задово.кавао. него



је v њих и највеће огорчење ироизвео. огорчење,

што нађе свога израза у свечаној огради народносних

поеланика на угарском сабору.

Држало се, да мисао дуализма: о господству двеју

племена у царевпни аустријској неће бити изведива и

ца то господство неће моћи дуго трајатп. Али Немци

II Мађари имајуки државну власт у рукама, све то већма

утврђиваше дуализам. Према томе народности како у

једиој тако и у другој половини царевнне налазаху се

у потиштеном стању и ништа им друго не остаде до

да се од времена на време ограде против неправде,

која им се чини.

Но наскоро како се дуализам почео утврђивати у

једној и у другој половинп царевине, наетаде догађај,

који је поњуљао у нечем оно самопоуздање у велику

енагу, која тобож лежаше у новој системи дуализма.

Устанак у Боки г. 1869. био је врло непријатна ствар

за обе владе, како у Бечу тако и у Пешти. Бокељима

морало се напослетку попхстити и са усташима као са

неком ратујуком странком мир кнезлачки учинити.

Поводом тим, што се за пострадале од рата Бо-

кеље у српским крајевима почели купити прилози, на-

пише др. Полит-Десанчик у Оуботикевом ..Народу" бр.

35. од г. 1870, значајан чланак о „Боки“, који је био

од великог утиска, но уједно и повод за преску пар-

ницу пред поротним судом у Пешти.

Тај чланак глаеио је:

Б о к а.

Је ли Орбину суђено да у повестници света на

корист човечанства какву улогу игра? Навези се на

сиње, јадранско море, прођи Далмацију, у|и у Воку,

попни ее у Црну Гору, па погледај са висине тих кр-

шевитих „црних“ планина неизмерно јадранско море,

KO J e У далеки свет води, осврни се на другу страну
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па погледај скадарско језеро. па тамо даље преко пла-

нина све те српске зем л. е до Дгнава. те поппсли

да од Трста до Котора п Брдве. п тано од Ловћена

до Дтнава, све се то српски зборп па tein - од-

говора на оно пнтање наТи. Одговорпкеш: да ако мп

Срби кукавиДе нпс.мо. да будукностп имати морамо.

Пред нами се отвара јадранско море. да нас ставп у

саобраћај са великим светом. са трговпном свију де-

лова наше зем.ве. а за јадранским морем стоје плодо-

вите српске зем.ве. а у тпм зем.вама жпвп српски на-

род. кога је Бог богато памеку обдарпо. којп од

свију славенеких племена можда највпше полета. духа

има. као што му то дпвна народна појезија показује.
Па шта треба да те српске зем.ве оживе. да се про-

изводи српски по читавом евету раетурују. да српскп

народ у редове цпвилпзованпх народа ступи. те да п он

своју улогу на корист човечанства започне? Треба.

слободе. и опет слободе: треба ерпеке слободе, што

ke pekn: ослобођење од туђина и уједпњење ерпског

народа; треба да једном опет потече „вода куд је те-

кла‘! ; треба да је Србин опет гоеподар у српским

зем.вама.

Кад сам бпо у Црној Гори, па слушао ветар, како

се ломи о ЛовКен-планпну, чпнило ми се. да у том

шуму ветра слушам тужне звуке еолове харфе.

уздиеаје, патњу и жалоет српскога народа, све то од

500 година; али кад погледах на гороетас Ловћен, што

се небу под облаке дпже, чпнпло мп се, да слушам где

проговара; Ја овде бдијем и стражарим над српеком

слободом, док је мене гороетаса и ломне Црне Горе т

српека слобода иропастм неће!

Па тако стражарише п Црногорци зимуе, кад се

оно Боке.ви јуначки борише, те са ломнпх, црнпх пла-

нина браћи довикаше: Док је нас овде иа виспни. не-

бојте се браћо. пропастп нећете.



Бокешкп устанак беше јарка еветлост у дубокој

тмиии. што тада покриваше српски хоризонт. Српски

народ j Троједници потиштен од највеће еамовоље;

-Сј>6и v Војводинп j чељустима Мађара, тужна j>a,ja v

Боени и Херцеговини од патље већ. изнемогла, те ни

глаеа више цуштати не може. А Орбија? Наде, које

Српство v српски Пнјемонт стављаше, изчезоше до

ижице поред кукавне улоге, што је Србија под реген-

ством играше. и Србину крв се v образ дизала, кад

је на Београд погледао, где се не чује jajK раје боеан-

ске, век где се тражи за руковање пријатељска рука

Андрашијева, она рука, која држи у запту слободу

Троједнице и Бојводине. а v Цариграду потписује ~шиt-

ap" ради Босне! У тој тмини засветли се јатаган

бокељски, па показа свету, „да Србин живи. да је

јунак. “

Бечки рајхсрат, немачки доктори мишљаху, да са

Бокељи. као са гомидом „барбара“ имају посла, па да

j име „културе и цивилизације“ имају право узап-

тити крв варварскЈ у интересу и v корист немачке

Аустрије. те хтедоше увести тако звани „обранбени
закон“ и у Боки. Али српски Бокељ метну pjKj на

јатаган. па рече: од моје сам крви ја господар., ко

хоке моју крв да има, ваља прво да је пролије. И крв

би проливена, али се обранбени закон не могаше уве-

сти. Српски соколови, та шака Вокеља, потресоше

великЈ Аустрију, одбише грдну војскј аЈСтријску, па

напослетку они диктираше мир кнезлачки. Из прва

бунтовници, ребели и велеиздајиици за које губи-

лишта беху приправљена постаху Вокељи jrona-

pajjka странка са Аустријом готово уникум v

меЦународном праву!
Но шта је побудило АЈстриЈЈ,. као велесилу ев-

ропску, да са ребелима, сопственим поданицима као

ратујућом странком уговара? Није ли могла она
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бокешкп
устанак угушити? Јунаштво бокешко бешн

дивно, велинанствено. Али Ауетрпја по новом обран-
беном закону може да етави на ноге неки милнон

војника, па би напослетку' пре или после Бокељи из-

не.могли. а Лустрија иобедила. Али иза Боке.ва стајаше

Црна Гора. иза Црне Горе стајаше сав српскн народ.

j Аустрији и Турској. те иза српског народа. могаше-

се наједаред створитп на супрот аустрпј ско-тлдк‘кој

алијансијп ру ско-пр j ска алпјансија, па да

оно милион војске аустријске не буде доста нп за гра-

ницу галичку и саксонску. Једном речи: пз бокеш-

ко г уста нr а мог а о ј е бук и v т и пла ме н пс т оч-

но г пи т ањ а;

А ко је задржао. да тај пламен не букне? Ми бп

рекли, рука из Петрограда.
Ко познаје положај п конФпгурацпју Воке и Црне

Горе, тај зна, да нпшта лакше Црногорцима, него Боку

заугзети. Ко је једном гледао са стена црногорскпм

Котор, томе се чпнп, да бп могао из Црне Горе на

л>уде у Котору на иијаци пуцати. Црна Гора посве

доминира Воку, а особито варош Котор. То је у

већој мери од прилике оно, што горњп град Варадин-

ски и до.вни, или што је тако звани „транџамевт
11

код.

Барадина према виноградима, који се спуштају до Ду-

иава. Залин которски, то је од прилике као Дунав,

Бока, то су впногради, а транџамент, то је Црна Гора
-

наравно, све у огромно већем саразмеру. Бока п

Цриа Гора у њиховој конФигурацпји чпне подпуну

целину; стене Боке и Црне Горе не могу се разли-

ковати, и путнику тек се мора казати, г г де престаје-

Бока, а где наетаје Црна Гора. И ја, кад сам путовао,

те из Котора у Црну гору се попео. мораде ми тек

мој Bo|a Црногорац рећи, да смо граншцу црногорску

прекорачпли. Једину разлику што опазих, беше то.

што је у Боки пут шири, а у Црној Гори од пута.

ЧЛАНАК О БОКИ.
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стаза постаје. Ловкен иланина Которанила изгледа као

какав грдан. висок тброњ. кога од свуде пиде- од при-

лпке као што Бечлије из сваког еокака виде свој
Стеванов тороњ. Из јадранског мор.а кад ее у залив

которски уђе, па се из далека варош Котор у углу

оиази. то би сваки рекао, да је то варош читаве оне

кршевите планине, што се од залива чак до Ловкена

ироетире.

Посве је наравно, да еу Црногорци за Боком ко-

тореком тежили, те cv не једаред. него више пута

Котор и заузимали. Бока которска, то је наравно иро-

дужење ЦрнеГоре, залив которски пак најзгодније, а

при том највеличанственије пристаниште за Црну Гору

иристаниште, комс можда пара у Европи нема, јер

у њему и највека Флота места има. Котор пак за npe-

-столницу црногорску много је згодније, него'ма које

место у Црној Гори, јер и данас, ако се што хоке за

Цетиње да набави. мора се из I\отора донети.

Бока которска, то је дакле такн магнет, коме ни

један Црногорац ггротив етати не може. Кад је јесенас
бокешки устанак букнуо, Црногорци би листом у Боку

прешли. да их је само кнез Никола пустио, а Котор
би за 24 сата у рукама црногорским

био. јер оно мало

ФортиФикације, што је око Котора, то би Црногорци
са неколико топова брзо разрушили, јер могу ма те

ФортиФикације још лакггге да ггуцају, него што би се

пуцало н. пр. из горњега Барадина на тако звани

„брукшанацЛ
Но да је кеез Никола допустио Црногорцима, да

у I>оку иређу, то би ово значило рат Црне Горе са

Аустријо.м. а уједио и са Туреком. Тајни уговор,

који је гго свој прилици приликом путоваља у Мисир

у Цариграду склопљен, стуггио би у живот. Да би

могла пак Црна Гора такав рат започети, морала би

Србија Дрину преки, те Турекој иедати да Црну Гору
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нападне. Шта су при бокеппком устанку л' Београдл'

миелиди, то спада ме|у оне високе тајне београдске

дипломације. која волп ћутати, да бар ћутањем евоју

мудрост покаже. Но „Впдов-дан
41

ипак је ту полптпкг

у непем наговестпо. кад је с индпгнацпом одбпо

■©д Србије и саму мисао, да би који српскп официр мо-

гао бити
у редовима бокешких усташа ! Па да нам нпко

и не каже, о том смо потпуно уверенп. да је регенство

волело гледати Аустрпјанце у Котору, него Црногорце !

С тим не будп речено. да је регенетво погрешку

учинило. што Србија при устанку бокешком Дрпну

прешла није. али свакојако понашање Србије при

том устанку, п велико прпјате.пство Београда са Пе-

штом врло сумљиве зраке баца на политику реген-

ства. Тек кад је већ закљунен био
мир кнезлачкп. онда

тек у Београду сташе симпатизоватп са Бокељима, п

онда тек смедоше београдеке новине коју рећп о Бокп!

Ми држпмо, да гдавни узрок, што из бокешког

устанка пламен петочног рата ovkhvo шгје. у том лежи.

што то Русија пије желити могла. Замашан устанак

српскога народа протнв Турске и Ауетрпје небп

могао Руевгју равнодушну оставитп; она би морала,

хтела не хтела v акцију ступити, а у том случају мо-

рала би какву алпјансију зак.вл чпти. па кад би то

пруска алијанеија била, то би рат на Неретвп и Дринп,

значио рат чак на Рајни п Елби. За тако велпки рат

пак Русија пз много узрока још приправна није. Нај-

целисходније је дакле држала, да кнеза Николу од сва-

ког умешаја у бокешки уетаиак уздржи.

Тим начииом постао је читав бокешки устанак

без пкакве више целп. Истина да и Вокељи. кад еу

се подигли, нису имали другу цел него одбацити ау-

стријеки обраибенн закон, али да је устанак
бо-

кеш к и по д дру ги м околио ст им а наст ао. им а о

б и иеи зм ер н е последиц е.



II тако видимо опет и. ири бокешком устанку, да

се еиле српске, парцијално, без више цели троше.

EEsra томе више од 15 година, како се то свуда пона-

вља. Видесмо два, три помања устанка босанска, ви-

.десмо. тстанак херцегованки под Вукаловићем, видеемо

ратове црногорске, видесмо к|зитскп устанак, видесмсг

чете бугарске све без договора заједничког, без цели

и плода. Да је та нропала снага уједаред зајед-

ниики Јпотреб.вена била где би сад било турско

господовање.

Но бокешки устанак ипак апје био са свим без

цели. Ожнвио ј е и и р обу ди о и з др еиежа Ср п-

ство, а нашим противницика ул и о ј е ре-

спект а.

Бокењи ирнКају ее сад v њихове пустолине, на

њихова пуста гаришта. И ми Војвођани знамо какво

је то осекање: опомињемо се и ми, кад после револу-

ције једва могоемо позиати и место, где нам куке беху.

Прошло је од то доба више од 20 година, па још сва

гаришта у нас изидана нису. Од те пропасти ми ее

још опоравили нисмо; ми нисмо још оно што беемо

пре буне. Ими Војвођани, и ми смо сиромаси.
Али

кад нам дође позив, да притекнемо у помок нашој

браки у Боки, радо дајемо нашу уште|ену крајцару,

да невољу наше браће колико толико, бар. добром во-

љом, ублажимо. Прилози се за браку у Боки евуда

купе, и ово, што је накупљено, тек треба да Је поче-

так оном, што вања да се накупи. Те ирилоге нека

не сматрају браћа v Боки као какав дар,
век као нашу

•захвалност за оно, што Орпству образ осветлаше, што

показаше евету : да Србин живи, да је јунак.

Ради тога чланка иодигла је угарска влада (као

што се из неких иодатака даје.судити, усљед мига из
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Беча) прфтив дра Полита као ипеца тога чланка ире-

ckv парницу.

Расправа ее држала 29. децечбра 1870. у Пештп

пред поротпи.м судо.м.

Тужба је гласпла; 1. на врлеиздаЈу радп откидања

једне чести зем.пе, што епада на круну ев. СтеФана од

оетале државе угареке; 2. на нарушење јавног мпра

буњењем на насплну повредт јавног мира п реда.

Ради бо.вег разумевања самообране Политове, са-

општавамо пз ове знамените раеправе и говор држав-

ног тужите.ва.

Оптужба државног тужитеља.

„Поштована господо норотннцн! Још неколнко

дана. на Ре се вратити старом елементу у вечиту сло-

боду тренутна чеотица неизмерног вечног времена.

која'је дана нрелазном човечијем жпвотлц п коју мн

по нашем назору о мерељу времена годином назпвамо:

алн Ре она настунајуРој новој годпнп предати своје

крв.ву умрљане повестннчке листине, и показујући на

грдобно опустошење нечовечних ратова заиитаће де-

ветнајсто столеће, што се тако цивилнзацијом размеКе.

кад Ке на место полнтнчне борбе. што хоКе да уве-

тује блаженство човечности од разлнчитих Форма влада-

вине, ставити н нобедом увенчатн религију срца, љу-

бов б.вижњега, која Једпна осигурава еве што је лепо-

и добро, једина обезбеђава благоетање човечанства/'

„Поштована господо поротнпцн! Врло је уместно

да се нриликом раепране овога прееког и])оцеса са

истином ове етавке нбзабавимо, Јер Ја верујем непоко-

лебино у узвншенију мисију човечанетна, у непромењпве

законе промисла, што небеена тела. и велнко еве одр

жава. верујем у душу .вубави, и верујем тако исто у

Кантову идеју вечитог мира, јер верујем да је братин-

ство сређење света! Алп да до оврга дођемо. нужно
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_]е пре свега. да ви, поштована господо поротнпци, као

ареопажки еуд строго осудите све оне чине, који се

из амбиције и жете за одликовањем рафају, па су зато

и готови. да тој амбицији увек благостање народа, брат-

ску л.убав, и хармонпју слоге жртвују.
“

„Немојте .мислити. поштована господо поротнпци,

да ви не пожете из оног тесног круга, што вам га је

закон као независном суду одредио, деловати на по-

стигнуће ове велике цели, да се утврди мир мсфу гра-

ђанима. јер из заметка племенитих идеја, кад га узме

у своју негу верно сваки грађанин, постаће јавио мње-

ње. које је и до сада човечанство од много предрасуда

ослобођавало, па ће уз сталну во.ву довести га и до

благослова братинства н мирног сугласја.
1

-

„Господин је оптуженик, тако ми се чини, одлучни

непријате.Б оног хуманитарног правца, што сам га мало

час
-

означио, и као што сведочи чланак, који сте у

пуном садржају чули, пун је непријатељске страсти

иротив мшарско-аустријске државе, н узносећи котор-

ско-боке.пску поблшу, побуђује Воке.Бе на побуну про-

тив мађареко-аустриј ćke државе, стављајући им за бу-

дуће у изглед делотворну помоћ са стране мађарских,

или као што се у чланку каже, војиодинских Србаља,

а осим тога претстављајући једаи део Далмацпје, која

под свету круну подпада, као ириродну и саставну

честицу Црне Горе, узбуђује Ц])ного}>це, да понмеице

град Котор и околину заузму. Ови.м запа.Бује луч гра-

ђанског рата, и напада с једне стране на дрнсавпо

Јединство једнога земљишта, које припада светоЈ ма-

ђарскоЈ круни, а бунио Је с друге стране на еилоаито

нарушење општег мира и реда.“

~
Господо, поштована гоеподо поротници! Казнени

законн ни Једне просветне државе не долуштају, да се

гони и казни ко ради самих мисли, али кад се ове

мисли изван човека у спољашњим чиннма иоЈаве, онда
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шгамо пупо право, да их не само етрого испитамо,

него и да загледамо v моралне побуде делл. које ее

сукоби са заковом. И тако допуетите, гоеподо порот-

ници. да еа евим објективно наведем поједпне појаве
из учевног труда г. Михаила По.гпта. којп ту пред вама

на клупи оптуженичкој седи. а оставикт вашој савеетној

комбинацији, да пресудпте. од куда је могао поетати

°нај дух, што ее у целом садржају тужбовног чланка

онако бунећим начином појав.вује. -

„

Опт
ужепи др. Мпхаило Полит, вођен же.вом за

наукама, ишао је такође међу другима, на mockobckv

етногра.Фску изложбу. где су били и други познати

учењаци, као: гг. Ригер п Палацкп, и тамо црпуки пз

извора наука нововременбга Парнаса. добро се опоми-

њемо оне здравице, коју је г. др. М. Полит држао,

и која ее нарочито оеобито допала свима московекпм

учвњацима; али ја зато дрнчим. поштована господо

поротници. да добпвено тамо гоеподину оптуженпку

признање, не даје му прапа. да залије своје сппсатељ-

ске лавр.ове веице крвавим жртвама грађанеког рата и

да сме бунити на нападање државног јединства зема.ва,

које епадају на евету мађарску круну."

„А да се у тужбовном чланку заиста садржи пре-

ска кривпца, која се у §. 6. и 9. чл. XVIII. год. 1848.

садржи. еудим, да сте се о том потпуно уверилп, чим

вам је чланак прочитаи, и премда буњењу, које се у

чланку спомиње. никаквог да.вег коментирања ие треба,

ииак ћу понеке ставке тужбовног чланка опетовати,

да вам тим што бо.ве покажем, како далеко заеецају

у заилетуше, што се иа истоку појав.вујуА

„Писац тога члаика хвалеки устанак становника

Боке которске, и потпору што им је давана од стране

Црногораца, а напротив осуђујуки неутралноет српске

кнежевине и њене владе, напада на државно једии-

ство зем.ве, под светом мађарском круном стојеке, по-
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буђује људе. да ту свезу делом раскину, и буни их да

наруше општи мир и ред еииовито. па онда вракајући
се на, уетанак у которској Боки. која је с концем

год. 1869. к Далмацији припадата, вети у 4 а.шнеји

тужбовног чланка;

..Бокешки устанак • беше јарка еветлоет у дубокој

тмини, што тада покриваше српски хоризонт. Српски

народ у Троједници потиштен од највеке самово.ве:

Срби у Војводини у че.цустима Мађара, несретна раја

у Босни и Херцеговини од патље век изнемогда, да и

гласа век пуштати не може. А Србпја? Наде, које

Српство у српски Пијемонт стављаше, изчезоше до

ижице поред кукавне улоге, што је Србија под реген-

ством играше, и Србину крв се у образ дизала, кад је

на Београд погледао, где се не чује јаук раје босанске,

век где се тражи за рзжовање пријатељска рука Ан-

драшијева, она рука, која држи у запту слободу Тро-

једнице и Бојводине, а у Цариграду подписује „ши-

kap" ради Босне! У тој тмини засветли се јатаган бо-

кешки па показа свету, да Србин живи, да је јунак.
и

„Продужујуки чланак тврди, да је шака Бокеља

потресла Аустрију заједно са њеним силним војскама,

те да је ова принуђена била, да се са својим власти-

тим побуњеним подаиицима као са ратуујуком силом,

иогађа. па ирелази на оне велике последице, што их

је могао за собом повуки овај устанак за источно пи-

тање, да су га Црна Гора и други Орбљи како ваља

подупирали, и изјављује, да Је' само Једна петроградска

рука учинила, да се ватра не изродиТ

~Ево, поштована господо поротници, можете са

мном заједно увидити, да Је оптужени узео на себе

улогу да испосредује, да се источно питање на дневни

ред стави, а овим дозиаЈемо доста о побуђујукој сили

његове намере.“

„У тужбеном чланку алинеЈи 8. пак вели: „Ко по-
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зпаје положај и конфцгграцпју Боке и Црне Горе. тај
зна. да нпшта лакше Црногорцима. него Бокр зарзетп.

Црна Гора посве домпнпра Бокг. Бока п Црна Гора
v њпховој конФигурацпји нине потпуну целпну. Пз

јадранског пора кад се у залпв которскп уђе. па се пз

далека варош Котор у углу опазп. то би свакп рекао.

да је то варош чптаве оне кршовите планпне. што се

од залива чак до Ловћена простнре."

„У 9. алпнеји говори: 1 locue је наравно. да еу

Црногорцп за Боком Которском тежпли. те су не је-

даред. Beii впше пута Котор и заузпмалп. Бока Ku-

торска. то је наравно продужење Црне Горе, залпв

которски пак најзгоднпје, а прц том највелпчанственије

пристаниште за Црну Гору.
а

„Тако псто у 10. алинејп велп: „Бока Которска.

то је таки магнет. коме ни један Црногорац против-

стати не може. Кад је јесенас бокешкп устанак букнуо,

Црногорцп би листом'у Боку прешли, да пх је еамо

кнез Никола пустио. а Котор бп за 24 'сахата у ру-

кама црногорским био.‘ :

„А у 11-етој говори: „Да је кнез Нпкола допу-

стпо Црногорцима, да у Боку пређу. то бп ово зиа-

чило рат Црне Горе са Аустријом, а уједно п еа Тур-

ском. Да бп пак могла Црна Гора такав рат започетп.

морала би Србпја Дрину прећи. те Турској недатп. да

Цриу Гору нападнеЛ

„За овим прелазп на држање српске кнежевпне на

према упитном уетанку и велп у 12-тој алинејп тужбе-

ног чланка: „Понашање Србпје при том уетанку, п

велико пријатељство Веограда са Нештом врло сум-

њиве зраке баца на политику регенстваЛ

„У 13. алинеји каже писац, да се само томе има

приписатп. да није источно питање букнуло, што није

Руснја још била приправна за такав гороетасни рат, п
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што |е тога ради тздржала кнеза Николу. т.е се штје

у боке.вски устанак у.мешао."

..У 14-тој алинеји вели: „Тим начпном постаб је

читави бокешки устанак без икакве више целп. Али

да је бокешки уетанак под другим околностима настао,

и.мао би неиз.мерне последице?“

„У 15-тој алинеји осуђ.ује цепаеве сила српских у

чести.мичним устанцима, и изводи из тога: „Да је та

иропала снага уједаред заједнички употребљена билд

где би сад било турско господстио ! u

„У IG-Toj алинеји тврди да овај устанак није био

саевим без целн, јер: „тај устанак оживио је и пробу-

дио из дремежа Српство, а противницима улио је ре-

спектаЛ

„УДТ-тој алинеји најпосле доноси, да ke се Бо-

кељи сад оетављеним и попаљеним кућама вратити, па

додаје: „И ми Еојвођани и ми смо сиромаси. Али

кад нам дође позив. да нашој браћи у
помоћ похнтамо

у Боки, радо даћемо нашу уштеђену крајцару.“

~
Затим чланак ово вели: „Те прилоге нека не сма-

трају браћа у Боки као какав дар.
већ као нашу за-

хвалност за оно, што Српству образ осветлаше, што

показаше свету: да Србин живи, да је јунакУ

„Поштована господо поротници ! Чули ете садржај

целога чланка, и -држим, да сте се уверили, да је пун

непријатељског духа против мађарско-аустријске др-

н-еаве. да удара на целокупност државе, и да Црно-

горце побушје, да узму силом један комад Далмације,

која светој мађарској круни припада, па да им к томе

Јошт обећава и v делу и у иовцу помоћ и са стране

војводинских Србаља, да слави као узвишено и јуначко

дело онај устанак, који је стао мађарско-аустријску

државу тодико крви и толико новаца, и који је

толико спомена човечијег дивљаштва за собом о-

ставиоА
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_Из евега овога излазп. да тужбовнп чданак на-

пада на државно јединетво зелпвишта. које на свету

нађарску круну епада. да буни на де.тотворно раеки-

дање те свезе. да иобуњује на наеплно нартшење јав-

ног мира и реда, и да ее стара да запали буктпњу

грађанскога у сваком сдунају жадостнога рата, те да је

усдед тога оптуженпк учпнио крпвицу преску по са-

држају §. б. п 9. Чд. XVIII. год. 1848.“

„И зато одржавам своју тужбу по цедом садржају,

и етав.вам вама ову коначну' молбу господо порот-

нпцн: да изјавпте, да је оптуженп г. др. Мнх. Подит.

који ее у књижевноети и Десанчик назпва. п који прп-

знаје да је тужбовнп чданак пиеао. крпв по §. 6. и 9.

■чл.' XVIII. од г. 1848.“

„Ову модбу управ.вам на вае у име човечанетва.

грШнског мпра. п .вубљене нам домовпне. немојте до-

пустити да ошпте грађанско бдаго, мпр u братека сдога

постану псртвом таковог буиења, које бп нас у сдучају

\'спеха за наше протпвноке посде кратког времена пз

наших санова имадо пробудптп. зар да чујемо пз уста

нагаих забдуђених противника ове речи каснога кајања:
Virtutem incolumeum odimus,

Sublatam ех oculis

Querimus invidi!

Чисту доброту гонимо,

A кад нам је из очију_-нестане,

Онда је тражимо завидеки онпма што ју имају.

.. Гоеподо! Гдедајте, да донешеном оддуком дате

братскпм народима мир, и да еачувате закоиима евети-

њу и угдед, јер иовееница еведочи, да је ропетво, кр-

вави рат грађанеки иди пропаст редовно еудбином онпх

народа, који одбацују едободу, што ее оенива на по-

штовању закона, а ваше поштено ерце, о трм еам уве-

рен. неке ниједне од ових епоменутих нево.ва!
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Самообрана дра Мих. Полнта-Десанчпћа

у (греској аарници ради Боке

пред поротол у ЈЈешти дана 29. децембра 1870.

„Славниг поротни оудс ! (Мађарски). Ла нисал вешт

мађареко.м јеиикл у толико, да бих могао опширну о-

брану на мафарско.м језику пзводити. Нема томе давно,

како сам тај језик помео умити зато, што је то језик

једног племена у нашој отаџбини, е којим су Орби

многе добре и зле дане v повесници пмалп. Па будући

да сл. поротни суд не разуме српски језик, то нека ми

буде допуштено, да своју обрану на немамком језику

водим."

„(Немачки.) Пма времена, када изрека поротника у

политичним стварима већ у напред сумњи подлежати

неможе, и кад обрана сасвим сувишна постаје. Такбва

времена нису само она, када норотници не могу да ее

обране од уплива какове терористичне владе, него и

она времена, када поротници саевим слободно своју

изреку (Verdikt) дају, али када у обарању извесних

политимних тенденција мисле, да извршавају патриот-

ску дужност. Такових
примера можете наћи у повес-

ници Енглеске. можете их наћи у повесници Францу-
ске. Опомените се пресуда под Стуартима, помислите

на време Кронвела, опомените ее велике Француске ре-

волуције, помислите на неке изреке поротника под ре-

стаурацијом и под Луј-Филшгом, па кете ово, што ре-

кох, оправдано наћи. Оно, што је била велика борба
намела на западу Европе, то као да је одношај у ев-

ропском истоку међу владајућим и иокореним. племе-

ни.ма. Ако би се тај одношај у Угарској установио као

питање силе (Machtfrage), то би морала непристрасна

изрека поротника по примерима повесиице у немогућ-

ности спадати..“

„Млоге осуде, које cv се у иоследње доба при по-

ротном суду овде против немађарских народности, или

7
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управ листова збиле. Дају повода мислпти ја овде

не изражавам моје мљење да ее јхађарска порота

налази у неком политичком току, који далеко пде преко

Јуристанеког субстрата питања кривње, v неком tokv.

који у свом пзласку можда садржава патриотско осе-

Јхање мађарско, али који на евом крају одетупа од об-

Јективитета/;

.-Код нас Орба бар, гоеподо поротппци. уетановило

се то мњење а Ја ky узети да Је погрешно —. да

век позпв пред мађарску пороту у Иегптп
осуду у себп

садржава.
Ја с моЈе етране небих био тога мњења, Јер

држим, да противности међу народностпма у Угарској

ниеу так.6 акутне постале. да бп изреку поротника

могле алтерирати. Ја хоћу да веруЈем. да питање на-

родноетп у УгарскоЈ Још није поетало питање спле,

Јер ако бих то држао, то бих морао очаЈаватп о будхћ-

ноети Угарске."

„На сваки начпн врло Је значаЈно. да ее ова пре-

ска парница могла и подпки. Јер садржава предмет,

коЈп сачињава парче жалоене повеснпце ауетриЈске,

предмет, на крји би ваљало бацити застор заборавно-

сти; значајно Је, да се баш таЈ иредмет пред угарску

поротт изнео, дочим у Бечу u Прагу нису за добро

нашли иодиШи парнице радп Боке против славенских

лиетова, коЈи су млого жешће ххиеали, и то за времена

устанка бокешкога пиеали. него што Је садржај мога

чланка, и мажар да државни одветници у Бечу п Прагу

немају обнчаЈ нежно постхпати према с.ввенским ли-

стовима. То некако изгледа, као да су у УгарскоЈ осе-

ћајн већма настали аустријски, него у самоЈ Ауетрији."

„Ја не знам, да ли г. Јавни тужилац добиЈа своЈе

инспирациЈе од владе. Он нам Је нстина овде еамо по-

казао налог миниетаретва правде, и овај иалог неби

имао ништа изванредног у себи, Јер у сваКоЈ државп

властан Је министар иравде давати налоге држ. проку-
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ратору. но ja разумевам под тим инспирацијама такове.

које мимо миниетарства иравде у политику засецају.
Но не пмајући доказа за то. хоћу да узмем, да је држ.

одветништво еасвим по свом звању тај процес поди-

гло. Али еувише велика ревноет држ. прокуратора у

подизању преских парница против немађарских листова

може само ствари и угледу Угарске шкодитп. Вез

обзира на то, што преске парнице свагда зло увелича-

вају, које xofee да отклоне, без обзира на то. што та-

кове парнице „злу крв“' праве код немађарских народ-

ности. и то у таковом ступњу, да је већ нека раздра-

женост- наетала, за коју можда угарска влада и не зна;

-без обзира на све то, такове преске парнице чине

најгори утисак у иноземству. На етрани не пита се за

појединости такових парница, не пита се. да ли је

писац крив или не, довољно је, да ее само констатује,

да у опште у Угарској има тако млогих парница про-

тив немапарских народности, које иеКину становниш-

тва сачињавају, па да се отуд закључи: Something is

rotten in the state of’ Hanemark, Да, иешто мора да

je труло у држави угарској, кад се такове парнице

умножавају. 11

„Знам ја, господо поротиици, да еа гледишта пра-

вне државе политични обзири не могу упливисати на ток

правосуђа. и кад се закон повреди, то се мора правди

за доста учинити. То би заиста тако и стајало, кад

би у Угарској питање народности као свршеиа ствар

(iibenvundener Standpunktj била, и кад би мафарека по-

рота то била, што је порота на западу. Гг. порот-

ници, кад бих ја коме Французу или Еиглезу рекао, да

сам тамо са турске границе на једно 200 километара

у сред зиме чак до Пеште дошао, и да је у Пешти

моја порота, то они таково што неби могли ееби ни

прететавити. Како би било, да какав Араб или Бедуи-

нац мора из Алжира да путује к пороти у Париз, или
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да какав Прландез из Филипстауна мора да прттје к

поротп j Пондон. У немЈ лежи, гг. поротшши, значај

пороте? У том, да држављании v своме завпчајл* по-

poTj има, јер само j завнчаЈЈ j стањЈ је пзвршп-

вати право рекЈзације, а без тог права порота је-

илЈЗорна. и губи свој слободњачки значај. Проучите
постанак пороте у ЕнгДеској. па ћете наћп да је по-

рота judicium pariuni. и то v потпјном смислу тако.

да поротници не спадају само истом сталежу него

да познају све околности, све упливе на оптуженога,

да се v гвегов положај еасвим ставити могу, а

пре свега да разумеју језик оптуженога. Шта је

управо порота v свом постанку v Енглеској ? Нпшта

друго него суд од најближих еуседа. Енглескп судпја

justices није држао да може бити тако непогре-

шив, да он еам пресуди питање чпна cpicstion of fact

(Thatfrage), него je иозвао најближе суседе. да они,

који све околиости познају, то питање реше, па је он

онда само закбн упоравио. Колпко сте вп гг. порот-

ници, далеко од тога. да будете Србину порота суседа.

Вами, госиодо. нисј знане српске околностп. ерпске-

традиције, српски обичаји. српски живот; ви, господо.,

нисте у положају, да инкриминирани чланак v пзвору

разумете. Ја kj вам таки пример навести, од какве је-

то важности. Има т мом чланку једна ставка, која

се инкриминпра. а која казује само то: Да Србин

живи, да је јунак. Ви гоеиодо, који околности и језик

не знате, могли бисте мислити, да ова ставка садржава

какво дражење, а v пстинп ставка та није ништа друго.

него ириџев једне српске иесме, која се пева по сву-

да j друштвима п ио гостионицама, и која Срби-

иа ие може раздражити, јер jj је век ио сто пута

слушао. Но има још и нека друга околноет. која

на вае гг. поротиицн пглпвисатп може. Иитање народ-

нос.ти од прилике је оно, што је било иптање религи-



јозно у XVI. веку. Је ли могао у оно доба католик

према протестанту илп протестант према католику не-

приетрастан бити? Под тпм околностима ми Срби не

можемо се развијати на просветном и политичном

ио.ђт, докле немамо иороте у нашем завичају. Зато

ми, којп бесмо посланици на карловачком конгресу,

обратиемо се предетавком на Њег. Вел., да се и у

нашем завнчајт порота заведе. Та претставка сада

лежи у рукама гр. Андрашија, и он Ве пмати о том

извештај и иредлог донети.
“

„После ових општих приметаба у обзиру моје пре-

ске парнице требало би да иређем на појединости

тужбе г. јавног тужиоца.
Но пре него што бих то

учинио, морам се ограднти против начина нападаја од

стране оптужбе. Нико не излази на двобој са неје-

днаким оружјем, нико -неће двобој примити са сабљом

против питтоља, - нити са пиштољима од разног са-

става и домашаја (Kaliber und Tragweite). Да је г. јавни

тужилац употребио оружје духа иротив мене а ја

ћу признати, да он мене духом надмашује то ја

небих имао никакав приговор учинити; али г. јавни ту-

жилац уиотребио је оружје, против кога у данашњшм

околностима у Угарској обрана није могућа; ои је

употребио тако рећи „тоиове Крупове“, којима и нај-

јуначнија обрана не може одолети. У Угарској, кад

се за кога рекне да је панслависта, то се такав више

бранити не може, јер се том речју хоће да рекне,

да је неиријатељ отаџбине. ,Ia ово у неку руку пој-

мим, и до иеке границе могу у нечем и да оиравдам.

Кад се за кога рече, да је панславиета, то се мисли,

ца хоће, да иод влает руског апсолутизма стави какав

народ, да хоће да угуши слободу каковога народа. Но,

господо поротници, да ли је појам панславизма тако

јасан, да ее ово под њега еубсумирати може и сме. Ја

•бих се усудио разјаснити вам, шта је панславизам, и шта

101САМООБРАНА ПРЕД ПОРОТОМ РАДП БОКЕ Г. IBJO.



се под њнме рандмевати може. па кете увидитп. да о

њему у 5 гарекој постоје криви појмови. Ако ее под,

иансдавпзмом разумева униФИкација свијт с.гавенских

пдемена под господетвом п апеолутизмом рмске владе.

то је таково што посве немогуке. Кад бп Европа
баш тако и слаба била. да ее Русији неби могла про-

тивити. то би се таковој униФикацпјп противила сла-

венека племена. и код сваког иојединог славенеког пле-

мена настало би оно. што је настало код по.веког пле-

мена. Свако славенеко племе има своју повесницу. своје-

традиције: евој иоеебан душеван живот. а пре свега

евој иоеебан језпк, дакле сва критерија, што евојство

народа еачпњава.ју. УниФикација дакле посве је немо-

гука. Но ако панелавизам значи Федерацпју елавен-

еких племена, то такова Фвдерација пре свега претпо-

став.ва слободу и неодвиеност По.вака. али такова Фе-

дерација значп још што више. она значи слободу и

неодвисноет Мало-Руеа. Мало-Руси беху у повестнпцп

угњетавани како од По.вака. тако п од Велико-Руса.

Бзпхова
народност разлпчна је п од народностп по.в-

ске и од иародноети руске. У Федерацпјп славенској

морају дакле и Мало-Руси заузетп меето, које им ујам-

ча.ва и елободу и неодвпсноет њихову. Но такав пан-

славизам то кете најлакше појмити гоеподо порот-

ници најопаснији је за данашњу руску владу. п она

мора бити таковом панславизму највећи непријате.в."

„Г. јавни тужилац навео је здравицу. коју еам ја у

Петрограду напио, но заборавио је здравице, крје еам др-

жао у Варшави и у
Вилни. Ја бпх желио, да Је г. ја-

вни тужилац био приеутан прп Једном банкету у Бпл-

ни, где сам подигао реч у обраиу Но.вака. Нодпгла

се ларма од етране руских ОФнцира, којп рекоше, да

ко Је пријате.в Но.вака. ие може бити иријател> Славен-

ства, а ја еам одговорио. да Ја себи не могу претста-

вити будућност п еавез (.■лавена без еавеза Но.вака. Ја
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пмам ту сатисФакцију, да су при мо.м одласку из Вилне

Пољаци на жељезници руку ми дали, и на беседи ми

ее братски захвалиди.
11

-Што се саме московске изложбе тиче, то вам је

познато гг. иоротници. да су на лариеку изложбу

многи жуди различне народноети ишли, да су на бечки

шиценФест Немци из разннх крајева Немачке долазили

и разне иолитичне беседе држали. али се то нико.ме за

кажљив чин урачунало није. Но ја се у опште чу-

дити морам као јуриста, да г. јавни тужилац у своју

беседу московску изложбу уилеће. Ја знам. да код

•проетих злочинаца прошлост живота може сачињавати

отештавајућу околност. али да се у преској иарници

човеку књижевнику таково што v прески преступак

може урачунати, то ми није познато, да. у цпвилизо-

ваним државама бива. У опште као јуриста морам

опазити, да московска изложба са §.§. 6. и 9. угарског

преског закона ни у каквој свези не стоји. Но кад је

г. јавни тужилац већ мој предживот хтео навести, и

такови као аргуменат против мога патријотизма упо-

требити, то је требао с друге стране еправедлшво да

наведе и остале црте из мога предживота. Ако је г.

јавни тужилац пратио расправе хрватеког сабора, то

ће знати, да сам ја био сремски посланик на истом са-

бору г. 1861. 1865. 1866. и 1867. Ва читаво то време

био сам најревносннји браиилац уније са УТарско.м. У

обзиру споразумњења ,еа Мађарима настојао сам у срп-

ском новинарству, да се то епоразумљење достигне. О

ТОМ могу вам доказ дати једни.м чланком, кога сам

писао у „Српском Дневнику", и кога је тадашњи „Ма-

ђар Нlајто“ у своме бр. 119. од 24. маја 1861. npe-

вео. Ја ћу вам из њега ево само неку ставКу читати.

(Чита мађарски:) „Будимо једном на чисто сами собом,

па питајмо: каква јемства пружа аустријски, а каква

угарски уетав. Ја држим да по слободоумиим начелима
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угарски устав са одгоиорним миниетарством, а оеобито

са установом- жуианија, мдого нам вшне јемства пргжа.

него бирократскп устав ауетријскн. Мн смо једном
већ изреклн. да ћемо иокп новнм правцем. и да хопемо

савез са Мафарпма. тога дакле ва.ва да се и држпмо.

Ја признајем, да је наш положај тежак. алп добром
во.вом у уетавној држави споразум.вење постаје могу-

ћно. На сваки начпн не треба да пођемо странпутп-

тицом. на којој смо тако често бплп". Из овпх ста-

вака увидићете гг. поротнпцп. да ја нисам баш тако

рђав патријота. каб што ме- је изволео прететавптп

госп. јавни тужилац.“

„Сада hy да пређем на сам meritum оптужбе. Кад

сам ја, гг. поротници. добио у руке писмену оптужбм

г. јавног тужиоца. морао са.м сам себе пптатп. да ли

сам ја икада правне науке слушао и учио, кад не могу

да пој.мим. одкуда је г. јавнп тужплац могао из мога

чланка црпстп супстрат за прескп преступак назначен

j 6. и 9. §§. угареког прееког закона. Би, гг. порот-

ници, чули сте еадржај мога чланка. а ја hy битп тако

едободан. да вам прочитам текст закона. што је у §§.

6. и 9. садржан. (Чита закон на мађарском језпку.)'
Из овога кете

увидпти гг. поротцици. да закон у §. 0.

за прески преступак захтева бунење на делотворно

оцеп.вење зема.ва угар. круне. Бока Которска не прп-

пада ни сада, нити је икада прппадала зем.вама угар.

круне. Даиас у Бокп влада аустријски. а не угарски

закои. Ако сгарека није само провинција Аустрије. neh

- као што мислим овде нико о том не сумња неод-

висна, са посебним законима снабдевена држава. то се

одношај међу Угарском и осталим зем.вама ТБег. Вел.-а

само може у обзир узети као одношај међу туземством

и иноземетвом (Inn- und Ausland). По познатим прав-

ним начелима, аа прееки преступак, који би тек у пно-

земству поетао прески преступак. не може туземац
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под истрагу доћи. Ја ку вам, гг. поротници, једним

примером тј ствар разјаснити. Да сам ја н. пр. напп-

■сао еличан чланак о Фенијанцима ирландсклм. па кад

би тај чланак заиста по енглеским законима садржавао

преетупак бунења, то миели.м, да ниједан суд угареки,

а ни ви гг. поротници неби држали, да такав чланак

вашој пресуди потпада. Знам. да се може рећи, да од-

ношај Угарске према Аустрији није такав, као н. пр.

међу Француском и Енглеском. Истина, данашња наука

о државном праву (Staatsreclit) не дознаје облпк. кога

би могао имати тај одношај, јер се незна. Је лп Ауетр.о-

Угарека еавезна држава или савез од држава (Bimdes-
staat. Staatenbimd). Но кад се не зна за таЈ облик, то

могу за одношаЈ међу Угареком и Аустријом меродавни

бити само позитивни угарски закони. Такових закона

ја познајем само три, и то прагматичну санкцпју. за-

конске чланке од год. 1848. и законске чланке од год.

1867, и то; зак. чл. 12. 14. и 15. У ниједном од ових

закона није озпачено, да остале зем.ве Њег. Вел-а ужи-

вају ону исту заштиту од угарских закона као земље

угарске круне. Прагматична санкција говори само о

свези међу Угарском и осталим земљама
Њег. Вел.-а,

што и у §. 6. преског закона свога израза налази. ни-

како пак не признаје осим те свезе и обране свога

краља против иноземства, какву другу заштиту. Вато

и Угарска не може бити обвезана, да при каквом

уетанку у ~ЦиелајтаниЈи“ чини полицаЈне услугеА

„Г. Јавни тужилац као да Је ocekao, .да у том

правцу моЈ чланак не би могао инкриминирати, па Је

са неким скоком (salto mortale) наједаред уврстио Боку

међу земље угарске круне, ir то ваљда због тога, што

је ДалмациЈа некад хисторијски припадала земљама

угар. круне. Ја, гг. поротници, врло уважавам као др-

жављанин
угарски, хисторијско право, ал тамо, где се

ради о позитивном закону. ту ие могу призпати за



меродавно хисториЈска и впртуадна права. jep позити-

ван закон еамо у толико своју креггост има. у колпка

своју моћ над дотичнпм територијумом пзражава. менп:

пак нвје познато. да угарски ирески закон има крепо-

сти у Боки-Которској.‘
!

..Но ја kv г. јавном тужиоцу с.ведовати и на хп-

сторијском по.ву. Подробне хисторпјске студпје није

обвезан заступник државни чинити. али кад он за по-

дуипрање каквог кажњпвог чина хисторпјски Факт xote

да наведе. то мора такав изван сваке сумње бити.

Мени нпје познато, а тешко да ke ми моки пг. јавнп

тужилац показатп у читавом корпус јурису, какав за-

конски чланак, који бп Боку Котореку рачунао међу

земље угарске круне, а и нема тога хисторика, који
бп тврдпо. да су Дубровник и Котор пкада Далмацији

припадали, и то у оно доба припадали, кад је Далма-

ција сачињава.Ба део угарских • земаља. По томе ја не

иојмим днјалектнчни моменат у логици г. јавног тужи-

оца, који би у том лежао, да Бока ирипада зем.вама

угарске круне, кад је доказано, да она у оно доба,

кад је Далмација сачињавала део угарских зема.ва.

није ирипадала Далмацији, а сада, када Далмација не

ирипада Угарској, Бока административно под Далма-

цију спада.“

„Али кад је г. јавни тужилац век узео у помоћ

хнсторију за своју оптужбу, то се осећам обвезаним

господи иоротиицпма кратак пацрт са неколико речи

о повесници Боке дати.
“

„Ја прелазим најстарију повесницу Боке. па дола-

зпм таки иа год. 1460-ту, кад је Бока начинила уго-

вор са млетачком републиком. Ово се може чптатп у

повесници Венецнје од Дари-а. У том угоћрру, Бокељи

долазе иод заштиту млетачке реиублике. но уједно себи

осигуравају потпуну самосираву у судејским и админи-

стративним етварима. Осигуравају себи, да млетачка.
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релублика није вдасна Боку уступити каквој другој

држави: осигуравају себи повдаетице, да не морају

данка п војнике давати, већ ће само својевољно као

морнари Дужду служити. Са тим повдастицама стајала

је Бака вековима под заштитом републике млетачке.

X Котору седио је proveclitore estraorclinario као гувер-

нер од стране млетачке репубдике, а Боке.ви еудише

и управ.ваше себе сами сасвим независно. Тако етајаше

Бока све до год. 1797. кад је са миром Кампо-Фор-

мијеким Венеција уступ.вена Ауетрији, те је Аустрија
хтела доћи у поеед Боке правом, које имаше Венеција.
Томе се хтедоше противити Боке.ви. позивајући ее на

њихов уговор. Тада је аустријски генерал Рукавина.

пре него што ће ауетријске трупе заузети Боку, издао

прокдамацију. којом Бокељима ујемчава све оне повла-

стице, које су под републиком млетачком имали, и само

тим начином приволели су се Боке.ви. да под

област Аустрије. У миру пожунском од год. 1809. би

од Аустрије уступљена Далмација, па и Бока Котор-
ска Французима. Но Бокељи не хтедоше признати област

Француске па се противише оружаном руком.
Тек по-

сле мира Тидзицког од год. 1807. упливом познатог

прпјатељства међу двема државама, примише Бокељи

гарнизон Француеки. Када се год. 1813. читава Рљропа

подигла против владавине наполеонове, тада и Бокељи

у савезу са Црногорцима отворише бој иротив Фран-

цуза. Један део енглеске Флоте под заповедништвом

Хоста
подупираше Бокеље и Црногорце. Котор би

заузет, и командант енглески Хост преда кључеве

Котора владици црногорском. Ва тим се установи на-

родна влада, и тек поеле нариског уговора усљед Јед-

ног писма из Париза од стране цара Александра,

савезника
цара Франца, оставише Црногорци Боку,

те исту поседне опет ауетријска војска, но нпак под

уветом ујамчења пређашњих повлаетица."
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„Из овога увидићете. гт. иоротници. да Бока Ко-

торска никад није припадала земљама угареке кргне.

уједно пак увидикете повод устанку бокешкон. ко]и је

лежао у повреди њихових повластица. Ви господо.

најбо.ве сте у положају, да просудите деловање агстриј-

ске бирокрације и жандарнерпје. јер се истога добро
опомињете из доба бахове системе. Представите себп

народ. којп је евагда наоружан. народ. који живи v

задрузи. и код кога повреда једног задругара значи

повреду читаве задруге. па представпте себп аустриј-

ског жандара. којп узима
Боке.ва за јакг. да га тера

у еолдате. па ћете лако поњатп. како је брзо букнуо
бокешкп устанак.“

„Ваља ми сада прећи на поједине ставке Лкризш-

раног чланка. Ви сте из превода могли разабратп.

да ја у почетку говорим о прошлости и будгћностп

српској. Ја не знам, како је оптхжба ово могла пнкрп-

миниратп. јер прошлост спада v хисторпју. а будућ-

ност у комбинације и конјекттре. Ннједно пак не може

сачињавати супетрат каЖњивог учина. Пли ми се

ваљда импутира то. што сам навео српске зем.ве и

уједињење српског народа. Но ово се не може одно-

сити на Угарску. јер ми српске публициете разуме-

вамо под ерпским зем.вама оне зем.ве. где народ срм-

ски компактно жпвп. и где уираво друге народностп

и нема. а те су зем.ве: Црна Гора. Стара Србија.

Херцеговина. Босна и Кнежевина Србпја. У Босни

истина има мгхамеданаца. али ти cv српеке народно-

сти, па говоре ерпеки, као п ја. Да еам ја само те

зем.ве разумевао, види се пз читаве ставке, јер ја

говорим о Новћеиу а ЛовГен ипт је у
Ј rti-

ској, нит у ауетријекој царевпии са Ловкена пак

велим, да се види екадареко језеро. а отуд еве српске

зем.ве до Дунава. Узмите геограФску карту у руке,

ла кете се уверити. да линија од Ловкена до Дунава



не додирује ни земље угарске ни земље аустријеке. Па

одкуда дакле да само именовање српских земаља може

да садржава прески преступак по §. 6. преског закона.

кад иети §. захтева за кажњивост: бунење на дело-

творно оцепњење земања угар. круне.“

„Долазим на пнкриминирану ставкс о Орбији. Ја

се чудити морам, како је могао г. јавни тужилац пред

Форумом еуда крањевине Угарске узети у обрану

Србију. Ја мислим гг. поротници, да смо еви у томе

сагласни. да је Србија према Угарској иноземство.

Кад је пак иноземство. то би морао у Угарској

постојати посебан закод, који би Србији заштиту

давао. Ја тога закона не познајем, а није га ни г.

јавни тужилац навео. и неке га по свој прилици ни

навести, јер га међу угарским законима наш не

може. Ја ћу вам, гг. поротници, то начело интер-

нацијоналног права: да иротив стране државе пре-

ског преступка бити не може, и да га само онда

има, кад држава за заштиту стране државе по-

себан закон ствара —

r то ћу вам са два примера раз-

јаснити. Кад је Француска емиграција у енглеској

штампи етала лсестоко нападати на цара Наполеона,

тада је свемоћни император на (Јени хтео упливом

своје дипломације приволети енглееку владу. да про-

цесима обузда те нападаје пј)Отив владавине.

Па. знате л' шта је Енглеска одговориДа? Да она нема

таковог закона, који би такову заштиту Француској

давао. У Белгији је такође писала Франдуска емигра-

ција против цара Наполеона, па је требало много го-

дина, докле је мокни и.мператор на Сени могао приво-

лети слабу Белгију, да створи
иосебан закон, који вам

је иознат под насловом: Attaqn.es aux relations interna-

tionales (нападаји на међународне одношаје). Нека ство-

ри Угарека такови закон, иа онда може јавна оптужба

ставку мога чланка о Србији инкриминирати, а дотле
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могу ja. као угареки држављанин, ппсати против ре-

генства српског. што је мени во.ва. Пли ва.вда јавна
оптужба инкриминнра ону етавку. . која еа Србнјом у

савезу стоји. и где ја Србпју према српекпм зем.вама

називам српеким Ппјемонтом. Гг. поротнпци! ово на-

именовање Србпје као српског Пијемонта употреб.ва-
вади смо јни српеке публицисте и за времена Баха и

Шмердинга, шта више и у времену војенпх стдова у

Угарекој, па никад није на памет па.го нп најстрожи-

јем аустрпјском државном одветнику. ни каквом ми.ш-

тарном аудитору, да таково што пнкримпнпра. Је лп

жогуће. гг. поротнпци. да оно. што је бп.го слободно

petii и нагшсати под војеним судовима ауетрпјским. да

није слободно наппсати под уетавном владом кра.вевине

Угарске ? Наименовање Србије као Пијемонта и не може

имати што кажњиво у себи. јер мора.ју према Ппјемон-

ту и сви одношаји Италије у едпчноети бити. Пмено-

вање Србпје као српеког Пијемонта може се само од-

нреити на српске зем.ве у Турској, јер само тамо срп-

ски народ живп тако компактно. као народ талијанеки

j Итадији, нпкако пак не може се то односптд на те-

риторијум Угарске, н. пр. на Бачку и Банат. Нема

дакле јуристанског еупстрата за прееки преступак у§.

6. преског закона садржаном.‘
:

„Додазим на инкриминирану етавку мога чланка о

кнездачком мнру, где велим, да је то уникум у међуна-

родном праву, да која држава са сопственпм поданп-

цима уговор чини. По строгим начелима међународ-

ног права заиста п јеете то ушткум, но пма по.штич-

нпх ситуација, где која држава мора птреба да отступп

од тих строгих начела. Ви гоеподо поротници као

Жађарп најбоље се сећате оне зиамените изреке
Бин-

дишгреца:
Mit Rebbellen unterhandle ich nicht (ca бун-

товницима не уговарам). Колико би ее зло одетра-

нидо. колико крвп би било уштеђено, да је онда аустриј-
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ека влада са ~ребелима“ v преговор етупила, те неби

тек после скоро 20 година до увиђења доћи мбрала.

да је занста требало са „ребелима“ уговарати. Но

откуда, да констатовање познатог уговора кнезлачког

може да сачињава јуристанскн супстрат §. (!. преског

закона то је посве нелојмљиво.“

„Долазим на инкриминирану ставку. где ми се као

ирески преступак §. 6. хоће да импутпра. што сам

Боку Которску и Црну Гору као геограФскт целину

представио. Гг. поротници! ја не знам. како се сад у

5 гарској по школама географија предаје. Давно је то

било. кад сам ја као ђак геограФију v Угарској учио.

Но како се сад новија геограФија у Немачкој предаје,
то на првом меету долази система гора и планина, а

за тим система река. У таковој једној геограФији, а ја

ћу вам именовати. да је то позната геограФија Дани-

јела, која је већ у 50-том издању изашла, и која се у

многобројним егземпларима и у Угарској налази у

тој географији стављена је Угарска у географску це-

лину са Србијом. Романијом и другим земљама на Ду-

наву, па се то све зове: Donautiefland, а Ауетрија,

Баварска и друге земље до извора Дунава зову се:

Donairhochland. Неби ли г. јавни тужилац и у тој ге-

ограФији, која је v Угарекој распрострта ироиашао

прески иреступак §. 6 преског закона! Но срећа је.

што се у то.м §-у захтева бунење на делотворно оцеп-

•љење од земаља угар. круне. а не само констатовање

геогра.Фекога чина. У осталом то. што сам ја рекао

о геограФској целини Боке Котореке и Црне Горе,

то може г. јавни тужилац наћк у сваком опису мили-

тарном од стране аустријских штанских ОФицира, а

може то наћи и у сваком опису иутовања, кога ,чи-

нише путсјући Французи, Енглези, Руси п Амери-

канци. Откуда дакле ту да има преског престуцка?

То ја ни номоћу наЦеће дијалектике не могу noj-
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мити. Но еигурно да је г. јавни тужилац у својшг
миелпма додао, да ја могу желити. да Црногорцп. за-

узму Котор, ал ја га молшг. да ми покаже ону ставкт.

где сам ја поз.ивао Црногорце да заузму Боку Котор-

ску? Ако ћемо ми нешто мислима додавати. што нпје

написано, то ја могу у мојим мислима и то додати. да

Аустрија по геограФској целини Боке Котореке п

Црне Горе може хтетп. да она за себе заузме опет

Црну Гогу. Мислпти 'се даје много штошта. па ke из

геограФске целпне Боке Которске п Црне Горе сваки

човек моки посебице што замислити, али мпслп по

себи не могу бити супстрат кажњивог учина. Овде ми

нехотице пада на памет. како је врло жалосно, да-

иреске парнице у опште могу постајати, кад оне понај-

више за предмет имају. не учпњено дело човека, него

само његове мисли. Сен-Мар-Жпрарден у његовој зна-

менитој лолемицџ са клирикалним листом „Инпвером“

(Univers), учинио је о иреским парипцама значајну пзре-

ку, која је нашла одјека од једног краја Европе на.

други. .О.ее.-Мар-Жнрарден рече, да будућа поколења

мораке сматрати данашње преске парнпце исто тако, као

што ми еада ематрамо иекадашње процеее протпв вешти-

ца и мађпонпка. Аналогпја врло је појм.вива; вештпци

и мађиоинку урачунало ее тада као кажњивп чин оно,

што они нису моглн ни починптп. Тако се данас хоке

да урачуна публициетама бунеље и нарушење Јавног

мира, што они својим пером нпеу кадрп нп пропзвести.

Тако се и мени хоке да v рачу на као прески преетупак

догађај бокешког уетанка, премда сам Ја чланак о Бокп

далеко после бокешког устанка написао. То је оно

страшно иротуслов.ве, што постоји међу начелпма кри-

миналног права и преског законодавства. По кршш-

налном праву може ее казнити само чнн илн покушаЈ

чпна. т. Ј. почетак нечега, што делотворном чину води.

(Eine zur vvirklichen Aiisnbung fuhrende Handlmig). Па
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и код интелектуалнрг зачетника (intellektueller Urlieber)

предпоетавља ее за кажљивоет евагда то, да. се чин

заиста догодио иди покушао. Код прееких престепака

пак не казни ее чпн. иди покушај чина. који би ее пре-

сом произвео. него ее казни ca.ua мисао без чина и

покушаја. То је оно страховито. што еваки прески

закон у еебп садржава.
Зато у сдободвим државама,

где је потиуна сдобода штампе, као у Америци, Енгде-

ској. тамо нема ни преског.закона. ни преских преету-

пака, него поетоји општи казнени законнк. па кад

когод путем штампе запета победи. да се какав

кажњиви чин догоди иди иокуша, то тек онда постаје

писац кажњив."

..Додазим на ставку, где ведим, да су Црногорци

свагда за Бококоторском тежиди. Ја се морам чудити,

како је могао јавни тежидац ову ставку инкримини-

рати; ја то никад ни nvo нисам, да иежња (Sehn&'iiclit)

може бити супетрат кажњивог чина, ако се са том

тежњом какво дедо не скопча. Ја у том чдацку нисам

наговарао Црногорце, да заузму Воку, него сам само

констатовао, да Цриа Гора има жудњу (Sehiisncht) за

Боком которском. Господо поротници! Ви знате, да

свака држава има своје жудње. Пруека има сноје

жудње, Русија своје и Аустро-Угарска евоје, па зашто

неби имада и мада државица Црна Гора своју жудњу!

Ади од жудње до деда велики је скок, па се не може

жудња и дедо пдентиФикоиати, а најмање се може менк

импутирати као иреекн преетуиак, што ја конегатујем

такову жудњу Црне Горе. Јо, господо поротници, ако

се мисди. ако се жудње могу имиутирпти као прески

преетупак, ако ('рбину као угарском држааканину у

уетавној кра.вевини Угарској није сдободно оиисати

hvt Црну Гору, ако није сдободно изразити еимпа-

тије за Бокеље и Црногорце, за своју пдеменску ораку

- јо. онда гг. поротпици, затворићемо ми Грби наше

'
'
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штампарије. затворпгкемо наше писарнпце. па ке.мо
пре-

стати еасвим ппеатп. Вар тешко да fee ее наћи одвет-

нпк. којп. пстпна знајукп границе закона. па без да пх

прекорани. ппак до.аазн под грожњу дамоклесовог Мача

п са писањем реекнра. да у затпору v Вацт еатари

свој економскп положај. Да таково што v тетавној

држави бити може то мп је посве непојм.виво: не-

појм.пиво ми је. да се политика у право мешатп може.

јер држим. да мој инкриминпрани чланак без уплива

политпчних околноетп небп могао постати ннкада cvn-

етратом какове Јаипе оптгжбе."

..Долазпм на Једну инкримпнпрану ставку. где шт-

дпм. да јапни тужплац има вишег појма о моЈп.м држав-

ничким п дипломатичним своЈствама него ја сам. Г.

Јавни тужилац као да држп. да сам Ја еам пронашао

ту комбинацију. да Је Руеија задржала кнеза Нпколу

од мешања у бркешкп устанак. Ја морам прпзнати

да нисам имао ту државнинкп биетрш-iv : да сам Ја то

првп v свет ношшареки ттрио. То Је nefe пре мога

чланка било у свима бечким и другим новинама. а г.

Јавни тужилац нека изволи ирочитатп црвену

која Је предложеиа делегациЈама. па fee се уверити. да

је кнез Горчаков ауетријско-мгарском посланику гроФу

Котеку изрико.м казао. да је Pvenja употребила евоЈ

уплив на кнеза црногореког. да га у евоме лоЈалном

неутралитету и дал.е одржп. а може г. јавни тужплац

у истрј књизи и то чптатп. да ее сам канцелар гроФ

Бајст захвално киезу Николи v име Аустрије за и.е-

гову неутралност приликом бокешког уетанка.
Но како

ое та чнтава комбинацпја угареком јуристи претета-

вити може као прески преетупак §. 6. преског зако-

ника то ми је поеве непојмљпво.“

„Долазим на Једну схавку, коЈу је г. Јавни тужи-

лац особито иагласио, а то Је етавка. из коЈе он изводи,

да еам ја бокешкн устанак хвалио. Гг. иоротнпци, ви
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сте тт.ш превод мога чланка. иа сте онда и то мора-

лп чути. да v мом чланку изриком стојп. да бокешки

тстанак нпје имао никакве цели,- Кад се таково што

рекне. то мислим. да ово никакву хвалу не садржава.

Јеет истина. гоеподо поротници. ја сам Боке.ве хвалио,

ал не као усташе. већ као храбре војнике. као јунаке.
Вп. гоеподо поротници. као Мафари знате. да су поеле

устанка мађареког. хонвиди и еви они. који су у устан-

ку учествовали. билп сматрани од аустријске владе као

велеиздајнпци -и бунтовнпцп. али зато је ипак било сло-

бодно пиеати и рећи свакоме. шта више. то говорише

п сами аустријски офицнри, да су хонвиди били храбјш

војници и јунаци. Па оно, што је било слободна рећп

пред војеним судовима аустријским, то да није слободно

Србину као угарском држав.ванину сада у уставном

добу рећи!"

„Има једна ставка у моме чланку о Турској, Коју

сам мислио да ће је најмање моћи инкриминирати г.

јавни тужилац као човек и као угарски јуриста, који

најподробније познаје угарске државне законе. Г. ја-

вни тужилац врло добро знаде, да међу оних 9 елуча-

јева злочннства nota infidelitatis постоји један елучај,

који казни као злочинство свако споразумљење са Тур-

ском и са Турчином. Колико је мени иознато, тај за-

кон у Угарекој још није аброгиран. Белика је cpefia

за г. јавног тужиоца, што не жишх у оно доба, пре

три четири стотине година, кад се ова установа зако-

на строго извршивала, те би се могло из великих сим-

патија за TvpcKv, коју г. јавни тужилац у оитужби у

неку заштиту узима изводити индицијум за горена-

ведени кажњиви учин старог угарског ирава.
Иетина

да је по садањем правцу политике угарске владе тај

закон против Турака обсолетан (застарео) постао, али

је ипак тај закои врло значајан за велики задатак,

кога је кра.вевнна Угарска у оно доба у пнтерееу ци-
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вилизације и евроиеке образованости против варвар-

ства азијатског на' иетоку извршпвада. Што се саме

ствари те пнкрпминиране ставке тиче, то сам већ прп-

ликом оном. кад сам о ставци у обзирт Србије гово-

рио. то рекао. да преских преступака протпв инозем-

ства угарски закон не познаје. п по томе саевим непој-

м.ђпво остаје. како је могао г. јавни тужпдац по лтар-

еко.м преском закону и у е.мислу 6. инкриминирати

ону ставку, где ја велим; да су иарцпјалнп уетанцп

Срба и Хрпшћана у Турокој заједнпчкп употреб.вени
бпли. гдб би данас Турека била.”

_Илп г. јавни тужилац узи.ма п то као слпстрат

преског преступка, што еам рекао, да је пз бокешког

устанка могао бткнути пламен источног пптања јер
гг. поротницп. како сте могли из оптужбе разуметп. п

ова је ставка инкриминирана. Јо, гоеподо иоротници.

што се из каквог догађаја с вре.меном може породити.

то нпко . живи у напред знати не може; то су пусте

новппарске комбинацпје п конјектуре. Ако новпнару

није слободпо употребпти речпце: „ако, можда, по свој

прилици“ то онда престаје сва журналистика. јер

новинари не nniiiv параграФе. да прецизно п позптпвно

пзразе каквт уетановт закона, већ изражавају своје

мисли, које не Mojiajv битп непогрешпве. Што he со из

цанашњег француско-немачког р.тга породптп. то ја

не знам, а тешко да икоји од иас то може знати. али

зато цпак новиие о том чине своје комбннацпје и кои-

јектуре, без да би такове као комбинације п конјектуре,

могле сачињавати п[)еекп преступак."

-Долазим;, госиодо иоротпици, иа пајважнпју ставку

инкримираног члапка. То је последња отавка. где ее

гово.ри о пртпо.ри ЈЈоке.ва. 11з ове етавке. како ми се

видп, г. јавни тужилац изводи прееки цшступак §. 9.

преског закона. Ја hv пам гоеподо ирочптатп текст

тога §-а. (Чита §. 9. мађарсктт). Из тога текста можете
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увидити. да ее за чин тога преског преступка захтева

буњење на делотворно сметање јавнога мира и реда у

УгарекоЈ. Ви ете. гг. поротници. чули мађарски превод

те ставке. а чули сте и поправку гг. тумача, који су

првобитни превод по српском тексту тачније устано-

вилн. По том тексту, као што је сад судбено устано-

в.вен. по том поправљеном тексту иста ставка глаеи

овако: „Кад нам дође позив, да иритекнемо у помоћ

нашој бракц у Боки, радо дајемо нашу уштеђену крај-

цару. да нево.ву наше браће колико толико бар до-

бром воњом ублажимо." У овој ставци кулминира читав

мој чланак. Једини мотив пиеању тога мога чланка

био је позив одбора српског у Трсту, који се обратио

позивом на српеки народ, да ее купе добровоњни

прилози за браку Боке.ве. који cv у последњем устанку

тешко пострадали, изгорели. осиромашили, без куће п

кућишта остали, у ладноћи и зими без ха.вине и огрева,

без ране и залогаја хлеба. Гоеподо поротници! Нисам

себи могао никад представити, ни у сну снивати, да

такова хуманитарна цел, као што је купљење тих при-

лога, и новииарски чланак на ту це.в написан, да би

такав могао постати лредметом преског преступка,

предметом поротне расправе у уставној краљевини

Јгарекој. Јо, господо поротници, ако нама Србима. није

слободно ни у том правцу наше симпатије за племен-

ску браћу изразити, гато је у свакој цивилизованој

држави слободно, то онда господо можете постићи

напослетку, да ми Срби такове чланке више не ппшемо,

али оно осећање, које такове чланке диктира, то не

можете угушити. Такове симпатије могу са политичног

гледишта пријатне и непријатне бити, али са гледишта

права не смеју и не могу сачињавати супстрат пре-

ског преступка.
r

J'a, господо поротници, у хуманитар-

ним целима разликује се образовани. цивилизовани

европејац од варвара азијатског, јер кад и непријатељ
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дође v нужду и нево.ву. кад је рањен ц немоћан. xv

онда престаје непријате.Ђ. па поетаје човек. Па ky вам

у том обзиру иајновпји пример навестп. Данас се Kvne

хп.кадама прплози за зароб.кенике Француске. Би знате

како Пруека хшж.ниво гледи на све оно. што данае

бива у Аустрпјп. али зато није замерпла ту хгманп-

тарну це.т. која се у .л гарској за Француске зароб.ве-
нике врпш. II ја гт. поротнпцп. нпсам нпкада пмао спм-

патпја за повека од (Адана и за његова opvija. а.тп

кад еам сас.тушао позпв, да иети Французп v свемм

оскудевају н да немају дово.вне обуке. да се штите

против непогоде зпмњег времена то сам ија дао мој

ирп.тог. јер нпсам питао. јесу ли то напо.теонски со.т-

дати. век сам у њима сматрао њуде. Па оно. што је с.то-

бодно у Угарекој чинптп за Фрапцузе, зар Србину као

држав.ванииу угарскрм да није с.тободно чинити за евоју

племенску opakv Воке.ве? Ја се заиста чудптп морам.

како је јавни тужи.тац из те ставке могао пзводпти дра-

жење и буњење против јавног мира и реда. У опште мо-

рам са г. јавним тужпоцем на чисто битп. какав правни

и јуриетански појам ои свезује са дражењем п бушењем?

Утисак ч.танка каквог саи. по себи не може бити ме-

рило правног појма. јер је посве субјектпваи. те је

раз.тичаи код различних пндпвпдуа п разних народно-

стп. различан код Мађара. различаи код Србина. Дра-

жење п буњење мора имати као еваки кажњивп учин

по свом правном појмм исип о објективно, а то објек-

тивно еастоји ее v томе. да прп дражењу и буњењу

мора бити какав позив на кажњшш чин. Истпна да

је г. јавни тужилац из те моје ставке изводио, ла у

оптужои изрично казао. да ја угарске Срб.е позпвам на

делотворну homoli Боке.вима. и да тимс буним п дра-

жим против јавног мира и реда у Угарској. Но. го-

сиодо иоротиици. ви сте чули иревод те ставке, иа

сте тамо могли разабрати. да ја говорим само о пот-



119
GA МООНРЛИЛ ПРЕД ПОРОТОМ РАДИ БОКЕ Г.. 1870.

пори са viirre^eno м крајцароп а не са оружијем. У

опште ја не могу позшсмпти. како г. јавни тужидац ту

делотворну no.Mot угарских Срба Бокежима, ееби прет-

ставл.а. Угарски Срби да оружијем у руци дођу у

irdMot Боке.вима. морали би npetn територнјум'аустро-

угарске или турске царевпне. што је у оба случаја

немогуие. јер бн им ее пут иресекао. Ла у том слу-

чају не видим друге моггСноехи за таковг помок, него

кад би (,’рби из Бачке и Баната у ваздушном балону у

Боку дошли. Но будући да Шздушна пловидба у Бач-

кој и Банату није до тога ступгва савршенства дошла.

као данае у Парпзу. то је п та могућност иек.ву-

чена! ~

..Но гг. иоротнпци. ви сте чули tv инкриминирану

ставку. па ћете знати пресудити, да лн хуманитарна

цел у истој, може садржаваги буњење садржано у §.

9. иреског закона."

~Тако ирешао сам сне ставке инкриминираног

чланка. и ви сте могли увидити, да у садржају мога

чланка по речима истога, нема онога, што г. јавнн ту-

жилац наводи и под §. 6. и 9. субсумира.“
..Но г. јавни тужплац олакшао је себи ствар.

Он

није при појединим ставкама наводио параграФе, које
мисли да се морају уиотребитп, већ је на крају само

казао, да мој чланак има непријатељеку тендеицију

против ауетро-угарске монархије, да буни на отцепље-

ње земаља угареке круне, и да дражи угарске Србе

против јавног реда и мира. и ио томе да има места

§§. G. и i). ирееког закона. Ево шта- вели г. јавни ту-

жилац у свбјој оптужби. (Чита мађарски из оптужбе.)
Л овом сам ја таки упознао намеру оптужбе, да хоће

против мене да иодигне тако-зваин процее теидеиције

(lendenzprozessj. Ви господо. који сте проучили пове-

сницу преског законодавстиа у Европи, знаћете зама-

шај тих такозваиих процеса тенденције. Француска
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се борила готово 11 година против те уетанове. и та

борба бида је од чеети тзрок падд Бррбона. Францт-
ски прески закон од год. 1819. има ту тстанову. да-се

не мора инкрпмннирати поједина ставка, већ да је до-

вољно, да дух п тенденција буде непријате.века. Тпм

начпном могао је државнп прокуратор у Францускрј

инкриминирати сваки спис, јер је могао. кад није тре-

бао поједину ставку пнкриминиратп, пронаки, да читав

спис дише непријате.БСкпм духом протпв владе. ма да

није могао показати поједине речи, које то непрпјате.в-

ство садржавају. На таки начин би.ш су спиеате.ви у

Француској свагда пзложени. да их држ. прокуратор

тако pefen за јаку узме. Тога закона неетало је поеде

јулеке револуције, али је тај закон прешао у реакцп-

онарски прески закон (Bnndesbesclilnss ) од год. 1854.

за немачкп савез, а наки кете тај бурбонеки ирески

закон од 1819. и у баховом прееком закону, по којем

је влади слободно због непријате.вске тенденције каквог

диста истп еуепендирати п супримпратп. Хвала Богу,

гг. поротницп, што такове уетанове у угарском пре-

ском закону нема, п у том обзиру прески закон тгар-

скн спада међу либералне законе. Г. јавнп тужилац

сагрешио је дакле иротив духа угарског преског за-

кона, кад је протпв мене подигао парншду тенденције,

а повредио је и оне мужеве, којн су по либералниш

начедима законе од г. 1848 градили.“

„Но гг. поротници, ја хитам крају. па ћу моЈу

обрану (Plaicloyer) укратко реаеумирати. Ја еам се

потрудпо доказатн вам, да мој чланак не може садржа-

вати прескн преступак §§-а 6. и 9. преекот закона, јер

Бока Которека нит' фектично припада, нит је хпсто-

ријеки припадала зем.вама угареке круне. Мој чланак

у иочетку садржава еамо путничку црту, ереднна мога

чланка садржава опет само пуете комбмнације и кон-

јектЈре, а крај мога чданка има посве хумаиитарну
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цел пред онижа. Г. јавни тужилад није могао дока-

зати речи. којима сам позивао Црногорце да заузму

Боку Еоторску. и по томе баш да Бока Которска п

припада зем.вама угар. круне, нема критеријума за

прежи преетупак §. G. Тако ието државни одветнпк

нпје могао доказати речи, којима еам ја тобож бунио

угар. Србе на деаотворну помоЦ Бокељима, и по томе

такође нема критеријума за §. 9. преског закона, јер
се у мом чланку не говори о помоћи са оружјем, век

о потпори са уштеђеном крајцаром. У том поеледњем

обзиру гг. поротници имамо гзвишени пример. ('амо

Њег. Вел. наш краљ изволео је подарити Вокељима

такову потпору, а п цислајтанска влада изаслала је

комиеију. која ће предлагати штету и датп помоћ

Бокељима.‘!

„Господо поротници! Ја не анам, како ће ваша из-

река (Verdictj о мени гласати. но ако се узвисите над

оеећајем племенских разлика ('Grefiihl des Rasšen-Unter-

schiedes), ако у мени уважите оправдани ocekaj према

мојој племенској браћиј ако у мени уважите и сам

ocekaj човечанства, ако на нослетку уважите хумани-

тарну цел, која је инкриминирани чланак диктирила

то ја поуздано и мирно (getrost) очекујем вашу

пресуду“.

-(После ре п лик е ј авиог туж ио ца).

„Ја небих подигао реч да одговорим у дуплики г.

јавном тужиоцу, јер ме је глас скоро издао, и што је

време већ превалило, али морам неке маводе ректиФи-

цирати, који би могли имати гплива на изреку гг.

поротника.“

„Г. јавни тужилац није требао цитирати законе

из корпус-јуриса, да докаже, да, је Далмација некад

хисторијски припадала земљама угар. круне.
То Ја

нисам ни порицао, већ ја еам тврдио и хисторијски

доказао, а ово госп. јавни тужилац није опровргао,



т. ј. да Бока Которека нпје никад принадала хпсто-

ријски Далмацијп и ио томе зем.вама угарске круне."

..

Г. јавни тужплац истина није иротии мене vno-

требио реч панелависта, ал је нешто горе уиотребио.
И.ма

.вудн у Угарској. које зову панславпстама. алп

који нису били у Москви. Г. јавни тужилац је rrak

употребио протнв мене најтеже оружје. кад је спо-

менуо мој пут на моековеку изложбу. Таково што

неби био смео употребити. јер. не стоји у свези еа оп-

тужбом и са инкриминпранпм чланком. На послетку

г. јавни тужнлац није ни у ренлици доказао. да сам

ја у мом чланку употребио речи. којима буним Цр-

ногорце. да заузму Котор. речи којнма буним угар-

ске Србе на оружану помоГ Боке.кпма."

„(Мафареки.) Па сад гг. поротници допустите ми.

да к вама неколико речи мафарскп ирозборим, u да

апелује.м на впше осећаје као Мађаре. Било је жа-

лосно доба у Угарркој иосле рата за слобиу (szab'ad-

sagharcz). Тада су аустрнјеки жандарп и полицаји на

еваку миеао Мађара (magyarember) пазили; у оно доба

било је по Мађарској много бедних, еакатнх иросијака,

који ие имаху руке или ноге. те не могаху себи заслу-

жити оно, од чега би могли живпти. То беху ojia-

ниоцн отаџбиие. то беху хонвнди. Мађар тада ипје

питао, да ли су ти хонвиди v очима ауетријске владе

ребели, веК је извадио своју кесу, па турио у руку

потпору хонведима. Оећајте се гоеиодо тих тадашњих

oeekaja, и уважите и v мени мој племенски ocefeaj. иа

онда судите као .вуди, судите као Мађарп. (Iteljetek

mint emberek, iteljetek rnint magyarok.)“

Ова обрана Политова била је од великог утиека.

Тадаше новине иештанске, премда ие дишуки пријате.в-
ски.м духом према Орбима, одаваше иризнаље тој еа-

мообрани IГолитоној.
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Но и ако дотмчни чданак о ..Бокп" није садржа-

вао таково што. што би се дадо инкрштниратп и под

велеиздајт и бсњење еупсс.чирати. то ипак ирема тада-

њој -струји .мађарској иротив народноети, била је осно-

вана бојазан, да Ке Полпт бити осуђеи. јер донде бар

сваки од народноених писаца, који је допгао пред по-

роту у Пешту. био је осуђен. као; Пилетић. Роман

и др. Против сваког о.чекивања иггак буде др. Полит

са девет гхротив три гласа иотпуно ослобођен.*).

Што ее више дуализам хтео утврђпвати, то је он

еве векег
отпора налазио како у једној тако и другој

половини царевине. Чески народ став.вао је гослодар-

ству Немаца иајвећи отиор. Народности у Угарској

пак сваком се приликом ограђиваху против поступка

мађарске владе. Тај се отпор иајбо.ве огледао у гово-

рима народносних иосланика на угарском сабору. како

Срба. тако и Романа.

Но штр је веСи отпо.р бпо. то је мађарека влада

јача сретства упот])ебњавала; она је хтела ио што ио

то да сломнје отиор народноети. а у ирвом реду от-

пор Србања и у тој цели није се устручавала ванредне

мере употребити. Као једна од такових изванредних

мера може ее сматрати изаеланство комесара Ленарда.
а после барона Мајтењија v Нови Сад.

Намере мађарске владе налазиле су најживље иот-

поре v наИЈрј црквеној реакцијн, шта више, ова је

мађарску владу на пзвапредне мере потетицала. На

челу црквене реакције етајао )е архимандрит Анђелић.

") ГТрема струји лротив народности, По.гит је држао за дело, да ће

битп осуђеи и учииио је све ирипре.ме за свој прески затвор. Кад је иак

чуо изреку иоротиика, мислио је, да је рђаво разумео, и тек кад ra је ио-

ред њега стојећи тумач др. Чолаковић уверио, да је са (.) гласова иротив

У) о сл о б о 1) е и, а не о с у Туе и, цојмио је изреку поротиика.
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по еиноду ве-h изабрани епискои. а по вдади мађарској
постав.Бени адшшистрагор епархије бачке.

Нашој црквеној реакцпји ниеу годи.ш закључци

српског конгреса од г. 1871. није јој годила црквена

автономија. да световни елеменат и.ма саучешћа у управп

црквеној, а најмаље јој је годила контрола. коју је

хтео сабор п саборски одбор да врши над народнпм

добрима. Кад је сабор изаслао комисије за прегледање

манастира, некп предстојници показали су се у најве-

lioj мерп ренитентни. међу њима особито архпмандрпт

ковп.вскп Отануловић. који је водио коло калуђерско,
а за чијп је леђи стајао Анђелпћ.

Тој црквеној реакцијп бпла је главна ствар. да

одстрани епископа Отојковића од админпстраторства

митрополије карловачке, и зато се на све стране про-

тив њега бургијало п у Пешти и у Бечу. Напослетку

и пође за руком тој црквеној реакцпји. да одстрани

епиекопа Стојковића из Карловаца. На његово меето

буде постав.вен епиекоп Грујпћ. Овај пређе популаран

епископ, дао се ипак употребитп као сретство од ма-

ђарске владе, у тврдој надп. да ће га влада за патри-

јарха произвести, ал' се у том горко преварио. Влада

мађарска још у оно доба нпје имала одважностп да

именује Србима патријарха. Грујић са својим одиоша-

јем према мађарекој владп и комееару Мајтењију, утрво

је само пут Аиђелићу.
За време админиетраторетва епнскопа Стојковпћа

и усљед бургијања Анђелпћа п наше црквене реакције

позове тадањи министар-предеедник гроФ Лоњајп неку

ерпску конФерепцпју v Пешту, на којој су оеим ешх-

скопа још и неки виши српски чнновници треба.ш да

учествују. Лоњајп v оно доба био је у послу да са-

тре и хрватску и сриеку опозпцију. У Хрватекој било

је то доба жестоке борбе народне странке протнв Рау-

ха. У Срба, према иамерама Лоњајевим да ио на-
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говору Авфелићевом ерпску автономију уништн. поди-

гоше-се све српске општине те однучно искаше сазив

конгреса.

Према тим изјавама народа, епископи српски нису

имааи одважности. да оду на конФеренцију Лог-вајеву у

Пешту. Сам АнђеапК у сред зиме оде у Пешту.

Тада је еатирични дист Змаја-Јована Јовановића

..

Жнжа“ значајну песму о Анжелићу донео под на-

сдовом : „Ва сретна пута“.

Кад се Анђепик из Пеште
вратио и у Новом Саду

на три јерарха у адмашкој цркви сдужио. те кад је

после службе у кола седао, ту песму „за сретиа пута“

у Форми неких цеду.ва. стаде му свет у кода бацати.

Ту демонстрацију позната клика око „Турског
' ' '

Народа
1”

у Новом Саду, употреби на то, да у Пешту

телеграФише, да је ..револуција" у Новом Саду. да је

Анђелнћ у ~цркви“ био инсултиран. шта више. да су

биле демонетрације п против имена Њег. Беличанства

управ.вене наравно све саме пресне лажи.*)

Уељед тих денунцијација добије налог кр. судбени
стол новосадеки (који је еа ново.м еудском оргаииза-

цијом тек те године почео у Новом Саду радити) да

поведе кривичну истрагу ради демонетрацпје иротив

Анђелића. Поводом те истраге буду каО коловође за-

творени Корнел Јовановић, Тура Вуковик и Лука Хај-

дин. Псти
морадоше остати у истражном затвору све

до коначне раеправе,

Јавна коначна расправа била је дана .16. марта

1k72. Обрану Корнела Ловановика узео је др. Стева

Павловик, а oopaav .I\ке Хајдииа Коста Трифковик,

дочим је обрану Ћуре Буковика водио др.
Полит.

Дуго се суд колебао, хоће ли по старом постуиов-

*) Кад је телеграФски чннивиик у Новом Саду у телеграму читао реч

..револуција
а

он запита предавача телеграма: иал>да зпачи „регулација
и

песхватајућп како се може о револуцији јављати кад је у вароши све

мирно.
'

r
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никл' тгарском допустнти устн ен v oopanv и хоће

ли допустити да расправа буде јавна. јер се по ста-

ром иостуиовникт. иредтзшхала само .аугентпкацп-

ј а
£!

исказа сведохса.

Но напослеткт је стд разлозшга трију бранплаца

попустио и допустио по ..новијој пракси" како јавну

расправу тако и устмент обрант.

Сала, где се расправа држала, била је дупком пуна.

Обранбена беседа Политова. која је уједно и та-

дањи разположај означавала гласила је:

Обранбена беседа дра 31пх. Полпта-Десанчпћа

дана 16. .марта 1872.

т парнпцп радп демонстрацпје нротпв Анђелића.

„Славнп кр. судбенп столе! Пре него што бих у

обрану мога штићеника г. [дорђа Бтковића. одговорио

на оптужбу сл. кр. државног одветнпштва. нека лш је

допуштено учпнитн неке предходне приметбе, које стоје

у тесној свези са импутираним учином. и то тпм више,

што су те иримедбе кадре бацитп особиту светлост на

сам шшутиран учин.
‘ !

„Сл. кр. судбени столе! ll.ua времена када судство,

место да штити личну слободу грађана, задаје немир.п

страх мирним н лојалнпм грађанима,- Такова времена

налазимо у два екстрема: у временима велнких рево-

луција, и у временима најжешћег апсолутпзма. У таким

временима нико није сигуран за сврју личну слободу.

нико није еигуран да неће допастп иреко
ноћп из-

тражног затвора.
£!

„Ја мислим да ми xie живимо у тпм временима. Ја

држим да живимо у мирно и уставно доба, да жиг.пмо

у краљевини Угарској, да жпвимо у уставнрј држави.

Но у уставним државама лична. елобода грађана та-

ковим је јемствима, таким каутелама ограђена. да њено

ограничење само у најкрајњим случајевима места нма,
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т онтх случајевпма, где се држава хако рећи т ираве-

дној самообрани налази против индивидта. У слободној

ШвајгЈ,арској, та светиња личне слободе тако далеко

иде. да кад има и свих законитих твета за истражни

затвор. инак онај. који се невнним прогласи. има под-

iivuv накнаду тражити од државе.
“

„Господо! Кад сам ја у овој казненоЈ парницп раз-

гледао истражне списе, кад сам из тих списа данас

чуо пријаву и предлог државног одветништва. по ком

се против мог штићеника и осталих оптуженика одре-

ђује иетражни затвор Ја сам се из дубљине моје

душе згрозио, Јер ме Је спопао немир. да би могли и

мене и сваког другог у иетражни затвор бацити, где

бих могао тек после пет неде.ва пресудм чекатит

„Истрага ова поведена Је и истражни затвор од-

ређен Је иницијативом сл. државног одветништва. Ин-

ститут државног одветништва у другим цивилизованим

државама давно је век
у животу и има своје благо-

дети за казнени поступмк. У УгарскоЈ то је нова ин-

ституција. Но баш због тога, што Је државно одвет-

ннштво нова инетитуција за Угарску, бпло се бојати,

да ће господа државни одветници, v сво Јој ревности

можда оне границе прекорачити, иза којих тај инсти-

тут ирестаје бити благодет за казнени поступак. У тоЈ

бојазни, чини ми се, да Је генерални прокуратор. др-

жавни надодвеник у Пешти, издао окружницу на сва

државна одветништва v Угарскај. Ја ћу бити слободан

само две три речи из те бкружнице прочитати. Ге-

нерални прокуратор у тој окруисници међм осталим

вели ово: epen ugy ovakodni fognak a kir. i\gyesz urak a

sztigsegtelen remlatastol es biinhajhaszattol. A kir. iigy-

esz nyomoz de nem iildoz. “

„Вама гг. судци, не треба да тумачим значајан

смисао ових речи: али овде присутним слушаоцима,

хоку да их српеким језиком расутмачим. Г. генерални
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проку-ратрр, државни надодветнпк у ГГешти. чини опа-

зне гг. државне одветнике. да се иувају од тога. да

не назиравају евуда. страшпла нити да се тпгштајт

у цепиддачење, јер државни одветник има истра-

жпвати ал не г-онити. Ја се бојпм, јако се бојим. да

c.i. државно одветништво у ово.м случајг нпје преко-

рачило прописану границу. На npnjaiv. денгнцпјацпјг.

једне једине приватне особе. предложптп истражни ва-

твор протпв њуди, који Нпт .cv иагабунди. нп познати

злочпнци то ми се впдп превигае. Ову моју тврдњу

кадар сам на оенову закона и доказатиД'

..Јасампмао
прплпке пре подне одговорпти веле-

штоваиом кр. државном одветнику, да угарскн закони

не познају пстражип затвор из повода тобожње јавне

саблазне. Велегатоваци државни одветнпк позвао се на

praxis criminalis. Но ја у том погледу не признајем

ннкакву праксу. него знам само за правовањане законе,

за закомске чланке ггарског закоподавства. Ја hy до-

пустпти сл. државном одветништву, да је пре г. 1848.

била пракса затварати неплемпће. јер ови у опште

против пстражног затвора никакве заштите имали нису.

ал законодавство од г. 1848, изравнпло је неплемпће

и племиће, а закључци јудеке-курпјалне конФеренције

у обзиру истраге и истражног затво])а у ■>. уета-

нов.вују, да ее све законеке каутеле у обзпру племића.

п ua неплемпКе пмају раеиростирати.
По томе. закон-

ски чланци, који ее одиосе на увете за истражни за-

твор код илемића. вреде сада u за неплемпће. У том

обзпру угареко закоиодавство има с.ведеће законске

чланке: зак. чл. 7. од г. 1715., зак. чл. 5. од г. 1721)..

зак. чл. 14. од г. lliOl,, зак. чл. (!5. од г. 1(>22., зак. чл.

(15. од г. 1725., зак. чл. 14. од r. 1687., зак. чл. 6. од

1844. зак. чл. 7. од г. 1844.. зак. чл. 18. од г. 1625.

5’ тим законеким чланцима опреде.веио је. кад се пле-

мпћ у нстражнн затвор ставити може. Ово бпва иамме:
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код злочонсхва као: уморство, палеж, грабежно умор-

ство, грабеж. при готвењу код крађе, код насилног

упадаја у туђе добро. код бегунаца (дезертера), код

вагабунда. код њуди. који праве Фаличне менице. који

преваром банкротирају и који напослетку на позив

суда неће пред њега да дођу.“

~То еу 3'слови, под којима угареки закони допу-

шт-ају истражни затвор. Из узрока тобожње јавне еа-

блазни пак истражни затвор одредити, то се налази v

оном казненом поступку аустријеком, који је потекао

из апсолутног доба баховог, на име у §. 15. lit. d. ауетр.

каз. поступка. Но и ова установа аустријског каз. по-

ступка укиНута је, чим је наступило доба уставности,

напме законом од 27. октобра 1862. укинутаје уста-

нова. да се ради тобожње јавне саблазни може одре-

дитИ иетражни затвор. И овО је све основано, јер по-

јам јавне. еаблазни врло је еластичан и о том неби мо-

гао пресуђивати суд, но јавно мњење, које би ~се имадо

констатовати. Много пута проузрокује баш само одре-

|ење истражног затвора саблазан, а не учин, ради кога

се одрејуује. Истражни затвор ради саме саблазни

посве је излишан и неоправдан, јер код већих злочин-

ства, с којима може бити скопчана саблазан, сам закон

по себи одређује истражни затвор, а код мањих зло-

чинства, ако се саблазап догОди, дово.вне су пол и-

цајне мере и полицајни кратки затвор, да утиеак

саблазни избришу.
и

~
Почем сам дакде доказао да угарски закони не

познају по ееби истражни затвор ради саблазни, то

мислим, да сам доказао, да и у овом случају истражни

затвор оправдан био није, и почем су, како мој

штикеник, тако и. остали оптуженици молбеницу

дали. да се до деФинитивне иресуде иа елободну ногу

пуоте, то се надам, сл. сл дбени столе, да ма како rrpe-

суда у самој етвари гласила, да ћете ви уједно изреку

<ј
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донети. да се како мој штићеник. тако и оетали oiitv-

•женици таки на слободт пцштајц."

„Сада. сл. стдбени столе прелазим на еаму ои-

тужбу.

~Ја морам признатп. да је овде обрана врло те-

шка, не због тога. што бп било тешко опровргнттп

разлоге сл. државног одветништва. већ што ее ти раз-

лози самом истрагом опровргавају. и што шс је мој
штовани колега др. Павловић. на првп мах опровргао.

те мени само преоетаје. да те разлоге за опровргавање

оптужбе у другој Форми иовторим. п да их у нечем

можда допуним.
“

„Сл. кр. државно одветншитво квалпФиковало је

учин. који се о св. трп јерарха код а.вмашке цркве до-

годио. као злочпнетво сметаља в ер о закона. пли

као гато је велештовани државнн одветник употребпо

техничкп израз мађарски као: vallas haboritas. Угарски

закони не познају тога техничког изражаја, већ у угар-

ским законима налазимо на ова два техничка изражаја:
»turbatio sacrorum« и » violatio ecclesiae«. Но што угар-

ски закони под тим изражајнма као злочинство озна-

чују, то је исто што под »Religionsstorung« налазпмо у

§. 122. аустр. казн. законпка. и што под »entraves au

libre exercice des cultes« налазпмо у §. 261 п §. 262

француског казн. законика. У опште. госиодо. појам

злочинства сметања верозакона. по својој нарави, го-

тово да је исти у свима цивнлпзованим европеким др-

жавама, било то у Немачкој. Француској или Шпанијп.
Злочпнство сметања верозакона мора имати два главна

критерпја. Мора се догодити учин у цркви или за бо-

гослужење иосвећеиом месту. и мора да се тпм учи-

ном немогућпм учини извриишаље богослужеља. То

је објективни момент. Но као код сваког злочинства

мора бити и субјектпвног момента. мора бити зле на-

мере, да се верозакону ирезирање показује. ово по

130
ОБРАНБЕНА БЕСЕДА У ЈОВАНОВIШЕВОЈ ПАРНИЦН Г. 1872.



главпто и код оних злочннства еметања верозакона, где

ге Бог хули и где се утвари црквене обезчашкују.

Без тих критерија нема злочинства сметања вероза-

кона. Према овим правним појмовима, према овим

критеријама. за уиитно злочинство. кад сравним са

оним. што се догодило код аљмашке цркве, то се ква-

лиФикацији тога учина од етране сл. државног одвет-

ништва доета начудити не могу. Да ј.е сл. државно

одветништво тај учин квалпФиковало као: ребелију,

као устанак. као стрку. као ма какав други злочин

све бих још лашие могао иојмити ал што је тај

чин квалиФиковало као злочинство сметања верозако-

на. то ни помоћу дијалектике хеглове ФилозоФије

као јуриста појмити нисам у стању!'"

~Шта се догодило код аљмашке цркве? Разда-

ванн су у порти и изван порте листови. што садржаваДу

сатиричну песму ~3а еретна пута“ песму, која се по

свом садржају може односити на г. архимандрита Ан-

ђелика, и усљед те пееме, кад је исти г. архимандрит,

изван порте, седао на кола. био је извиждан и извикан

речма : На конФеренцију !“

„Ово да је злочинство сметања верозакона?! Но

да видимо к томе доказе. Од силних и небројених све-

дока, што је истрага, по мом мњењу, посве излишно

преслушала, ни један, па баш ни један није исказао,

да се какав немир у цркви догодио, а још мање да

је богослужење, да се литургија, па и сама литија са

каквим немиром сметала и немогукном учинила. Узима

се као критериум злочинства, што су се упнтне цедуље

у порти раздавале. Но господо! порта може сачиња-

вати са гледишта цивилнога права пертиненцију цркве,

може у грунтовници бити као земљиште, које цркви

припада, но са гледишта кримииалног права, није порта

оно што је црква, није посвекено место, где се бого-

служење извршује. Еако кемо тамо судити, где нема
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порте, и где је оно. што је пначе порта. сокак. Већп

део католичких цркава ие.ма порте. али има п источних

цркава где нема порте. Тако правоелавие цркве. у За-

гребу и Трету немају порте. Орлска црква у Трсту

стојп на морском каналу. где бродовп станицу имају.

Ту се често догађа да пијани морнари. Далматинци и

Грци, у непосредној близини цркве. један другог са-

блажњиво грде. а.ш, за то суду у Трсту није никад на

памет пало. да иоведе пстрагу радп злочинства сметања

верозакона. Но да се раздавање упптних цеду.ва баш

догодило и у црквп. као што је доказано да иије
то и то раздавање у цркви још неби мог.то сачпњаватп

какав критерпјум злочинства. Где је забрањено са каз-

неног гледишта, да н. пр. новине један другом v црквп

додати не може? У велпкпм варошима, као у Паризу,

Бечу, где је колпортаж, бива. да се новпне баш пред

црквом продају, па да купац прође цркву са новинама

у руци. Колико је њих у Бечу прошло кроз Стеванову

цркву читајућп сатирпчан лпст „КикирпкиГ па за то

нико v том нпје назирао злочпнство сметања вероза-

конаС

~Но ја ве.тим у овом с.тучају. господо. баш да је

богослужење немогућим поста.то, и да је посве пска-

зан и доказан објективни моменат з.точинетва сметања

верозакона да ипак нема злочинства, јер нема суб-

јективног момента. Ја ћу вам то. господо. једним

примером доказатп. у обзиру кога Кете се сви као

јуристе.са мном еагласити. Да ее н. пр. учини умор-

ство у цркви, да човек човека убије, па да се ус.вед

тога разбегне евет и сам свештенпк, те да је ироду-

жење богос.тужеља немогуке хоћете лп ви у том

с.тучају. где је само намера убиства доказана хо-

ћете ли ви учин ква.тиФицирати као з.точинство смета-

ња верозакона? Ја мис.тпм да нема тога јуристе. који

бп овде видио конкуренцију уморства и сметања веро-
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закона. Код учина при а.нмашкој цркви Фа.ш такођер

субјеК-тивни момент. јер није исказана зла намера, да

се са упитиим учином хтело показати презирање

верозакона.
Ко би од вас. господо! смео тврдити, па

је лп ово икоји сведок и очевидац тврдио. да еу мој

штпћеник и остали оптуженици хтели указати прези-

ра њ е источној православној вери?!“

_Лест. господо. ако је било презирања. то није

било презпрања против источне иравославне вере, већ

против г. архимандрита АнЛ)елић.а. У том обзиру ја

нећу да се еумњам, као мој поштовани садруг др.
Па-

вловић. да упитна песма јасно не садржава еатиру про-

тив г. Анђелића. Ја ћу да узмем, да се раздавањем

те иесме збиња хтело показати презираеве према г-ну

Анђелпћу. Господо! Презирати ја могу кога је мени

во.ва. Ја не смем презирати посвећену ocoov Њег. Ве-

личанства, не смем презирати чланове владалачког дома.

ал другог сваког презирати могу, па био архимандрит,

владика. министар, па чак страни суверен цар и краљ.

Европско законодавство, па и угарско, не даје увређе-
ним друго средство. већ тужбу ради увреде пош-

тења. Ако се г. архимандрит Анђелић нашао увре-

ђеним са оном демонстрацијом иред аљмашком црквом,

то му просто стоји иодићи тужбу ради увреде по-

штењаА

„Да господо, читав учин пред аљмашком црквом,

иоказује се и лаику и јуристи као проста демонстра-

ци ја. Неко је рекао, да у уставној држави, да иема

опозиције, да би је ваљало створити. Исто се даје

рећи и о демонстрацијама, јер демонстрације било до-

падања. било негодовања, у уставној државн челиче п

оживљују јавно мњење. Ко хоће слободу и уставноет,

тај мора хтети и њене изгредеА

„Сл. еудбени столе! Не пада ми на памет да прав-

дам демонстрацију пред аљмашком црквом. Но ако се
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та демонстрација неда иравдати. то се даје извпнптп.

У тст обзиру нећу се упуштатп на поље политике,

али вама господо, који нисте можда еа нашпм окол-

ностпма познатп. хоку баш на основу закона да раз-

Јасним, шта је повод тој демонетрацији био. Закон.

који ky вам цитпрати. нпје строго јурпстичан, алп је

ипак закон зема.кски, којп u мене п вае и све грађане

Угарске веже. То је зак. чл. IX. од г. 1868. Племе-

нита, сад век блажена душа мпнпстра Етвеша. кога

сва Угарека у спомену дубоко штује та племенпта

душа увпдпла је. да задово.кство грађана завпсп погла-

вито од слободног автономног пзвршивања сваке ве-

роисповеети. У том смеру п])едложпо је барон Етвеш

угар. законодавству п горе епоменути зак. чланак.

којим се српском народу псточне неропсповестп поде-

.вује потпуна автономпја у верозаконским школеким

и Фундацпјоипм стварма. Орган те автономпје. по пстом

законском чланку, јесте српскп народнп сабор. Срп-

еки народнп сабор саборисао је у г. 1869, 1870, и 1871.

те је донео многе установе, које је круна од чеетп по-

тврдпла, аод честп за промену вратпла. На истом

caoopv не беше етранке, век беху појединп .вудп, еве-

штеници и калуђери. којима нове установе саборске

ннсу по во.БИ бпле, те су се из свих сила упињалп да

их ма којим начином осујете. Ја могу појмпти. да је-

дан мпнистар може променутп правац, кога се држао

његов претходник, алп док оно постојп, што је у оквп-

ру закона установ.Беио, то се не може једном народу

замерптп. ако се 'законитог правца држп. Његова Ире-

узвпшеност, гроФ Лоњаји, као што је познато сазвао

је иеку српску конФеренцију. Што се у тој конфо-

ренцији поговарало, то ее у том се слажем са ве-

лештованпм државнпм одветнпком нас овде нпшта

не тиче. Алп ее може и мора и нас овде ради раз-

јасњења спитне демонстрације тицати. што је гцоф
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Лоњаји јасно казао депутацији сабореког одбора, наиме

да ће се митрополит по старом обнчају бирати. Ову

мисао, улио је
“

Председник: Ја вас морам опоменути, да се

д])жите ствари: ово не епада на обрану.

Др. Полит: ~Ја сам мислио да спада, јер сам хтео

разјаснити повод демонстрацији против арх. Ан|едића.

Но кад ми се то ускраћује. ја ћу да преДем на специ-

јалну обрану мога штићеника. 11

»ТруДб сам се доказати, да у оном што се до-

годило пред аљмашком црквом, нема ни објективног,

нп еубјективнога учина за злочинство сметања вероза-

кона и по томе да га нема нн за мога штићеника. Пlто

се посебице импутира моме штићенику? Да је делио

упитну песму, да је цеду.ве на зем.вн у порти утврђи-

вао, да је те песме г. Анђелићу у кола бацао, а осо-

бито да се усудио при колима препиратн се са преча-

еним г. протом Вахарићем. Од свију сведока, који су

иреслушани, ни један није могао иеказати, да је мој
штићеник цеду.ве делио у самом чину литије. Истрага

је у том обзиру врло рДаво питања Формуловала, и

исказ сведока забележпла. Изражај „при литији,“

врло је неоиреде.веп. Ја сам пре подне ставио пнтања

на више сведока, а наиме на сведока г. Калића, да

ли је мој штићеник
цеду.ве делно у самом чину ли-

тије, т. ј, на оиом месту, где је било иебо, евештеници,

чираци. и у оггште читава церемонија а сведок је

одговорио, да није, већ да је мој штићеник онда де-

лио цеду.ве, кад се већ литија одмакла. Што се још

импутира моме штићенику ? Оно што је било код кола?

изван порте? што се дишпутао са г. протом Вахари-

ћем? Сл.
државно одветниттво преставило је ово у

некој особитој боји, ал’ мени није познат тај законски

чланак, који би
проту и архимандтшта као особе sacro-

sanctae претстављао, особито, кад се у кола пењу ?



Баш г. прота Захаршк. којије био овему оиевпдац. не

може да етави моме штикенику ништа друго на терет,

него оно, што се догодило код кола. Је ли пак ово

злочинство сметања верозакона. то мпрном еавенЉу

оетав.вам пресуђењу елавнога суда."

„И по томе мислпм да сам показао, да оно што

ее догодило код алмашке цркве нит је било злочпн-

ство сметања верозакона. нит у опште какво кажњиво

дело, век проета демонстрација. На поее пак мислпм

да сам доказао. да се нпкакав кажњиви учин моме шти-

кенику импутирати не може."

~Но ако доеадања пстрага и расправа нпје могла

показати и доказатп злочпнетво еметања верозакона,

то из пстраге произлази друго злочинетво, које је по-

све доказано. и то тако доказано, да би гоеподо судци,

моглп таки пресудт изреки. Нрпјава је учпњена не еа-

мо радп повреде верозакона век и ради злочпнства

повреде велпчанетва. У том правцу је вођена п

читава пстрага. Ово не беше само пријава, која је за-

бачена, век је Формална истрага вођена против онпх.

који cv пријав.вени да cv тобож почпнпли злочннство

увреде величанетва. Кад се пак на прпјаву кога човека,

ловеде кривична истрага ради каквог злочинства, па

се то злочинство не обиетпнп. то је почпњено злочпн-

ство потворе, и онај човек, који је у злој намерп

ту пријаву учпнио, тај . . . .

u

Председник; Вас и опет и по другп пут

опоменути морам да се држите чпсто обране, иначе

бику принуђен одузети Вам реч.“

Др. Полит: „Ја сам мислио да ово у обрану

спада, јер је потвора учињена против моме штикеннку.

Но кад ми се то ускракује, ја ку да зав]шшм ову

обрану, те имам да управпм само неколико речи на

чланове овог славног суда."

„Господо! Кад је са 1. јануаром ове године ново
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судство ступило т живот, то су се томе радовали и

они. који cv иначе поборннци мтнпцппалне системе,

радовали cv се пак због тога, што. cv се надали и

ЈФали, да ће нови кра.вевски стдови ставити судство

на чвршћи темељ, да ће суђенШ бити брзо и пра-

ведно. Tv наду, то ЈФање имамо ми и данас. Ви го-

подо. као суДци имате узвишени задатак. Вп сте по

свом позиву посве независнн. ви сте тако рећи сv в е-

ренп v вашем деловању. Ви господо! немате примати

заповести ни од кога. сваком другом чиновнику може

се заповедати. вама. у вашој судској пресуди ни сам

владар заповедати не може. Вама заповеда само закон

и ваша савест. Никакви обзири не могу и не смеју

вас руководити. То је тај узвишени задатак што га

судија извршити има. Ја се тврдо надам, да ћете ви

знати оправдати оно поверење, којим -је опћинство

овај нови крањевски суд при доласку у ову варош

предусрело. II у тој нади ја препоручујем мога шти-

ћеника вашој пресуди.“

Но све обране бранилаца оптужених нису имале

успеха. Оптужени буду криви пронађени „преступа

саблажњивог понашања, изазивајући нарушавање бого-

службе и повреде свештеника за време обављања бого-

службе“, те буду: Корнел Јовановић на шес т, Вуко-

вић и Хајдин на чет ир и месеца затвора оеуђенп.
Оне исте године кад се расправљала парница про-

тив Корнела Јовановића, Вуковића и Хајдина, преду-

зела је мађарска влада и друге изванредне мере у

српским крајевима. Денунцијације све еу летиле у Пе-

шту против народне странке, наиме, како „Милетићева

странка“ харчи народна и црквена добра, и како новце

употребњује на „протудржавне“ цели.

Иађарска' влада поша.ве хонтеког великог жупана
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барона Мајтењија*) као комесара у српске крајеве н

Мајтењи дође у Нови Сад лесеца септембера г. 1872.

Прво ,mv је било, да црквену општину новосадскт раз-

реши иди управо растера. јер је компанпју солдати

дао измаршнрати против општине. Том прплпком cj

помрменп и издерани неки општински записницп. Пза

новосадске општине. разрешене cj биле још и неке

дрЈге српске општине. На просте денунцијације пове-

дене cj (наравно без успеха) истраге протпв тих оп-

штиеа ради ~рачуна
1!

.

Осим тога повео је Мајтењп

иетрагу и протнв „Матице'", разрешпо је патронат

гимназије новосадске п подигао парницу протпв па-

трона гимназ ијских.

Но наравно. читаво комесарство Мајтењијево није

могло имати резултата, јер v ствари ннје било ништа,

и наиослетку мораде влада v Пешти Мајтпњија ода-

звати и пређашње автономно стање нашпх општина

Јспоставити. Истраге ојдј обЈстав.вене, општина ново-

еадска и патр.онат гимназије новосадеке уероетав.Бени,

re пређашње стање повраћено.

Врло је појм.виво. да су све те мере мађарске

владе протпв Срба морале огорчење у велпкој мери

проузроковати. Српски нарбд морао је тужним осећа-

јем помислити, шта је он „Вогу згрешио‘
!

, да се с

њиме тако поступа. И тај оеећај *га је пратио npu

једној великој светковини наше царевине.

Наи.ме
у г. 1873. елавио се Царскн јубилеј 25-го-

дишње владашше прејасног владара царевпне аустриј-
ске. Дуализам је том приликом велпко славље славио,

јер у Вечу Немци, а v Вудимпешти Мађарп, хте.ш су

у великом ејају да покажг нову еру владашше у тој

царевини.

*) С тБиме је дошао као секретар пли
„
Adlatus‘‘ Ђока Иоповић, нег-

дашњи уредник ~Дпевнпка“, „Е-Iанретка“ и „Данпце“ негдашљп прпснп

прпјатељ нашпх првака, а тада оруђе владе мађарске нротив свога парода!



Према ттжном ocekajj српског народа, др. Полит

у јсдиом чланкЈ у „Заставг-О (бр. 137. од год. 1873.)

означио је отприлнке расположај ерпскога народа према

тој светковини.

Тај чланак. који је био од великог у гиска. гласио је:

Након двадесет и пет година.

Тренстне честице вечитог иремеиа, што их по

љјдском рачЈиу годинама називамо.- брзо се наређају

једна за другом, а брзо иропадају j бездну заборавнос-

ти. ако нису означене. радрстним илхт жалостним поја-

вама .БЈдекога живрта. Па ако у том велнком просто-

ру времена, низ година постане честицом већег мери-

ла. што га сто.векем називамо, то поједини народ, а j

колко и поједини човек део те веке честице доживи,

има узрока да се осврне на радостне и жалостне по-

јаве у том простору времена.

У пространој Аустрији слави се данас 25-годиш-

њпца стЈпања на престо Његовог Величанства Фрање
ЈосиФа I. Народи велике царевине поздрав.вају у по-

даничкој верности и оданости свога владаоца, што је

доживио четврт столека своје владавине над народима

аустриским. Како који народ j тој великој царевини,

по својим повестничким традицијама и народним осе-

ћајима поздрав.ва свога владаоца, као цара, као кра.ва

или под којим другим насловом v великој титули вла-

даоца царевине аустријеке ми Орби га иоздрављамо

по задњој ставци његове владалачке титуле: као ве-

лнког воЈводј српског.

Ако икоји народ j Аустрији при слави те 25-го-

дишњице има узрока да се оеврне на „беле и црие

дане“, што ev у том простору врем,ена прохујали —то

ва.ва ми Орби да се тога опоменемо и то баш у оном

тренуткЈ кад нашег нладаоца као великог војводу срп-
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еког иоздрављамо, кад натраг погледамо на оно доба

пре 25 годнна. на 2. доцсмбар 1848 годпне.

Беше оно доба, доба препорођења и одешев.ве-

ња српског. lloc.ie
дугог и дугог народног мртвила.

нробудио се народ српеки к свести народној : у одушев-

њењу за народноет српску не беху му нпкакве жртве

велике. Потоци.ма је текда српека крв по равницама

Бачке и Баната; мученици српски скончаше у Врбасу

ц на другим губплпштнма; села српска беху попањена.

поња српска потрвена. породице српске оспромашене

лутаху пз „бежанпја v бежанијт“, а мцоги нађоше гроб

у валима мутне Тпсе. Алп еве те грдне жртве сно-

еаше народ српски трпњиво п јуначки у надп на боњу

будућност, у нади да ke ерпском крвњу орошену Вој-

водину себи извојевати.
У оно доба кад чете мађареке беху потиенуте пз

српских крајева. кад се српска застава на далеко вила

п кад Орби мишњахм да су дошли у посед своје Вој-

водине догодп се велика промена у владавини ца-

ревине аустрпјске. Млађанн некак цара Фердинанда.

ступи као цар Фрања Јосиф I. на престо ауетријски и

овим ступањем на престо настаде читав обрт у поли-

тици аустријској. Мађари. који донде Орбе називаху

~ бунтовницима“ u против њпх п оружијем п преким су-

дом беснише —• беху од самог владаоца бунтовнпцпма

проглашени и манпФестуод 2. децембера 1848 назва

Орбе ~ вериим народом српским“, који је етекао велике

заслуге за престо аустријски п коме ће се праведне

жење испунпти. Срби поеташе прави савезници аустрпј-

ски у крвавом боју против Мађара, п српска се заста-

ва заједно еа царском вила у свим оиим бојевима, којп

беху одсудни v уетанку мађарском против Аустрије.

У два маха Орби одолеше евој навали мађарског устан-

ка. Кад аустријска војека беше од Мађара потиснута

ииз гарске пзгнана, линију на југу против Орба,
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Мађарн не могаху пробити. а оно опет кад Мађари на

северу' 6exv од Руса потиенути, те хтедоше на југу

линију против Срба пробити. неби ли преко Срема п

Хрватске са Италијом у свезу дошли и тада у

страшном боју под Виловом и Мошорином наиђоше Ма-

ђари на мишице ерпске, које им проласка не дадоше.

Ово
су хиеторијске реминиеценцнје, успомене. које

никаква срџба, никаква мржња против Мафара не дик-

тпра. И ми се грозом опомиљемо оног етрашног боја

међу Срби и Malpipn и неби желили, да се она страш-

на времена ма из каквог повода обнове. Ал успомена

тог страшног времена и нехотице се -свако.м Србину
намеСе. кад помисли на оне грозне жртве. које је срп-

ски народ имао да иоднесе, кад помисли на крв својих

толиких јунака, на опустошена села, на упропашћено
имање. од чега се није још ни данас опоравио, а тешко

да ће се и икада у овим крајевима опоравити па

кад после 25 година при чеетитки владаоцу види да

другп. у оно доба најмање лојални, долазе сада на

прво место да остентативно своју лојалност изразе,

а Србину. тек-ако је из закутка слободно да ири тој

чеетитки и име великог војводе српског спомене!

Заиста, велике и никад незамиш.вене промене.

Оии јунаци српски, који г. 1848. и 1841) царску заста-

ву високо ношаху, и под том заставом v боју изгину-

ше, да сада из својих гробова устану, и ту промену

да виде, можда би опет у гроб легли!

Ал се коло живота људског и повестнице наро-

да окреће и мења; само кад би људи и народи из тих

промена свагда науку за свој бољак црпели.
Но миого

пута бива да народи, којима је госиодство и влаето-

љубље у крви, ништа-не науче, а ништа ие забораве."

И ми би са Мађарима радо бацили копрепу забо-

равиоети на еве оно, што је г. 1848. и 1849 у опште,

а напосе међу нама бидр. Ал ово до нас не стоји,
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нит je наша крнвпца да нам често п нехотпце речп-

нисценције од онога доба т главу долазе. Ми свагда

били смо и јеемо за помирење готовп. У оно доба

кад настаде уетавна борба т Угарској протпв центра-

листичне системе Шмерлингове. ми не само да бацпсмо

копрену заборавности на догађаје г. 1848 и 1849. већ

пружисхмо Мађарима п братскт рукт помирења. Наша

кривпца није. што је та рука одмах одбачена. чпм се

лоравнање са Бечом постигло: није наша кривпца. што

и данае. ако и у дртгој Формп све оне тенденције вла-

дају, које су г. 1848 протпв наше народностп и нашег

народног опстанка бпле управљене. Ако би дакле п

бацили копрену заборавности на оно страшно доба г.

1848 п 1849, то ипак поред данашњих тенденција ма-

ђарске владе. не можемо се одреки свију сретстава уста-

вне борбе, јер ова борба уједно је борба за наш на-

родни опстанак, борба је, која узима све већма облик

најправедније еамообране.
Та борба, то увгфамо. врло је тешка. а отешта-

на је још тиме, што Мађарпма даје превагу баш оно,

што могућним чини, да они при честптки 25-годиш-

њице у прве редове долазе. а Срби у том обзпру тако

рећи у закутак долазе.

Алп ми Срби ннт се хоћемо хвастати са нашом

лоја.нкцнћу, нити завидп.мо Мађарима за ону лојалност.

коју они данас остентативно на видик износе. Ако је

о лојалностп и верности реч, то ва.ва само показатн

на г. 1848. п 1849.

Ми се надамо, да ћемо уставној борби п без оног

наслона, кога Мађари мисле да еу нам одузели,
моћи

одолети. Ми сад у тој борби показасмо, да се умемо

не само борити. него и победити. На црквено-просвет-

ном по.ву став.ване су нам препреке п пречаге, да би

можда сваки други народ посрнуо и очајану борбу на-

пустио. Ал' ми прежпвнсмо н Мајтењпја и сву нашу
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клирикалну реакцију, преживнсмо сва чуда и покоре,

па дожпвисмо. да Мајтењи би дезавуиран. а наша

клирика.ша реакција демаскирана. Данае мађарека влада

т нашим црквено-просветним стварма може још че-

кати. ал' напослетку не може друго хтети него што

српски народ хоће. То нам најјасније показују мини-

старске наредбе од октобра. које компетенцију. над-

лежност, ерпског еабора признају. а над клирпкалцима

ону мрежу затварају. коју су они народној странци

подметули. ал’ у коју су се сами ухватили.

На политичном пољу, наша борба није безуспеш-

на. Истина да наши заступници у Пештц. не могу про-

мењивати већину сабореку. нити еа предлозпма њихо-

вим за ерпске интересе продрети. Ал’ је глае наших

опозицијоних заступника на угарском сабору свагда

живи протест против садашњим тенденцијама мађарске

владе. Тај протест налази ншвахног одзива код свију

немађарских народности, које су у истом или сличном

положају, па преправ.ва и ојачава одпор за обрану
•свих оних народности у Угарској. које све скупа пре-

ма Мађарима већину у земљи сачињавајс. Напоелетку,

та народносна опозиција налази одјека и v иноземству,

те приправља симпатије за исте народности. које бо-

рећи се за своју народност, боре се уједно за опште

начело слободе, а те симпатије могу даном приликом

исто тако да користе, као што су негда симпатије сло-

бодноумне Европе користиле, Мађарима. Ворба дакле

та, која се води на сабору, није безуспешна. а од свију

народности. ми се Срби највише похвалити можемо,

,да се иаш глас највише чује.

Да и сама мађарска влада са тог гледишта схва-

ta ту нашу борбу, доказују најјасније велики напори,

што их чини у Граници, да владине кандидате на са-

бор протури. Да се у том обзиру глаеови само броје,
ане да се „мере“, влади неби могло много до тога
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стајати, да ли ће 3—4 посланпка пз Гранпце тз владт

бити. ил' на клтиама опозпцпје седити. Ал" v том баш

лежп еав значај избора v Гранпци. да влада мађарска
хоГе да покаже светт. да cv Гранпиарп са посттпком

ма|арске владе задовољнп. а српска опозициона стран-

ка хоће својпм изборпма да докаже. да се она са тен-

денцпјама мађарске владе у опште. а напосе са по-

ступком према Гранпци не слаже. Доеад. је српска опо-

зицпона странка у том правцт. при свпм велпкпм

напорпма владе п иезаконптостпма владпне странке

сјајно успела. Пзбори у Тителу п Белој Црквп дока-

заше владп какав дух веје у Границп. те се она по-

хвалити не може да су бпвшп Гранипари са посттпком

мађарске владе зпдово.бнп. У колко бп Панчево. поред

победе десног п левог крпла у Тптелу ц Белој Црквп.
и са. центрумом победпло, то би влада мађарска на

питавој линпји у Гранпцп мејдан изгубила.

Кад све ове појаве како на црквено-просветном.

тако и на политпчном по.ву. расмотрпмо. то са нашом

борбом само задово.внп бпти можемо. Ми Србп пока-

засмо свету. да се п на уставном по.ву псто тако

храбро боритп умемо. као и са оружпјем у руцп.

ГјШница на поее. доказала је најповпјим изборпма. да

схваћа опозицију српског народа п да се уме псто

тако дпчно борити на уетавном мејдану. као некад на

бојном ПО.БУ.

Па кад впдпмо, да та наша свест народна прп

свим незгодама п непрпликама није ослабпла. век се

још окрепила и оснажпла онда немамо узрока оча-

јавати, гледаЈуКп на данашње и на оно доба пре 25

годнна. Наше наде иза оне крваве борбе истпна ниеу

се ни у чем остварнле. шта више. ми данас стоЈимо

далеко потиснути од онога, што мишљасмо, да праве-

дно
•

захтевати можемо. Данас те наше жеље. не само

да ое као неиспуњиве, већ као п кажњире сматрају.
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А.ш коло среће иде наоколо. За нас је п то значајно.

да они Мађари. који су се пре 25 година у отвореној

борби аротив двора бечког налазили, да данас остен-

тативно cboJv лојааност указују. Ми им ради те лојал-

ности. као гато већ. рекрсмо, не завидимо. Наша лојал-

ност према владајућем дому нмала је пре 25 година

друго мерило : она је означена потоцима српске крви.

Ако пак код 25-годишњице, при великој светко-

винп v Бтдиму п у Бечт. други заузимају прво место,

те soke остентативно своју лојалност да укажу, Срби

ke се при промењеним околностима задовољити. да и

из закутка поздраве 25-годишњицу ве-лпком војводи

српском. молеки га. да се у сврјој владалачкој брпж-
.ђивости милостиво eeka и народа српског, који је пре

25 година у својој оданости и верности потоцима крви

пролевао и у тадашљим тешким временима знаменито

суделовао. да се престо онога одржи, коме данас на-

роди простране Аустрије 25-годишњицу здравог и

п сретног владања честитају.

Овај је чланак*) прилично изражавао тадањи распо-

ложај српскога народа. Као што се види, тада ее j'oiu

могло пиеати о титули ..великог војводе српског“, јер

је та титула тада још званично постојала и у нашим

црквама се та титула великог војводе српеког још

*) Др. Иолит после овога члапка, ирема својим нагомиланим другим

пословима, није више доспевао да nirnie чланке у српским иовинама. При

постанку „Заетаве’“ у г. 1866. писао је др. Полит врло млоге члаике, а после

у Суботићевом „Народу“ било је од њега готово у сваком броју чланака. Ио

др. Полит највише је култпвирао страпо новинарство. Писао је у Фраицуске,

а поиајвише у незгачке иовипе, наиме у гласовити „Augsb. Allgemeine Zei-

tung'A Ту je у г. 1874, поводом пута Амдрашијева у Петроград и Москву,

изашао чланак под насловом: „Иемачка и Русија према Аустрији и источном

питању
и

који је у европској штампи велику сепзацију учииио. Неке по-

вине (особито бечке) назирњге су у том члапку инспирацију киеза Бизмарка

и мишљаху, да је тај чланак писао хоФрат Егиди у Берлипу. Француске но-

випе држаху, да је тај чланак ппсао Бајст, iiouito је био управљеп иротив

Апдрашија. Нико није сањао о тозг, да је тај чланак писан у Новом Саду!

10
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спомињала. После неколико годпна укииуо је ту.ти-

туду мннистар
Тиса

проетом минпстарекозг наред-

бозх и усљед тога та се тпту.га впше у нашим црквама

не сме спозшњати.

Неприлике, које је српеки народ пмао да искуеи

све од доба, од како је наступпо дуалпзам'. готово да су

му снагу исцрпеле; готово да је српски народ у не-

престаној борби малаксао.- Но један новп појав опет

му снагу оживп, а то је бпло развојанење угар-

ске Крајине,

U6
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VII.

Развојачење угарске Тграјине. Велики комференција у

Ланчезу. Јаандндатура Иолигоза, Лрограм народ-

ног кандидата. Тероризам владине странке.
С.ш-

тана у ЈВерлезу. Одушевљење народно бивших Трани-

чара. Дочек Лолитов
у Ланчеву треби дан БожиКа

г. 1873. Велика изборна бор>ба у Ланчеву. Осујеб.ени

избор. Огорчење. Лроглас Лолитов бирачима.

Други избор Лолитов. Захвала бирачима.

Развојачење угарске Крајине било је од великог

замашаја на политичан живот овостраног Српства. У

другим крајевима српским, српски народ у непреетаној

борби све од г. 1861 готово да је био сасвим малакеао.

Но у Граници, где је српски народ доста непоме-

шан са другим елементима, где Срби још у уставној

борби за Српство учествовали нису, ту се могло на-

дати. да ће са уставном борбом и нов живот насту-

пити за политичну борбу српскога народа.
И заиста,

те наде не само да су се испуниле, већ лхтавнп мегдан

Граничара далеко је превазишао еве наде ерпских ро-

дољуба.

Шајкашки батаљон, етупив у уставну борбу, таки

је победу одржао, изабрав дра Лазу Костића за посла-

ника на угарски сабор. Белоцркванска бивша реги-

мента, где су се Срби и Романи споразумели. изабра

великог родољуба романског п српског пријатеља, Ви-

ћентију Вабеша. Био је ред на панчевачку бившу ре-



гименту ту језгру банатског Српства. са мелеиком

ciiojoM. родо.нубивим Ианчевом.

Но баш због тога, што је пзбор у панчевачком

срезу имао великог значаја. чпнила је мађарска влада

највеће напоре. да оспгура лобеду владином кандпдату.

То се већ п отуд впдпло. што је мађарска влада по-

етавила за владиног кандпдата Србина. п то АлексанДра

Стрјачковпћа, који је донде у добром глаеу у Срба

стојао. Ал' евп напори владпнп. беху у залуд.

Интелигентни и родо.вубиви Панчевцп узму читаво

изборно кретање у своје руке и створе такову орга-

низацију. да је само са таком организацијом могуће

било, поред неогшеане иреспје и свакојакпх незаконито-

стп од стране владине странке. ипак до успеха доћи.

Родо.вубиви Панчевци таки из почетка сазову ради

иостав.вања кандидата ве.тику бирачку конференцију у

Панчево. Та конФеренција, обдржавана 12. септембра

1873, била је импозантна. јер је на њој учеетвовало

5000 —6000 бирача. Поред претресања српског про-

грама обзпром на развојачену Границу. и усвајања

бечкеречког програма. буде др. Полит-ДееанчиС за кан-

дпдата иостав.вен*), те му кандидатура телеграФично

из коиФеренције понуђена.

Он се ирими кандидатуре овим проглаеом. што је

штамиан v бр. 08. „Заетаве" од r. 1873.

II анч евц им а.

Иотоцима ерпске крви означена је повестница Ера-

јине. те „крваве ха.вине." Стотгшу п впше година прође

*) Др. Полпт дуго се колебао, хоће ли опет на лолитпчџу арену да

ступи. После многих иеприлика, што их је иза свога пута у Русијн имао,

иосле његове нреске пармице у Пешти, носле неких размирица што их је

имао са својим нрпјатењима за време изласка Суботићевог ~Народа‘* све

је то на њега подејствовало, да је био дисгустирап за свакп подитичаи рад.

Ои се хтео са свим новући са полптпчне арене, тим више, што му је адво-

кација била
врло добро ношла и што је обилиа рада имао. Ио његови ири-

јатељи, а наиме Милетић, навале на њега да се капдидатуре нанчевачкепри-

митп ~мора“ и тако се он те кандидатуре прими.
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у крвавој борби са 'Гурцима. етотпна и више у рато-

вима по свима деловима Европе. Српска крв текла је

немИлице и неопојани гробовп српски по Италијн. Не-

мачкој и Француској казују жалостну судбину Кра-

јине. Повестнпца света не познаје нп код једног народа,

ни v једној зем.ви тог страшног, „харача“, што га

Крајина у крви илаћаше.

Откуп за те велике жртве. што пх је српски на-

род. не за себе. веГ за укупну државу приноспо. ва-

љало бп да су бар она јеметва за народност српску,

које је српеки народ v уветима при преласку у ове

крајеве ставио., и која еу му у привилегијама и цар-

ским обећањима у изглед била став.вена._

СеГајуГи се свога права. својих крваво стеченпх

заелуга. наЈ)од српски дао је у г. 1848. облик својим

же.вама за осигурање своје народности.

У крвавој борби за српску ВоЈводИну, Крајина је

била она моГ. која је ту борбу могућном учинила

и јунацима Крајине припада највека заслуга, што се

сриски народ из сна пробудио и сврј значај опет за-

добио.

Време апсолутизма бечког одвојило је опет Кра-

јину од оетале opake, те ју ставило v старе окове.

У српској ВоЈводинп не беше Крајнне. Но та

српска Војводина под апсолутизмом бечким беше ујсд-
но сатира оне Војводине, коју Србп мишљаху створити.

Апсолутизам бечки, коЈи се на све народе у Угар-

скоЈ једнаком тежином и окрутношку распростирао,

могао и требао Је уверитп еве народе Угарске, да њи-

хова меl;усобна борба само трекем у прилог иде, и да

не може бити сталне слободе v УгарскоЈ. док се наро-

ди у њој не споразуму и Једно другом руку не пруже.

Са тог гледишта удесио Је народ српски своЈ пра-

вац политични, кад Је у уставној борби Угарске про-

тив Веча, братску руку помирења пружио.
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Тај правац вндио ео тпм већма оправдан. што је кон-

солпдована Угарека мог.га бпти потпоманчткп
Фактор

ослобођења хрпшканског на истоку.

Али поравнањем Угарске с Бечом од г. 1867..

Мађари нас.ведпше аустрпјску. туркофилску политпкг

на истоку. а у обзпру унутарње полптпке стгпише са

свим у етопе оне протунаравне централизацпј е атстрпј-
ске. која хотећи подражаватп једнолике и народносне

државе, постаје господством једнога народа над дртгпм

н по том угмпује. не. само народну. него п општу

слободу.

Тај правац мађареке полптпке бпо је Фронт п про-

тив хрпшкансках народа на иетоку п против немађар-

скпх народноетп у Угарској.

Тим правцем мађарске политпке морао је бити

промењен п положај народа српског. Од евпју народ-

ности у Угарској Србп дадоше највекп отпор. Тај от-

по|) поетаде велика уставна борба за начело народно-

стп и за уетавну слободу.

Но та борба према великим еретствима вдаде п

према маленом броју Срба v УгарскШ постаде евакпм

даном тежа. Cpoii у крајевпма Бачке и Баната у на-

порној борби скоро да малаксаше.

Тад се српском вароду v тој малакеалој борби по-

каза као ве.шкд узданица развојаМење Ерајине. ,

л

развојаченој крајпнп миш.ваше ерпеки иарод своју снагу

прикупити и тставнт борбу што крепчпје наставпти.

Значај Крајпне у тој целп мораде мађарској влади

највеки иемир задатп.

Нпје чудо дакле, да је све наиоре, сва сретства

употребпла, како би у развојачепој Крајпнп правац

српске народне странке паралмзовала.

Напорп владе у том обаиру иајбо.ве ее иоказују

у пос ту пању пр ема 11 а-н чев у.

У уставној борбп Панчево је. као ии једна варош
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српска. п ееби и читавом Српетву образ осветдало.

То. је оно. чему се влада у
Пешти ни из далека надала

није; Она Јшпшше. да ће са
.. неизображеном

“

Краји-

вом. где' нема- интелпгенцпје, упливом својих ~лајтера“

лако на крај изавп. те јаку владину странку етворпти.

којој iie ее морати ерпска народна странка уклонити.

Заслуга је Панчева. што влада у тбм успела није

и као што се надамо уепети неке. Панчево је ереди-

ште интелигенције српске у банатској Крајннн. Че-

отнто грађанство панмевачко свагда се одлпковало нај-

ватреннјим родољуб.вем. Као ни у једној вароши срп-

ској, и најимућнији део грађанства, не.-оде у тако зване

„конзервативце
а

.

већ евп једнодушно стајаше уз начела

народие странке. При таком саставу Панчева, Пан-

чевцпма паде у задатак, да постану поборницпма за

чптаву 1 i.pajmiv српску, што је Угар.екој утеловише.

Сваки
корак. којп се за Крајину чињаше, Панчевци га

пратише бодрим оком и узастопце стајаху на бранику

права граничареких. Кад о Граници ~за њу а без ње“

на угарском еабору закључења донесоше, Панчево до-

несе ону знамениту ограду, која ће у повестници cpri-

ској свагда значајна оетати.

Напослетку дође и најважнији задатак. Развоја-
чева Крајина биће несаразмерно на угарском сабору

заетупњена. Ово беше већ прорачуњено од оних. који
за Границ.у без Границе донееоше опредењења. Но п

тај мали број заступника хтела би влада за сво.ју стран-

ку имати. У том правцу чинп влада ево.је највеће на-

поре. и то не толико због бро.ја застугшика, колико

због знача.ја избора у Крајнни. Прбтури ли влада

своје кандидате у Крајиии. то ее може н пред мађар-

ским народом и пред икоземством хвастати. да опози-

ције ер п ске нема ида се ерпски народ са полити-

ком мађарске владе елаже.

То је знача.ј предетојећег избора иосланика на
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тгарски сабор т Паниевр л изборно.м котарс панче-

вачком.

Вамашај тога избора није дакме локалног. већ. оп-

ште српеког значаја. па зато и јесу очп чзтавог Срп-
ства на Панчево тправ.вене.

Телеграм донесе нам радостну вест. да је конФе-

ренција бирача ван еваке наде многобројно посећена

била. Вбор мораде бити импозантан. кад на њему

ш е е т хп.вада душа тчеетвоваше.

Према одушев.вењу на том збо]|у п великом чашћу

којом ме одликоваше. морадох понуђену кандидатуру

примити.

У
другим околноетима било би пута. да се кан-

дидатуре одрекнем. алп v овом критпчном времену мо-

ртадох дужноет иепунжти.

Хвала браћи. која ме евојпм поверењем виеоко од-

ликоваше. а ја ћу се паштити. да то поверење оправдам.

Но еа поетављањем кандидата тек је велпка

борба започета; Влада ke сва средетва тиотребитп.

да евоме кандпдату иобеду задобије. јер зна великн

значај такове победе. Према напорнма владпним ваља да

п народна странка евоје силе упне п како прп поииеу

бирача. тако и при бирању поеланпка потпуно ор-

ганизована буде. Са браћом Романима. којп јед-

наке интересе према данашњој влади имају. треба да

је иотпуно споразум.вење. Међуеобно пак Срби треба

да оетаве све личне, локалне п друге обзнре. па да

буду потиуно еложии. У колко би можда та елога

према другом кандидату ерпске слободоумне народне

сранке сигурнија била, то еам ја свагда прпправан

одсттпити. У овом изборт ие може бити питања лич-

ноети, већ питања начела и у том обзиру ва.ва да нам

је девиза : елога.

Негда граипчари у крвавим ббјовима јуиачки п

еложно удараше на дуишане, Данас је наетала у-
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ставна oopoa. па вал>а да потомци истпх јуначкпх гра-

нпчара буду јунаци на уетавнолг мејдану. ' Сенке оних

крвавих јунака, којих кости по Европи раетурене леже.

оне као да гледају сада на ту уставну борбу, којом

ва.ва да им пото.мци њихову успомену прославе. По-

кажу ли се граничари п у уставној борби као јунаци,

то te онп значај Српства опет лодићи, па ће опет ону

снагу представ.натп. пред којом су се наши противници

евагда поклонити морали. а чптаво Српство усклик-

нуке пм; слава!

После знаменпте конФеренције пањчевачке, родо-

љубиви Панчевцп нису скретили руке, нити су се уз-

дали само у велико саучешће, што ее при тој конфс-

ренцији показало, већ прионуше на рад. да намере

владине етранке осујете и све тешкоће победе. И за-

иста. те тешкоће биле су неизмерне. Панчевачки Не.мци

водили су коло владине странке и ту су денунцијације,

клевете на поједине људе све летиле у Пешту. Усљед

тога многи родо.вуби v појединим селима, па и v самом

Панчеву, буду позатварани. Централни одбор у Беч-

кереку са своје стране грозно је поступао са српским

бирачима у обзиру бирачких листина. Ма каква неосно-

вана рекламација од стране владине странке дово.вна

је била, да се читава поворка српских бирача брише,

напротив српске рекламације против уписаних бирача

владине странке. који ни из далека изборног прара

нису могли имати просто еу се одбијане. Кортешова-
ња од владине странке вршена су на најбезобзирнији на-

чин. Људи врло сумњивог карактера, као злоглаени

Мишка Ковач, играли cv v оно доба важну улогм.

По све махинације владине странке нису могле да

помуте свест и одушевљење српске народне странке.

Програм народног кандидата био је v читавом избор-
ном срезу са највећим одушевљењем примљен. Родо-
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љтбивн Панчевци побрпнуше се. да тај програм из

..Заставе‘ : заеебно у впше хнљада иримерака прештам-

пају п раетуре*). Овај програм, који је тада од ве.ш-

ког утиска бпо. гласио је;

Моштовашш бпрачпжа Ианчевачког

пзборног среза.

БраЛо\ Cpdtf !

Од Косова па до данае, у разним нево.ва.ма и пат-

њама српекп народ нпје никад губно наду v лепшт

будућноет српеку.
У најцрњим данима повеенице ерпеке

када Турцп ерпски народ хтедоше мачем петпебпти

Србпн у евојој будуТности очајавао нпје. Иза евпреипх

дахија настаде војна ериска. Србпја уекрсну п српекп

народ иоказа. „да Орб још жпвп. да је јунак."
С

ову е.трану Оаве и Д}шава, евагда кад ou Србин

у нево.ви био, кад би му ее неправда чпнила. п кад

би му се непријате.Би дотакнулп цркве и народноетп

на мах би ударио о сврј балчак. о евоју оружану

Крајииу п на мах би неиријате.Би српски натраг устук-

нули. Србин кад је на своју Крајпну иогледао. о ево-

јој будуСностп очајавао нпје.

Да. Крајина је свагда била заштитница и узданица

ерпеког народа у овим етранама, и њој пде заслуга,

што се народ српски у евојој језгровитоети одржао и

што се с њиме није емело. као што се хтело. посту-

пати. И у око. по ловееницу ерпску свагда значајно

време, годпне 1848—49., Крајини пде заслуга велпке

борбе иарода српског за скоју народиост и ia свој

опетанак народии. У оно доба иарод ерпскп није само

ударио о сврј балчак. већ је мач из корица пзвукао и

v крвавом боју показао ~да ('pu још жпвп, да је јунак.“

Иосле великог одушев.Бења и крваве борбе за Вој-

*) Осни c|iucKur програма, издао је др. Иолит за Немцв п Ромаие Ш-

ceoatl програм. На прогргш na Нелш,е пајвпше се љутпо тадањп шшпстар

унутарп.llх поелоШ гроФ Сапарп.
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водпну ерггеку* наступише опет црнп дани по народ

ерпски. Pipß.tv орошеиа Војводина није могла плодом

-уроди! Ји за народ српеки. Опустошена села, потрвена

по.на. крв толпких јгнака и мученика ерпских оеху

само горка уепомена у оној Војводини, која име српско

носаше а српека не оеше. У тим данима науке и по-

уке. ваљало је да ее негдашњи непријате.вк зблпже, да

се помире п да једно другом руку пруже, не бп ли пз

пређашњик погре.шака науку за заједнички бо.как цр-

пе.ш. То беше емисао оне струје j народу српском,

која је настала. чим је еамовлаеноет бечке владе у

ЗТарској престала п лтарска уставноет -успоетављена

била, Срби пружише братекг руку помирења, и ако је

испрва била ирихваКеиа. беше на мах опет одбачена.

чпм је поравнање са Бечом склоп.вено. и чим држав-

ници мађарски миш.ваху у Бечу наки наслона против

немађарских народности у Угарскрј.
И од то дрба управо наетају еве то црњи дани

по народ српски. Хваљена уставност угарека ноказа

ее према Србпма само као привидна, а повесница

нас учи. да је привидна уставност гора него најжешка

самовласност.

Против такове назови-уставности, боре се српски

и ромаиски посланици на угарском сабору. Њихов глас,

и ако није у стању датп обрт угарској политици према

немађареким народностима, то се ииак иа далеко чује

у Угарској и изван Угареке, а • тај глас казује, да угар-

ека уетавноет ирема немађареким народностима није

израз уетавне слободе, кек да је израз надмокија јед-
ног племена над другима.

У тој уставној борби за праву уставност и сло-

боду дође иа иослетку ред иа Крајину или Границу.

Граничарима. који од екора гпчпку своју оетавише,

задатак је допао, да у тој уставној борби српеки народ

оиако исто храбро заступе и заштите, као иегда на
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бојном iKVhv. И сад као и негда гледа српски народ на

Граниду, као своју узданицу. Баш
ради овога значаја.

што га има Граница по народ српски. етало је еадаш-

њој влади мађарској, да прп изборима за сабор угар-

ски покаже свету, да је развојачена Гранпца задо-

во.вна са данашњом системом владавине. Али пзборп

у Тителу п Белој Цркви показаше свету. да се Гра-

ничари не слажу са- данашњом системом владавине,

веГ да одобравају правац полнтпчнп српске и романске

народне странке.

Сад је ред на пзборни срез панчевачкн. да оно

исто покаже свету. што показа народна странка у

тителском п белоцркванском срезу.

Велика народна конФвренција у Панчеву почаство-

вала је мене кандидатуром ианчевачког изборног среза.

Томе одликоваљу морао сам се одазвати п кандидатуре

се примити.

Од то доба требао сам изаГи на среду са мојпм

програмом, са мојом политичном вероисповести. Да сам

први пут етупио у јавност, ја бпх похитао био еа мо-

јим програмом. Али сам држао, да је мој досадањи

јавни рад у нечем по себи програм. Они, којп еу тај

рад пратили, видели су ме кроз више година као срем-

ског посланика на хрватском еабору. видели су ме у

Црној Гори, Руеији, пред поротом мафарском, нашлп

еу ме као радина на српекој и етраној публпцистици.

те знају мој полптпчнн правац и моју политичну ве-

роисповест.

По томе држим, да правог, потанког програма за

моје поштоване бираче не треба. За то ћу овде само

у појединим потезима у кратко да означим етановпште,

што га ја са српеком народном странком заузимам према

оном становишту, што га владина странка заузпма.

Кад еам као кандидат epncke народне странке

ступио, по себи се разуме, да усвајам у целости п у
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појединоетима познати бечкеречки програм. Да је овај

програм противан становишту владине странке, пока-

•svje његова цедина и Јвегове појединости.

Пре свега ми је изјавити, да ја тако звано порав-

нање од год. 1867 између Аустрије- и Угареке не др-

жим за спасоносно. како у обзиру Угарске. тако и

свијт одношаја царевине аустријске. Тим поравнањем

изгубида је Угарека ону еамостадноет, која јој као др-

жави припада. С друге стране пак мађареки држав-

ници мишњаху наћи v том поравнању насдона изван

Угарске у вдадајућем едементу у другој подовини ца-

ревине, те тиме надмоћпје пдемена мађарског оеигу-

рати против немађареких народности у Угарској. С

овим у свези пак наедедише подитику аустријеку на

иетоку. посташе пријате.ви Турака. те став.вају за-

преке сдободном развитку хришћанских народа на ис-

току. Иlто се пак саме Ауетрије тиче, то ово порав-

нање од год. 1867. пречи самостадноет оних зема.ва,

које као кра.вевина Чешка, имају историјеко и при-

родно право на ту еамостадност. С другог гдедишта

опет. то поравнање при све.м надмоћију Немаца у дру-

гој иодовинп царевине, пречи природан процее веди-

ког ује-дињења немачког. У сваком обзиру дакде. ието

поравнање од год. 1867 није корисно ни по једну

странку, а ни по саме Мађаре, као што то њихов нег-

да сдав.вени родо.вуб Кошут Лајош. показујући иа из-

губ.вену самоетадност Угарске - и даиас тврди.

Но
у кодико је ово иораннање од 1867. постадо

зема.вским законом. ја ћу га поштовати, ад’ Ку се

свагда оној странци на угарском сабору придружити,

која законитим средствима хоКе да промени то порав-

нање у корист веће самоста.шости Угарске и бо.вих

одношаја у другој подовини царевине.

Из
поравнања са Аустријом потекда је, као што

већ рекох, струја надмоћија пдемена мађарекога над
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другим народноетима v Угарској. У хом обзиру вла-

дина странка држи закон о тако зваИој равноиравно-

схи народности као вршак тступака не.лш|арскпм на-

родностима, донилг народна странка гледа у том законт

запреку развитка народности v Угарекој и уметно над-

мбћије мађарског пдемена. ГГо томе ваадпна странка

иде на одржање, а по практици и на сужење тога за-

кона о народностима, дочим народна странка пде на

преинакт истога у кориет свију немађарекпх народно-

сти, по оном нацрту. што су га српски п романеки

претставницн на угарском сабору предлоЖили. Од

каквог је замашаја пак садашњи закон о тобожној рав-

ноправности народности. моки ке се скорпм Граничарп

увернти, кад им буду од највишег до најнижег суда

мафарскп ппса.ш и кад т сваком додирт са властима

наиђу на њима неразум.Ђиви мађарекп језпк. као што

то Срби у Бачкој и Банатт у смислу u против емисла

тога закоиа еваки дан искуства имају.

Владиној странци пптање Ердеља и Троједне Кра-

.вевине еа свпм је решена ствар.
За

народну странку

нак ово не може се сматрати као решено. Ми држимо,

да Ерде.в, где је огромна векнна Романа, може п треба

да има у оквпру целокупноетп зема.ва угареке круне,

и по петоријском и по природном праву. неку зема.в-

ску автономију, у којој би романека народност свога

израза нашла. У том смислу српска народна етранка

и њени заступници на угарском еабору евагда стоје, u

стојаће уз Романе, и ја као члаи те етранке потпома-

гаћу свагда и т свакој прилици тежње браће Романа.

као што ke ми бити свагда задатак, да све то векма

ттврђтјем т свима питањима солидарноет међу Србима

п Романима.

ТТТто се тиче Троједне Крањевпне, то kv према

Угарској свагда бранити ону историјску изреку: reg-

nnm regno non praesribit leges (Кра.вевина кра.вевини
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не може пропиеиватп законе), јер држим да је Тро-

једна Кра.вевпна. и по свом историјском праву и по

евом народносном значају. евагда била и јесте неодви-

сна кра.вевина. Тако звану „нагоду“ од год. 1868 не

могу сматрати као теме.в поравнања мефу Угарском п

Троједном Крањевином. јер је та нагода створена без

саутицаја народне странке на теме.ву октројисаног пз-

борног реда. који Је у „еиравиште
4

довео људе, оруђа

владе п оне велепоседнике хрватске, коЈи би Једва

дочекали. да Хрватека дође у положаЈ Ерде.ва. Реви-

зију нагоде од год. 1873 иак не сматрам као коначно

измирење међу Хгарском н троједном кра.Бевпном, већ

само као очајани expediens за народну странку, да бп

се опростила оних зулумћара. који су са баном Раухом

уз заштиту мађарске владе од Хрватске мал’ не Босну

начинили.

Што се тиче наше црквене автономије и наших

црквено-просветних ствари, то међу Србима ма које

странке не би требало де има икакве разлике. Кад су

Мађари РХлвини своју црквену автономију према Бечу

бранили, није било разлпке међу мађарским странкама

у обрану те автономије. Жалост је, да Срби владине

странке и ту могу да праве разлику. Заплета каквих кон-

греских, као што се изражавају Србн владине странке,

нема и не може бити. Плетке клирикалаца и себичњака

не могу се назвати заплетима конгреским. Наша авто-

номија у црквено-просветним стварима. не може бити

предметом препора. Влада може свашта покушати, као

што Је век покушала, а на послетку компетенциЈу

сабора и нашу црквено-проеветну автономију при-

знати мора.

Што се тиче материјалних, Фннанцијалних и газ-

динских интереса, то не треба да народна странка

указује иа понор, у коЈи Је Угарска дошла. Сам угар-

ски сабор без разлике странака. показао Је тај понор
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п дао је негховерење садашњој влади. Узроцп к томе

не деже у нојединостима, већ у цедпни вдадавинске

еистеме. Угарека у евом прдутанском подожају према

Аустрији, поред тога без ведике пндустрије и промета.

хтеда је да надмашп другу подовину царевпне и да

засдепи очп Европи са својим тобожњпм материјадним

напретком. Да еу п најбо.ве године бпде. оно ведпко

разметање с новцем и еа сваковрсним подузећима, мо-

радо би Угареку у Финанцпјадну крпзу довести.

Још ми је коју рећи о еамој Граници.
Нико не пориче бдагодети графанске тправе према

војничкој системи, која сваку сдободу кретања угушује.
II по томе би Граница утедов.вење к Угарској радо

поздравида, да није мађарска вдада при том мтедов-

.вењу поступада начином, који се не да оправдатп. Од

некодико стодећа стојада је Граница оде.вено од Угар-

ске и није с њоме имада никакве свезе. Друге уста-

нове, друга управа, други друштвени живот. вдадао

је v Гранпци. Сви ови одношаЈп не даЈу се на Једаред

п тако рећи п])еко ноћ збрпсати. не дају се тако брзо

п])еиначити. Ва.вадо Је дакде саму Границу најпре пи-

тати о начину њеног утедок.вења.

Но има Још п нека друга окодност, на коју се

требада вдада освртати при Ј)азвојачеlву Г»нн|е, а

то Је уираво српско питање п задово.вење српског

народа.

Ми Срби, од кад смо у ове крајеве дошди, свагда

смо се сматрадн као иарод и хтеди емо свагда у

оквиру цедокупности кргне угарске да. наша народност

у државп израза добије. То Је био смисао тежња за

ВоЈводином. Но ако против ВоЈводине' мађареки држав-

ници имаЈу ириговор, да вређа целокупност државну

п да заузима дедове, у коЈима народност српска није

у већини то Је бидо ппак пута српски народ дру-

гп.м начииом задово.вити. Сам Фрањо Деак у евоје доба



дао је разл метм. да би се српске же.ке у нечем могле

испунити приликом развојачења Границе, те бп се из

српских дедова негдашње Границе могао неки српскп

диетрикт образовати, j којем би, са жупанијском ав-

тономпјом српска народност. без уштрба целокупности

зем.пе израза могла наки. Но од овога, као што

видесмо. цри утелов.пењу Границе ни спомена било

иије. и тиме се српске же.пе потпуно игноровале, шта

више, са свим се пшло против интереса негдашње Гра-

нице. кад еу се поједини деловп раздроб.вени жупанп-

јама угарским придружили. где се глас Граничара у

мађарскпм жупанијским одборима са свнм изгубио. Од

каквог је пак то замашаја, најбо.ве се видело при дело-

вању централних одбора у Темишвару и Бечкереку.

Да се овај положај развојачене Границе, како v

корист бивших Граничара, тако и у кориет ерпске на-

родности законитим путем _ промене била би једна

од првих задака мога посланства. !Ia име при окруже-

њу жупанија ишао бих за тим, да се подигне нова жу-

панија са седиштем у Панчеву.
Овим сам у кратким потезима нацртао моје ста-

новиште као кандидата народне странке.

Ја се нисам иикад хвастао, да би мој рад био од

каквог одсудног уплива. Ал толико еам евагда успео

и онда, кад еам сремским послаником на хрватском са-

бору био да су моји бирачи са мном задово.вни били.

То поверење. надам се, да бих и у поштованих бирача
иаичевачког среза стекао.

Граница ступа сада у уетавни живот. Народ срп-

ски се поноси тиме. што је Граница и у почетку ус-

тавне борбе толико свести показала, да је и иашим

иротивницима импоновала. Српски народ пак са разво-

јачењем Границе прибрао је нову снагу за своју борбу
и нашао нову наду за бо.ву будућност ерпску. Српски

иарод научен је на тешке борбе. Од Косова па до да-
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нас имао је он тешке борбе. тешка искушееБа. ал' и у

најцрњим дааима о евојој будућностп очајавао није.

При показаној свести Границе, српскп народ о

евојој будућностп не очајава, век ведрим оком у њу

гдеда. Ппомиње е& Косова п ускрса српске сдободе.

и у тој гспомени веди: Tek' ke вода. куд је текла.

што је српска мајка рекда!

Пlто се впше ирибдиживао дан нзбора панчевач-

ког поеданпка. то је вдадпна странка све веке
напоре

чпнида, и дотичне вдаети сва еу ерететва употребља-

ваде да застраше свет п да га прпволе на вдадину

странку, идп бар да га одстране од бирадпшта. гЈло-

гласнп Сметана. управите.в (Leiter) среза пердешког.

правио је покоре. многе оддичне њуде (врстног родо-

њуба СтеФановика) позатварао је. неке бпраче своје-

ручно здоставио (Немце из РудодФсгнадена), хвастао

се, да ke и народног кандпдата, ако прође кроз пер-

лешки срез, дати затворитп.

Дан избора у Панчеву био је одређен 28. децем-

бера 1873. Други дан Божика (2(3. децембера) кренуо

се народни кандидат из Новог Сада*) и после подне

истога дана из Титеда пређе Тису, те дође у Перлез.

Нред општпнском (негда компанпјском) куком бпла је

постављена компанија солдати п здогдаени Сметана у

капетанекој уннФорми шетао се пред еоддатима. Др.
Подит чим је сишао е кола, уђе v општинеку куку и

запита за претстојника Сметану. Овај дође и др. По-

лит му се претстави као посданички кандидат, изјавив

же.пу, да по уставном обичају намерава својпм бира-

чима коју прозборити, те v ту еврхм замоди Сметану да

он сазове бираче пред општинску куку. Сметана је

био
врдо збуњен, пзвињавао се, да он не може еазвати

*) Пратпо га шајкашки посланик др. Лаза Коетпћ.
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бираче. алп нема ништа против тога ако кандидат еам

хоће да еазове бираче.*) За тиди часак скупио се сидни

свет пред општинском куком п др. Полпт поздравив

бирачима Божић. проговори им кратку беседу опоме-

нув их на слогу за престојећи избор.**)

Сутра дан. треки дан БожиСа. крену се све оп-

штине изборног ереза на биралиште у Панчево. Сто-

тинама кола, стотпнама коњаника пратило је народног

кандидата.***)

Одушевњење било је неописано. Кроз села куда је

Јкандидат пролазио, морао је чеето са кочија да про-

■збори коју реч бпрачима. Но свуда на путу сретала је

пратња кандидата постављене солдате. на име на пре-

лазу код Тамиша било је постављено повеСе одељење

улана.

Састанак свију општина пре него што ће у Пан-

чево ући, био је у Црепаји. Ту се скупило преко де-

еет хиљада људи. Ту је дошао на сусрет народном

кандпдату и белоцрквански посланнк Вићентије Бабеш

са Романима из Уздина и Новог Села. У Црепаји, на

великом простору пред црквом, прозборио је народни

кандидат сакупљеним бирачима беседу, која је била оду-

шевљено примљена.

Међу тим приспели су у Црепају већ и изасланици

из Панчева у многобројним кочијама, те се тако еви

*) По том је било сгшо хваотање од стране Сметане, да ће Иолита за-

творити.

**) У вене бнла је велика вечера j кући родољубивог 'трговца ТБор-

Тјевића, где су Граиичарп долазили да поздраве народиог кандидата. Иједаи

врло стари Граничар, који је био још у битци код Дајпцига г. 1813., те uo-

сио частии крст лајпцишки, дође да поздравм народног каидидата. Вође у

перлешком срезу бпли су тада Ћорђевић и СтеФановић. Од то доба умрли

•су обадвојица, али успомена иа њих оотаће у свију родољуба сриских, који су

их познавали.

***) Млади граничари на чили кои.и, на оедлима окићемим српс.кпм

ћилишгаа и ћерћ е.шјом, пева.ш еу читавим цутем српске песме. Према

том прпзору одушевлења српског и др. Полит и др. Костић билп су тронути

до суза.
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скупљени бирачи крену пут Панчева. Друм међу

Црепајом п Панчевом био је тада закрчен стотпнама

кода и коњаника, поворка је бида тако ведика. да јој

се краја догдедати нпје могдо. Но врхунац одушев-

дења био је у самом Панчеву. Још нз дадека поздра-

вида је пуцњава прангпја додазеће бираче. На капији

варогакој буде кандидат од небројене множине света

поздрав.кен и у варош допраћен. Широка удица, куда

је кандидат продазио. биде су тако пуне света. да се

кочије једва могде мицати. Родоњубивн Панчевцп устро-

јиди су своме кандидату такову бандерију, каква још

впђена бида није. То су биди ~девет Југовика" у уку-

сном богатом одеду на деппм коњпма. Тп су „Југо-
вићи“ прп удаску у Панчево јахади поред кочија на-

роднога кандидата.*) Удице панчевачке биде
еу оки-

Кене небројеним заотавама српеким и дик кандидатов

био је истављен на поједпним прозорима. Одушев.вешу

није- бидо краја.

Избор почео је дана 28. децембера 1873. Бирачп

српске народне странке дођоше импозантним начином.

Сваку општину је водио на бирадиште евештеник п

учите.Б, а међу њима на чеду барјактар са српском за-

ставом. Тако еу ошптине кбрачаде као неки бата.БОнн.

То дефидирање пред станом кандидатовим док нису

сви бирачп дошди на ведику штјацу ианчевачку тра-

јадо је можда један сахат.**)
На ведикој ппјаци биди су постанљени еоддати са

обадве етране бирача. Бидо је и инФантерије и кава-

лерије и некодико топова. Бирачи српски, пошто

*) Тих ~девет Југовића" били су потезанп чак и на угарском сабору

да се тобож докажу „протудржавне
1
' тежте Срба I

**) Паичевачкп изборни брез бројао је до 12.000 бирача. Дв.е, три

општпие пмаде су и црквене ааставе п ово се такођер иа угарско.ч сабору

потегло. Известаи број Немаца из РудолФсгнадена, који су били на етранц

Полнтовој, пмалн су иародиу немачку ааставу.



ниеу знали којим ke редом гласати*), остали еу на ве-

ликој пијаци тако реки утаборени и у вече запалили

cv ватре као у неком догбјзул Ту ее показало ведико

пожртвовање родоњубнвих Панчеваца. Све, што је

требадо бирачима, то cv они набав.вади. Најоддичнпје

госпе панчевачке куваде су бирачнма паприкаш. Нај-

одлпчнији грађани панчевачки по читаве нбћи нису ока

затвориди. бавеки се око бирача.**) Пошто сви бирачи

нису могди пздржати на цнчп зими, тако реки „на сту-

деном каменуц то родо.вубивн Панчевци поставише

коњанике. који ke на бирадиште позиватп бираче из

појединих гостионица. где су биди насцањени.***)

Избор је трајао пет дана и четири ноки. У оно

доба још није бида створена садања изборна новеда,

да се у векнм изборним срезовима постављају више

комисија за гдасање, век је у оно доба морао избор

непрекидно пред једном комисијом бити. Ту је ва.вадо

за читаво време истрајати. Повереници српског на-

родног кандидата у тој комисији, показади су неопи-

сано пожртвовање; и.мади су стратну борбу да издрже

са лротивницима и то за свих тих иет дана и четири

ноки. Но и за бираче бидо је ведико пожртвовање,

које се неда доста оценнти, кад се помиеди, да су бн-

рачи на цичи зими, под ведрим небом пет дана и че-

тири ноки издржади. Кад је ко год од грађана пан-

чевачких међу те Граничаре бираче додазио да их хра-

бри. да не кдону духом, а они су одгово])иди: Па ви

знате господару, да смо ми Граничари то научени од

*} Бирачима владине страике било је казаио, којим ће редоаг гласати

и они су могли отићи у своје квартире док на коју одштииу дође рбд.

**) Шкода што се иије нашло перо да опише појединости тог знаме-

нитог првог панчевачког избора. У ~3астави“ истина да је био у три броја

леп опис тога избора, али се тај опис бавио иајвише током избора, ио ни-

тересантпо би било да су се поједине епизоде Фељетопистичио описале.

***) х
lудиоват беше призор, кад око поиоћи позову једну општину на

гласаље, а стари
попа' пе могаше доста брзо да трчи, те га бпрачи мету иа

рамена, те с њиме на биралиште !
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корд он а. Кад см-о чеето зебди на кордону, можемо

и овде.“ Но многи Граничар је ипак прозебао на том

избору, многи ее разболео.

При самом избору владина странка чинплаје не-

описане незаконитости. Некп изборни табаци несталп

су. неке бираче нису хтели као што ва.ва уппспвати.

Тада поверенпци српски захтеваше да пред сваким пи-

саром стане солдат са бајонетом. јер само тако, реко-

nie, могу бити сигурни да табацн неће нестајати. Но

кад све махинације не помогоше и кад је пети дан на-

родни кандидат одмакнуо у хп.ваде гласова, тада се

начини наједаред б олестним председнпк и за њим се

разболи и подпредседник! Ус.вед тога одгоде пзбор
на неизвестно време.

Кад се глас о тој одгодп распросхрво међу срп-

ским бпрачима, огорчење је било неонисано. У том

огорчењу било се бојати да не дође до крвавог сукоба.

Но др. Светислав Каеапиновић ступи међу Грани-

чаре п својом речитошћу утиша узбуђене духове, те

се Граничари мирно ])азиl)у.

Народног кандидата бирачи свечано отпрате чак

до Земуна преко залеђеног Длшава.

Поводом тог осујећеног избора др. Полпт изда на

своје бираче ироглас, којим је дао одушку повређеном

народном осећају.

Тај проглас овако је гласио :

Поштоваиим бирачпма панчевачког

шбориог среза.

Epcrfio !

Ваш кандидат нема речи да вам се захвалн за ве-

лико пожртвовање. које показасте приликом избора j

Панчеву. Нека вам је хвала од читавог народа срп-

ског, који v свима крајевима, камо српска реч доппре.
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јунацима тставног мејдана у Панчеву, кииче своје -ср-

дачно : живили!

Пет дана-и четири ноћп. пбд ведрнм небом. на

студеном камену. у цичи зими. вп издржасте и не кло-

нуете да извршујете своје уставно право, да себи би-

рате посланика. Па то велико пожртвовање, та пле-

менита уставна свест беше нечувеним начином и.зи-

грана. У повесници уставне борбе нема примера, да

се икада с којим народом, с којом странком тако посту-

пало. као с бирачима панчевачког изборног среза. По-

ступак. који се у Панчеву употребио, није виђеи, није

чувен нигде на свету. Такав постуиак ине може на-

стати у правнм уставним државама, не може настати

међу политичким странкама, већ се даје замислити само

тамо, где је уставност привидна, и где странке нису

странке, већ где једно племе са читавом опремом др-

жавне власти удара безобзирно на голе прси оног пле-

мена, које му државној надмоћп смета.

Но пре него што би ово уверење у српском на-

роду све то више на површину дошло, пре него што

би Србин потпуно убеђење добио, да је отаџбина Угар-
ска за њега најгора маћија и да према непријате.вском

поступку с њиме, еамо границе и везе казненог закона

могу његов патриотизам управљати, пре него што би

ово убеђење места имало, питаћемо мађарску владу,

питаћемо угарско законодавство, имамо ли устава или

га немамо, питаћемо, је ли слободно од устава карика-

туру начинити, је ли се слободно титрати еа изборним

правом бирача, је ли слободно најеветије уставно пра-

во изиграти Ч

Владини органи наговешћују, да ће се ради дога-

ђаја у Панчеву иетрага повести. То и ми хокемо, то

желимо. Част законодавног тела изискује, да се ис-

трагом констатује, је ли устаина одговорна влада хтела

обманути, или је од својих органа обманута била. Ис-
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трагом нека се констатује, је еу ли Бугарски п Ко-

вач v Панневу. Табаковић у Бечкереку без напгтка п.ш

еа напутком внаде оно чини.ш. што је досад беспрн-

мерно у уставној борбп Угареке.

Бивало је у Угарекој, даје деснпца и левпца при

изборима у највеће сукобе додазила: бивадо је туче

и крви и свакојаких покора. ал зато се избор ипак оба-

вио. У Панчеву не беше ништа од тога. па се пзбор

ипак обавио није. Даје ди се и замислити. да је упра-

во случајно". што се заменик председнпков баш у онај
мах разболео кад је кандидат народне странке већину

добивао. кад еу велике српске општине тек на гласа-

ње долазиле и кад би још Панчево пмадо да гдаеа?

Каква је то болест, која допушта да се тај заменик

предеедников по Панчеву шета? Какав је то умор

предеедников, који посде 31 сахата одмора нпје се од-

морио, да настави гдасаље ? Какве су то запреке да

се централнп одбор v Бечкереку за тај 31 сахат није

могао екупити,. да именује заменпке. или где лежп та

немогућност да председник централног одбора ех prae-

siclio sub spe rati, не наименује заменике ?

Такове нигатарије употребитп да ее избор не оба-

ви. и да близу 10.000 л>уди пет дана и четирп ноћп

на цичи зиме дрежде и своје здрав.ве, свој живот у

у опасноет етављају то је права проетитуција устава,

то је још више, то је нечовечност !

Шта
могу нашп противницп навеетп да таковпм

шпптарпјама какову ochobv даду ? Да су се велнке

незаконитости догодиле?

Наше
еу људе у тамнице бацали. са изборног ме-

ста затварали, њихови су људи наше бираче нападали,

на једном месту еилом врата иставили п буктињом мал

кућу нису запалпли, на љиховој етрапи читава војска,

пешаци, коњаиици, љихов председпик. њихов заменпк,

љихова села знају ред гласања. наша не знају. напга
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бирачи на цичи зи.ми дреждс, њиховн се код kvlic од-

марају, наши се бирачм repajv еа пандурима напоње,

кад ev већ и на ред дошли. а њихови се пуштају на

глаеање и преко реда па ипак они законихо посту-

паше а ми починисмо незакоње! Је ли ту могуће лад-

нокрвнпм бити. је ли чудо. ако се једно.м српеком по-

вереникм реч измакла; да при таком поступку у овој

земњи нема правде ни правице.

Заиста сваком Србину крв у образ потеСи мора.

кад помиели на читав поступак при избору у Панчеву,

кад помпсли, каква се игра играла са најсветијнм пра-

вом уставним. и то само зато, да српска народна

странка не буде у векини.

Ал' обуздајмо брако наш гњев. стишајмо нашу

огорченост. будимо vinpmi. будимо етрпељиви, наша

пословица вели: трпен спасен. а поступак као у

Панчеву никад плодом уродио није. а и неке за наше

противнике плодом уродити.

Ако наши противници имајг очију, они морају вп-

дити. даје успех у Панчеву сјајан, и да се ми с њи.ме

поносити можемо. Одушевљење, пожртвовање, свест,

самопоуздање, тако се сјајнб показало, да читаво Срп-

ство са поносом на панчевачки изборни ерез погле-

дати може.

Али избор у Панчеву има још и другог резулта-

та. Српски народ доби том приликом савезнике. Со-

лидарност између Срба и Романа издржа тим поводом

сјајну пробу. Противницп наши рачунаше на неслогу

са Романима и то и.м беше њихово главно поуздање.

Bpaka Романи братски држаше са Србима. Хвала буди

свим честитим свештеницима романским. који свој на-

род обавестише и за Србе задобише, а највека хвала

великом родоњубу романском Викентији Вабешу, који

не пожали труда, чак из Пеште у нашу средину доки,

који неуморим, дању Hokv романска села обилазаше.
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евуда слогу са Срби.ма ироповедајућп. п који на по-

сдетку ради тога гњев нагапх протпвнпка тако дадеко

побудп. да су ее уеудпди атентат на имтнптет еабор-
скп учпнитп.

Савезника добигае Срби п у еамим Немцпма. Исти-

на да уе.вед ведике прееије при гдасању највећп део

Пемаца оде опет у противничкп табор, ади за то се

ипак народна немачка застава впда п на нашој етрани.

и заостали мали број Немаца показа, да разуме значај

онога, што се у Белој Црквп догодидо.

Но најглавннје ири изборт у Панчевт оетаје свагда,

што се том приликом свест ерпска тако сјајно пока-

зада. да као сунце на далеко читавом Српству сија.
Мени је у део пало велико одлпковање. да послу-

жим као неки медијум, као средство неописаном оду-

шевњењу ерпском, што се у Панчеву показало. Веди-

чанствен дочек, срдачна српска добродошлпца, весеље

и ускдици ерпски дубоко су потресди моју душу и

често ми је суза канула, кад сам то ведико одушев-

.вење српско гледао. 110 себи се разуме. да ја то одушев-

-вење које се у свези са мојим именом појав,вивало не могу

приписати мојој особи. него самој етварп. Прп нзбору у

Панчеву није тодико особа кандидата. кодпко само на-

чело српеке опозиције у кандидату свога израза нашло.

У кодико је дакде успех у Панчеву сјајан био, то

се не само ја, негб читаво ('риетво бирачима панче-

вачког среза захваднти мора.

Но којим редом да се иочне, да ее свима достојно

пошта ода? Идп ће ко општине нли Панчево ирво да

похвади. Сви беху тако ревиостни, да се управо над-

тицаху у тој ревности. Од Пердеза почињући па све

до Панчева, одушев.вењу не беше краја. Ад у кодко

је Панчево читавом изборном иокрету иравац дало и

читави избор дивном организацијо.м руководпдо

то Панчевс ирипада иадма, ирипада чеденка. Са избор-
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нш! чпно-М у Иапчеиу, који себи равна у ритавој Угар-

ској не налази, Панчево је себи стекло име прве срп-

скевароши. и као такова узором снужити може

свима ерпским варшшша. Ва.вано је видити ту орга-

низацију, ту дисцпп.шну, то одушев.вење, то пожртво-

вање. Ва.вало би ту читаву књигу написати, да се све

појединости, све поједине црте тог одушевлења и по-

жртвовања опишу.

Слика Панчева при избору може се у нечем срав-

нити еа оном слико.м. која нам нехотице пред очп изи-

лази. Пре 25 годпна. скоро у исто доба одржаше

пред
Панчевом Срби сјајну победу над-Мађарима. Оду-

шевлење српско било је тада као и сада. Свест српска.

ако сада није јача него тада, слабија за цело није. Ми се'

поносимо јунаштвом оних српских синова, који тада за

свој род погинуше. Ми ипак не желимо да се та времена

крваве борбе међу грађанима једне државе икада поно-

ве. Али желимо и захтевамо од владе, да респектује онај

народ, који се евагда јунаком показао и који је сваку

стопу ове отаџбине крв.ку својом натопио. Граница није

противна утелов.кењу у Угарску и жељно очекује бла-

годети грађанског живота, али нека се према развоја-

ченој ГЈзаеици не чини од устава карикатуШа, нека се

не титра са најеветијим правом уставним.

Поступак у Панчеву није сходан да симпатије раз-

војачене Границе за Угарску задобије, он је у најве-
ћем ступњу кадар да компромитује владу и пред на-

шим и пред страним светом.

Граничари пак, као што негда беху јунаци на кр-

вавом бојном по.ву, тако се показаше и јунаци у устав-

ној борби. Никакве плашње иеће и не могу их за-

страшити. Они ће свагда уставни мејдан онако поде-

лити, као што га у Панчеву сјајно поделише.

Ва ово уставно јунаштво, њихов кандидат са чи-

тавим Српством кличе им; Слава!
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Према веллкт! незаконитостима. које cj осЈЈетпде

избор народног кандидата v Панчевт- дадо се предпо-

ставити, да Пе ргарска вдада истрагт наредптп п кривце

казнпти. Ад' не само да истраге протпв криваца бидо

нпје. него се шта више сва кривица бацида на сриску

народну странку. на ~омдадину.Тадањп мпнпетар

унутарњпх посдова гроФ Сапари. удеси ствар на vrap-

cjcoM сабору, да кроз једну договорену пнтерпедацпју

од вдадиног посданика Хусара. буде пнтерпедован о

избору у Панчеву п о тамотњим „протудржавним де-

монстрацијама." Тај посданик Хусар (изабран у торон-

тадској жупанији) позове тобож министра на одговор.

Наравно да је мпнпетар дао одговор. потврђујукп „про-

тудржавне демонетрацпје,“ ад‘ уједно уверавајуСи са-

бор, да је вдада „најенергичнпј е“ мере употребнда

против тамошњих агитација.

Угарска вдада одреди нов пзбор у Панчеву.

Можда је она заиста мислида, да је одушев.вење

српско у панчевачком изборном срезу, уметничким сред-

ствима бпдо произведенб. да су ту „заставе“ и „аги-

татори“ гдавну удогу игради и зато вдада покуша

своју -срећу новим избором у Панчеву.
Таки посде осујећеног првог избора, угарска вдада

изда наредбу, да се осим „државне мађареке“ нпкаква

друга застава при изборима не сме употребити. Према

многим неспретностима, које су вдадинп органи при

првом избору почпниди, оддучп вдада (п у том смпсду

ннетруира центраднп одбор у Бечкереку), да за пред-

седника комисије изборне пош.ве човека непристраног.

И тако буде за иредеедника пспосдан Микша Миха-

довиР*).

Други избор v Панчеву, меееца марта г. 1874, и

ако је избориа борба бида доста жестока. ипак је са

евим друге иарави
био. Свесни сриеки бирачп и ро-

*) Садаљи бечкеречкп посланик u брат кардинала загребачког.



доллбиви Панчевцп хтели су показати. да се и у ти-

шини може исти резтлтат постипи као и пре. Владина

етранка' чинила је и опет највеће напоре. Једна депу-

тација Немаца ишла је пред избор Њег. Величанству

у Будп.м на аудијенцију, да би тиме само пресију чи-

нила на ерпске бираче као да је вол>а царева да Сто-

јачковић оуде изабран. Пред избор буду најстрожије

мере употреб.Бене. да се и најмаља демонстрација осујети.

Но евесни српски бирачи у највећој тишини вр-

шили су своје тставно право. При другом избору није

бнло иикаквих застава. Кавдидат био је дочекан у

тишини и док је трајао избор владала је у Панчеву

као нека нема тишина.

Два дана и две нови трајао је избор. Друге ноћн

у пола три сахата v јутру прогласи председник избор-

ни дра Мих. Полита-Десанчића за изабраног посланика

панчевачког изборног ереза. Одушен.вењу није бпло

краја. Са буктињама буде изабрани посланик из евога

стана у изборну дворану допраСен, где му иредсед-

ник уручи изборни записник.

Силан ее свет, ма да је још ноћ била, скупио око

стана посланиковог и овај се еа балкона у светлоети

буктилва захвали евојим бирачима.

Сутра дан било је велико веее.ве у Панчеву.*)
Што је за време избора било тишије, то је сада оду-

шев.вење одуплке тражило. Свирке, певања било је

на све етраие.

У вече бегае у иочаст иосланику ириређена вели-

частвена бакљада, каква још ниђена била иије. -
Нови носланик опроети ее са својим бирачима и

по повратлсу у Нови Сад иза|е у „Застави и
ова зах

валница евојим бирачима:

'") Чр в У честитку, што је у јутру добио паичевачки иосланик, била је
депеша пз Ирига, у којој Ирижани свога бившег послапикасрдачно по-

адрављају.
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Захвалнпда бпрачгои панчевачког

пзборнога среза.

ШраЉ I

Свуда. куда српска реч допире. одјекнуо је усклпк

победе панчевачког избора. Од упјћа Саве па до Ко-

TOjja у свима српским срцпма одјекву.ге су речп: по-

беда је itanp I

Избор панчевачкп није местног. огранпченог зна-

чаја, нити се избор тпцао то.гико особе. колко је v

том избоју победило начело. које заступа читава сло-

бодоумна опозициона народна странка.

Крајина је свагда била узданица српска, па и у

најновије доба, кад је срдски народ у оета.шм краје-

впма. после десетогодпшње уставне борбе своју снагу

трошио развојачена Крајина беше уздање српско

за нову уетавну борбу. беше ново улпвена енага срп-

ском народу.

Тај значај Крајине потпуно је измерила мађарска

влада и владпна странка. кад је нечувене напоре чп-

нила, да еа владиним кандндатпма у Крајини продре.

Па кад је у три изборна среза у негдашњој Крајини

потпуно иропала, наи<|# у панчевачком ерезу беше

такав, да је превазплазио не еамо границе уставности,

него и све нраветвене појмове. Први пзбор панче-

чевачки према нечувеним ередствима владе и владине

странке иобудио је негодовање не само у чптавом

српском народу, него чак и иноземетву, где се пово-

дом.тог избора и употреб.веннх средстава владе добпло

неко мерило за етање угарске државе не само у фи-

нанцијалном и газдинском обзиру, него у опште за чи-

таву систему владавпне.

Тој еистеми, која се по себи осуђује, цел беше

та, да пзборном победом у Крајини или бар у центруму

Крајине, у панчевачком изборном ерезу ерпску на-

родиу опозициону етранку свлада, да она малакше. и
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тиме да ју мало помало потпуно обезоружа. С
друге

стране пак не мало важна цел беше. да раздвоји Србе

и Романе и тиме сваку. будућу солидарност за скупну

обранс народности немогућом учини.

Слава свести српеког и романског нирода, што

ту цел влада и владина странка постигла није, и што

је са победом прп пзбору панчевачком. како елободо-

умна српска народна етранка ојачала и за нову устав-

ну борбу снагу прибрала. тако исто што је и соли-

дарност међу Срби и Романи свечдно утврђена.

Ал' победа при панчевачком избору уједно је и

сатисФакција оном делу мафарског народа, који се са

еадањом системом владавине не слаже. Нама се чини

да је сваки слободоумни и уставни Мађар. који ее пот-

пуно обавестио о току првог панчевачког избора. да

је према срететвима владе и владине странке. која је
то на рачун мађарског народа употребила морао

црвенити. То нам се види да је и узрок, што је цен-

трални одбор торонталске жупаније напустио оне .вуде,

који су не само при избору оруђа владе и владине

странке билп. него су својом рђаво употребљеном рев-

ношСу и владу и читав тстав компромитовали. Ус.пед

тога при новом избору панчевачком поверило се пред-

седништво изборне комисије човеку. у кога с једне

стране патриотизам мађарски никаквој еумњи не под-

пада, ал' који од владе не зависи и који је имао и во.ве

и енаге, да интриге и тероризам владине странке у

самом чину избора одстрани и избору нараваи, приро-

,дан ток остави. Непристраним руковођењем избора,

председник Михаловпк
уз потпору својих заменика, опрао

је част устава угарског. који је био окаљан поступком

при првом избору, а уједно је одстранио ону сенку,

која је пређашњим поступком на сам мађарски народ

пала. Колико се дакле истом председиику и његовим

заменицима имају да захвале бирачи панчевачког избор-



ног среза, толико псто треба да пу се захвале они

Мафари. који слободоумна и уетавна иачсла исповедају.
и којима је до тога стало, да се од устава угарског

не иини карикатура.

0 самом п.збору неби
приличпло мени говорпти.

да је тај пзбор био липног значаја. Алп он се нпје

тпцао толико моје особе. колико са.ме стварп. Према

томе био би терет захвалности за огромне овације, које-

су се иосле избора чиииле, еувише велпкп. кад ту за-

хвалноет неби делио са читавим народом српеким. За

победу при избору панчевачком, за оно велпко одуше-

в.Ђење п иожртвоваље. које су том ирилпком бирачи

панчевачког среза показали. могу се ја само тако за-

хвалпти. ако се придружим захвали читавог ерпеког

народа. Тешко да има примера ма у којој уставној

држави. да бирачп умеју развити толикг иоетојаност, то-

лико пожртвовање, колпко бирачи панчевачког изборног

среза. При лрвбм избору издржаше на највекој сту-

денп иет дана и четири ноћи па не клонуше. После

екоро три меееца, то велико одушев.вење. то непска-

зано пожртвовање малаксало није. Ако при другом

избору и није било оног бујног кретатва са народннм

застанама као прп првом, то свесни бирачи носаху

евоју заетаву, cuoje народно п уставно знамење у са-

мим прсима евоје народне п уетавне свести. Панчево,.

та челенка банатеке Крајпие. показа се и при другом

избору у својој сјајноети. ЧеГтито грађанство панче-

вачко при другом. као и при прво.м избору, дало је

правац читавом изборг. Ако cv нека браћа допала

нево.ве. те ири нзборном -кретању учествовати не мо-

гаху, то на љихово место стгпише друпт. који осује-

тише иаде оних, који миш.ваху да избор панчевачки од

појединих особа зависи. Па иста свест. што је победи

водила, није малаксала ни у оном правцу, што је једна

од главних добита панчевачког изборног ереза иије-
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малаксала евест солидарности иеђу Србижа и Романн-

ма. ГГри другом као и при првом избору Срби и Ро-

мани држахт едожно, и оеујетише напоре владс и

владине странке која рачунаше на неслогу мефу

Срби.ма и Романима. НИка је хвала браГи Романима.

а особито. свештенству романеком, које је предњапило

и које се нп чим нпје дало застрашитп. да у смеру

свог вође народног, Вићентпја Вабеша.
према изборт

белоцркванском солидарност међу Србима и Романима

еа панчевачким избором узајамно утврди.

Избор је обав.вен и сада лежп т мојим. рукама

мандат. кога ми је толико иекушанп. ерез, са толикнм

пожртвоваљем поверио. Ја оеекам сав терет велике

одговорности, који у извршењу тога мандата лежи.

Готово свакп од бпрача очекује неки мелем. неку олак-

шицу од пзабраног посланпка. Тешкоке
су велике за

еваког српског и романског заступнпка, који би по

својој жењп хтео извршивати сврј мандат. То видимо

у напорима посданика српске и романске народне стран-

ке на угарском сабору. Али ја миелим. да ky одгово-

рити же-.Ђи мојих пошт. бнрача. ако се по мојем пр-ваш-

њем ирогласу будем држао позиатог бечкеречког, одно-

сно панчевачког лрограма, н кад ее у свему бтдем при-

друживао оним заступницима српске и романске наро-

дне ■ странке, који су поклољено поверење у сбилатој

мери оправдали.

Ако је иолитика наука иекуства, то је мађарска

влада могла имати дово.вна пскуства са изборима у

Крајини у опште, а са избором панчевачким на иосе;

могла је црпети науку, да би ваљало једном правац

иолитични према српеком народу променити.
Оа на-

родом јуначког соја ие може се воднти политика нп

наси.ва, ни обмане. Ту ваља народу лојално на су-

срет изаки. Кргуина није против утеловлења Угарској.
али не вања на њу при првом кораку мучки напастп,

. ’ Ш
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не вал>а је хтети силом на земљу оборитц. Крајпна

има евоје оеобине, пте ваља уважаватп. 7'* Крајини

је језгра ерпског народа, п са добјзом по.штпком према

Крајини, мо.же се митаво српеко питање решитп. А.ш

ако се мисли да народност српска ни у Крајини свога

значаја имати не еме, то онда такова политика иде у

колосек. који he свагда највећи отпор изазвати, и онда

наравно одношај према српеком народу постаје пптање

силе (Machtfrage). а наша пословица вели: евака сила

за времена, а невоља редом иде.

Са показаном евешћу српеког* народа ирп панче-

вачком избору сваки Србин еа ведрпм челом v будућ-

ноет гледати може. При првом уставном мејдану,

Граничари показаше, да еу достојни синовп онпх ју-

нака, Kojii на толиким крвавим бојнпм по.кима образ

своме народу осветлаше.

Пред таким бпрачима мора се изабрани посланик

дубоко поклошггп и у њиховом одушевњељу. одушев-

њење за еврј рад црпети. Бпрачпма панчевачког среза

не може се сам изабрани носланик захвалпти, већ се

само придружује усклику читавог српског народа. којп

им кличе: Олава вам!

Са избором у Панчеву етупио је др. Полит-Десан-

чић опет v арену политичну после пуних шест го-

дииа, од како је г. 18G8 из сабора хрватског пступпо*).

*J Чудновато! На угаре.ком оабору навдао се др. Полит са многим својим

пријатељизга од хрватског caćopa, који сада као делегати хрватског сабора

беху послаиицп хрватскп на угарском сабору. Када је др. Иолит на хрват-

ском сабору био, мпого пута му се пребацивало пријатељство за Мађаре, —■

некп га зваху „Мађароном“, а сада тп исти хрватокп послаиицп, који му то

пребациваше, подуппраху најжпвље мађарску владу, др. Полит стајаше чак

у оповпцнји! Тешрога nuitantur!



VIII.

Народносни клуб у
Нешти. Сриски иосланици на

угарском сабору. Нрецлог ш одлуку у погледу уте-

ловљене угарске Нрајине. Шрва беседа дра.
Нолита-

Десанчша на угарском сабору дана 11. маја 1814.

ЈРасирава о изборној новели. Беседа од 2. Јула „код

Филгшија видибемо се опетЈ Буџетска paavpam.

Беседа од 4, фебруара 1815. Министарска криза

и нвне џосљедице.

Народноени посланици на угарском еабору. у прво

доба уставне ере и поеле поравнања од г. 1867. играли

су знамениту улогу. Познати cv њихови говори г. 1868

приликом расправе о законеком предлогу за „равно-

правност иародности" у Угарекој. Тада су народносни

посланпци дали евој знаменити засебни предлог о

коме Мађари нису хтели ни да чују, ал’ који је на

сваки начин народности хтео да стави у нараван по-

ножај, који би им припадао. У оно доба народносни

посланици имали су свој народносни клтб, у који

су долазили не еамо народносни посланици од опози-

ције, век и Орби и Романи од владине (Деакове) странке,

кад се расправ.вало какво важније народносно питање.

Тај народносни клуб при доцнијим изборииа све је мањи

бивао. Бладини поеданици нису v њега више иикако

ни долазили. а Оаеи због њихове размирице са Рома-

нима, сачињавали су опет посебан клуб. Од народно-

сних посланика у оно доба оеим Милетића. играо је



важну јлогј од етране Романа м.гади : Александар
Мочоњи. Но Александар Мочоњп у г. 1873 положи

свој посланички мандат. што је био, хога. Јверења, да

се са Мађарима неда даље радити. Иза њега остаде

ииак v клј6ј као председник његов стриц Антон Мо-

чоњија.

А-доба разводачеЈва угарске Крајине, још је био

придпчан број Срба п Романа народносне опозиционе

етранке на тгарском caoopj. Избори v Крајини јмно-

жили cj тај бррј посланика. Др. Лаза КоетпА
др.

Иолит. Викентије Бабеш и генерал Трајан Дода, при-

дошли cj на угарскп сабор из Крајине као народноснп

иосланици.

Кад је дј). Полит дошао на угарски сабор, нашао

је тамо од Срба поелацика народноене опозпцпоне

странке: дјш. Милетика, дра Макепмовика, Александра

ТриФЈНца п дра Лазу Костика, који су свп били чла-

нови народноеног клсба. Романа v том клјој било је

j оно доба мало више но Срба.

Како cv посланици из угарске Крајпне на угарски

caooj) век j потпуном броју дошли*), таки ev иочела

еаветоваи.а v народносном клјој o tom : да се учини

законски ПЈ)едлог о ЈЈегулисањЈ одношаја j Крајинп.

Генерал Дода, који је скроз и скјјоз позиавао КраЈинЈ.

давао је врло добре податке за Формулацију тога

предлога.

При саветовањима живо cj } чествовали Милетик

п Бабеш. Иодиашање са.мог иредлога ОЈде повереио

ианчеиачком иосланику. II тако на скоро, како је др.

Иолит дошао на сабор, добпо је прилику да стуии еа

беседом иред, угарски оабор.
Та беееда еа предлогом гласила је:

• :) llо
изиориоз! аакону од г. 1848 свака граиичарска регимеита и шзј-

кашки батаљоп, хмоглп су слатп само по једпог иос.гаиика' на угарскп

сабор и тако читава угарска Крајипа могла је имати само четири иослаппка.
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Беседа дра Мпх. Полпта-Десанчпћа

11. маја 1874.

(П о стенограф пј и.)

„Поштобани представнички доме! ИмаДу част је-

дан преддог за одлуку, који се на негдашњу Крајину

односп. како у име моје. тако и у име мојих садругова

из Крајине похптованом дому поднети. Са последњим

панпевачким изборрм, довршени су у смислу зак. чл.

Y. од г. 1848. сви избори у утелов.веној Крајини, и ми

изабрани засттпници у тим крајевима. пошто смо наша

места v овом поштованом дому заузели. и пошто јепо

томе сва Крајина сада представ.вена. држимо. за нужно

да тај предлог учинимо у интересу утелов.вене Кра-

јине. ио же.ви и по иотребхх тамошњег народа.“

„У смислу кгкевних иравила бићу у мотивацијп

тога предлога кратак. Не ћу ее упуштати у разла-

гање појединих тачака, већ I>ј само дух тога предлога

да осветлим. (Чујмо!)“

„Поштовани представнички доме! Пре свега ми

је изјавити, да утелов.вена Граница. у колико се апсо-

лутне солдачке владавине опростила. те у колико би

мтелов.вењем к Угарској имала изгледа да ступи у ужи-

вахве слободе и уставности. она то утелов.вење ра-

достно поздравља. (Жнвио, са левице). Права је хслевета

кад се Граничарима пребацује да они неће слободу,

неће уставност, већ да воле аисолутну солдачку владу.

У тој клевети лежи такова претпостава, која вређа

осећај Граничара. Слобода и уставиоет такова су блага,

да ххх сваки народ радосно прима и тешко да има на-

рода. који би слободу и уставност одбацио. само ако

му се права слобода, права уставноет даје. Ал то је
баш питаље, да ли се при утеловљењу Крајине тако

поступило. да се Граничархгма благодети елободе и

jетавности омиле ?“

„Нећу поштовани доме. ову тему даље да хтзво-
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дим. Свако утелов.Бење од делоиа једног државног

тела, увек услов.вава неко прелазно стање. које је

са незгодама скопчано. Ја у обзпру утелов.вења Гра-

нице не могу захтевати нп од владе. ни од овог зако-

нодавног тела. да у утелов.венпм деловима на мах без

икаквог прелаза нормално. стање створп. ал толико

не само као из онпх делова изабрани посланпк. него

као изабранп представник ове зем.ве. motv v пнтересу

опште отаџбине пскатп. могу, шта впше од владе за-

хтеватп, да према оном народу бгде праведна u пра-

вед.впва. да тгокаже поверења, а особпто да себп узме

труда, да се о стању присаједпњенпх делова обавестп. да

себе н овај поштовани дом оријентира. Када се у как-

вом државном делу тако ве.тпке промене догоде. као

у Крајинп, онда верна и пстпнпта пнФормацпја нај-

важнија је ствар. У том обзпру прво угарско .мпнп-

старство од г. 1848 бп.то је према Гранпцп пуно опрез-

ности и постав.вало је највећу важност на верну и

пстиниту пнФормацпју. Ја у знаменптој беседи Кошута

Лајоша од 11. јулија г. 1848. налазпм у обзиру Гра-

ннце овај пасус: „ОпуномоКилп смо барона Храбовског.

г.тавног војеног заповеднпка, да позове гранпмарскп

народ, нека по општпнама плп по окрузпма међу со-

бом избере .вуде, којп нека дођу овамо. нека обавесте.

пека оријентирају министаретво, нека растумаче тамош-

њег народа же.ве, по којима ако би било још што,

што би им ее могло праведно дати, то ће минпстар-

ство одма учпнитиЛ И ми само тако верне п пстпнпте

пнФормацпје же.тимо. да би поштованп дом на основу

истих инФормован био. II нашем предлогу само је та

це.т, да се пошт. владп п пошт. дому средство за на-

баву пстпнптих пнФормацпја даде.“

„Но поштовани доме, има нешто што је пре свега

нужио за такове пнФормацпје, а то је иоверење према

Граипцп. Ако в.тада, ако ово законодавно те.то нема
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поверења ире.ма оном народу, те у њему еаме бунтов-

нпке и велеиздајнике сматра, то је онда еве забадава.

Ја ћу поштовани доме, у том обзиру бити са свим

искрен. Хоку даг кажем у колико и под којим усло-

впма може се рачунати на патриотизам Границе. Ја

патриотизам за велеважно у свакој држави сматрам.

Садање жалосно Финанцијално и газдинско стање, ја

га за отаџбину тако опасна не држпм, као оно етање.

где би у грађанима једне државе патриотизам стао ма-

лаксавати. Патриотизам у стању је еве незгоде одстра-

нити. Видимо у том примвШ у Француској. Тешко

је што равна v повесници наГи, да је која држава тако

страшно страдала, као што је Француека, али неогра-

ниченп патриотизам Француски платио је за кратко вре-

ме, на велико мудо читавог света милијарде, и сада од

дана на дан подиже еврје економско стање. Такови

патриотизам желио бихјавидити у свију грађана Угар-

ске. Но у садањем правцу политичном, којим ова др-

жава иде. видим баш у том об.зиру највећу опасност.

Има једна главна идеја, гсоја се данас као начело

истиче и која за правац читавој унутарњој политици

Угарске елужи, а та Је идеја: ИдентиФикациј а ма-

ђарске народности са државом. Ја ову идеју

за то за нашу отаџбину опасном држим, јер иошто

је мађарска народност у поееду државне силе, може

се читав одношај према немађарским народностима, чи-

таво питање иародаости изврћи као питање силе. Ја

ову тему, поштовани доме, нећу даље да изводим, само

сам толико хтео рећи, да утеловљена Граница mia

своје народносне својине, ua које свака добро уређена

управа треба да има обзира. Хтео сам рећи, да тако

звани закон о народностима, ако је већ по себи недо-

статачан, да је у обзиру Границе још недостатачнијн,

а да рђава примена тога закона v Граници право

незадо вољст в о проузро куј е.
“
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„Поштовани доме! Ми таио у Граници то држиио,

да домо.вуб.ве не мора инво.твирати (еадржаватиј ма-

ђарштину (а magjarsagotj, да провинцпализовање (pol-

garosoclasj не значп помађарпвање. да ми можемо бпти

добре патрноте. верни и добри грађанп Угареке. а да

не морамо бити Мафари. Мп сматрамо Угареку за нашу

оишту отаџбину п готови смо за њу највеће жртве

поднетп (Одобравање). Као што је Граница свагда

жртве доноеила, своју крв пролевала, кад ју је цар п

кра.Б позвао. тако ће знати п за ову отаџбпну крв

пролевати. ако се само њене народносне особпне буду

у обзир узеле."

..Иоштовани доме! Ми се надамо. да k'e ово зако-

нодавно тело умети Граничарима показатп. да је мста-

вна ЗИарска -у стању впше дати, него пређашња апсо-

лутна милитарна влада. Препоручујем предлог п молпм

да ее ирочита."

Преддог аа оддуку у ствари одстрањења

тегоба Гранпце.

Пошто су избори за зома.Бски сабор у негдашњој

банатекој Крајини п шајкашком батаљону у емислу V.

зак. чл. од год. 1848. довршени и у тим крајевима

изабраип земањски заступници у законодавном телу

Угарске бвиколики своја места век заузели: пошто

је пре утеловљеља исте Крајине а наиме приликом

расправе у овом земаљском сабору о законима и на-

редбама за Крајину, које је ово законодавно тело усво-

јило. то начело постав.Бено како од тадашње владе,

тако и од еамог еабора, да се стање законодавно п

адмпштстративно само регистрира онако. као што је у

Крајини нађеио, еве дотле, докле у Крајини изабрани

застулници своја места у овом законодавном телу не

заузму, и тек ke се онда за Крајину нужне промене,



jjoje талloшње околности зактевајт, путем законодавшш

згоћи гвеети: пошто је дакле то доба сад настало :

'Логдедом на то. гато је Крајина кроз етолећа од-

дучени положај и суетав имала, који нп у нему на сус-

тав Угарске налпчио нпје; и по томе да се пређашњи

еустав са садањнм суставом Угарске тек у саг.даеје

има довее-ти;

погледом на то. што су закони и наредбе од пре-

ђашње милитарне, владе које је ово законодавно тело

примило. недостатачни и што у многнм стварма не од-

говарају самим потребама оних крајева, а још мање се

дају у склад довести са утсавним институцијама; с

друге етране пак околност та, што иоред наредаба if

закона од пређашње милитарне владе, уведен је еудскн

и административни сустав што v Угарској влада;

погледом напоследку на то, што народ у Крајнни

нма своје народностне и племенске особине, на које

свака добро уређена администрацнја мора имати об-

зира;

иогледом на то. што су се усљед тог изванредиог

а штетног стања многоетручне тегобе породиле, од

којих особиту пажњу заслужују:
1- у иогледу политично-административне орга-

низације: што еу бивши пуковнијеки окрузи другим

жупанијама утеловљени, тако. да еу у муниципску свезу

дошли са пределима и општинама, којих су оиштински,

економски, саобраштајни и друштвени одношаји, инте-

реси, и обичаји разни, од оних, што у бившој Крајини

поСтоје. и што су утелов.венн тако раскомадани. и

раздробљени, да важност њииог гласа, и по томе

важност уилива њиних представника на своје влаетите,

општинске и домаће иослове v огромној већини других

гласова и интереса ишчезава.

2- што је у погледу правосуђа механичцо и без

свезе и сугласа заведена смеса које поставших аустриј-
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ско-крајпшких. које угареких закона. компетенцпја. про-

цедура. и установа. тако да нп судови, ни грађани ниеу

j том погледу на чнсто; што је на име у важности

остав.кен затечени крајишко-прески закон пз доба пре-

вентивних мера и без пороте; што п при самом постав-

.кању судова и судија није се у обзнр узело знање

потребних језика. п познаваље постојавжих закона, од-

ношаја, и обичаја.
3- што је у опште у бпвшој Крајпнп, где су

админиетративни и судски поелови које у немачком,

које у језику дотпчних народноети вођенп и обављанп.

и где је мађарекп језик непознат, свестрано и на пре-

чац уведен мађарскп језик како у политичној админи-

страцији. тако и у судству. и што ее и постојећи закон

о ..равноправноети народности“ не врши. меето да је
и онако оекудан закон о равноправноети народностп

поправ.вен, или бар да су е обзиром на стање п окол-

ноети у Крајннн у свези еа админпстрацијом и суд-

ством у већој мери ирактичне олакшице дате.

4- што је у важности остав.вен школски закон,

у кога се честимице крнво сваћеном смиелу. донде

постојавше вероисповедне оеновне школе. силом. и у

наточ постојаном опирању дотичних вероиеповеднпх оп-

штина, проглашују за комуналне, и као таке како оне,

тако и учите.ви твима трактнрају тако, да место да

министар проевете, по §. 25. XXVII. законеког чланка

од г. 1873. о утеловљењу Крајине, удесио примењпвање

угарског школског закона у Крајинп. место да приме-

њује опреде.вења тога закона вероисповедним школама,

и же.вн и потреби тамошњих општина угоднији, оно

учите.ве вероиеповедних школа ПЈшнуђавати даје, да

прииосе у пензијони учитењски фоид на начип, којн.м

се вероиеповедним школама побија вероисповедни и

признаје комунални значај.
5- што ее v бившој. \- том погледу занемареној
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Крајини не поднжу заведења за вишу и стручну про-

свету, нарочито на језику тамо живеких народноети.

G-to. што је у погледу кукевних задружних одно-

шаја из вида испуштен обзир на прелазне потребе.

тако, да је с једне стране допуштењем неограниченог

раскомадања зем.вшптног поседа, пролетарском стању

пут широм отворен, с друге пак стране, да је мерилом

и начином деобе, којој и отцеви према еамој деци сво-

јој морају места дати, така забуна у правнпм појмо-

вима и опрека у материјалним ннтересима, и такви

раздор у кућама, п међу самим отцевима и синовима

произведен, да је што скорнја поправка у томе. у пн-

тересу како правице, тако и јавнога реда и морала.

7- што за угарску бившу Крајину није онако.

као што је за славонско-хрватску установљено: да ће

доходак од ерарских шума употребљавати се на кул-

турне и обртне цели п потребе дотпчних крајева и ста-

новника; што и v погледу јавних крајишко-ерарских,

трудом такође Граничара грађених зданија, такошј нису

бившој угарској Крајини онаке пробити и предности

ујамчене, као што су славонско-хрватској Крајини,

напослетку што у. погледу саме деобе шума угар-

ској Крајини нити је згодност места, нити учествова-

ње у оцеии шума ујемченв, као славонско-хрватској

Крајини.
8- што такође као у развојаченој вараждинској

Ерајини, није на извесно време ујемчена мања мера

пореза са обзиром на Још трајуће задружно-економске

одногааје.
9- што у обзиру романских крајишких алпа (пла-

нина) није правно осигурано тамошњем становништву

бездвојбено њихово право поседа и уживања.

10- што крајишком народу такођер није осигу-

рано већ стечено ираво на бесплатно уживање мине-

ралних купатила.
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11-o, што број посланпка на зевдаљ. еабору без

сваког еаразмера врло је мали. ГГогледом на све ово:

Ми долеподиисани изабраеи заступнпцп у негдаш-

њој Крајини држимо за нашу дужност предложпти:

нека поштовани представничкп дом изволи из своје

средине испослати једнг из 11 чланова састојећу се

исиитивауућу (encjiiete) комнспју. којој би задатак био.

како у епоразум.вењу са владом п на ochobv истој

на расиоложењу етојеКих података. тако п на ос-

нову још другпх набавити се пмајућпх података. поред

преслушања граничарских посланика и по потреби и

других повереља заслужујућпх .вудп из тамошњпх кра-

јева пспитатп право стање Гранпце како у погледу

правоеудства. тако и адмпнпстрацпје. економпје и на-

ставе, и по томе узевши v обзпр како горље, тако и

друге тегобе. на основу свих тпх података п евеетра-

ног испитпвања правог етања етвари, почетком пдуГе

се.сије, учинитп предлог законодавном телу за задово-

лење и умнрење тамошњег становништа.

Та ирва беседа Политова била је врло пажл.иво

саслушана и гчинила је. на све стране добар утисак.

Ово је било врло ва:кно. јер у парламентима од прве

„девичке“ беседе (maiden speech) завиеи од честпидо-

цнији уепех, јер ко еа првом бееедом поквари утисак,

тај тешко може после задобнти пажњу.

Сви лнстопи изражавали ej се са признањем о тој

првој беседи Политоној. „Еленер“ (тада још опозицпо-

,ии лист) иисаше: чули смо „девичку беседу", алп која

није постидно оборила очи, већ са далеко разлегају-
ћим гласом пажњу сабора на се обратила. Према да-

нашп.ој беседи нисаше Еленер нови иосланнк

може ее иадати да ће га сабор свагда пажњиво слу-

шати.
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У бившој угарској Крајини, био је тај предлог

за одлуку од великог лтиска. На све етране се гово-

рило и писало: то је што хоћемо, што захтевамо.

Но исти преддог за Крајину. премда еу му важ-

ност све странке на сабору признавале. па и сама влада.

ппак није имао никаквог етварног успеха. Посланицп

пз Крајине пожурили су два пута ствар тога предлога,

али влада - чинила се невешта.

У
месецу јуну г. 1874 изнела је влада пред сабо])

важну новелу о промени изборног реда, Ту се дала

прилика дру Политу, да развије своја начела о демо-

крацији у свези са народносним питањем. Главна је

мисао те беседе била, да докаже, да Угарска или мора

постати народносном државом или да је неће ни бити.

Ако неће оно прво, она онда мора доћи у сукоб

са народима на истоку, и онда ће се народи на иетоку

огледати ~код Филипија'". Та беседа, која је била од

неизмерног утиска и која је читаву буку у еабору иро-

извела, гласила је:

Беседа Дра Мих. Иолпт-Десанчића
2. јула 1814.

(II о стеllог j) аф и ј п.)

„Поштовани представпичкп доме! -Имао сам ири-

лике као v Граници изабрани заступник у овом ио-

штованом дому наиоменути. да се Граница радује,
што је утеловљењем к Угарској стуиила у уживање

уставних права. (Живио !) Нема двојбе да је изборно

право међу свима уставиим правима најважније, наје-

минентније. Можда је било у неких закопа

и бољих, него што их има v Угарској, ал чега није

било, и што се само утелов.вењем к Угарелој добило.

то је, да граничарски народ учествује v законодавству,

да са читавим становништвом Угарске о судбиии скуп-

189
РЛСПРАВА О ПЗБОРНОЈ НОВЕЛИ Г. 18®.



не нам отаџбине решава. (Одобравање.) То је она ве-

лика разлика међу негдашњом војничком и садашњом

грађане.ком Границом, чега великп замашај мп искрено

н радосно признајемо. (Живо одобравање.)"

~Но на жалоет, што ее тједно u то признати мора.

да је Граница, етупајући у уставни живот. наишла на

оно Фатално етање, по којем се читаво законодавство

Угарске у извесном прелазном етању налазп; у обзиру

иолитичних закона наиме показује се нека неодлучност

ме!)у напредком п назадком. (Истина! с крајње левнце.)

Бар ја. поштовани доме, у претрееу стојећој пзборној

новели, према законодавству од г. 1848. п што бпх ја

као конееквенцпју тога демократског законодавства

желио, не видим напредак, него у млогом обзпру наза-

дак, у колпко провпрује свуда намера, да је законо-

давство од г. 1848. у свему предалеко пшло. пда

вања у многпм стварма натраг nokn."

„Ја, поштоваии доме, ако п не бпх могао ово одо-

брити, то ипак тај поступак врло поњатним. врло на-

равнпм држим. И то са оеобитог гледшпта, које је

данас меродавно са схватањем мађарске државе поа

оном улогом, коју себи мађарска народност у тој др-

жави приписује.“

„У том обзиру велика је разлика међу покретају-

ком идејом законодавства од год. 1848. и овозг данаш-

њег законодаветва. Нека ми је слободно дух законо-

даветва од год. 1848. у свези са изборним законскпм

предлогом, баш са тог особитог мађарског гледпшта

означити. (Чујмо !) u

„Нема сумње, поштогони доме. да је законодав-

ство од год. 1848. било радпкалио препначење читаве

природе доидашње Угареке државе. Ваконодавство од

год. 1848 није био прпродан развитак пређашњег за-

конодавства, нпје био известан степен развитка, већ

је био, тако рећи. велики скок. којим се из средо-
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вечне. готово Феудалне, ал на свакп начин конзерва-

тивне државе такп прешдо v демократеку државу. Да

се Угарска држава природно. постепено развијала,

онда би Угарска поетала на континенту најконзерва-

тивнија тставна држава, ал не би ппак никад постала

оно што Енглеска, јер Угарска није имала никад своју

џентре (gentry). Немамо тзрока жалити. што Ј гарска

није постала конзервативна држава, шта више имамо

тзрока врло се радовати, што је у редове демократ-

ских држава ступила.
”

јјОамо хоЗау да разјаеним, како је могуће било, да

се Угарска хтела наједаред да преобрази у демократ-

ску државу. Узрок томе није лежао само у тадашњем

револуционарном времент. него у нечем вишем: у не-

ком Феномену, који је јединствен само у Угарској. Фе-

номен, који разјашгвава. како је могуке да аристокра-

ција мађарска, да је та аристокрација. којој се најмање

може приписати нагињање к демокрацији. да није дала

онај отпор. који видимо г. 1832 у Енглеској. него је

примила читаво демократско законодавотво од г. 1848.

Овај Феномен разјашњава само ватрена пијететна љу-

бав к Јжарској народности. и она мисао, да ова отаџ-

бина поетане мађарска држава, да постапе једна на-

родна држава. У законодавству од г. 1848 била је по

мом мњењу та покретајућа мисао; да кад се једном

даде читавом становигату грађанска слобода, кад се

уведу демократске институције, да he то читаво ста-

новништво Угарске, да he се различне народнисти пре-

лити у ону народност. која је себи присвајала извоје-

вагве те слободе, а то беше мађарска народиост. Мис-

лило се, да he грађанска слобода и демокржгеке устано-

ве бити доволше, да из становништва Угарске иачиие

Један иарод. да из Угарске начине пародпу државу.“

„Али ово беше страшна заблуда, Јер се не позна-

ваше природа нити народноети, иити демократске др-
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жаве. Олобода и демокрација не само да не елабе и

да не растварају поједине народности, већ. напротив.

утцрђтЈЈ п енаже оеећај народности. Баш то је знак

демократске државе, да v њој све појаве државнога

живота, а к томе припада v првој лпнпјп природа ста-

новнпштва, која се v појединим народностпма пзража-

ва на површинЈ додазе. Законодаветво од г. 1848

дакле кад је демократске тстанове, а напме са пзбор-
ним законом народно претставнпштво увело. а прп том

имало tj цел. да од Угарске начпнп народнг државу

било је само собом v протпвЈслов.ву. Ја све ово

зато овде спомањем. што fej j евезп са изборном но-

велом ирећи таки на велико демократско начело, које

бп се имало j пзборнп закон увести п које ја једино

за коизеквенцију демократског законодавства од г,

1848 j обзпрЈ изборног реда сматрам.
"

..Поштованп доме! Ја за велику несреку v сва-

кој државп сматрам. ако законодавно тело нпје правп

израз становиштва те државе; ако се v љемр не огле-

дају све струје државног
бпћа. јер онда те струје на-

лазе свога пзражаја пзван парламента п кадре cj под

извеснпм околностпма п саму државу j опасност ста-

вити. Хвала Borv. што је п за нас народности ово

законодавно тело оно зем.кпште, она арена, v којој се

умно боритд можемо, v којој нашп.м назорима израаа

дати можемо. ма како ее они од велике већине овога

законодавног тела разликовали п недао Вог да пкада

са тог законптог тврена пређемо на оно по.ве. где-

синовн Једне отаџбиНе постану непријате.ви. (Одобра-

вање). Ал зато би иа.вало да и ово законодавно тело-

саслуша наше иазоре са свом мирноћом, која је из-

ваи домашаја племенске страсти.
С£

,Ја сам, господо, иаучен спе појаве v државном

животу са неког вишег гледишта сматратп.
Као што

могј себи рачуна дати о тежњама мЦарске народно-



сти v овој држави, тако не могу допустити, да се тежље

немађарских народности као непатријотске сматрајуЛ

„Појави у немађарских народностн нису управ.Бвнп

против наше отаџбине, јер ја једва познајем тако зло-

чести народ. који би протнв еопствене отаџбине се

борио. Него сви појави код немађарскпх народности

иш.пт су и иду на то. да се мађарска народност не

идентиФикује еа државом, а це.в је та, да се нашој

заједничкој отаџбини, пре.ма којој нас једнаки пијетет

веже, даде онај изражај, који јој по ирироди станов-

ништва иде. Ово је мис.шм. поштовани доме, чист

израз наче.та демократског. ово је консеквенција зако-

нодавства од г. 1848. Зато ми, немађарске народности.

примамо радо законодавство од г. 1848, но примамо

га са свима консеквенцијама, примамо демократска на-

чела у читавом простору. Консеквенција демократског

законодавства од г. 1848 према ономе, како је угареку

државу наједаред из оне еисте.ме владавине, што је

пре год. 1848 постојала, у ред демократских држава

увела, консеквенцнја тога законодавства v изборној ре-

Форми била би та, да после 26 година не иде натрат, као

што то у претресу стојећа новела чини. већ да један
велики корак напред учини и са изборном реФормом

уведе оно велико демократско начело, без којег се

права демократека држава неда ни замислити, а то је

начело: suffrage universel опште гласање.“

..Поштовани доме! Ја о овом великом демократ-

ском начелу нећу говорити са оног гледишта, које

би се тицало само моје народноети, јер нама Србима

цензус и друга ограничења, што ее на еермију односе

не би могла толико шкодити. иего хоћу да говори.м о

том велико.м начелу v опште иогледом на Угарску, и

на угарску државу.“

„Опште гласање у Угарекој показује се у са

свим другом виду него у другим држизама. Што се
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зове „1а souverainete clu nombre,“ царетвовање бројева,
ако је у другим државама опасно п пзлпшно. јер тако

звана volonte generale“ .
општа во.ва. и другплх наппноп

може израза наћп. за Угарску је опште гласање за то

нуждно, што бн се њшхе могло општој во.ви а тпме

природп становнпштва Угарске пзраза датп. Ја знам

да се тај резултат одмах постпгао небп. јер опште

гласање ако b‘e да буде израз праве демокрацпје,

мора nbn успоред са општпм пзображењем. иначе може

постатп средство протпв демркрацпје у опгате, а у Угар-

ској могло бп
посдун-сптп као средство оне народности.

у мпјнм је рукама у овај мах државна моћ. 0 том ја
себи не правим нпкаквпх плузпја. Ал нап-ослетку пзоб-

Јзажење мора и у Угарској напред корамати. а то пз-

ображење неће ocebaj народностп умалптп. него ke ra

још увећати, јер ја за сасвпм немогуће држпм. да бп

то изображење - мађарско могло постатп. што бпх п

онда за немогуће држао, кад бп мађарска народност

пмала ону културну снагу. што је има немачкп народ.

Пзображење дакле у Угарској свагда ђе пмати за по-

с.ведпцу утврђење и повекање свести немађарскпх на-

родности. А резултат тога опет мораке бпти тај. да се

Агарска мало по мало не велпм одмах преобразп

ие у народну, него у народносну државу. Моје

је најдуб.ве уверење, да Угарска временом п ово

наглашујем, не велим одмах мора постатп плп

исто чн а Швајцарркс к а илпдаје не h е н и бпт п.

Не треба се од тог плашити. То је консеквенцпја за-

конодавства од г. 1848, то је консеквенција демократскпх

начела, демократске државе. п ово по нарави станов-

ништва угарског мора доћи. чпм са општим гласањем и

изображењем немађарске народностп све до nehe све-

ети буду дошле. Мађарскп народ има само ту алтерна-

тиву: да, или с иама заједно иде једнпм правцем, како

би ова нагаа отацбина постала слободна, демократска



држава, илп да се радп преваге, и то екеклусивно др-

жавне преваге мађарског народа. поведе за врло вар-

.бпвим и сузнвивпм савезом, који бп не само слободу

лтушивао. него напослетку п бике наше отаџбине у

опасност доводио. звао се тај савевник Аустрија или

друга која велевласт.“

..Да је пак мађарски народ, или бар она векпна у

законодавном телу, која мисли да предетав.ва мађарски

народ да је између ове две алтернативе једну иза-

брао. то јасно показују сви појави од поравнања

год. 1867. На.ма немађарским народностима јасна је

ствар. да је један од главних мзрока за поравнање од

год. 1867 био и тај. да се препондеранција маДарске

народности у Агарској осигура. ма да је ово било са

жртвом добитака од год. 1848.“

„Но и ово је велика заблуда. Ако се год. 1848

велика заблуда у том састојала, што се мислило, да

ke се са демократским институцијама моки немађарске

народноети у маџарску народност прелити та заблуда

постоји данас у томе, што се мисли, да је могуке са

консерватизмом. и то са оним конеерватизмом, који по

својој наЈзави и усљед поравнања од год. 1867 своје

конце у Бечу има, да је могуке са тим консерватизмом

с једне стране немађарске народности у запту држати,

а с друге стране ггак мађарском народу слободу и

Угарској еамосталност одржати. Ја се чудити морам,

како у овој ггоштованој куки може још нлузија бити

о оном. што се збива и што се преправља у Бечу.

Одговор велештованог министра-председника на интер-

пелацију заступника Коломана Тисе, мислим, да не

може сумње оставити о том, да су угарску владу поеве

мимоишли били при промени ратног министра у Вечу,

и ја се мирноки поштованог посланичког садруга Ко-

ломана Тисе само чудити могу, с којом је одговор

министра-председника примио. Ако би штогод на овом



ciun' v могло суми.иио битн. тоје несумњпво, да себе v

Бечу врло јакима осећају. кад мисле. да могу мађарекг

владу обићи.“

~Кад ее могло то догодпти. да ее тако важна

ствар евршава за леђп оног моћног грооа Андрашија.

чији је уилив до скора био одлучан ло еудбу мо-

нархије онда овоме. миелим. не треба коментара.
~

..

Ал ово ее могло предвидити. Кад ее Беч јаким

осећа: кад Аустрија има другог савезника; онда нема

обичај респектовати самоеталноет Агареке. То је стара

хисторија, то је традиционална полптика. коју иорав-

нање од г. 18(57 није млого могло изменити. (Живо

одобравање е крајне левице.) Највећа погрешка uo-

равнања од г. IА( > 7 бпла је та. што Угарека није тра-

жила тежиште у евојим народпма.
већ је те;киште своје

снаге тражила у Бечу. (Одобр|!јђање е крајне левпце.)

Нб још је-већа погрешка. што се добивена држарна власт

употребпла против немађареких народноети. Оада кад

би реакцпја отворено ступила, нашла бп шпроко по.ве.

Јер кад је већ мој поигговани пријате.в Мочари могао

то казати. да ее и еам мађареки народ размпш.вава:

није лп био бо.вп апеолутнзам, него ова мађарека уета-

вност. онда пгга ми. немађареке народноети да рекне-

мо. v обзиру којих је тај мађарекп уетав иостао иравом

карикатуром. Али ово је било и биће све дотле, док

Угарска не буде тражила у еамој ееби. v енази евојпх

.народа. него негди на другој етрани извор евога те-

•жишта. Да иак Угарска сама у себи. у евојим наро-

днма нађе енаге, бпКе еа.мо тако могуКе. ако ее у

Угарској уведу демократске уетанове и ако ее Угарека

по ирироди евога етановнпштва иреобрази. 110 моме

мњењу све протпвноети у Угарској, које би мог.та при-

рода становшпитва у себи еадржавати. мог.те би ее

само средством демократеких устаиова изравиати. За

то као за коиееквенцију законодавства од г. 18-18, као
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за излив деиокрације xi демократских уетанова, могу

еамо за опште гласање бити. (Одобравање с крајне

левице.) И пошто v расправи стојеки законскн пред-

лог не садржава то начело. то га не могу примити за

основу специјалне дебате. него се придру.жујем пред-

логм поштованог прпјате.ва Мочарија."

„Остаје ми да још коју рекнем о самом законеком

предлогу. Имао бпх многе примедбе да утшим, алп

неку да злоупотребим стрп.вење поштованог дома, и

зато ћу да рекнем неколико речи еамо о YL загдављу.

Мени ее диспозиције тога заглав.ва гправо евиде као

некп монструм.
Ја таково што не налазпм нигде на

свету. ни у једној европској држави: и ја не знам кад

би то ко год у каквој изображеној државн читао. шта

би мислио о Угарској морао би се питати, је ли то

европска држава или што друго ? Но менн је јасна

■ствар. да ове диспозиције нисм само управ.вене про-

тив опозиције, него цајвише, као што је велештовани

г. министар унутарњих иослова рекао : иротив немађар-

•ских народности! Ово је г. мннистар јасно и разгове-

тно казао. Аја велим: hoćlie mihi cras tibi. (Немир

e деснице : охо!) Јест, диспозиције тога закона јесу

двосечно оружије. Ако сутра наступи у Угарској ка-

ква реакционарска влада, која би са свим од Беча за-

висила, диспозиције тога закона неће се употребити про-

тив Немађарских народности, него против Мађара, (И-

---------стина, тако је. с крајње левице) и онда може се и то

догодити, да ће сабор не велим први, који би ее на

основу тога закона саставио него други, трећи, да

би послао своје посланике по октобарској дипломи, у

Беч (с деснице: Изволите). У осталом нећу о том за-

глављу даље да говорим, јер кад је пошт. 'г. министар

унутарњих послова те диспозиције јаено означио као

иитање јсиле против иемађареких народности, онда то

ле може бити предмет раеправе у једном парламентуА
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„Остаје ми још коју да рекнем- о предаогу за од-

луку, што је централни од,бор поднео. Псти одбор

врло умесно наглашује: „да свака реФорма. која хше

да поправи изборшх ред. мора решити п питање еамог

предетавепштва, и по то.ме имала би се та оскудица у

закону што пре попунити и т. д.“ Ово је наравни те-

чај изборне рвФорме у свакој цпвилпзованој држави. и

само у Угарској морала ее та ствар натрашке почетп.

Брло еажа.вевам. што је у предлогу централног од-

бора о евему говор, само не о Гранпцп. па ппак је

тамо у обзиру представнпштва још века несаразмер-

ност него п у самом Ердељу. У Ерде.ву постоји неса-

размерноет само у појединим срезовима, ал у Граници

је то у целом, тако, да је читава Граница тако неса-

размерно представ.вена, да томе примера v чптавој

Угарској нема. По статиетичним податцима, које је

пошт. г. миниетар унутарњих послова законском пред-

логу приложио, у јтелов.веној Граници у опште -до-

лази на 108.000 душа један поеланик, а кад ее одбпје

Јнајкашки округ, који еаразмерно на 34.000 душа бнра

једног посланика, то за банатску Гранпцу остаје, да

екоро 140.000 душа бирају еамо једног посланика!

Више пута је то казано, и само законодаветво од год.

1848 је то казало, na и лане при расправи о утелов-

.вењу Границе, речено је овде у пошт. дому, да је
ово v обзиру Граннце само провизорна диспозицмја,

na ипак у иредлогу иема ни спомена о Граници. Ја

бих по томе молио, да пошт. дом изволп уважитп ис-

правак, који еам слободан у име моје и у име евију

мојих еадругова из Границе, пошт. дому поднети. Са-

држај тога исиравка био би тај, да се у предлогу за

одлуку у Другом реду поеле речи ~ерде.веки‘! стави

још и- „грапмчарекп.“ Овим исправком гласило би до-

тично место овако : „Нека одлуком изрече представ-

мички дом. да ее мшшстар унутарљнх послова vnvkvie.



да v обзиру изједначења оних; несаразчерности. које

највећма у очи падају, особито у ердењеким и грани-

чарским деловима, што пре законски предлог овом

дому поднесе и т. д.“ (Одобрење с читаве левице.)

Мислим да ово изискује нека деФеренција, нека мала

деликатеса према оном народу, који је био вековима

од Утарске оцепњен, и који се опет отаџбнни придру-

жно. (Одобравање.)“
..Још само две три речи па да завршнм. (Чујмо!)

Ја v расправн стојећи законски предлог држим за

Угарску врло Фаталним, јер као што рекох, то је

двосечно оружије. Угарска етоји на прагу великих бура,

које су у свези са решењем великог источнот питања.

које ће по свој прилици решити и судбу Угарске.

(Кретање с деснице: охо!) Ми посљедовате.ви демо-

крације а овде разумевам не само немађарске пред-

ставнике. него и оне Мађаре (magyar emberek), којп

хоће да ова држава постане слободна и демократска

држава ми се надамо, да ћемо ову отаџбину у тим

бурама спровести и спасти. ал вами господо на оној

страни, кад та катаетрофа великог источног питаева

дође. ми Срби рећи ћемо вам: код Филипија видићемо

се опет. Bei Philippi sehen wir uns wieder! (Велико кре-

тање, жагор. многи посланици остав.вају своја меета,

председник одгађа седницу на пет минута.)“

(Сцена у сабору. Крајњи левичари рукују се

са Политом, замерају му само последње речи. Он им

ово хоће
да разјасни. Певичари Тисини називају крај-

ње левичаре издајицама, што су Политу аплаудирали.

Тиса долази јаросно председнику: нека продужи сед-

ницу. Седница се продужи и стане говорити с деснице

Пишут. кога у ларми иико не слсша.
Тиса тражи Ју-

лија Шварца, који је од левичара ирви уписан после

Пишута, да би одгоиорио Политу. Међу тим је др.

Полит из саборнице изашао и отишао у стенографски
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биро, да види како му је беседа сии.мл.еиа. Дође на ред

Шварц и у течају говора позове дра Полита да раз-

јасни смибао својих посдедњих речи. Српскп посланици

траже Полита и доведу га у еаборницу. да одговори

Шварцу. На то проговори:)

Др. Мих. Полит-Д есанчик: „У смислу послов-

ника, у лпчном питању слободам сам искатп роч, (Чујмо!)
Могао сам приметити. да су моје последње речи врло

рђав утиеак учиниле. Није ми била намера. да оно

кажем. што се хоће сада у мојима речима да нађе.

Наиме није ми била
намера да што протпв еамог ма-

ђарског народа рекнем, кад сам казао, да кемо се код

Филипија опет наки. Ја сам напротив хтео казатп да

су ее ерпеки и мађарски народ братскп елагали кад

су кроз столека ову отаџбину против Турака зајед-

нички бранпли и крв проливали. Ко је читао Шек-

спнровог Цезара зна. да Цезар Брутуеу незахвалност

пребацује: то је -нешто, што се може и на поступак

са Србима аплпцпрати. Него ја бих на еваки начпм

желио, и то сам и хтео pekn. да при решењу велпког

источног питања Срби н Мађари сложни буду и да ее

при тој великој катастроФи не иађу као непрпјатељи.

већ каб пријате.ви. Изволите тако протумачити сми-

сао мојих речи.‘
!

Тумачење. које је др. Полит својој беседи са по-

следњим рсчма дао, било је доета усињено, што му је

и Тиса. тадањи вођа опозиције, у својој сутрашњој,

ве.шкој беседи и пребацио. Али Полит је хтео само

то да рекне, да еа оним Мађарима, који терају поли-

тику иепријатењеку против народиости, да са њпма

мора доћи ■До еукоба код „ФилиппјаЦ али да то ие ие-

кључујб, да са Мађарима, који би воднли рачуна о на-

родностима п о будућноети истока, да може бити спо-

разума.
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Тисина беседа као одговор Политу бида је управ-

лвена конко прохив народности. тодико. и још више

против крајње левице, која је беседу Политову одобра-

вала. Тиса је назвао таково 'одобравање правим „зло-

чином ' са гледпшта мађарског. Но на сваки начин

беседа Политова означила је народносно, а Тисина.ма-

i;apcivo становиште.

Ту мисао схватио је др. Милетић. те је у „Васта-

јви” о Политовој беседи иаписао чланак лод насловом:

Сусрет мађарске п „народносне
44

мисди

који је чланак гласио :

Панчевачки посланик држао је беседу. у којрј је

разложио, како идентиФиковање државе са мађарском

народности доводи државу у опреку са демократичним

начелима и установама, и како Угарска постојати

може само као ..источна Швајцарска
1

.

или никако.

Том приликом на крају избачена ракетла: да te Ма-

ђари и Орби, кад источни рат букне, на бојном по.ву

састати се. иослужи Тиси КалмаВу за излику, да сутра

цан. трећи дан изборне расправе. еве своје стреле

проспе на Полита. и на политику народносних за-

ступника.

Тисин одговор праћен је, као што пештански ли-

-стови пишу, бурним усклицима са десна и лева.

Тиса види у Политовој беееди две главне мислн

и тежње ; једну да на основу демокрације не може по-

стојати народна, него само иародносна држава ; другу,

да Угарска или не може. или само као „источна ХПвај-

царека
11

постојати може. Тиса се позива на северну

.Америку, где је „по љеговои зиању“ демокрација одо-

макена. и где ее „по његовом знању“ становништво

не састоји из самих Енглеза, или урођених Американаца,

него из таких, који разним народностима припадају, а

особито из млогих Немаца. Он „зва“, да је севериа



Америка нпак народна американека држава. које је

званичнп језик изк.ђучиво енглескп.

И на послетку ~зна‘! Тиса. да је та народна аме-

риканска држава врло
озбиљно умела оне по претпма

лупати, који су је раетворити хтелп. Том cv прплпком

неки мафарски посланпцп викали: ..II ми ћемо тако

чпнпти!"

На ово одговарамо пре. евега, да Тиеа доста које

шта не зна о северној Америци, па нп то, да у еевер-

ној Америцн заиета има облаети, у којима се и други.

осим енглеског језика, а наиме немачкп. као званични

употребљује: друго, северна Амерпка нпје држава

једне, па ни саме енглеске народности, као што

Мађарп хоће да Угарску начинв државом само мађар-

ске народности; а што ее тиче лупања по прстима.

то примећавамо, да „батнна има два краја." п да као

што Тиса каже, да ее он п његови не боје наших

иретња, Koje управо ниеу претње, него ..опомене за

времена,“ тако се ими и наши не плаше Тиеинпх и

шовинеко-мађарских иретња. Нерадо се позивамо на

г. 1848 и 49, али у тачци „лупања" Срби не би имали

постидни бити. Међу. тим нека 'Тпса не мисли, да мп

имамо воњу, ил потребу бити „авангарда" реакције,

и у опште ~да имамо‘! вољу или потребу. играти

хлогу јужних противу Оевжо-Американаца. Као што

смо толико пута рекли : има ту са запада п севера, е

десна и лева, доста кобаца, и иитање је једино то:

може ли тима сиага једног јединог. ма’ како јуначког.

народа у Угарској без одушевљеног суделовања.

других народа, или „народности" одољети? То је пи-

тање, и ништа друго ии мање, ни више.

Али Тиса иредвиђајућп, „да што је бп.то опет бити

може“, и то можда Још у друкчије.м ,,
иољачком

11 обли-

kv. „на])Одностпма" иред очи ставља. да је плод таког

сл сретаја код Филииија био опште удручење, умртв.вење
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сваке народноети. наси.ве. под којим cj оне (~народм-

ости") дотде стењале. докле истрајноет мађарског

жив.ка није и њих ослободила.

Прпзнајемо истрајност мађарског живља, али не-

можемо ирнзнати да је он једини и нас ослободио.

Било је ту и наше помоћи, а помогла је још више

констелација европека, пораз немачко-централис-

тпмне Асстрије на СолФерину и Оадови. Ко може до-

бар стојати. да не могј иодобне околности наступити

за ду алиетичну, немачко-мађарску, 20 милиона Сла-

вена уз зид притискујућу Аустрију?
Тиса вели. да би у оном часу, кад би науку, да

је мисао мађарске државе неоправдана и немогућа,

не само појединци него и маее остварити хтеле, сва-

гсако састали се „код Филипија" (т. ј. на бојном по.ву),

но на таки загр.вај. koJpi обојима може опасан бити,

али из кога и за мађарске противнике избављења може

бити само, ако они т. ј. Мађари победе, јер ако се и

опет догоди, што се једанпут догодило, да савезом са

реакцијом и апсолутизмом Мађари подлегну, то би и

народности пале, и лежале донде. док их Мађари не

подигну. Ми и на то велимо : да нити су нас Мађари
избавили. нити вредности има тако подизање, које пале

само на то подиже. да другоме елуже.

Но
г

Гиса наравно неће да призна, и допусти. да

су „подигнуте
11

народности .слушкиње мађарства.

~Ми смо, вели он, створили закон о народноетима,

којим дајемо равноправност у муниципијама на широ-

ком основу; при устројству судова распрострли смо

слободно употреб.вење језика до судова првог степена,

и од оно доба, од год. 1868. ие еамо да је сваком мо-

гуће путем права удружења, и састанка радити за про-

свету својих супдеменика, него смо такође створили за-

кон. по ком се у самим оним основним школама, које

држава издржава. на оном језику обучава, којим до-
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тичнс етановништво говори; ми смо етворпди такође

закон, по ком држава мора све до вршка средње

школе потпомагати, п издржавати таке заводе. т ко-

јима није мађарски језик предавнп Језик."
Какав је закон о народноетима. о томе нећемо да

говоримо. Доста, да с њим ни једна ~народноет" није

задово.Бна. и да је сам Тиса дртгом прпликом казао,

да само на згодније околности чека. да га још скучи,

идн јогп можда са бтдтћпм мннпстром Кеглевићем збри-

ше. Што ее тиче језика код првостепених етдова, до-

тле смо дотералп ; да се искази странака. па и сампх

окрив.Бених. и сведока тзим.ву на мађареко.м језику: да

и у самој бившој Крајини, где т селима нико не ра-

зуме мађарски. судске одлуке, па и еаме прве позив-

нпце издају ее на мађарском језику. што ни у Турској

не бива п то Тиса зове : елоб од н о уиотре б.б е-

ње језпка! Што ее осиоиних школа тиче. није нам

познато, да их пма на немађарском језику. које држава

нотпомаже, има можда по где где у горњој Угарекој,

где по гдекоји мађареки кандидат и посланик испроеи

за своје бирачке општпне ио коју мангуру из државне

каее на основну, али комунал н v школу. т. ј. таку,

где државни органи поставњају учите.Бе. ито таке,

који на словачкоме језнку мађаре дтх словачке деце.

Но зар та иомок иде тамо из мађареког џепа? II

како би се и могло предаватп деци него на матерњем

језику ?

Или Тиса замнш.Ба, да и до тога доки може. да

се деца у „чувар-кукама
К

(где се чувају мала деца)

науче мађарски. па да у осноини.м школама почну

мађарски обучавати ее? До душе, та.мо иде руда,

како се упутила, али ту јој може и брег бити. у

који ke
ударити. Тпса' епомиње и заКон о подизању

средњих школа на немађарским Језпци.ма. Где су те

школе? Досад видимо еамо Једну, у Оомбору. и та Је
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век v три четвртине мађарска, а скоро ke се сва

српекост те гимназије свести на учење, и то необ-

везно, ироизво.вно гчење српске граматике. А иосту-

пак са трима еловачким гимназијама показује меру и

еаме толер а нцпј е немафарских средњих завода.

Међу тим. заман је дискусија о тим стварима.

Разлози не помажу. Тиса одговарајуки Бетији и ма-

ђарским конзервативцима, умео је позвати се на Ток-

вила, који је неком конзервативцу. што га је опоме-

нл'о. како је демокрација опасна по елободу и државу.

одговорио : ..Прнјате.ву! Не дебатујмо више о том, да

ди ће демокрација по снободу бити опасна или кори-

сна: то није више теориска мисао, нема разлога, о том

дебатовати: то је чињеница. Није више задатак.

испитивати, да ли је бо.ве по слободу и државност.

што је демокрацнја ту, него је задатак, демокрацију

тако руководити, да она слободи и државности у при-

дог нде."

А Тиса неће да види и увиди: да cv и немађар-
ске народности у .Угарској чињеница, и то која на

милијоне броји, и да није више питање, је лп то опа-

сно и кориено по угарску државу, него да је задатак,

удешавати ствар тако, да по слободу и Угарску др-

жаву буде безопасна и корисна. Шему је биће
~ мађар-

ске" дрн-саве јаено као сунце, а испред питања народ-

ности зарива као ноје главу у песак!

У томе и лежи Фатализам: што је мисао
„ мађар-

ске,“ т. j. таке државе, која би на себи скроз носила

тип мађареке народности, са одрицањем политичног

значаја и замашаја евима немађарским илеменима

што та мисао долази у оиреку и еукоб са другим двема

великим ммелима овога века; са миш.ву демокрације и

народности, и међу њих Је упала као међу два жриала.

Или ће се мацарска држава прилагодити демо-

кратској и народиоеној мисли, које једжа е другом, ако
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не j узрочној, а оно свакако v рецппрочној. тзајам-

ној свези стоје. и по томе или fee се Угарска према

тим мислима и тежњама претстројитп илп te
зрно

међу жрналима смлевено битп.

То је пптање !

И томе је питању панчевамкп поеланик др. Мих.

Полит-Десанчић тако узвишеног. тако топлог п одт-

шев.веног израза дао, да се Панчево са својпм посла-

ником, Српство са својим сином поноситп може.

Буџетска расправа, која је требала бити
у јесен

г. 1874, дошла је на ред тек Цебруара меееца г. 1875.

те је дала прилику дру Политу. да у повекој беседп

изрази сиоје мислп о државним Финанспјама Угарске.

а уједно да доведе у свезу рђаво Финанспјално стање

Угарске еа рђавом унутарњом политиком, и да при

таком етању упозорп угареке државнике на судбу

Турске.

Та је беседа гласила :

Беседа дра, Мпх. Полпт-Десанчпћа
4-ог фебруара г. 1575.

(По степограФијп.)

~Пошт. представнпчкп доме! Овагда, кад бих елушао

т овој саборипцп иападаје на пошт. г. миниетра фи-

нансија,*) свагда бих са сажа.вењем погледао на мужа.

кога је читав живот најчистије домо.вуб.ве, а кога Је

сутон живота неограничено пол-сртвоваље за отачбпну.

ал у коме је читаво данашње стање Угарске тако pehn

отелов.вено. Повесиица Ке сигурно споменути његов

претежак посао, ал ke тај посао уједно означити. као

радњу СиеиФОву. На жалост, такав је положај. да не

само кад би пошт. г. министар Финансија. него кад би

ми сви, кад би читава зем.ва помогла камен уз брдо

*J Старог Гиција.
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ваљати. камен бп ее опет натраг откотр.вао. Садаш-

ње жаностно Фпнанспја.гно етање гареке није нешто

случајно, није прелазно етање. него је чиста лосње-

дпца читаве једне системе. Када какова зем.ва оби-

латом снагом снабдевена у мирно доба, без пзван-

редне несреКе, без рата. без окупације ппак у тако

Финансијално стање дође. томе узроци морају бити пз-

ванредни. Једна или две неродице, иовчана криза, шта

више и еамо расипање у администрацпји никад неби

могли Угарску довести до понора пропасти, да је само

политична система друга била. Домољубно пожртво-

вање кадро је млого шта учпнити. ал где је политична

система рђава. ту је свако напрезање узалудно. Ис-

тина Француска као што је изволео споменути пошт.

г. министар трговине могла је платити милијарде,
али Угарска тешко да ие бити у стању успоставити

равнотежу у евојим Фпнансијама. јер Угарској оскуде-

вају увети за домоњубно пожртвовање.“

-Положај је р!)ав. како у обзиру државоправног

одношаја. тако и у обзиру унутарње
полптике.“

„У државним Финансијскнм питањима н у оиште у

државној Финансијској иолитици има нешто, врху чега

треба да је свака земља, свака држава еама са со-

бом на чисто. а то је: да ли политична сиетема, да

ли политичнн положај одговара Финансијској и др-

жавно-економној снази јој. Ово је једно другом коро-

ларијум. За то свагда остаје истинита она изрека Фран-

цуског министра; ~F

aites-noiis de la bonne , politicpie,
et nous vous ferons de bonnes financesA Али баш што

ce овога одиошаја тиче. то се v иовесници Угареке

као нека црвена нит всче нешто, што би се могло као

нека појава. као неки Феномен означити, и што ја у

у повесиици других држава не налазим, а то је тај

појав, да какова држава за љубав извесног иолитич-

ног положаја ужасне жртве чини, а никада да не
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ужива плодове тих жртава. Од мохачке битке Угарека

је страшне жртве доносида у крви п у новцу за одр-

жање велесплног положаја Аустрије; но у колпко је ве-

лесплни положај Аустрпје тврђшх постајао. у толико-

је политичан положај Угарске горп оивао: по тоие

Угарска је својим новцем потпомагала. да јој сопствен

положај гори буде."

„Но и сад пошт. доме, читаво садање Финанепјеко

стање даје се свести на једно једито питање. а то је

питање; да ли иодржавање велесилног по.тожаја Ау-

стрпје сачињава епецпФпчан државнп интерес Угарске?"

„Ја мислпм. да је ово питање веlт решено. решено

је поравнањем од годпне П7-е. но којим је начином

решено. то јасно показује жало.сно етаље Фпнанспјско

наше отацбине. У евакој држави пошт. доме, могу

се правпти екеиерименти до извеене гранпце. ал је

врло жалосно, када једне државе- биће, жнвот. глав-

нице- чптавих генерацпја жртвују ее нечем, тако нео-

граниченом неизвесном, тако јако ироб.тематпчном. као

што је велеси.тнп полжсај АуетријеА

„Пос.те огромнпх еветских догађаја. који су се у

послЛњем деценпјуму збилп, онај који држи велесилнк

по.тожај Ахстрије за специФиман државни интерес Ј-

гареке. тај уједно мора веровати у будућноет Ауетри-

је. Ја Kv признати, да ово може бпти предмет полп-

тичног убеђеља. а.ти пог.тедом на вр.то жалооно Финан-

етцеко стање наше отацбине. одношај према Аустрпјп

има одлучуј vfeij гнлив, па баш у том обзпру остаје-

евагда алтернатива; вероватп или неиероватп у будуК-

ност AvcTpnje. У ко.тко је Једно или друго по.тптично-

гледиште меродавно, могуКиа еу само два по.титична

правца: једно је иолптика конзервативаца, а друго је

политпка странке неодвнсностп. lertinni uon tlatnr. “

~Ако је tv веК струја конзервативна, онда јој не

може шткаква коалиција па пут стати. jej) конзерна-
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Tffiiiu! етруја, консервативна странка има евој}г пове-

сничку конееквенцнјт и ја мислим, да онај муж (Тиса)

који )е за ово 7—B година био најжешћи лротпвник

поравнања од г. 67-ме, да неће лТи у ту повесничку

отрују. Коалиција је могућа. али само као прелазно

стање.
ТТТта је та консервативна партија? питао је неки

дан Фрањо Пулски. пошт. посланички садруг. Но није

то питање. да ли је појам коне.ерватизма у Угарској

правилан или не, него се мора признати као Факт, да

)е v Угарској постојала, и да још постоји консерва-

тивна странка, и да та странка има свој известан по-

литичан правац. Вато баш са највеком љубопитљи-

boihTiv чекасмо беседу пошт. посланичког садруга ба-

рона Павла Шењеија. Ја ky признати, да је у тој бе-

седи у неком обзиру била мала дезилузија. Ал у једном

ја се преварио нисам, а то је то, да барон Шењеји у

овом дому, у овом сабору, јоште сада није могао раз-

вити сав свој програм. Консервативна странка има

своју излазну тачку, и ова је врло чиста. врло ло-

гична. То је та странка, која у Угарској најбоље пред-

ставља ону мисао: да лежи у интересу не само Угар-

ске. него и у интересу самог мађарског племена, да

подржава велесилни положај Аустрије, и да је тај ин-

терес тако силан. да му је потчињен и сам државо-

правни одношај Угарске према АустријиА

„Пб мом ехвакатву и консервативна странка и пошт.

левица имају своје додирне тачке, у колко т. ј. les

extremes se touchcnt. И једна и друга, страика жели

ревизију поравнања од 67-ме, само свака са свбга

гледишта. Дстле пак, док би ова ревизија била могу-

ka, дотле је и примирије могуко.“

„Становиште консервативне странке врло је чи-

сто. Ако велесилни положај Аустрије лежи у интересу

Угарске, ако је то специФИчно угарски интерее, онда

ваља дати монархији оно, без чега се тај велесилни



210
БЕСЈЕДА ПРИ БХЦЕТСКОЈ РАСПРАВП Г. 1875.

подожај. не би могао подржаватн, но ва.ва тако датп.

да Угарска не дође до пропастн. Ово пак поравнање

од 67-ме није унпнппо. Не варајмо самн себеЛ Порав-

нање од 67-ме створпло је две различпте државе, но

од којпх нп једна нгема снаге, да подржава велесплнп

положај монархпје. с дртге' стране пак не уједпњава

дово.вно снагу тнх двеју држава. да се трошковп око

велесилног положаја умале. Поред тога, тнттрашњи

састав сваке од тих двеју држава такав је, као да је
свака за себе какова велпка епла. Особито је тај адми-

нистратпвнп апарат у Угарској тако луксурпозан. као

да је Угарека за себе какова велевласт првога реда.

Пос.Ђедица такове државне системе мора битп Фпнан-

сијека ексхаурацпја (исцрп.вење), само с том разлпком.

да она држава, где је промет, обрт, трговпна. у опште

где су средства пздржавања века, да та држава може

дуже да се бори против те Финанспјске ексхаурацпје,

на против Угарска, која је упућена на по.воделство,

кад наступп једна две неродпце. једна новчана крпза

и нешто расипање у адмпнистрацпјп, мо.ра доКп до

понора Фпнансијске пропастп.
Како бп се ва.вало бо-

рити против те Финанспјске ексхаурације, која лежи у

државној системп монархије еа тнм нам је барон

Шењеји са евојим програмом дужан остао. Алп кон-

секвенције веК даног ирограма дају се лако повуКп.
Ако велееплни иоложај Аустрпје захтева безусловно

одржап.е заједничке војеке, а одржаватп заједничку

војску и хонвиде, превазплазц Фннансијект снагу Угар-

ске, то је наравно, да ваља хонвпде укинути. Томе

досљедно био би корак, да се поравнање од год. 6 7-ме

подвргне ревпзијп, но на корнст заједиичких поелова, п

на послетку, да ее установа делегација консолидује,

односно да јој се други сустав даде. То је чиета по-

литика, која држп, даје подржавање велесплног поло-

жаја Ауетрије специФичан пнтерее Угареке и мађар-
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ског племена. Значајна је. врло је значајна. господо,

она чпњеница. да се у опнгге беседа барона Шењеија

с таком нестрпе.Ђпвошкт очекпвала. Значајно је то

због тога. што то показтје, да је лнбералпзам А гарске.

који је еа поравнањем од 67-ме инаугтриран, коначно

до пропасти дошао: значајно је то и због тога, што

емо век у оној стртји, која је била и струја пре 15

година, кад ст старо-консеЈзвативци т год. 1860-oj сво-

јиж начинож хтели изравнати Угарску са Аустријож.
11

„Моје је мњењб то: једна алтернатива, да се на-

шиж Финансијскнж нево.вама пожогне. може бити та,

кад би се политика консервативаца прихватнла. али

онда наравно. да би још векжа жртвовали сажостал-

ност-и неодвисност Угарске."

~Др}г

га је алтернатива, да се нашиж Финансијал-

ниж невоњажа ложогне, политика странке независности,

алтернатива, која се састоји т сажосталности и неод-

висности Угарске. ”

„Вама Гоеподо, тажо на оној другој страии.

жожда се види ово питање врло теоретично. ал ја ky

да га схватиж са врло практичне стране. Ако је изла-

зна тачка у поравнању од год. 67-же у обзиру више

политике та била, да се велесилни положај Аустрије

одржи и утврди, и ако је ово специФичан државнн

интерее Угарске, па кад се ми ради тог интереса век

Финансијално унропашкујем® то је сигурно оправ-

дано питање, да ли се велесилни положај Аустрије од

доба год. 67-же заиста утврдио? Ако јесте, то за ово

ижа једиа проба, која никад .не вара, а та је проба; да

ли Аустрија ижа савезничку споеобноет. (С деснице:

ижа.ј Ја бар не знам, а не зна ни дипдомација, да је

тражена алијансија Аустрије, него је Аустрија из соп-

ствене побуде ступила у тројну алијансију, за што ?

то овде није место разлагати. Но ако је положај Ау-

стрије j тројној алијансији означен, и ако она евоје



сигурноети у таковој алијансији налази, која еамо њену

сдабост показује то управо мора бптп све једно. др-

жади ми 100.000 војника. 500,000 иди мп.шјон војнпка,

јер тиме никако нећемо импоноватп, ни Немаико] ни

Русији. Па кад ово пресудимо. да ее упропапхкујемо

ради једног уображеног подожаја. онда се тек v евој

светлоети показује политпка странке независноетп. Huje

господо евака држава сретна, која загзпма велеси.ши

положај. него је она с])етна. којој је унутрашњи строј
основан на слободп и неодвиеноети. Хтети светлити са

празнпм џеповпма п заузиматп уображен положај. то је

нешто страшно жалосно. За Угарску може само она по-

литика бити оправдана. која хоће да нам је отаџбпна ело-

бодна, самостална и неодвисна. она политика. која држп.

да нам је отаџбина од природе обилато обдарена зем.ва.

која је кадра издржавати своје синове. ал она полп-

тика уједно, која држи. да је мука и заелуга грађа-

нина угареког еамо његова п ничија другог.“

~Но самосталноет и неодвисноет Угарске није еамо

Финансијско. него велпко културно пптањеХ

„Од битке мохачке наша отаџбина као да је про-

клета бпла. није могла свом велпком задатку одгово-

рити, на који је позвана била, јер животна њена енага.

читав државно-културни развитак био је угушен у ин-

тересу одржаваља велесилног положаја Ауетрије. Где

би била култура наше отаџбине-, где би била будуГноет,

да нисмо били д])жанн v државно-економекој потчи-

њености. Па онда, кад је била прилика, да се вратимо

на законодавство од год. 48-ме. ви господо тамо на

оној страии. са поравнањем од год. (17-ме опет и опет

санкциониеаете (утврдиете) ту државио-екопомну пот-

чињеиоет.
“

„Рекох. да Је еамосталност и неодвиеност Угарске

велико културно питаље, али таково еамо онда може

поетати, ако се овај задатак ua основу природе наше
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отаџбине и у ЈјјЏЈ п|>аве демокрације реши.
Снага сваке

државе лежи л- народу, енага Угареке лежи у њеним

народима. Вама господо за еамосталноет и неодвисност

Угарске нл ждан је развитак демокрације, короларијум

пак демокрације j Угарској јесте, да дотичне народно-

сти сходан положај у држави заузму. У каквој Форми?

то је пптање будлВности, то је задатак културне борбе.

Немојмо само на силу оно хтети, немојмо са држав-

ним апаратом наеилно оно производити. што је зада-

так културе. културне борбе. Угарска има једно ве-

лико благо, које отвара широко по.ве зацгу оправдану

културну борбу свију народности, а то је муниципално

муниципалан живот. Али у обзиру тога.

вањало би имати мало резигнације, вањало би да она

народност, која је еада у поседу државне власти, да

се подигне на мало впше гледиште. па да са повере-

њем изађе на еусрет лшлијонима и милијонима грађана

Угарске друге народности.
У том обзиру увек оетаје

та алтернатива, да она народност, која је сада у по-

седу државне власти, ако жели осигурати самостал-

ност и неодвисност Угарсж, не може хтети уједно да

одржи онаково госиодство те народности, које је само

у народној државп могуће, и обратно. ако неће да се

одрече тога господства мора тражити наслона изван

земље, а то је садање стањеУ

„Ако ви ово последње желите, онда морате баш

ради Финансијског стаг-ва још у тешњу свезу ступити

са ЛустриЈом. Или ви мислите, да се нашим Финанспј-

скик невољама може помоћи на основу поравнања од

год. 1867-ме? Зло је миого веће, јер лежн у државно-

правном одношају са Аустријом, и у погрешној уну-

тарњој политици. Са малим сретствима неда се вели-

ком злу помоћи. Ваља имати на уму вишу политику.
11

„Овде би било место, да говорим мало опшириије
о предложеном- државвом прорачуну, али се бојим, да



у дугачкој беседи не бпх могао рачтнати на \ важсиу

пажњу пошт. дома. и за то не само да ky кратак бптп

него kv чптаво Финанспјско пптање једним малпм по-

тезом да ознаним."

~Фпнансијска наука, а оеобпто v порезнпм ппта-

њима има чудновату арптметпку. по којој често два

пут два не чпнп четирп. него више пута два пут два

чини ну.ту. Ја кад сам први пут прочптао прорачун п

порезне пданове пошт. мпнпетра Фпнанспје. нехотице

ми је на памет пала Фпнанспјална операцпја једног тур-

ског мпнпстра Финансије са подпзањем пореза. У малој

Азпјп, особпто у околпци Ангоре, још пре неколко

година. цветало је газдпнство са овцама. Ттрекп мп-

нпстар Фпнанспје рачунао је, да бп могао из тог цве-

тајућег газдпнства новп извор за доходак државнп

наћи. Дакле.м шта је чинно? Начпнпо је монопол од

марвене еоли, а поред тога је још подпгао порез на

ангорске овце. Он је рачунао, да ће тим начином др-

ждвни прпход од ангорскпх оваца најмање удвостру-

чити. Али пос.ведица била је та, да је становнпштво

плп продало овце, илп пх дало на касапнпцу. а к томе

велнки део становнпштва још се п иселпо. Фиианспј-

ска операцпја не само да није удвоетручила државни

п])иход са подпзањем пореза, него то подизање пореза

пмало је ту посљедицу, да држава ни доондашњп прп-

ход није добила. Прпход се редуцпрао на нулу. Пре

неколико мееецп читали смо у новинама. да у околици

ангорекој епротпња п глад ужаена пустошења чини, п

у томе можда пма велпку заслугу тај турекп миниетар

Фпнаиеије. То је баш оно, да по Фмнанепјској науцп у

гштаљима пореза увек има два Фактора: једно је др-

жанпа потреба, а другр порезна
способноет станов-

ништва: ако се ова два Фактора не комбинирају, онда

често може да чш-ш два пут два нулу. (Тако је -

крајња левица).“
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_Ја е моје стране не .могу себи претставити како

мпс.ш пошт. г. миниетар Финанеије евоје поревне п.га-

нове оживотворити. Ја v Финансијским питањима ни-

сам баш стручњак, а.ш ппак познајем она напена, по

којима држава мора поступати у порезним питањима.

ако неће да поетане најкрвнији непријате.в ггрема ста-

новнпштвт. Финансијека наука то учи, да држава сме

узети порез само од оног еувпшка, који остаје не само

после потребе за продукцпј}’ него п за репродукцпју.

Ал где смо ми? Мк се налазимо већ у трећем стади-

јуму. порез не узима еамо оно, што је ..нужно за ре-

продукцију и продукцпју, већ се дотипе и саме глав-

нпце. Изволите питати званипне новине, па ћете се

уверити колко има ексекуција за порез, које се прос-

тиру већ и на главницу. Где држава тако далеко иде,

ту она постаје најкрвнији непријате.в према станов-

ништВу, и оно попиње бегати. као од свог правог не-

пријате.ва. Старо је искуство, да кад порез не одговара

порезној способности становништва, да онда њуди по-

стају као нека врста птица. која иде тамо, где јој је
бо.ве поднеб.ве. Жалост је, што је и у Угарској већ

попело изсе.вивање ито од стране самих Мађара; селе

се у Романију и Србију, где је порез мањи."

~Вели, се да Угарска није са порезом претерећена,
и да у другим цивилизованим државама још више по-

реза плаћају, па да је ово добро, јер* потискује људе

на већу продукцију.‘ !

„Ово не само да не стоји, него је ужасна сатира.

Ја се усуђујем тврдити, да се у питавој Европи не

плаћа ,тако грдан порез као у Угарској, јер је у нас

баш она врста иореза највећа, која је најосет.вивија.
У Угарској директни порез износи 80°/ 0

питавог др-

жавног прихода, док исти порез износи у Енглеској

IЈ°/
0 . у Француекој 14°/о, J Холандији и Белгији 21 °/0

у Аустрији. Пруској и Руеији 23%. Дакле Угарска је
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са директним порезом т.ако оптерећена. да то.мс при-

мера у читавој Европи нема, а то је баш она врста

пореза, која је најосет.Бивија. јер из џепа управо у

порезно звање иде. Ал и у опште- Угарека је са по-

резом претерекена, јер грађанп Угарске пдакају на

главу више пореза. него грађашш Русије. Швајцарске,

Норвешке. Шведске. Даније, Шпањолске. наједнако

плакају са становницпма Холандије п Белгије и само

мање од становника Аустрпје, Енглеске и Италпје. Но

ко бп смео тврдитп, да је газдпнство n порезна спо-

собноет грађанина Хгарске иста, као грађанпна Бел-

гије и Енглеске?! Даклем ако се то тврдн. да Угарска

са норезом нпје претерекена. п ако је то гледиште

меродавно у Финансијској политпцп наше отачбпне. онда

безусловно мора сњедовати Финанеијска катастроФа."

~Па -еад нек ми је допуштено, да реаеумирам оно

што сам казао. Из заплета Фпнанеијекпх за нас нема

другог изласка, него да се базпс поравнања од 67-ме

илп рашпри или стзи, одиосно државноправна само-

сталност и неодвпсност Угарске успоставп
tertimn

non clatHr.“

„II пошто еадања влада како у државно-правном

питању, тако и у унутарњој политицв не показује тен-

денцију. с којом би се нашим Фпнанепјским нево.вама

могло помоки, то не могт нмати иоверења у таковој

влади, и не могу ф
гласати за предложенп државни про-

рачун. У том смислу подноси.м у име моје и мојпх

другова један предлог за одлукуА

„Још само неколико речи па да заврншм мрју

беседу.“

„Ја не змам, да-лп она велика дезилузпја. која је

уењед поравиања од год. 67-ме, у Финансијском стању

наступила, да ли неке још у векој мери настушгго. у

онрј вишој политици, која је била при склапању по-

])авиања од год. 67-ме меродавна, особито у обзиру
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оне политике. којаје према источним народима заузела

непријате.БСКи положај и којој је домашај на унутар-

њт политику према народности.ма тако осетљив. Ја

згислим. господо, да не може лежати у ннтересу Угарске.

v интерееу међарског народе. да заузме непријатељскп

положај према источним народима. (Не. не, с крајне

левице.) ТТТто се пак нашег положаја. што се тиче

Срба у Угарској ту ваља нешто свечано да изјавим.

(Чујмо, Чујмо!) Наш положај у Угарској није питање

државно. није питање саједињења са источним наро-

дима, к томе оскгдевају наравни увети. Угарска нема

Бенецију, Бачка и Банат нису Венеција за Угарску.
Ако нас дакле беде сеиаратистичним државо-протнвним

тежњама. то само може бпти излика за прогонство н

за извесну абсорпцију. Та гоеппдо, и ми емо синови

ове отачбине. и ми имамо љубави и пијетета према

нашој домовини. јер смо се и ми крвавилп за ову на-

отаџбину. Тамо доле у јужној Угарској нема једне

стопе земље, која неби била орошена српеком крв.ву

у обрану отаџбине. Ал у оно доба Срби и Ма|ари

заједно стојаше у обраии отаџбине. етајаше као по-

борници хришћанства, културе и цивилизације. У ово

доба заједно стајаемо, заједно крв иролевасмо, заједно

мресмо за отаџбину. У оно доба врлесмо једно друго!
- Опасно је, врло је оиасно време за Угарску. Тамо

на истоку показују се век
црне пеге, предзиаци велике

буре. Та бура господо требало би да нас нађе као

браћу, као праву браћу, ти знаци требало би да нас

опомену да сиасемо отаџбину! Али ако ви господо

устерате рђаво схваћену лолитикг, ако ви господо

великн културни задатак Угарске неби хтели упознати,

ако бн хтели променути природу Угарске, ако се љу-

љате у великој илузији, да је државна моћ, која је у

овај мах у вашнм рукама, уједно ваша еопствена сиага

и ако ви ту државну моћ уаотребљуЈуки или злоуио-



треб.Ђујућп хоћете да станете на пут кудтурном раз-

витку мпдијона грађана Угарске. ако вп напосдетку

господо. хоћете да постанете непријате.нп осдобођења

источиик народа. непријатељи култ_уре и цивпдпзацпје;

онда будућност Утарске нпје пптање кудтуре. него

питање сиде. п онда кад настане велпка катастроФа

на пстоку, може настати од чега да нас Бог canv-

ва п за Угарску друга катастроФа. само с том раз-

дпком. што онда нимбус сдободњачког рата (а szabad-

sag harcanak nimbnsa) неће бшти поред онпх. који су

учиипли одвисну судбу Угарске од судбе Аустрпје и

Туреке. (Азрујаноет у с.абориицп,)"
..Модим да се преддог за оддуку ирочпта и штампа."

Иредлог за одлуку.

Погдедом на то, што је жадосно Финансијско стање

наше домовине резудтат само погрешне унутарње поди-

тпке п рђаве примене нашпх државоправнпх одношаја

према Аустрији;

погдедом на то. што је поравнањем од г. 18G7 до-

бнвена угарска државна мођ упопреб.нена непрестанце

искњучиво у корист измајсторисане супремацпје једне

народностн. ади на штету опште слободе и опште цп-

видизације, те тако постаде нуждан све више компли-

цирани и скуп адмпнистративаи организам а покрај тог

још важећи закони не беху ни дово.ђно ресиектованп ;

иогдедом иа тб, што Је при такој унутарњој сис-

темп и при правним одношајима немогуће смањитп и

тако век ирекомерие терете зем.ве. а још веће терете

да зе.мља неби поднети могла;

погдедом на то. што се садања влада идентиФп-

ковада еа садањом снстемом, те иреголеме терете по-

држава. предлаже додепотиисани у име своЈе сврји.ч

начедних другова:

да иоштовани предетавнички дом не прими подне-

сени предрачлн за основ специјалне дебате.
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. Овај преддог наравно да је мађарска пеКива од-

бацила. Подуппрали су га само народноснн посданицн,

а наиме МилсгиК и Бабеш j њиховим говорпма.

У оно доба. кад је Полит у буџетској расправи

говорио, ломила се ствар о промени владе. Барон

ГПењеји са консервативном странком имао је изгледа

да дође на владу.
На то је и Полит веК

у својој бе-

седи. реФлектирао. Но главиа мисао у Подитовој бе-

седи која је свакојако оправдана, била је та: да Угар-

ска баш због својих рђавих Финанеија мора или раши-

рити или сузити све.зу са Ауетријом.
После буџетске дебате, наступила је значајна ми-

нистарска криза, која је имала за пое.ведицу важну

Фузију меКу двема великим мађарскпм странкама: де-

аковом и средњом левицом. Посњеднца Фузије
била је : улазак Тисе у министар е т в о.
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IX.

Фузија деакове странке са средњом левицом.
Улазак

Тисе у министарство. Лрво стуаање Тпсино. Ра-

сирава о MaijapcKoai иозоришту. Товор ЈТолитов од 13.

аирила IS7S. Тиса
ирети са „смрвљењелг народности.

ЈЈризор у угарском сабору. Трој иериоде саборске.

Саветовање у народносном клубу ире рШласка.

Нови избор Нолитов у Нанчеву. Ноши резултат пзбора

за народности. —■ Расирава о адреси. Беседа Ноли-

това од 16. сеитембра 1876: Таква је и каква би требала

да je ЈТарска.

Никад министарска криза j Угарекој није од та-

кога замашаја била као кад је мпнпстаретво
Бнтов-

.кево 12. Фебруара 1875 отступило. Буџетска раеправа

управо ннје бнла ни довршена, већ буџет еамо поеле

генералне дебате у опште прпмљен, а седнице еабор-

еке буду на непзвеено време одгођене. Дуго и дуго

се ломила етвар. Консервативна странка са Шење-

јем имала је велика пзгледа да ступи на владу, п двор-

ски кругови у Бечу јако су то желплп. Но Деакова

странка и сам Деак, а особпто Андрашија, нпеу билп

за консерватпвно министарство, јер ev ее бојалп да ће

поравнање од г. 1867 можда трппти уштрба у корпст

Беча. Осим тога коисерватнвна странка, није имала

дово.внпх елемената v сабору, да може већпиу образо-

ватп. Деак препоручпвао је Гпцпја, мпнпстра Фпнан-

сије за председипка мпиистарства.
БГо Гпцп. чим је



био отступпо са мииистарством Битбвљевим, није хтео

више да зна за портФењ министарски. Гици кашње

бл-де изабран за председника саборског.

Но баш Гици, који је са Тисом водио средњу

левицт, својим пређашњим тласком у Деаково мини-

старство као министар Финансија, потресао је опози-

цију средње левице против поравнања од г. 1867 и

показао је могућност сиоразума ове странке са Деако-

вом. Зем.виште дакле било је веГ приправљено за фу-

зију меДу ередњом левицом и Деаковом странком.
За

то, чим је Тиса у буџетекој расправи само пружио

прст помирења Деаковцима, они радО'стно прихвате

читавл' руку. Јер заиста. Деакова етранка није имала

кл'да. У земљи јако дискредитирана, тешко је могла

дочекати нове изборе, што су на прагу стојали. Деа-

кова странка морала се ма с којом странком Фузиони-

рати, да колико толико влает у својим рукама одржи.

Фузија са консервативном странком није јој годила, а

није била ни еигурна, да ће при изборима према сред-

њој и крајњој левици моћи већину задобити. Дакле

фузија са средњом левицом, чим је ова изјавила, да

према ..жалостном
11

стању земље „одлаже“ опозицију

иротив иоравнаља од год. 1867 та Фузија добро је,

дошла била Деаковој странци.

Чим
ссг}

г се обе странке у том обзиру епоразумеле,

то је лакше ишло са саставом министарства. Наравно

да је Тиса. вођа средње левице, морао ући у мини-

старство. Но Тиса тада још је био persona ingrata у

дворским круговима у Бечу, те није могао одмах по-

стати ми нис тр о м-п редс ед ни ко м; он се морао

задово.вити. да за кратко време буде министар уну-

тарњих послова. Министар-председник пак постане доон-

дањи министар око особе Њег. Величанства, persona

gratissima на двору: Бела Венкхајм.
Чим је Тиса ступио v министарство, био је од.
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стране опозиције нпшан најжешких нападаја. ..што је

своја начела изневерио." Неки нлановп средње левице

придружише се крајњој левпцп, некп Деаковци пак

ис/rviie пз Фузионираног „либералног" клуба. II кон-

сервативна странка према тој фтзпјп нпје могла оетатп

у свом положају. Наскоро после, свп елементи. којп

беху против Тисе: пз преДашње средње левице, Деа-

кове странке. а особито консерватпвне странке, саставе

нову странку: умерену опозпцпју, коју лпберална. Тп-

сина странка назва због разнолпкости елемената у њој:
habarek part (шарена етранка).

Народноснп посланпци, пјаема великом догађају

фузије, бпли су v први мах заеталп. какав ke положај

заузети. У народносном кдтбу посланик романскп

Бонн*), крјп је био у средњој левпцп. жнво се заузи-

мао, да народносни посланпци пзафу прпјатењскп на

суерет новој влади. Но наскоро ступање Тиспно про-

тпв народностп, могло је уверити народносне посла-

нике, да је нова влада против народностп, далеко

гор а, него пређашња Деакова.

Тиса, који је био жеетоко нападан од опозицпје

маДарске, што је „изневерпо своја начелаД гледао је

да ово забашури тиме, што је сваком прплпком у са-

бору маДарство и мпсао „мађарске државе" нагла-

шивао.

Још за времена, кад је Тиса био вођа опозицпје.

нпје пропуштао никоју прплнку, да се против нема-

ђарских народности са свом жеетином не пзрази. Ви-

дило се то j оној великој беееди његовој од 3. јула

1874, што ју је држао против Полита, кад је овај

споменуо састанак „код Фнлиштја.
“ Као министар, Тиса

је једва чекао на прилпку, да „
енергично“ ступи про-

*) IБему је после Тиса дао јавно бележништво у Араду. Од Срба но-

сланика био jo Јован Матић у средњој левицн. II он је постао јавним беле-

жником у Новом Саду.
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тпв народности. Така прплика дала му ее у једној до-

ста незнатној расправи.

Дана 13. апрпла 1875. била је на дневном реду

раеправа о законском предлогу ради мађарског позо-

ришта. У тој расправп устане Милетић и разложи,

да Мађари из зема.вских еретстава потпомажу њпхове

нар одно-култур не цељи, а народностима за њпхове

кхлтурне це.ви не дају ни крајцаре, да су новосадској

српској гимназији одузели земаљску потпору, исто тако

као и романској у Брашови. Шта више, да еу сло-

вачке гимназије, што су Словацп сопетвеном муком

подигли. укинули. На послетку рече МилетиК. кад би

он био члан мађарског народа, који има тако богату

аристокрацпју и тако велику варош, као Будимпешту,

да би се он етидио, да за мађарско позориште из

земаљских сретстава потпоре тражи. Ради овог говора

био је МилетиК предметом жеетока нападаја, но он

међу тим после свога говора изађе из дворане еабор-

ске. Др. Полит, који није ни мислио у тој расправи

учествовати, држао је. да Ке раздраженост ублажши,
ако разложи, да је начелна разлика у схвакању овог

предмета, међу МилетиКем и народносним посланицима

с једне и Матри.ма с друге стране. Но Полит место

да је ублажио духове, он их је још векма раздражпо.

Тадањи кратак говор Политов и одговор Тисин, као

и реплика Политова, гласилн су овако :

Др. М их. По л и т-Д есан чи К:
„
Оио, што је посла-

никМилетиК навео, јесте питање начелно. И начелно пи-

тање у опште је, да ли ствар позоришна које народноети

појединце може (живо противословље, немир) и доћи

пред ово законодавно тело Угарске. Ја добро схватам

ваше гледиште. Ви
претпостављате, да је Уга.рска др-

жава једнога народа, и онда дабогме, да и питање

народног позоришта може се изнети на среду. Али

ми нисмо тога мњења. Ми држимо, да је Угарска др-
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жава народносна (велика впка), и онда ее ова отвар

или не сме овде покретатп. пдп се мора брига водити

и о позориштЈ оетадпх народностп. (Ларма.)“
..Ви можете овде. где ете v већишт.

декретовати да

је 3
гарска држава једног народа. адп не можете рас-

декретовати статистнке а ова потврђлје. да cj нема-

ђарске народности v већпнп. (Ведпка дарма. бхрно

порицање.) Поштовани г. извештан рече, да се овде

не тиче придога на маџарско' позориште, већ распода-

гања фоидом. Ако је тако. онда овде треба расправ-

љати и о фондј сјшског позоришта, (гдасови: београд-

еког позорпшта.) не београдског. ми Србњи имамо и

овде позоршпни фонд. Докде год дакде нпје v вашој

моћи, да од мпдиона Сдовака.. Србања и Рммуна начи-

ните Мађаре. све донде не може се овде расправњати

ства-р позоришта једног народа. (Буран немпр. ве-

дика дарма и порпцање.)"

Министар Тиса; „Пошт. доме! Поштованп пред-

говорник веди, као што се овде може расправити етвар

мађарског народног иозоришта, да исто тако може

овде бити говора и о српеком народном позоришту ;

за тим рече да.ве. да је j томе раздика v ехватању.

што ми Угареку држимо за државу једног народа, а

да он не деди е нама то мњењеЛ

„Ја еам тога мњења. иошт. доме. да је Угарека ието

тако држава, као што ev понајвише п друге дјзжаве-

европске, где гтђани разне језике говоре и раздикЈЈу

ее по народноетима. али зато ипак те државе имају

само једио п.ме; Француека, ерпска, тамо румуска, овде

пак мађарска (одобравање'). Примећујем овде још, да

то није пцтање, како ко схвата (жпво одбравање).
него то је етвар закона (живо одобравање са свих

страна) н пошт. посманик може, ие браним, j еред кј
ke

ове дреко изиоеити на видик тај свој иазор, који од

мога одстЈпа, и управ супрот закону иде јер овде



заклања оветиња к v k:e ову и безаконо изуштену реч. ади

ja га чиним позорним да пазп, да не проба ван ку ße ове

ширпти ни остваривати таког законопротивног ехватања

(опште бурно одобравање и пљескање дуготрајно), јер

у часу. кад то покуша, уверике се о том, да у пркос

евекодаком иодмукло.м подривању, мађарска држава

доста још има снаге, да смрви своје неприја-

те.ве. (Некодико минута трајно п.вескање, и.вен-вика

и одЖбравање са свих стране; бурагг немир у чита-

вом сабору. Одобравање расте све већма и траје ми-

нутима).“

Др. Мих. Полит-Десан чић: „Молим за реч, да

емисао својих речи разјаснпм. Чудо ми је, како може

поштовани господин министар унутрашњих послова

претпоставити о мени као јуристи, да ја не познајем

границе. које угарски закони постав.вају ради једин-
етва државног. Нисам ја говорио о политичном на-

роду. који у држави може само један бити, већ сам ја

говорио о народностима у држави. И у том погледу

тврдим ја и сад, што рекох: да разлика између на-

родне и народносне државе постоји у свој Европи.

(Глаеови: Доста.)“

Председник моли сабор. да се врати к мериторној

расправи.

Призор у сабору био је неописив. Горње белешке

стенограФске само су слаба слика онога, што ее дого-

дило. Кад су сабор и галерије стале п.веекати Тиси, то

је било као у позоришту када се јако п.веска, па мало

престане и опет на иово почне п.вескање. При том др.

Полит иште реч, али од силног п.вескања и „Eljen
11

Тиси, не чује му ее глас; др. Полит напослетку прекр-

стио руке, па стоји и чека да се бура утиша, те да

може до речи доћи.

Мађареке новине ковале су Тиеу у звезде. што j’e

15
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„утукао народности
и

*) п што је нападај на „идеју на-

ђарске државе“ тако „енергично“ одбпо. Но не сано

мађарске новине, него п бечке новине. у оно доба. кад

је цветало пријате.вство немачко-мађарско одтшев-

љено хвалише ~енергпју“ Тисину
пјзотив народностп.

II тај правац, којим Је тада Тиса пошао. задржао

је он за чптаво време свога министарства. Ако се за-

меравао Мађарима попуштањем према Бечу, то је гледао

да ово свагда заглади са полптиком протпв немађарскпх

народности. НаЈми.шЈа му Је била ствар, кад мт се

даде прилика, да у сабору против народноетп перорира,

јер тада Је био сигуран да ће
му све странке одо-

бравати и да ће
му се популарност дизати. Др. По-

лит му Је једаред у том обзиру казао, да он (Полит)

неби смео у еабору нпкад проговорпти. јер свагда даје

прилику министру, да до ..ЈеФтпнпх лаворпка
:

' дође.

Напоелеткт ту Је тактику Тпспну п крајња левпца уви-

дила, те Тиси где коЈи пут довикнвала: olcso baber

(Ј еФтина лаворика).

Ступање Тисино
протпв народноети и чптава ње-

гова политика морала Је брзо народносне посланпке

уверити, да Је борба са таком владом. која ни од какве

мере против народностп не зазире. која Је себп за на-

чело поставнла, да „сатре“ и „смрви“ народности

да је са таком владом споразум немогућан.

Пошто се краЈ периоде саборске приближивао, и

пошто су пзбори за нов сабор на прагу билп, то се

пре разласка саетане народносни клуб да се поеаветуЈе

о држању код претстоЈећих избора. Обзпром на поли-

тику Тисину против народности. неки поеланици (мефу

њима и Полит) били су тога мњења, дајош пре свр-

гаетка еабора, народноснп посланици даду од себе из-

Јаву у обзиру иоложаЈа народностп, те да са том из-

*) У једпом мађарском шаљивом лиоту иила је тада карпк.ттура: Како

грдна песница Тпспна смрвљава главе Милетића п Полита.
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јавом иступе из eaoojDa, па онда да се народноети при

новим изборпма не тптштају у изборе, једном

речи, да се баце на по.не паеивне опозицпје од

приллзке као ерде.Ђеки Романи. Но после дуге и же-

стоке расправе већина закљупи, да народности учеству-

ју при новим изборпма. Главни разлог ме|у осталим

бпо је и тај, да ако народноени посланици при посто-

јеГим околностима и не могу имати успеха, да је ипак

важно, да се од времена на време чује глас народно-

сних посланика као жив протест пјлотив нове мађар-

ске политике.

То је био последњи састанак народносног клуба.

После тога, са новим изборима, народносног клуба
више није ни било.

Прп растанку сабора. г. 1875., Тиеа је за еобом

имао огр|мну странку. Није се могло сумњати, да ke

и при изборима владина странка огромну већину задо-

бити. Положај и саме ма-ђарске опозиције, био је

врло тежак, положај пак народносне странке био је

још неизмерно тежи. И заиста, при новим изборима,

српски и романски поеланици пропадоше при избо-

рима једни за другим (и сам Бабеш пао је при из-

бору). 0 Словацима није могло бити ни говора.
Само

Саси у Ерде.ву добро се одржаше. Од српских изборних

•срезова оетаде само шајкашки и панчевачки срез. Шај-

кашки срез, пре избора још, уступи др. .Лаза Костић

дру Милетићу. У шајкашком срезу б}где Милетић, а у

панчевачком срезу др. Полит за посланика изабран.
У Панчеву у овај мах избор није тежак био, премда

је владина странка свога кандидата поставила и живо

у избору учествовала. Но Панчевци еу тако сигурни

били за тај избор, да су могли дру Политу тачнб озна-

чити време, кад треба да приспе у Панчево по свр-

шетку избора.

Избори за тај нови сабор год. 1875 имали су по



Србе врло жалостан резултат. Од срнских посланпка

народне етранке. нашлп су се еамо Милетић п Полпт.

Није било ни Лазе Костића. нп Нпке Максимовића, нп

Шандора ТриФунца.*) Тако псто је бпло п са Рома-

ш-хма. Осим Доде и Козме није било романских посла-

ника народноене етранке на том caoopv.

При расправи о адреси два српека поеланика

поднесу посебну адрееу.
Милетић је адресу саставио.

а Полит је уз ту адресу држао беседу.
Та беседа Полптова

таку је пажњу таки из по-

четка на се обратпла, да је говорнпк на же.ку сабора

морао се попетп на говорницу (што у угарском eaoopv

ретко бива). Главна мисао Политова у тој беседи била

је та. да покаже. каква је Угарска. а каква бп тре-

бала да је; да покаже, да ее начело народностп може-

у еклад довести са жупанпјском уетановом. На по-

слетку да укаже на важност псточног пптања по-

Угарску.
Та беседа гласила је :

Беседа дра Мпх. Иолпт-Десанчпћа
4. сеат. ISTS.

(II о стеноr раф и ј и.)

~

Поштованп доме! Парламентарни живот Угар-

ске за ово. осам година налазио се у пзванредном ста-

њг. Раеправа великих начела, одношај Угарске према

Ауетрији, гледишта о самосталности и неодвисноетп

Угарске разделпше читаву зем.ву на две велике-

сТранке.‘
Ј

„Редован, добротворан парламентарпзам. стварање

закона, иницијатива реФорама, беше потнштен од др-

жавоправне раелраве. Заиета ово беше изваиредно

стање. Но од када се створи ФузиЈа двеју великих стра-

*) Мпша (Жбовљевић иродрво је у Кпкпндп, али као владин канди-

дат. Прво вреле ишао је и у клуб владине странке, тек у пдућој иернодп

1878—1881 нрпближно се еасвпм народној странцп, особнто од времена.

велпке расправе о увађаљу мађарског језика у основне шко-ie у г. 1879.
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нака, види ни се да пошт. влада хопе да сведе у на-

равно корито ток парламентарног живота. Оамо овом

ја препиегјем краткост и једноставност преетолне бе-

седе. Но под извесним уветима ово неби била никаква

погрешка него само добит."

~У уставним државама. где cv одноптаји уређени,

где ее уставни живот у оиредељеним Формама показтје,

где се и странке у пзвеетном правцу на опредељеном

државоправном основу крећу престолна беседа не

може и не треба да буде што друго, до означен посло-

ван програм за парламент.
Ово ми се пини да је тип

и садање преетолне беседе, коју ја no уставним ндче-

лима само као изЛив садаље пошт. владе сматрам.“

„Престолна беседа у главном упућује на финднци-

јална питања. Нема сумње, пошт. доме, да су Финан-

цпјална питања у опгате, питање царине и банке нао-

соб од велике важности по Нашу отаџбину. Но да ли

је оеим Финанцијалних питања. стање наше отацбине у

таком добром реду и поретку, да мирно и ведрим че-

лом може гледати будућности у очи ? И за само срет-

но решење Финанцијалног питања, постоје ли главни

увети, поетоји ли у народима Угарске родо.нубље, ро-

дољубиво пожртвовање за отацбину? Постоји ли оно

одушевљење, које је кадро од отацбине сваку опаеност

отклонити ? Ја ее бојим да би морао на сва ова пи-

тања са „не“ одговорити.“

„Најновије доба показало нам је неколико стро-

јева државних, који е поља изгледаху јаки. чврсти, али

који се показаше изнутра слаби, беснажниУ

„Аустрија за време Вахово виђаше се снажна,

беше велесила, пргављаше савезе, имађаше велику вој-

ску. Али један спољашњи додир, и читава се система

сруши. Наполеонова Француска тако се моћна видида,

да је читава Европа реч императора на Сени са стра-

хом очекивала. У законодавном телу, у кору лежи-
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слативном, читава опозпција састојала се пз пет л.уди.

Један спо.вашњи контакт, п питава се епстема сртши.

те даде за право оној незнатној мањини."

~Ја неку ‘да тврдим, да ее Угарска сада у оном

истом стању налази као Аустрија за време Бахово. То

већ због тога небп стојало, јер Угарска пма сада уета-

вност, има свој парламент. Алп баш у том обзпру..

што се тиче уставног u парламентарног живота. Угар-
ска се налази у абнормалном стању.

и

„Ко познаје главне увете парламентарног жпвота,

којп зна да парламент треба да је веран пзраз во.ве

становништва једне земл.е. ко то зна. па познаје право

стаље Угарске, тај мора
бити јако изненађен од оног

великог противуслов.ва, које постоји међу становнпш-

твом Угарске и његовим парламентом. Ово је таква.

енигма, такова загонетка, да ју нпко неби знао одго-

ненути, док иеб.и повееиица парламентарног жнвота

Ј гарске ту загонетку разјаснила. Течајем чптавпх ето-

лећа Угарску је племетво претстав.Бало. Но племетво

читаве Угарске сливало се v једну народноет и то беше

мађарска народност. По томе дак.те Угарску је свагда

мађарство претстав.вало. Пос.ведица тога била је та.

да је Аустрија . . (глаеови: Чујмо! Нека се попне на

говорницу! Говорник ступа иа говорнпцу.) Рекох

да је тог хпеторијског чина поељедица та била, да

Ауетрија свагда кад се хтела погађати еа Угареком.

наравио да ее погађала еа онима, који су Угарску у

парламенту претстав.Ђали. А још века посњедица тога

била је та, да Аустрија колико је пута била принуђе-
на попустити Угарској, да је уједно државну власт

уступила оиима, који еу Угареку у парламенту прет-

стављалн. Тако то беше г. 1848. тако 1567.“

„Но шта то значи имати у рукама државну власт,

то у западној Европи врло добро знају из парла-

ментарног жпвота, знају, да кад само једна странка
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и.ма државну влает у рукама. да је то велика еила, но

о том не могу ни појма имати, каква је то голема

дивовека сила, кад државну власт једна народност у

рткама има, и само кад би ово знали. онда би тек мо-

гли одгоненгти ону загонетку: да ми народноети, који

смо у Угарској у великој већпни (гласови порицања),

да смо у парламенту v са свим незнатној маљинп.“

„Поштовани доме! Кад парламенат није израз ста-

новништва једне зем.ве. то се рађају изванредни, проту-

наравни одношаји. Није дакле само Финансијално пи-

тање оно зло, од кога болује наша отаџбина. Зло је

мнпго веће. Не ва.ва система, не ва.ва илавно начело,

које је меродавно: да се једна народност са државом

истоветујеПКретање). Ово није само Фраза; то мора

свако гвидити, којп је иоле знанствено проучио праву

нарав државе.“

~И ово што.ћу сада ' рећи, то је моје знанствено

убеђење, тако јако убеђење, као што је математично

са 2X2=4. Држава је синтеза зем.вишта и народа.

Свагда народ ствара државу, зем.виште никад. Но на-

род постоји само као поједина народност. По томе

дакле у народности садржан је елеменат, који ствара

државу. Али нема свагда за сваку народност увета за

стварање државе, и где тих увета нема, то се сложе

више народности, па створе једну државу. Но у на-

родности остаје свагда државу стварајући елеменат.

Тај елеменат неда се уништити, већ га вања задово-

лвити. То пак не може бити тим начином, да се томе

елементу даду сви атрибути државни, јер би се тиме

уништило оно, што се хтело створити. Дакле ва.ва

народност у другом правцу задово.вити. И ово може

бити само у држави и кроз државу. Срететво је к

том државна администрација. Овде мп ваља нешто

врло важно нагласити (чујмо!).“

„Питање народности у Угарској ннје питање др-
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232 КАКИА ХРЕБА Да ЈЕ УГАРСКА.

жавно, али није нп ефго пптање упохребе језпка. већ

је питање админиетрације. Ако вп миш.васте решити

питање народноети као питање употребе језика, то не

могосте ни нае. ни вас задово.Ђити. За то закон о

народностима, или га ва.ва са свпм укинутн (опште

одобравање), или га заменити други.м. (Глаеовп: Да-

кле кемо га са свим укинути) илп га заменити дру-

гим, но еа гледишта админпстрацпје (Гласови: То

нећете дочекати)."

„Адмпниетрацнја то је велика рен. Наука о

администрацији нова је наука. модерна је наука. Од

кад државе постоје било је адмнниетрацпје. али наука

о адмннистрацпји није давнашња. једва ако постоји од

неких 30—40 годпна. Од кад је администрацпја по-

етала науком, пронашла је да свака држава има своју

повеетничку административну еиетему. II Угарска има

таку, историјску адмпниетративну спстему. То ннје
ни енглески каунте, (countv) ни швајцарскп кантон, ал

нешто. што се п једном п другом прпблшкава а то је;

жупаннјека еистема.
“

„Нпје то пптање. господо, је ли слободно дати

молбеницу котарском суду на српеком, словачком или

романеком језику, већ. је то питање. да на основу са-

моуправе. општине, вароши, жупаније добију типус,

значај иоједине народноети, тако да ее сваки грађанин

Угарске: Србин. Словак, Роман, Оае оеећа као у

својој кућн, те да није странац у сопственој отаџбпнп.

Не пада мп на ум систему кантонску Швајцарске са

системом угарских жупанија сравњнвати, ал по новпјој

рвФорми, која је спроведена у Швајцарској, суверенитет

кантонски нема толпко атрпбута државног колко атри-

бута самоуправног.
Ја еам хтео еамо толпко рећи, да

тамо где се држав.ванин као у евом дому осећа, да тамо

нема жеља, које иду изван гранпца државе. Талијанац

у Тесинском кантону Швајцарске, свако добро желп



Талијаншха v кра.Ђевини Италији. али га тамо никаква

же.ва не вуче, Француз у кантону Женевскоах никад

није завидио величини Француске. Тиме неТу да рек-

нем, да се у Угарској уведу кантони, него сам хтео

само то petn, да би се у жупанији угарској могла наћи

.архимедова танка, са које би се могло решити пп-

тање народности по правици и на основу државног

права Угарске.
“

..Поштовани доме! Ви сте са гледишта ваше на-

родности са муннципалним законом автономију, само-

управу жупанијску скоро сасвим илузорном унинилп и

сада све више и више тежпте централизацији. Зашто?

Опет са гледишта ваше народности. Но куда то води?

Господству племена. Г осподство племена пак ако на-

стане у Угарској, начиниће од питахва народноети не

пнтање административно, већ питање силе. Но пи-

тање силе не може се дуго одржати, јер напредујуВа

цивилизација као што је укинула господство властеле,"

тако ће укинути и господство племена. Н у овом обзиру

врло се чудновата појава показује у Угарској. појава,

што стоји у свези са заплетима на истоку. (Чујмо!)“

~У читавој Европи: у Еиглеекој, у Немачхсој. у

Француекој, у Италији, свуда имају извеетне симпатије

за усташе хришћанеке, само у Бечу и у Пешти воле

Турке. (Кретање). Новинарство је ту турскнје. него

сами Турци у Цариграду, шта випхе један пештански

лист, који етоји у евези са угарскнм министарством и

•са миниетаретвом изванских поелова у Вечу, назвао је

у
г сташе пустајијама и лоповима. (Кретахве.) Ја пошто-

ваии доме, предпоетављам од чаети мађареког народа,

од оног народа који је у повесници толико страдао,

који се и сам морао ослободити од турског јарма. крји

је још недавно осетио сву тежину самовоље, макар и

цивилизоване самовоље. предпостављам од тог народа,

да је другог мхвења него поменути лнст. Но нека буде
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т том обзиру зга какво гдеднште, ја мисдиж, да бп ва-

љало т Атетро-3 гарској шгати мало више дпФеренције

ирема оним хришћанским уеташнма. којп т . Ауетро-

Угарској имају милпона и мплпона евојих сродника, и

то такових присних да је хрватскп сабор иред лицем

света њих својом браћом назвао."

„II еада поштованн доме! нек мп је доптште-

но са неколпко речи реФлектовати на поеледњт став-

ку преетолне беседе. која спомпње петочне зеплете.

(Чујмо!)

Европн се са велпком радозналопгћу очекпвала.

тгарска престолна беседа. јер се држало, да ke дати

нека разјашњења о држању Аустро-Угарске према

источном пптањт. tlo престолна беседа v том обзиру

врло је била закопчана. У Бечт тумачили ev то тако.

као да угарскп сабор п нема права мешатп се т вањ-

ску политнку, да је то етвар делегација, да то њпма

припада. Ја мпслим. поштованп доме! да ће врло по-

штованп мннпстар-председнпк на основу зак. чл. XII,

од г. 18(37. §. 8. имати прилике и без сваке интер-

пелацпје дати објашнења о држању Аустро-Угарске

према псточним заплетпмаА

~Ја држим, да кад се тамо на нашпм гранпцама

крв пролпва, кад се крвавп бојеви бпју. кад се у Хр-

ватекој некп 30.000 бегунаца налазе: онда ја мпслпм.

да ми, ове зем.ве представнпци, пмамо драво пптати,

шта бпва у оном крају. Да је пак ово врло нуждно

знати. произлази из чптавог држања Аустро-Угарске

према источним заплетима. Врло бих се радовао, кад

бп оио, што ky сад да рекнем. врло поштованп миии-

стар-председник опровргао, јер може бпти да сам ја

рђаво информисан, и да ke он знати земљи дати бољу

инФормаци ју."

„Није више тајна, да Аустро-ЈЧарска испрва није

била противна уетанку, шта вшпе. да га је са извест-
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ншг сшшатијама предусрела (Кретање). Дотле, докле

се устанак само око данматинске границе вио, докле

је локалног знанаја био, Аустро-Угарска није имала

великих симпатија за Турке. Ал кад је устанак веће

дименспје узео, кад је поиело изгледати, да ke се мШки

изрсдити општи устанак српског народа у Турској и

да ke за собом повући мешање Црне Горе и Србије,

тада политика Аустро-Угареке узе други правац.
Само

што се у Цариграду и оно прво знало и што су тамо

од .вутине беснили. Аустро-Угарска да евоју лојалност

према Турској докаже, допусти на велико чудо чита-

вог света, да се турска војска у Клеку искрца и хриш-

ћанским
усташима за леђа падне. Но и у овом неби

што изванредно лежало. Али држаље Аустро-Угареке

према Србији, то је тек чудиоватоА

„Када је месеца августа у Београду из.била минис-

тарска криза, и кад су сви знаци показивали, као да

ће ее Србија у устанак умешати, тада кнез Вреде, ау-

стро-угарски главни конзул у Веограду управи на срп-

ску владу ту претњу, да ако Србија прекорачи Дрину,

да Ге Аустро-Угарска посести Србију. Но и у овом

неби што особито изванреднога лежало. То је могла

Аустро-Угарска чинити, по сопственом увиђењу, на

сопствену опасност и на сопствени трошак. Но што сад

сљедује, то је занимљив случај, кога ја досад бар у

дипломацијн читао иисам.“

~ Аустро-Угарска свагда, кад хоке што на истоку

да ради, има обичај да се заклони за тројну алијан-

сију. Министаретво извањских послова распрострло је у

полузваничним чланцима вест, да је Амстро-Угарека до-

била пуномок од Немачке и Русије да поседне Орбију.
У Берлину и Петрограду јако се чуђаху томе: Бис-

марк и Горчаков нису знали ии једне речи о том (ве-
лика веселост). А шта је била томе посљедица? То,

да је министар извањских послова био иринуђен све
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дементовати, да није иетина, да је Аустро-Угарска до-

•била пуномок да поседне ОрбијуА

„Поштовани доме! Кад се такове етвари збшзају

на нашим границама, кад се суседној држави тим на-

чином прети, кад је у опште чптав положај врло чуд-

новат, ва.вда бп требало да зема.вски еабор о том што

дозна, ваљда би требало да му се нека објашњења даду.

јер иначеја не знам да ли смо ми овде парламент плп

само жупанијска скупштина. (Одобравање с левице.)”

„Престолна беседа меето да нас је у том обзиру

умирила, еамо у опште даје израза нади да ke се мир

одржатп. Одржање мпра то је племенита задаћа. ал

само онда. ако услови сталног мира постоје. ови би

пак само онда постојали. кад би могуко било од Тур-

ске модерну цивилизовану државу начинпти. Но иску-

етво од 20 година, од кад је позиатп Хат-Хумајум света

угледао, то 20-годишње искуство показало је да се

Турска у модерну цивплизовану државу неда преобра-

зити Ал ја поштовани доме. ову тему неку да.ве да

изводим, јер не спада овамоА

„Пас представнпке Угареке, мислпм. да се само то

тицати може, да нам отаџбина нн у какву опасност не

дође. И у том обзиру ја мислим, да ми представнпци

Угареке, расуђујући све околноети, можемо захтевати.

да Аустро-Угарска неутрална остане. Ако Турска има

доста сиаге да покори Хрншкане, то је њена ствар.

Али ако Xришкани пмају доета снаге, да ее ослободе,

Аустро-Угарска’ нека томе не стане на пут.“

~
Источно питање врло је шкакљиво питање. Не

ради се ту толпко о интерееима раје, нп о самој Ср-

бији п Црној Гори. Веки еу ту интересп у питању.

Ауетро-Угарска, кад би ее умешала у иеточно питање,

сви су изглеДи но можда моја предпоставка не

стоји алн тако изгледа, да би се тројна алпјанспја

могла претворити у двојиу, и да би Немачка и Руеија
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лгогле почети остваривати своје заједничке интересе на

горњем и додње.м Дтнаву. Ја мислшг, да би ово могла

бити нека мала опасност за Угарску, п за то ми пред-

ставници Угареке ва.Ђда може.мо искати неко мало

обавештење, неко објашњење и неко умирењеУ

„Но ја сам еа беседом мојом мало већ подужи

био и за то ћу је завршитиУ

„Адрееу, коју сам ја потпиеао, није нужно објаш-

њивати; доета је опшпрна и разговетна. Утисак, што

га је та адреса јуче у овом дому учинпла, и мене је

непријатно дирнуо. Видио сам то, да се из те адресе

хоће да изводи нешто, што у њој и нема. Да је у тој

адрееи садржано то, да смо ми народноети, противни

држави, угарскоЈ држави онда би био оправдан

гњев, што се јуче показао. Но ми познаЈемо, врло до-

бро познајемо наше графанске дужности према Угар-

скоЈ и ове дужности неВемо никад из вида изгубити."

„Ми, који смо у овој отацбини: Срби, Романи,.

Словаци, Саси, ми нисмо коЈекакве колоније, писмо

такова светина, коЈа долази и одлази. И ми смо за

ову отаџбину везани. И наших предака кости леже j

овоЈ земљи као и Мађара, и ми смо се крвавили за.

ову отаџбину, па кад би се осекали у овој отаџбини

као у своЈој куки, кад би осећали да Је то заиста на-

ша отаџбина: онда ја не знам ко би бити против,

те отаџбине. (Кретање.)“

„Поштовани доме! Није давно, пре неколико ме-

сеци казао сам у овој саборници, да се на истоку по-

казуЈу црне пеге, предзнаци велике буре, и да нас та

велика бура. што ће са катаетрофом иеточног питања

да дође, ваља да нафе овде у Угарској као браћу.“

,-,Од то доба црне пеге посташе облаци, бура
истина није захујала, али сваког тренутка може, заху-

јати. и ако би и за руком пошло, да се духови тамо-

доле данас ублаже, сутра би источно питање опет на
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среду дошло. Ја бпх желио. да нае та велика катастрбфа
источног питагва нађе као браћу. која су готова отаџбпнл

-

.

слободу, уставност протнв сваког непрпјате.ва бранпти.
И само онда. кад се сваки графанин Угареке, био Jla-

ђар или Немађар. прп.вуби отаџбинп срцем n душом,

онда та Угарска са 15 милиона може што вредптп у

Европи. инаие Угарека нема будућностп. Препор_\шу]ем

поднесену адресу не на усвојење него на уважење.
44

На obv беседу требао је одговорити Венкхајм као

министар-предеедник, јер га је Полит на то пзреком

позвао, али ее влади угарекој впдило пробптачнпје. да

Тиса одговори, што је он сутра дан u учинпо сво-

јим познатим начином.

Као што се нз горње беееде др.
Полита види,

наиме из другог дела беседе, др. Полит дотакнуо се п

положаја на истоку.
Псточне ствари почеле су већ

тада да показују евој уплив на парламентарне расправе

угарског сабора. Под утиском велпкпх догађаја на

истоку, тај је уплив све већп постајао. Потоње беседе

дра Полита, живо се занпмају источним стварма.
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X

Жсточне ствари. Устанак у Ђосни и Херцеговини и

одношај Аустро-Угарске ирема Србџји. 0 том бе-

седа и интернелација дра Мих. Жолит-ДесанчиЛа од 4.

.марта 1876. Одговор Тисин и реиликаЖолитова дана

11. марта 1876. Рат Србије против Турске. За-

твор Милетићев нобу од. 4на o. јули 1876. Жзвештау

имунитетног одбора саборског о затвору
МилетиЛевом.

Расирава. Беседа дра Мих. Ио.шт-ДесалчиЛо, од

7. октобра 1876.

Велико источно питање, што од доба опадања ос-

манске силе. од скоро две стотине година амо на днев-

ном реду стоји, и што ее на штет_у хришћанских поти-

штених народа није могло решити, јер се у том питању

интереси великих еила ткрштаваху то источно пи-

тање, често је потиштена раја са мачем у руци на по-

вршину став.Ђала, али према укрштеним концима ди-

пломације европске, успеха није могла имати. Раја уста-

јала је и устајала на оружије, али ју је дипломација сваг-

да напуштала. Једва да се неки део раје после крвавих

и грозних бојева од Турске ослободио. Грчка и Србија

једва и једва да су до самосталности доки могле. Но

и после ослобођења Грчке и Србије потиштена раја у

осталим крајевима Турске са мачем у руци била је
живи протест против азијатског господства турског.

Грчке клефте и српски ајдуци били су свагда „срџбе

Божије храбри осветництгл Српски народ под јармом



турским био је прави мученик за пуна четири века.

Ако се једно.м реши источно питање и сриеком народм

лепша будућност сине, потоњи нараштај гледаће са ту-

гом, а|и уједно еа поносом на онај мученнчки жнвот.

што су га његови претци кроз толика столећа храбро
и паћеникки подносили.

Кад је у месецу јуну 1875.' прва пушка око Не-

весиња у Херцеговини пукла, нико није мислио, да ће

се из малог устанка херцеговачког *) пзлеки велпки пс-

точни рат**), да ke Невесињска
пушка бити хабер. да

Руси пред зидине Цариграда дођу!
У почетку, Аустро-Хгарска није гледала немилим

оком устанак у Херцеговпни, шта впше неки знацп

казују, да је у лочетку Аустро-Угарека устанак под-

помагала. јер је за своју стару намеру: да Боену п

Херцеговину поседне. хтела повода имати. Но што

се вшие устанак ширио, и то не само у Херцеговпнп

већ и у Босни. и што Је у побуњешгм крајевима уплпв

Црне Горе и Грбије све то веки постајао. Аустро-

__Х-рарска почела је да заузима непријате.Бски подожаЈ

према усташима, шта више напослетку пустила Је тур-

ску воЈску од Јадранског мора преко Клека да у Хер-

цеговину уђе.

Устанак у Восни и Херцеговпнп мало по мало

такав Је већ обим заузео био, да Је велику пажњу ев-

ропске дипломације на оебе обратио. ГроФ Андраши,

ауетро-угарски министар спо.вних послова, започео Је

радњу европске дипломације у том питању еа његовом

зиаменитом ,ре.Формном-нотом“ од 30. децембера г.

1875. У тоЈ ноти начинио Је гроФ Андраши читав

нацрт за реФорме туЈ>ске, како би се тим Ј>еФормама

*) Др. Полит чуо је ирву вест о устанку хердеговачком таман кад се

р.раћао са свога нзбора у Паичеву 11. јула п. р.
1875.

**) Познато је да се n сам кнез Бисмарк о замашају устанка херце-

говачког преварио, јер је све говорпо: das bischen lierzegovina, као да се из

те маленкости не може ништа пзлећи.
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етановништво Босне и Херцеговине тобож могло за-

довољити, те да се повод уетанку отклони. У
ту цељ

да се усташима даде амнестнја, па да све опет у нај-

бољп ред дође! Турска и реФорма!! Какова грозна

илузија, обмана! Али тешко да је то могло за Андра-

шија бити обмана, јер је он морао добро знати да Тур-

ска није кадра реФорме спровести, а друго, да се уста-

ши са турским
обећањима не могу задовољити. Сва

је прилика да је Аустро-Угарској ипмо у интерес да

устанак буде само што пре угушен, и то поглавито из

узрока, што се бојала да te ее Србија и Црна Гора у

уетанак умешати. Ако дакле усташи неби пристали

на реФорме турске, онда би Порта била оправдана да

еа свима еретствима устанак угуши, а велесиле неби

имале повода да се за усташе заузму. Заиста, Порта

пристане на Андрашијеве реФорме, али не пристану

усташи, знајуГи шта значе реформе турске.

Међу тим било је још и неко друго важно пита-

ње, што је стајало у свезк са нотом Андрашијевом.

Порта је примила предлог Андрашијев, да се усташима

подели амнестија. На земљишту аустро-угарском било

је скупљено много неЈачи: жена, деце, стараца, сва

својта оиих усташа, који су се са Турцима борили, а

по кадкад су и чете усташке потиснуте од Турака на

земљиште аустро-угарско пребегавале. Све те бегунце,

који би иначе од глади умрли, издржавала је Аустрија,

истина врло Јадно, тек да од глади не умру али

Је ипак тај издатак био доста велики, изнашао Је до

једнога милиона Форината. 1 Ј

шд Је порта предложену

амнестиЈу примила, то аустријске власти стану нагова-

рати бегунце босанске и херцеговачке, да се својим ку-

ћама (управо гариштима) врате, да неби били Фипаи-

цијама аустро-угарском на терету.
Но бегунци не-

хтедоше се враКати, Јер неки, коЈи се вратише, буду

од Турака поубијани, шта више, неки на коље наби-

-16
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јани. Ништа мање. атстријеке власти почеше терати

бегунце да пду преко. шта вшпе бпло је вестп v но-

винама, да ke бегунци еилозх бити претерани v Bochv

и Херцеговину.

Под утиском тих вестп. држао је др. По.шт за

дужноет да пнтерпедује угарску владу о том лредмету.

Но пошто је уетанак у Босни п Херцеговпнп v евезп

етајао са држањем Србнје према устанку, и пошто је

јавно мњење у Србијп иска.ло интервенцпјт кнежевпне

у корист усташа, а Аустрија претила, да ke у том

случају са своје стране пнтервеновати п Србију посе-

сти, то је др.
Полит п на тај предмет своју пнтерпе-

лацију распрострео.

У оно доба век је био умр’о Деак п Тиса непма-

јуки контролу Деакову могао се слободнпје кретатн.

Поверење бечких кругова
био је Тпса век задобио. што

је баш у источним стварма знао обуздати туркоФплеку

политику Мађара. Тиса је постао на скоро угарскпм

министром-пр е дс е д н и к о м. На њега је дакле др.

Полит управио сврју интерпелацију. Ту пнтерпелацију

пропратио је опширном бееедом.*) Беседа и интерпе-

лација гласила је:

Беседа п интерпелацпја

Дра. Мпх. Полита-Десанчпћа

4. марти г. 1576.

(по стенограФији.)

„Поштовани доме! Имаку част ставити на веле-

штованог г. министра-председника ј-едну интерпелацију,

којо] је предмет од врло велпке важности по интерна-

цијонални положај Угарске. За то ky бити слободан

ради мотивације те мрје пнтерпелације пажњу пошто-

ваног дома на неколико тренутака заузетиУ

*) Све беседе др. Полита преведене су са мађарског језика на српски

по стенограФијп саборској.



Кад еу, пошт. доме, источне ствари таке. да

пажњу скоро целе Европе на се обраЕају. то мора

Угарска још у већој мери интересована бити као нај-

■ближи и најнепосреднији сусед баш оних покрајина, у

којима уетанак већ од неколико месеци свој крвави

призор развија, и угареки парламенат има право да

иште, да у тој важној стварп буде обавештен.“

..Кад је посланик Ернест Шимоњи пре неког вре-

мена у истој ствари ставио интерпелацију на владу,

одговорио је госп. министар-председник врло околи-

шећи, јер су, као што рече, у тој важној ствари у

току нека саветовања и преговарања. 0д то доба

ступило је источно питање у нову Фазу. Изгледа, да

■су речена преговарања довршена већ, и да су нашла

израза у ноти гроФа 'Андрашија од 30. декембра. пр.

год. у погледу турских реФорамаУ

„Не сме се сумњати, да је угарека влада у погле-

ду тог важног акта онај уплив употребила, на који

јој даје права закон, а наиме §. 8. зак. чл. XII. од го-

дине 1867, и само с погледом на тај закон може спо-

менута нота гроФа Андрашија бити предметом распра-

прављања у угарском сабору.“

„У погледу исте ноте мора се констатовати ра-

достни чин, да је наша монархија заузела сјајни поло-

жај у дипломатском поступку према Тур>ској; сјајни,

јер су две тако силне државе, као што је Пемачка

и Руеија, припустиле Аустро-УТарској предњаштво

у тако важној ствари као што је источно питање.

Моћне државе ретко иепуштају из својих руку вођег-ве

тако важне ствари, ако неће да баце одговорност на

слабију државу и да из те одговорности поцрпе неки

пробитакА

,„Не сумт-вам. да је угарска влада исто тако вољна,

да прими одговорност на себе за све евентуалности,

које би иста нота проузроковати могла, као што имаде
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учешћа j успеху и слави, коју је Андрашијева нота

задобила. “

~Нота гроФа Андрашнја битно одступа од доса-

дање политике према Турској. Она стоји у екдатант-

ном противуеловњу са начелом немешања. које се v

међународном погледу на високо држи. До сад се у

Јевропи надазило, да је у том начеду најбоње јеметво

протнв амбпције Русије према Турској. Парискн уго-

вор најсвечаније је изрекао начедо немешања у уну-

тарње ствари Туреке.“

„У деветој тачки париског уговора. где уговара-

јуке странке . узимају на знање хатхумајум, то изра-

жено начело гдаси овако; les puissances contractantes

constatent la haute valeur de cette communication. II est

bien entendu, cpi’elle ne saurait en aucun cas donner le

droit aux dites puissances de s’imiscer soit collectivment,

soit separement, dans les rapports de Sa Majeste le Sul-

tan avec ses sujets, ni clans l’administration interieure de

son Empire. (Уговарајуке сиде констатују високу важ-

ноет тога еаопштења. Но разумева се, да ово не може

ни у каквом сдучају давати право истим сидама, да ее

мешају бидо скупа, бидо појединце у одношаје Њег.

Ведичанства Судтана са својим поданицима, нити у

унутарњу администрацију његовог царства)."
„Нотом гр. Андрашија повређено је то начедо.

Ele само да се у ноти грофа Андрашија чине Порти

прекори, што се није одржао хат-хумајум, него јој
се подноее на усвајање у појединоетима означени пред-

дози о унутарњој админиетрацији.
“

„Што у Турскрј мусдоманска мањина вдада над

хришканском векпном. и што ова није задово.вна с том

вдадом, са таким гоеподетвом мањине над векином, тога

и.маде и другде. ади до каквих би иос.ведица доведо

то мешање? Могу добро да разумем, зашто Немачка и

Руеија одобравају мешање према Турској, ади што
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један мађарски државник тако мешање проузрокује,

то jiorv себи само тиме проттмачити, јер се то мешање

није збино против Порте j хатар Хришкана, век за

Портт а протпв Хришкана.“

„Но баш тако мешање у корист Порте, може до-

нести до неких посњедица. које потребују објасњења.“

„РеФорме гроФа Андрашија нису истина ничег

новог донеле. Ко познаје генезу париског уговора,

знаће добро, да је побољшање стања Хришкана у

Турској сачињавало IV, тачку гаранције у прелимина-

ријама и да је Порта усњед тог принуђена била да

даде хатхумајум. Пре двадесет година обекала је Порта

исто тако све, као што то сад обекаваА

..Али где је јемство за изведење? Да ke се са ре-

Формама гроФа Андрашија променити стање Хришћана,
то тешко когод верује, јер Турека као таква није

кадра да промене начело својег господства, ако неће

да доведе у опасност евој опстанак.“

„Него нота гроФа Андрашија има другу страну,

које је оштрица баш против усташа окренута. Могло

би се реки. Порта је примила реФормске предлоге, учи-

нила је дакле заДоСта захтевима Јевропе. Ако пак

усташи не положе оружја, то морају на то приси.вени

бити. И у том смиелу инволвира нота гроФа Андрашија

у себи век материјалну интервенцију у корист ПортеА

„У одговору, који је дао пошт. гоеп. министар-

председник посланику Ернеету Шимоњију, рекао је,

да се без саизвољења угарске владе интервенција збити

неке. Тиме ваљда није речено, да се ипак интервен-

ција може догодити еа саизвоњењем угареке владе.

Угарски су листови већ обележили случај, у којем би

таква интервенција нужна била. Угарека је у начелу

против интервенције, али ако устаиак узме
веће ди-

мензије умешањем Србије, то би интервенција била

неодклоњива нужност.“
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„Поштовани доме! Да неког изгледа и.ма да ће се

Србија умешати у устанак, то сам гр. Андрашп прп-

знаје, јер његова нота то са евим јасно л- пзг.гед

ставља. Ево како г.гаси дотична ставка: Quoi cpr'il en

soit, il est a prevoir cpie les Gouvernemeats cle 1а Servie

et clu Montenegro, qui, jusqu’a ce jour deja. ont eu bien

cle la peine a se teuir a l’ecart du mouvement, seront

impuissants a resister au courant, et des a present, sous

linfluence des menements et de Г opinion publicjue daus

leur pays, ils semblent s’etre famlliarises avec Г idee de

prendre part ala lute, ala fonte des neiges. (Ma како

да ce етвар стоји, предвидпти је, да владама Србпје п

Црне Горе, кој.е су и до сада шсале доста муке да се

уздрже од учешћа на устанку,
неће бити могуГе про-

тивустати струји, а под уплпвом догађаја п јавног мње-

ња у њиховој зем.ви, оне се веГ спријате.впле мпш.ву.

да учествују у борби чим се снег етане топити).“

„Ја држим ову ствар за врло озби.вну и ако би

и угарска влада овог миш.вења бпла, то бп разјашњење

врло нужно било.“

„Ја знам само тодико, да париски уговор сваку

једнострану пнтервенцнју у Србијн, па п ону од стране

Порте забрањује. Ако би дакле наша монархпја хтела

да се умеша, то бп морала иматн сапзво.вење свпју

контрахената (уговорача) париског уговора. Да лп са-

везнпцп Аустро-Угареке с отвореним или екривеним

картама играју, то не знам. Али толико је еигурно,

да је у источном питању врло обазриво поступање

нужно, јер у овом компликрваном (заплетеном) иптању

могда бп и цајмања погрешка недогледних пос.ведица

имати. Каже се, Ауетро-Угарска иије усам.вена, она

ради у споразум.вењу с Немачком и Руспјолг Алп шта

Кемо, ако бп био тројецарекп сдмо двојецарекп еавез?

Каже ее, пациФикацпја је лака, јер Русија треба само

да изда заповести на Цетшвм и v Београду. Ово не
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допуштам v целоме обиму. јер побуњени народи тешко

чл-ју. Али и ако Руеија има само да заповеда, пита

ее, да ли она заиста тако заповеда. као што заповеда

и како се има заповест разумети.
11

..Али како му драго било у овом обзиру. ја ми-

слим. да се Угарска нема мешати у ствари. из ко-

јих ни у каквим приликама неби користи имала,

него би можда само за друге кестење из ватре вадила.

Ја знам. у Угарској је јавно мњење прстиву интер-

венције. И
у другој половини монархије је владајућа

немачка странка противу сваке интервенције, и у овом

обзиру мп Срби потпуно се слажемо са странком „но-

ве слободне Иресе“. која је скоро казивала, да ни у

случају мешања Србије, интервенција Аустро-Угарске

не би нужна била. Ја не знам само.* одкуд је баш то

у Угарској, да се тако много полаже на тежње Србије.

У најгорем случају била би та ерпска држава, држава

са 3—4 мил. душа. Не знам по чему би то било на

штету Угарске, јер држим да Угарској никако не

шкоди, него да бн јој само од хасне за обрт било,

кад Восна неби више била турски пашалук., као што

јој не шкоди, што данашња Србија није више турски

пашалук. Ја бих могао држање Угарске према аслира-

цијама Србије само тиме растумачити, што је мађар-
ско племе иепуњено неким неповерењем према угар-

ским Славенима, нарочито према Србима и Хрватима.“

„Ј том погледу дозволите ми, да саема искрено

говорим. Ми Срби у Угарској имамо језгро нашег

народа не у Бачкој и Банату, већ у Хрватској и вој-

ничкој крајини. Ал тамо водимо заједничку политнку

с Xрватима. Ја никад пак нисам чуо, да би Хрват-
ска осекала во.ве. да се са Србијом споји, као што у

опште нисам чуо. да ее векма образован народ при-

њубио мање образованом. него на противУ

„С тога не појмим, каква би то велика несрека за
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Угареку могла бити, кад би тамо j TjpcKoj на место

неколико пашалЈка поникла малена хришћанска др-

жава од 3—4 милиона душа.
е

„Пепријатељско држање УТарске према хрпшТан-
ским народима и према Орбији тешко да би било од

користи за нашЈ отаџбишг .“

„И j том погледЈ дозволите ми. да кажем неко-

л.ико са свим искрених речи. Од неколико неде.ва j

престоничкрј преси раепрострли cj се разни гласовп о

Јжаеним агитацијама j јужној Угарској: шта впше.

говори се. да cj се наптле прокламације. меда.ве. које

драже народ против Мађара. : Ми тамо доле не знамо

баш ништа о томе и докучујемо таке ствари тек из

пештанских листова. Тамо j придруженој Гранпци до-

селило се евакојака рода, који под плаштом утареког

домољубља из денунцијацпја тера добар занатТ

„Тако је далеко дошла тамо ствар, да готово сва-

ка скитница под плаштом мшарског родољубља може

јлогј да игра. Ја не велим да влада нема права, шта

више ја велим, да има дјжности да се обавеети о ста-

њј ствари тамо на гранпцама земље, али ја молим

пошт. владу, да буде врло опрезна v обзиру вести из

оних крајева и да не даје вере свакојакпм љЈдма.“

„Али та ствар има и дртгу страну. Ми угареки Срби,

ми симпатизЈЈемо иетина с усташима. јер су то наша

браћа по крви. који xote да етрееу варварекп јарам,

али као грађани угареке државе не заборављамо мп нп-

кад на дужности према нашој отацбини. Вудите уве-

рени да из наше среднне никад тако што изићп неће,

што бп било управљено против угарске државе, или

тако што, што бп дражило Србе против Мађара. Али

има ствари, за које ми не можемо узети одговорност

на себе. Ако одношај Угарске нпје пријатељски, ако

ее Угарска бори свим сретствима против тежња

Србије, то је наравно, да се v Београду uehe моћп
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плгати никаква пријате.пека oeekaja, према Угарској и да

ее неће при избору еретстава пријатељеки поступати.
“

~Поштовани доме! Ја нисам никако тога мнења,

да је у интересу Угарске, да себе ставља у неприја-

тељски положај и према Србији и према источним на-

родима. (Живо протуеловље: Угарска то не чини.)

Онај седи старац. који је сада далеко од Угарске, али

кога је реч некад велику важност у Угарској нмала,

тај је саветовао .мафарском народ}
-

да буде у пријатељ-

ском одношају са источним народима (гласови; тако

је!). И овај је савет врло умесно дао, јер мађарски

народ, српски народ, романеки народ —еве су то мали

народи према оним дивовима, који своје солдате броје

по милионима. Ти народа имају интереса бити еложнн.

Ја сам дакле тога мњења да у интересу Угарске небн

било саветно заузети неиријатељски положај ирема Ср-

бији и источним народима, кога бар видимо у мафар-

ском новннарству. (Гласови: где? у којим новинама?

Милетић; у ~Хону.“)

„С тога држим. да је од негсе важности пријатељ-
ски одношај према Србији. Источно је питање веома

тугаљиво питање. Ми тамо на Југу Угарске —а ја не

говорим еамо као Србин већ као грађанин Угарске
ми тамо на југу без разлике народности, желимо мира,

мира по што по то. Ми смо тамо једном, Срби и

Мађари, ужасно страдали, тако страдали, да читави

нараштаји нису у стању успоставити наше пређашње
благоетање. Ми хокемо

мир и не би хтели, да се не-

пажљивом политиком у источном питању мир v опа-

сност доведе. Не играјмо се с ватром.“

„Иеточно питање је тако замашно питање, да га

замашнијег ваљда у хисторији било није и бити неће.“

„Моћнији Факторн играју улогу у источном пи-

тању, него што смо ми. Пустимо оне народе у Тур-

ској, да своју борбу међу еобом изведу, пустимо Gp-
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бију. нека својим путем иде. Не став.вајмо се v непри-

јате.вство с оним народнма. који нам ннсу нншта з.го

уминили и који ништа друго не раде, до што је Угар-
ска пре 200 годпна чпнила, кад је стресла турски

јаам.
11

„Као знак пријате.веког или непрпјате.вског пона-

шања Угарске у иеточном питању. било бп п посту-

пање угарске владе у пптању намереног повракања

хришћанскпт лородпца. које се на угарско-хрватском

зем.вишту налазе. Распрострта је вест, да је између

угарске и аустријске владе утаначено. да ее бегунцн

имају без одлагања нагонпти на повратак у њихову по-

стојбину, пошто је Порта прпхватпла реФормске пред-

логе. РТа супрот томе пак изјавиле еу пребегле поро-

дице, да ће радије потражити смрт своју у валовима

Саве и Уне, него што ће жгшот свој предати пређаш-

њем мучитењу на милоет и немилостУ

„Наше министарство извањскп поелова као да

држи да ако је Порта реФорме примила да је све са-

да у реду у Босну и Херцеговпни. и да ништа на

путу ие стоји да се хришћанеке Фамилије натраг вра-

те. То би заиста тако могло бити, да је Турска ци-

вилизована, модерна држав.а, да у Турској има у ou-

ште модерне државне силе. Али Џорта може све на

свету обећати, она нема државне спле да изврши оно

што је обећала, она није у стању обуздати беснпло

бегова, оиа није у стању дат.и јемства опгурноети за

живот оних, који би се натраг у Босну вратили. Ево

баш сад јуче читао сам у једним немачкпм новинама ужа-

сан телеграм из Костајнице. Четири такова хришћан-

ска бегунца вратише ее натраг у Босну, у око.шцу

Костајничку. Турци двојицу таки иеекоше, трећега на

колац иабише, овоме је име Раде Вујић, и само че-

тврти се спасе. Кад је то тако, молим пошт. ЈВме, ка-

ко се да и замиедити, да бп мог.ти хришћански бегун-
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цп вратити се у Восну. Ја ку признати. пошт. доме,

да Атетро-Угарска нема обвезности давати субвен-

цкју тпм бегунцима. Лл ако она то неће и не може,

то бтдпте з’веренн господо, да ke онај сиромашан на-

род у Крајпни поделити своју кору леба са тим ciipo-

машним беггнцима. Ја не могу себи представити, да

би било таке владе. да би било такових државника,

који би под околностима. које су данас у Босни и

Хрцеговини, присилили те бегунце да се својим кукама

врате. јер таково што би заиета било атентат против

човечанства.
“

~Ја пак велим, да би ми Срби и Хрвати све оне

сматрали као крштене Турке и да би их образована

Европа такође као такове сматрати имала, који
би

учинили такав атентат према пребеглим хршпканским

породпцама протнвно законима човечноети."

~ Моја интерпелацнја на господина министра-пред-

седника гласи:“

n
C погледом, што је нота министра спол.пих, гро-

фа Андрашија у ствари турских реФорама за монар-

хију и Угарску од великог замаша-

ја. питам ја:

-1.) Је ли нота гроФа Андрашија од 30. декембра

пр. г. у ствари турских реФорама састав.вена са саиз-

во.вењем угарске владе?“

„2.) Одобрава ли угарска влада у истој ноти са-

држано начело мешања у унутарње послове Турске ?“

п
-3.) Какво држање мисли заузети угарска влада

према евентуалном да.вем раширењу устанка, ако па-

цнФикација не пође за руком и Србија буде у устанку

учествовала?“

~4. Је ли што уговорено између угарске и ауетриј-
ске владе због повратка хришкаискнх породица. пребег-
лих на угарско-хрватско зем.БИште?“

251
ПНТЕРПЕЛАЦИЈА 0 ОДНОШАЈУ ПРЕМА СРБИЈИ Г. 1856.



На ову интерпелацију одговорио је Тиса пооле

неде.пе дана. Нема
еумње, да се ради одговора поса-

ветовао са Андрашијем, јер је међт тим отишао бпо
у

Беч. Тисин одговор и реплика Политова глаеили су:

Одговор Тпсин п реплпка Полптова.

11. марта 1876.

Министар-председник Тиса: „Поштовани доме!

Намеравајуки да одговорим на- интерпелацију заступ-

ника Полита, ниеам наумио, да потанко рашчлањујем

ону беееду. коју је као увод у своју интерпелацију из-

говорио, у овом обзиру ћу да учиним само неке крат-

ке примедбе. (Чујмо!)‘:

„
Господин заступнпк говорио је о антппатији пре-

ма Србији. немогући да Јој нађе узрока. Ја мислим.

да се господин заступник бо.ве оријентује, то не само

да не би нашао узрока антипатији против Србије,

него не би нашао ни саму антипатпју. (Тако је! Тако је!)
Осим тога говорио је господин заступник so-

тећи да бајаги раетумачи за што се, по његовом мње-

њу. овде распростиру неосновани гласови о мафар-.

ским званичницима, који се у војној Граници потуцају.
У овом обзиру морам приметити, да се на земљишту

Угарске, ма где то било, угарски грађанин. који тамо

не само има сигурне заслуге, него п држави служи,

не може називати досељеном скитницом. (Одобравање.)

И из беееде господина заступнпка, која је у целости

врло помирљива, одудара овај израз врло чудновато.

ТТТто се пак тиче његових по темељу свега овог из-

речених уверавања, да ми не треба да се бојимо п да

немамо узрока бојазни, то ја само примећујем, да ја и

да сав свет знаде, да становнпци и то баш ерпски ста-

новници Гршице ни како нису онаки, за какве бп пх

могли држати кад бн судпли по неким егземпларима

(примерцима, оеобама) који се овде међу нама појав-
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.бују ((ј.меј): ми их дакле не држимо за таке. У оста-

лом хверавам господина заступника, и кад би таки били.

неби имали узрока бојати их се.“

..Предазеки на саму интерпелацију. одговорићу на

обе прве тачке у једанпут. Он је питао: 1. Да ли је

тгарска влада пристала уз реФормску ноту гроФа Ан-

драшије, 2. да ли она мешање у унутарње ствари

Турске одобрава.“

„Став.вајуки ова питања, аналисао је на постојеким

законима основана права и дужности угарске владе у

обзиру руковојђења спо.вних послова. На то ја само

ово примекујем, да угарска влада познаје своја права

и дужности, које се не састоје у томе, као што ke

господин заступник добро знати, што су поједине ноте

заједнички састављене, него у томе, да влада свом, за-

коном обележеном утицају на правац вањске политике

важности прибавља.“
..Што се дакле овог политичног правца тиче, то

не могу делити политичко схватање господина заступ-

ника, да је то мешање у унутарње ствари Турске.

Које је правац оне политике. која се од дужег вре-

мена тера? Тежња за споразумљењем међу свима веле-

силама Европе у тој намери, да се и добрим саветима,

који су Турској дани, европски мир одржи. (Одобра-

вање). Какоје том правцу и како је овој политици за

руком испало, да се слога велесила постигне, то је

угарска влада правац ове политике из свег уверења.

одобравала. (Живо одобравање).“

„Треће, пита господин заступиик, какав ke положај

угарска влада заузети према евентуалности, ако уми-

рење не испадне за руком, и ако се Србија умеша?“

„Ово и сам господин заступник као евентуалност

(могукност) узима, и ја могу додати, да је то по мом

уверењу така евентуалност, која се по свој прилици

неке збити. и то за то неке, јер се од родољубиво-
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стн и Јвиђавноети 'оних. који одношајима Србије ру-

Kjjj, претпоставити мора. да они. баш v интерест

Србије. неће себе нп своју зем.БЈ j опреку став.нати

с намерама свију европских сила (Одобравање). Ако

би ова евентЈалност ппак наетала. пита гоеподин за-

ступник, шта би радила Јгарска влада, какав бп поло-

жај заЈзела ?"

„Врло жалим, али j овом обзиру не могј мј

]задозналост задово.вити (веселост и допадање). јер то

ће угарска влада, по добро схваћеном пнтересу aj-

етро-угарске монархије одлјчити. (Одобравање.) Ја j

осталом ПЈЈимећујем, да по мом уверењг, као што cv

се до сад они преварили. који cj од почетка садањих

заплета своју наду полагали и тако се понашали. као

да јевропске велесиле неће моћи j слози остати

тако ke се и они преварпти, који би будуће д}>жање

Србије у тој нади опреде.впвати хтелп. да ће се v

оном слЈчају слога јевропскпх сила распастп (Жпво

одобравање). “

Светозар Милетић (jnapajjkn) : X ofe е богме !

Министар-председник Тпса; „Видећемо! Не пита

се господин заступник!“

„Четврто је питање, да ли је између обе владе по-

стигнуто споразумљење у обзиру повратка хрпшћан-

ских бегунаца? Господнн заступнпк говорио је том

приликом о дужностима човечности. Пре свега приме-

ћујем, да је аустро-угарста монархија, како Угарска

тако и Аустрија, захтевима човечности заиста j
оби-

латој мери одговорила (Тако је! Тако је!) издавајући

поред свог не баш сјајног Финанцпјалног стања до сад

већ милијјн Форината (Покрет).“

„Али није нјжно особито споразгм.вење пзмећт

обе владе. Пежи у природи ствари, да бегунци п по

захтевима, који иду до крајње границе човечпости

могу потпору само дотле захтевати, докле пм нпје не-
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гкажњпв повратак у отаџбину могућан, и опет лсжи у

природи ствари. да и сами бегунци. ако се могу не-

кажњиво у своју отаџбину повратити, прилику за по-

вратак уграбе и употребе.“

~Па каква је ситуација у овом обзиру? Ие само

да је бегунцима некажњив повратак осигуран, него и

олакшање ради отпочињања домазлука и подизања

кућа. У такој прилици морам одлучно изрећи своје

уверење да они, који раде, да се бегунци употребив

ову прилику не врате у отаџбину: интересе овпх бе-

гунаца најосет.вивије оштекују. (Одобравање.) То сам

држао за нужно господину заступнику -одговорити.

Молим штовану
г кућу да мој одговор на знање узме.“

На овај одговор министра-председника репликовао

је заступник Полит у подужрј беседи, која по стено-

граФИЈи гласи:

Др. Мих. Полит-Десанчик: „Поштовани доме!

Педавно држана је у бечком рајхерату врло знаме-

нита и важна беееда. Не сумњам да је велештовани

г. министар-председник ту беседу паж.виво прочитао,

јер је и еам то у овом дому казао. Но можда је ипак

једно место у тој беседи превидио. Др. Унгер у сво-

јој знаменитој беседи вели; да влади није никад сло-

бодно огорчавати противнике, никад подпаљивати стра-

сти. Опозицији је слободно нападати, слободно страст-

веном бити, али влади никад, јер најплеменитији атрибут
моки и власти је: умереност и достојанство. Ја ово

за то овде наводим, јер сам иекусио, да је у угарском

парламенту са министарских столица баш противан по-

ступак у обичај ушао (Кретање) према опозицији, а

особито према народносним посланицима. Али нека

буде на знање г. министру-председнику, да му ја на

то поље сљедовати иеку, јер да те речи овде у дому

■оетану, то би друго што било, ал тако пзуштене речи

налазе одзива у широкој Угарској, и ако се овде
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страствено говорн. то не снужи зем.Ђи на умирење.

Но у том обзиру ипак желим једну прпмедбу учинити.

Г. министар-нредседник изво.гео је тврдпти. да сам

ја говорио о скитајућим ее мафарским чиновницима.

Изво.гите прочитати стенографију еаборску. па ћете

се уверити, да о чиновнпцима није било говора. Ја

еам само толико рекао, да је ствар у Крајинн дотле

дошла. да готово свака скитница под плаштом мађар-

еког родо.вуб.ва може да игра политпчну улогу. А

скитница може да буде Мађар. може да буде Србин.
Роман. то не чинп разлику.

То што ми желимо од

владе то је, да нам у Крајини поетав.ва поштене .вуде

и .вуде који бар знају језик тамошњих крајева. да знају

општити са тамошњим народом. Г. министар-председ-

ник изволео је споменути неке егземпларе у овом дому.

Ја не знам кога је он разумео под тим егземпларима.

(МилетиГ: То еам ја.) Ако је мене разумео, ја не знам

да сам дао повода за таки изражај, јер држим да еам

се свагда тако понашао, како то изискује парламентар-

нп обичај, парламентарнн поетупак, парламентарна при-

стојност.“

„Велепоштовани миниетар-председник изволео је

рећи. да моја беседа није кадра страх задати. Допу-

стите, ја ниеам говорио, да коме страх задајем, већ

сам напротив у том духу говорио, да се достигне спо-

разум.вење са народима на иетоку. Да бнх ја пак го-

ворио према Угарској у том духу, да какав етрах за-

дадем, о том нема трага у мојој беееди. “

„Ово напред ставл»ајући, нека ми сада буде допу-

штеио на поједине тачке одговора г. министра-пред-

седника реплицирати. Изволео је рећи, да угарска влада

не г!оже утицати на саетав.вање поједнних иота дипло-

матских. Ја ниеам говорио о састављању нота, већ

о упливу на такав важан дипломатеки акт, као што

је нота гр. Андрашијева. уплив кога уг. влади зак.



чл. XII. од год. 1867. даје. Ја дакле нисам говорио о

еастав.вањЈ ноте, него о политичном правцу исте, и о

мпливг, кога је имала вјзшити угарска в.гада. У опште

ставио сам питање не због тога, што сам сумњао. да

угарска влада није вршила своју дужност, него због

тога, да у угарском парламенту констатујем, да угар-

ска влада има право и дужност, да упливише на такав

важан акт, као што је нота гроФа Андрашија, и што

су неке аустријске новине тврдиле, да вањека поли-

тика не спада пред угарски сабор, већ пред делега-

ције. Ја не бих могао бити никад тога мњења, а мислим

да је и пошт. дом мога мњења, а да ово констатујем,

ставио еам прво питање.“

„На друго питање изволео је одговорити пошт.

министар-претседник, да нота гр. Андрашија не садр-

жава у себи никакво мешање, него само давање са-

вета светлој Порти. Допустите, у дипломацији истина

има случајева, где једна држава даје савета другој.
Али то је случај,, кад две државе имају међу собом

диФеренција, па трећа држава нуди своје услуге, тако

зване bons offices, да се те диФеренције изравнају. Но

никад не може једна држава нудити другој држави

услуге у одношају са поданицима. Таково што не по-

стоји у међународном праву. Јер која држава није у

стању устанак какав угушити, та нема услове евога

бића, нема свој raison d’etre.“

„Нота гр. Андрашија са свим јасно и разговетно

садржава у себи начело мешања, то произлази из

сваке линије, из појединих изражаја. Вићу слободан два

три такова изражаја прочитати. Гр. Андраши у сво-

јој ноти овако вели : il serait donc necessaire (биће

нуждно). То господо, није савет, то је више заповест.

Да.ве каже dans се but la Porte devrait declarer, т. j.

у тој цели треба Порта да изјави. (Тласови: требала

би.) Па нек је требала би ал допустите, кад тим на-

-17
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чиеом једн| држава другој говори. то се не може више

назвати саветом.

„Ја бих ее, п. доме, сагласио са нотом гр. Андра-

шија. да је један или дртги правац одлучно заступала.

Или за Порту. или за хрпшћане. Да је нота дпректно

била управљена на Порту, пмала би већу важност, али

ако то није хтела, то је требала бити дргкмпје састав-

љена, требала је друге изразе употребпти. Нота
гр.

Андрашија није днректно управ.вена на Порту. век на

посланике у Лондону. Паризу и Рпму, п само ту ноту

Је интернунцијус гр.
Зичи

у Цариграду, велпком ве-

зиру устмено, verbalement, саопштпо.“

„Но шта је одговорила Порта? Врло је занимљив

одговор Реишд-паше гр. Андрашију. У том одговору

Решид-паша каже немам при руци изворни текст,

него ево мађарски превод Рашид-паша каже: „По-

гледом на полузваничну и пријатељску Форму, с којом

нам је нота саопштена, п погледом на ту околност.

што нама прочитана нота није управ.вена на нашу

адресу, за излпшно држим упуштатп се у опровр-

гавање појединих тачака. Светла Порта по томе огра-

ничава се само на оних пет тачака ноте гр. Ан-

драшија, да их узме у расуђење, уверена будућп да

велесиле имају тврду и искрену намеру свој благо-

детни уплив употребити, да се у побуњеним провинци-

јама што пре мир уепостави, п зато се радује да ту

добру вољу велесила у обзпру. пацпФикацпје на знање

узети може.
“

„У овом лежи сва тежина. Порта се не брине

миого за рвФорме, њој је главна ствар пациФикација,

и пошто она није у стању ту пациФнкацију произвести,

то би хтела да јој велееиле својим прптиском на уета-

ше, на Црну Гору и Србију припомогну. Којп дакле

то мисли, да је мешање гр. Андрашија било у корист

хришћаиа, тај има противнп сјајни доказ у одговору
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Портином. Њој је гдавна ствар да јој ведееиле при-

помогну да угуши тстанак, о реФОЈ)мама ;сад® мимогред

говори.
“

~На треКе питање и ово је питање врло важно

остао је г. министар-председник одговор тако реКи

дл'жан. Ја ово врло појмим. У тако важној ствари

као што је источно питање, где такн битни интересп

долазе у обзир, нисам ни могао очекивати исцрп.вива

одговора, таква одговора. којн би у сваком обзиру оба-

вештења дао. Но ја сам само оно хтео што и у ди-

пломацији бива."

„У дипломацији има две врсте вештине: или мно-

го казати, а ништа не казати, или мало што казати, а

све подразумевати. Опште је припознат парламентарни

обичај, да у свима другим стварма, само у спољњој

политнци влада не даје радо подробна обавештења. И

ово је природно, јер у спољној политици сама влада

по околностима удешава своје одлуке. Зато ее ја не

чудим што велештовани министар-председник није дао

подробног обавештења, али сам се надао да Ке бар што

више наговестити. Г. миаистар-председник изволео је

реКи да неможе за довољити моју радозналост. Допу-

стите; ја нисам ставио питање из радозналости, а ни-

сам га стапио ни ради Орбије, јер ја нисам посланик

Орбије, већ посланик Угарске. Кад сам ставио питање,

ставио сам га у интересу Угарске. особито њених ју-

жних делова. Ми тамо доле на југу, Срби и Мађари,
без

разлике народности, бојимо се да каквом необа-

зривом политиком мир не буде нарушен. (Кретање.)
То је био узрок, што сам управио интерпелацију на г.

министра-председника. Ми тамо доле хокемо мир по

сваку цену. Ми смо век једаред етрадали, па не-

желимо више. Велика је и онако невоља, још би нам

требао рат само. За то сам ставио интерпелацију на

г, министра-председника, да смо на чисто, хоке ли бити
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интервенције или не, али он је у том обзиру одговор

дужан остао.“

„На четврто питање изволео. је одговорити г. ми-

нистар-председник, до ако је реч о обзирима на хума-

нитет, то је Аустро-Угарска том задоста тчинила, кад

је толике новце на бегунце потрошилаА

„Но гоеподо. ја сам већ. у мојој беседи казао, да

Аустро-Угарска строго узевши, нема обвезе ту еуб-

венцију бегунцима давати. Но имам ппак једну прп-

медбу. Ја знам, да новац на ту субвенцпју иде из џепа

свпју становника Аустро-Угарске. У Аустро-Угарској

пак већина је славенска. Ако пак која држава мора

имати обзира на своје сопствено становнпштво, па кад

то становништво симпатизује са тим бегунцпма, то

онда не само са гледишта хуманитета, него са гледп-

шта на сопетвено становннштво, има неку моралну

дужност за давање те субвенције. Но ја сам у својој

беседи и то рекао, да ако аустро-угарска влада неће

и не може да даје тим бегунцима субвенцију, то бу-

дите уверени, да te онај сиромашни народ у Крајини.

да ћемо ми Срби и Хрвати, и поеледљи залогај хлеба

са тим нево.вницима поделити.“

„Ја сам хтео сазнати, да ли се што одлучпло у

обзиру повратка тих бегунаца присилним ередетвима.

На ово г. министар-председник истина није одговорио,

али је ипак то казао, да разлог субвенције мора пре-

стати, чим је бегунцима могукност дата, да се врате

својим кућама. Ја сам већ у мојој беседи, господо. ре-

као, да кад би Турска била модерна држава. кад бп

у њој било модерне државне снаге, онда би се могло

казати, да се бегунци могу безопасно вратити у своју

отаџбину. Алп ја еам навео ужасне прнмере, да то

нвгје могуће. Од то доба се обистинило, да су Турци

зби.ва једног бегунца на колац набили. Да се под тим

околностима може казати. да се бегунци могу безопа-
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сно v тБихов v отаџбину вратити —ја то заиста не пој-

мим. Но будите уверени. да би бар ми Срби и Хр-

вати такове државнике, који би под тим околностима

ириеилнли те бегунце да се врате, да би их ми назвади

крштеним Турцима. Али ја се надам, да такових држав-

ника неће бити, крји би се тако грозно огрешили про-

тив хуманитетаА

„Поштовани доме! Још неколико речи, па ky за-

вршити. Захваљујем се велепоштованом миниетру-пред-

-седнику, што је извесним тактом одговорио на моју

интерпелацију v обзиру Србије. Не говорим ја ово

као заступник Србије него као заступник Угарске. јер

пријате.БСки одношај са суседном државом, с којом у

толиковрстнп одношај долазимо држим за врло ва-

жпо. Г.
министар-председник изволео је реки, да она

евентуадност: да ке се Србија умешати, неке се збити

(Глаеови: Није вероватна), дакле није вероватна. До-

пустите, то је ствар како се схвати. Они, који су јуче

и прекјуче новине читали, знаке, да мстанак напредује.
и да су баш прекјуче усташи велику победу одржали.

Да у том случају, ако устанак веке димензије заузме,

да се Србија неке умешати, то опет ја држим за не-

вероватно. Но на послетку, ми се немамо овде бавити

са стварима Србије. Ја као хито сам казао, ставио

сам моју интерпелацијз" у интересу Угарске и њених

јужних делова.“

„Још само, пошт. доме, закључну реч. Ми Срби у

Угарској, ми смо мали народ, нисмо кадри политици

давати правац. Ал под известним околностима ппак

у етању смо играти важну улогу. (Гласови; Знамо.)

Од вас ke зависити, да та улога буде пријатељска. да

буде у корист Угареке, јер је велика разлика, ако гра-

ђани једне државе само своју дужност испуњавају,
и ако су тој држави одани, ако су прави домољуби.

Од вашег пријатељског одношаја зависике иаше држа-
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ње. Будукноет Угарске није на западу већ на истрку.

Ми Срби п Хрватп у Угарској. ми смо она свеза. ко-

јo3i Угарска долази у додир, у саобраштај са истоннпн

народима. Зато ако бих шхао какву же.ву била би та:

будимо у цријатељству међу собом. будшхо у прија-

те.вству са источним народима.“

„Не могу примити одговор г. министра-председнпка.

већ молим. да се радп расправе на дневни ред стави.”

Министар-предееднпк Кол. Тиса: ..Поштованп доме!

На завршне речи поштованог посланика само кл-
крат-

ку примедбу учинити: ја од своје стране желим п сп-

гурно еваки у Угарској жели, да будемо у пријате.в-

ском сношају како еа Србијом. тако и са свима оста-

лим државама Јевропе. Но с друге стране не може бити

разговора о пријатељеком одношају између народа,

који живе под угарском круном, век о дужностп, коју

морају свп испуњаватп, иепуњавали је сад из одушев-

љења или што ју морају.“

Др. Мих. По лит-Д есанчнћ ; ~У смислу послов-

ног реда припада мени последња реч. Кад сам рекао

да живимо једно с другим у пријатељству, нисам то

хтео рећи, да која народноет у Угарскрј није дужна

пспуњавати оно, што закони прописују. Ал ће ми г. ми-

нистар-предеедник допустити, да је од велике важности,

да ли онн милпонп немађарскпх народности живе у при-

јатељству са Мађарима или не. Ја мислим да кад еам

тој као што држим племенитој жељи дао из-

раза у парламенту, да нисам могао датп повода стра-

стним и.зражајима г. министра-претседника."

Одговор мпнистра-председника узет је по том

скоро једногласно на знање.

Источне
ствари много су допринеле, да се Тиса

утврдио, јер као што је сабор овај одговор „скоро
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једногаасно“ на знање узео. тако је Тиса увек наила-

зио на одобравање, кад је у источним заплетима знао

да иредстави ствар, као да је мађарске интерес очу-

вао. С друге стране пак ус.вед источних догафаја, знао

је Тиса као што емб век еиоменули задобити

поверење бечких кругова, јер је Мађаре задржавао од

туркоФилске политике.

Но Тиса се преварио у том, кад је у одговору

Политу рекао, да се Србија неке заратити са 'Јурском.

Догађаји су противно потврдилп. Аустро-Угарска истина

да је претила Србији, да ако се ова са Турском зарати,

да ke интерновати, али кад је дошло до рата меДу

Србијом и Турском, Аустро-Угарска уздржала се од

свакога мешања.

Месеца априла и маја г. 1876, век није могло бити

сумње о том, да ke се Србија са Турском заратити.

Јавно мњење у Србији бурно Је захтевало рат са Тур-

ском. премда је много што шта неприправно било за

рат. У највекој обмани у обзиру приправности за рат,

,били су баш војнички круговк у Србијн. који су ома-

ловажавали војену снагу аурску.

Месеца маја отишао је др. Светозар Милетић у

Београд, да се као новинар обавести о положају према

предстојећем рату, а имао је и свога приватнога посла

у Београду. Био је свуда у Београду са одииковањем

дочекан као вођа овостраног Српства. Први српски др-

жавници правили су му посете. Пошто из преДашњег

времена _3астава“ није пријатељски положај заузи-

мала према влади пок. кнеза Михајила, то пријате.ви Ми-

летићеви саветоваше му, да учини посету кнезу Милану.

Милетић учини ту посету, но такн после тога,

пештанске новине бехуг

пуне комбинација о тој посети

и подметаху Милетићу свакојаке намере.

Еад ее Милетић из Београда у Нови Сад вратио,

иапише знамевити ситуациони чланЦс у „Застави“ под

■2G3
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насловом: „Брату брат, а Турчину рат.‘! Пошто је Ми-

■летић држао, да је по интернационалним начелима

слободно грађанима суседне државе у рату туђе др-

жаве учеетвовати у евојству својевољаца и да је сло-

бодно тај рат и новцем потпомагати то се Ми.тетик

Ј „Застави“ јако заузимао за српеки зајам и за уче-

ствовање Срба из Угарске и Троједнице као својево-

љаца j ерпско-турском рату.

Но све ово није дало слутити, да је лпчна сло-

бода Милетикева у опаености. После свога повратка

из Београда, он је био на сабору у Пешти, после је

дошао у Нови Сад и никакви знаци нисј показпвали.

да Милетику каква опасност грози.

Тек кад је Србија огласила рат Турској, издао је
Тиса дана 4. јула 1876. наредбу на све властп у Угар-

ској којом се учеетвовање у зајму српеком забрањује
и уједно наређује да се свп онп који бп наговарали

кога да у рату српско-туреком учествује имају таки

затворити. Но пре те наредбе још, ус.вед путовања

Корнела Јовановика за зајам српски, буде овај у
Ме-

ленцима ухвакен и у затвор у Бечкерек одведен.

Наредба Тисина није Милетику ни могла до знања

доки, јер пошто је ова у Пешти у званичном „Ко-

zlony“-y била штампана 4. јула 1876.. телеграФека на-

редба на великог жупана новоеадског да Милетика

да затворити, одправ.вена је тек у вече истога дана.

Милетик
вратив се ноку од 4. на 5. јули 1876. из

пријате.веког круга у гостионици хсод „беле лше“ у

Новом Саду, није дуго могао ни отпочпнути. јер век

између 3 и 4чаеа јутром опколе пандури и војници стан

Мплетикев, а варошки капетан и. државни одветнпк

уl)\' у собу Милетикеву, пробуде га н рекну му да се

обуче и да њима с.ведује, пошто га имају по запове-

сти у затвор -ставити. Милетик се позивао на право

нмунитета зема.вскога поеланика и чпиио је иете чн-
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новнике одговорне за тај њихов поступак али то

■све није помогло, Милетић буде j затвор стављен.*)

У jjTpj већ се био по Новом Саду распрострео

тлас, да је Милетнк затворен. Дру Политу јаве ово

око 6 пасова у јутру. Полит томе није могао веро-

вати. Но кад се увери, да је зби.ва Милетић затво-

рен, похита телеграФском звању. Било је још рано и

депеше ее нису још примале.
Чим се отворило зва-

није, др. Полит одправи с.ведеке две депеше:

Преузвишеном госп. Белп Перцелу,

министру иравде у Јзу/џш-Пештт.

Светозар Милетик саборски поеланнк нокас ]’е за-

творен. Рхако није било никаквог кажњивог чпна in

llagranti. то је посланички имунитет најгрубље повре-

ђен. Молим закону заштиту и сатисФакцију повређе-

ном закону. У осталом жалим, што је мађарска држава

овим чином ставила себе из реда просвекених држава.

Др. По.игг,
земаљски посланик.

Коломану Гицију,

иЈзедседнику угарског сабора.
Карлсбад.

Земаљско-посланички
садруг Милетик затворен је

нокас, солдатима j тавницу одпракен. Ја сам о томе

телеграФисао миниетру правде. Како нема ни трага о

каквом злочину in flagranti, на делу, то је тим имуни-

тет посланички најгрубље повређен. Ја призивам за

свог колегу заштиту закона. Жалим што тим чином

Угарска иступа из реда просвекених држава.

Др. Полит,

земаљски посланик.

Др. Полит добио је како од министра Перцела,

тако и од председника саборског Гиција (од овог оп-

*) Исти дан после подне буде преко Базјгшга одведеи у Вудимпешту и

у кривични затвор у „ФортушП стављен.
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ширније) ггисмени одговор, да ће се ова ствар пзнети

пред сабор, чпм се овај састане.

Ферије саборске биие су те годпне доста подт-

гачке. Сабор се шшо састати тек концем месеца сеп-

тембра. Врло се интересовао свет, не само у Срба,
већ и у МаЦара и у читавој Угарекој, како ће влада

оправдати повреду шхуннтетног права посланпчког.

Чим се сабор састао, v првој седници 28. септем-

бра 1876, Тиса није чекао никакве интерпелације, век

сам изнесе ствар затвора Мнлетикевог пред сабор еа

предлогом, да се та ствар упути имунитетном одбору
на извештај и предлог. У том ее породпла нека прет-

ходна расправа, у којој је др. Полит ово рекао:

„Поштоваии доме ! Бида ми је намера, да у ства-

ри поеланика дра Светозара Мнлетика пнтерпелацпју

ставим на штовану владу. Но пошто је баш сада из-

вештај како од етране штованог г. председника тако

и од штоване владе учињен. није нужна та интерпе-

лација, јер ke ова ствар и онако на сто штоване куке

доки.“

„Отвар је веома важна, као што је то и сам r'.

миниетар напоменуо, те с тога ke се и претресатп у

кукп. Јако сам захвалан посланичком садругу госпо-

дину Е. ЈЗјимоњију, пошто видим пз те пзјаве, да за

цело пма Мађара, који знају ову ствар објектпвно пре-

судити, који нпсу етрастнн, који у овој ствари еамо

обзира имају на достојанство сабора. Ово мп некако

на умирење служп. Да не познаје.м расположај што-

ване куке, ја бих предлог поднео, да и дотле, док иму-

ннтетни одбор сврј пзвештај не поднесе еабору, да се

др. Оветозар Мнлетпк на слободну ногу етави. Јер

досада није било случаја, да сабор саборише, а посла-

ник без предходног одобрења сабора да у затвору бу-

де. Но пошто познаје.м расположај штов. куке, то

не желим ни покушати ставити свој предлог. век се
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саио једном молбом обраКам штованој кући. Ја сам

јуче са дозволом држ. надодветника посетио др.
Све-

тозара
Мпдетика. Он ме је замолио, да примим на

себе обрану. Дакле имао еам право к њему
отики и

с њпме се поразговорити. Он ме је о том известио,

да му је намера једну молбеницу штованој куки под-

нети. Моја је пак молба на штов. кућу, нека је до-

пуштено ову молбу непосредно имунитетном одбору

поднети. а исти одбор да своје мњење о овој моњби

изјави.“

~Још имам једну молбу. Ја држим да је пештан-

ски судбени сто и дотимне списе шхов. господину

председнику уступио, с тога сам сдободан умолити

имунитетекп одбор, да се и оног једитог сведока, који

у овој истрази долази, квалиФикација у обзир узме.

Јер у колико сам ја извештен. предживот овога све-

дока јако је гнусан. Држао сам за своју дужност као

посданик учинити позорним имунитетски одбор на то,

јер господо, ако је истина да је овај сведок због кра-

ђе. де.фраудације, због ФалзиФиковарва меница под

нстрагом стојао (пе.мир), и под истрагом joni стоји

је ли био осуђен не знам, можда је и најпоштенији

човек. но ја сам тако инФормиран, —то је ово важна

околност и с тога сам држао за своју дужност позвати

имунитетски одбор, да на квалиФикацију овога сведока

мало изближе позорност сбрати."

~У осталом против еамог предлога немам никаква

приговора.
11

Поеланик Данило Ирањи живо Је подупирао молбу

Политову, да Светбзар Милетик има право обратити

ее на имунитетни одбор. шта више ако жели и лично

предстати одбору, да га оваЈ нма саслушати. Усљед

тога др. ГГолит рашири свој предлог у том смислу, да

имунитетни одбор има Милетика лично преслушати. Но

сабор прими оно прво т. j. да се Милетик може мол-



■беницом обратпти на имтнитетни одбор, а што се тиче

да.нег предлога Политовог, да га гоха имунитетни од-

бор саслушати, то председник изјави, да имтнитетни

одбор познаје своја права и дужности, и по томе да

није нуждно доноспти закључак о предлогу Полпто-

вом, што сабор и усвоји.
Милетик се обратпо опширном мотивованом еа-

мообраном на сабор, у којој је на послетку молио.

према повређеном имунитету, да се одма ставп на сло-

бодндг

ногу, а да сабор суду будапештанеком поискано

његово издавање ускратп. Пмунптетни одбор прпмп

ову молбеницу Милетпкеву, али не нафе за нуждно. да

га липно еаслуша.

Расправе у пмуннтетном одбору биле су дуге и

жестоке. Мпнистар Тиса је линно v свима седницама

учествовао и свој поступак правдао. Др. Полпт је као

слушалац присуствовао у тим седницама и впдпло се.

да је одбору доста сметала присутност српскога по-

сланика. Према читавој стварп, одбор је бпо у великој

неприлпци, какав предлог да стави, јер начелно није

могао допустити, да мпннстар сме имунитетно право

посланика тако Флагрантно повредити као код Мпле-

тика, а с Друге стране у души је одобравао поступак

министров. Поеле
дуге раеправе, напослетку се ску-

вало: да се повреда имунптета од стране владе на-

чел но н е мож е оправ д а ти, али у ов о м случ ај у

да сабор одобрава поступак владе. по томе да закњу-

чује суспензију права пмунитета посланпчког, и усљед

тога да издаје посланика Милетика будапештанском

суду. Ga тим предлогом ступи имунптетнп одбор пред

сабор. Предлог се стави на дневни ред и расправа

започие 11. октобра 1876.

При тој расправн гледала је опозпцпја, да „на-

челно“ напада владу п Тису због повреде пмунитетног

права. али је гледала свакрјакпм умствовањем и свако-
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јаким субтилитетима да одобри поетупак владин у том

случају.“ Само један једини Мађар. Шимонфиј није

могао преко своје савести претурити повреду имуни-

тетнога права посланичког и код самог Милетића. па

ннје поступак владин одобравао, већ је поднео посе-

бан предлог да се влада због тога поступка укори.

Приликом те расправе држао је др. Полит по~

дужу беееду, у којој је разложио начела о имунитет-

ном праву.
Но пошто је затвор

Милетићев етајао у

свези са заплетима на истоку, то је др. Полит и о по-

ложају на истоку говорио.

Та је беседа гласила:

Беседа Дра Мих. Полпт-Десанчића

7. окт. 1876.

(II о ет еног раФ иј и.)

„Поштовани доме! У животу државном појављи-
вали су се већ често тренутци, у којима изнад свих

обзира стоји нагон државног самоодржања. У таким

тренуцима налази ее држава исто тако као и каква

оеоба у стању обране за невоњу, те не познаје ника-

кав други закон осим оног старог римског:
Salus rei-

pnblicae snprema lex esto. Али тај највиши закон био је и

биће увек од највеће опасности по индивидуалну сло-

боду државњанина. С тога се управо гледало у модер-

ним државама да се заштити индивидуум, држављанин,

против свемогућности државне. Та се заштита тржила

и нашла у тако званим основним законимаУ

„Исторични развитак имунитетног права стоји у

веома тесној свези са јемствима личне слободе. Тамо,

где је индивидуална, грађанска слобода потпуно осигу-

рана. тамо се не даје велика важност имунитетном

праву. Али баш од како се развио уставан живот, по-

казала се потреба да се ујемчи лична сигурност оних,

који су носиоди уставног живота. Ва.вало је осигурати



њихову личнг слободг протнв еваке вексације. а осо-

бито против оне. коју би влада својим угг.швом пл-тем

судова могда вршити.
Тамо где сами судови потпл-но

ујамчују динну едободу у такој мерп. да се еудови

могу одупрети упливу владе. етранке, племена. тамо

нжје ни нужно имунитетно право, јер сам суд брани
посланика од сваке векеације. У Енглеској. у АмеЈ)пцп
не знају за пмунитетно право. које иостоји на конти-

нент}г
.

“

„Па контпненту се пмунитетно право баш због тога

развило, што ее није веровало у независноет судова

и што се бојало да владе на њих упливишу. Алп је
било некад и у еамој Енглеској, да еудови, па п

сама порота, нису могли одупрети ее упливу вла-

де и јавнога мњења. При крају прошлога столека.

кад је оно букнула велика Француска револуција, бо-

јала се енглеска влада и консервативна странка, да

te вали реводуције захватити и Енглеску. u у то доба

било је сијасет тенденциознпх парнпца, од којих еу

најчувеније парнице протпв Мира, Палмера итд. А то

доба могао је justice clerc, лорд БрекФплд повикати:

„Доведите ми само што више окрив.веника а ја ћу

већ наЕи закона против њих.‘; Чланове друштва ~soc-

iety for constitutional information" гонили су као бун-

товнике, а овамо су они тражнли само неке реФорме.

Енглеска влада била је тада у великој заблудпА

„Призмајем, поштовани доме, да има прилика,

у којима се влада, побуђена патриотизмом и по дуж-

ности својој према својој отаџбини мора да лати

ванредиих мера. Али ту је увек питање, да ли је цела

ситуација доиста таква, да захтева ванредне мере.“

„Поштовани доме! Затвор посланика дра
Све-

тозара Милетића не тиче се еамо нмунитетног права,

него он стоји у свези са великом политичном еитуа-

цијом.
“
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„Догађаји на истоку нису само пажњу Европе на

себе обратили, него је цела европска ситуација са њих

постала веома озбиљном. Не треба ни питати, да ли

ее догађаји на истоку у првом реду тичу Угарске. У

таким околностима. где се води крвави рат на нашим

ррацицама, где је у опште ситуација веома озбиљна,

имала је влада не само право, него и дужност, да _учи-

ни све оно, што захтева сигурност Угарске и њен уну-

тарњи мир. У том погледу, држим, да се сви елаже-

мо. У Угарској може бити симпатија према Србима,

симпатија према Турцима, антипатија према Србима и

антипатија према Турцима. али има нешто, што је

над-а-свим тим, то је дужност према отаџбини. (Одо-

бравање.) Будите уверени, да смо ми Срби евеснн те

дужности према отаџбини и да је никад нећемо из вида

испуштати. Да се угарска вдада старада само за си-

гурност Угареке, да је само то имада пред очима, то

би ситуација у јужној Угарској остала са свим проета

и обична. Ади угарска вдада пошда је корак да.ве,

корак, који по мом мишљењу није био ни мадо оправ-

дан. Симпатије, што их угарски Срби по природи

осећај_у према својим супдеменицима у Турској, и деда,

што су у свези с тим симпатијама. деда, која по угар-

ском закону нису забрањена и која с_у по међународ-
ном праву са свим дозво.вена прогдасида је 'vrap-

ска влада као криминадна деда!“

„Цисдитавска вдада поступада је у том погдеду

са свим друкчије. Она је оетавила отворено поље тим

симпатијама и свима дедима, што стоје с тим симпати-

јама у свези. 0 тога се ситсација у Дадмацији није

погоршада и цисдитавска се вдада не каје, што ее

није датида оних мера, које је угарска вдада употре-

била. У Угарској је ствар са свим друкчије схваћена.

Антипатије угарских Срба против Турака узете су као

антипатије против Угарске и Мађара, и све што је



било управ.Ђено против Турске, узето је, као да је-

против Угарске управ.вено. (Тако је!) lluuo се шта

више још и да.ве, и ствар се претставила као да по-

стоји конспирација (завера) о.младине како против Тур-

ске тако и против Угарске.
“

„Поштовани доме! Крајње је време, да један

пут будемо на чисто еа том „омладиномУ (Чујмо.

чујмо ! То је добро!) ~Омладина,“ докле је још посто-

јала, било је кљижевно друштво, држећи своје скуп-

штпне сваке годпне на другом месту. Томе друштву

потврдила је угарска влада друштвени уетав.“

„Када године 1871. омладинска скупштпна у Вршцу

није хтела да пристане на неку од угарске владе тра-

жену промену др)'штвеног устава, б_уде полицијом ра-

загнана и од то доба управо и нема „омладине.“

Него што има, то је да се налазе .вуди од по-

литичног уплива, који путем штампе имају нека

уплива на српску политику у Београду и на Це-

тињу. Да др>. Светозгр Милетић као главнп уредник-

„Заставе" има неког уплива на српску политику у

Београду ина Цетињу то је са свим наравна етвар.

Па кад је др. Милетић поелао по који пут кога допп-

сника у Београд или на Цетиње, то се одмах распро-

стрла вест, да је тамо отишао „омладинекп агенат“ да

агитује протпв Угареке. Али ја не знам, како ее може но-

винарска инФормација обележпти као кажњив чин? Реци-

мо, да угарека штампа има утицаја на енглеску владу, те-

да изаш.ве тамо свога доиисника, па и агента, би ли

то било кажњиво дело ? Ја идем још и да.ве, па ве-

лим, кад би у Угарској постојала завера протпв Тур-

ске, као што не поетоји, би ли то било кажњиво?

Имамо ли ми у Угарској закоиа, који вели, да је за-

вера против стране државе кажњива? Та позната је-

етвар, да свака држава ствара законе само за своју

зем.ву, за своје подаиике. и да се ни једна држава не-
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oceia позваном, да својим законом штити туђу државу.

Изузегак' би био од тога само онда, ако постоји савез

између држава. А.ш онда се то мора у домаћим зако-

нима са свим јасно изразити, као што се н. пр. у

атстријском казненом законику определио био случај

ве.теиздаје против немачких савезничких држава. У но-

вом угарском нацрту казненог законика нисам на тако

што наишао. Али не мора човек бити правозналац. да

то све може схватити. Та позната је чињеница, да је

Наполеон 111. тртжио од Енглееке, да донесе закон

против завере Француских емиграната, али је Енглеска

одлучно одбила тај захтев. Само се слабачка Белгија

морала склонити, да донесе такав закон.“

„Све то поштовани доме, не бих ја спомињао,

јер се то по начелима казненог и међународног права

по себи разуме да не постоји министарска наредба,

која поставња противна начела. Штовани министар

унутарњих послова вели у својој наредби од 30. јуна

о. г., да је учествовање у сваком зајму и српско-тур-

ском рату кажњиво дело, за које се одмах затвор од-

ређује. Можда сам ја, поштовани доме, лош јуриста,
али ја чисто не могу да верујем, да се таке ствари путем

наредбе нормирати могу. Г. министар унутарњих по-

слова позвао се истина у тој наредби у опште на за-

коне, али он тих закона специјално није навео. Ја

сам узалуд тражио по целом угарском законику, cor-

рпз juris-у, да нађем тако место у закону, које те

ствари забрањује. И сам зак. чл. 19; 1622, који

вели „рах cum Turcis sancita custocliatur“ (Нека ce као

светиња чува мир с Турцима), не може се на ове слу-

чајеве применити, јер то место у закону односи се на

Бочкајеве пе.мире. те се тиме хтело у оно време спречити

упадање Турака. Али се чини да штоваии г. мини-

стар-председник није имао пред очима толико угарске

законе, колико општа начела међународног права, јер
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почетак дотичне министарске наредбе глаеп овако:

„Пбгледо.м на то. што ни једна држава не може тр-

имти, да јој поданпци воде влади пјзотивнт политпка

према држави, с којом Угарека жпви у миру, не може

бити дозврљено, да раде против те државе и да

учсствуј!' т рат}
г

пјјотив псте." Поштованп доме!

То је негато са свим ново. По томе начелт. да пода-

нпци не смејт водити дрткчију политику, него што је

влада води, морали бп ее казнити сви, којп учеетвују

j протест-митинзима v Енглеској!"

„Поштованп доме! Да је оно, што г. мпнпстар-

претседник означује као кажњиво у својо] наредбп. по

међународном праву потпуно дозво.вено, могао бих вам

доказати читавом бпблиотеком међународног права. Мп-

летик је у своме поднеску у том ногледу цитирао

Блунчлија. Ја hy да наведем још веки ауторитет у

мефународном праву. Тај је ауторитет ХеФтер, који

тврдн са свим протнвно од онога, што се наводи у

наредби министра-претседника. ХеФтер вели у евом

познатом међународном праву: „Ни једна влада •

изузимајуки уговором везане државе не може се

позвати на одговор, ако поједини њенп поданпци сво-

јевоњно овим или оним начином учеетвују у страном

рату, ако се са ратујуком странком упуете у набавњач-

ке и зајмовне послове или ступе у војску, ако ту

странку потпомажу било из ратоборног нагона било

из особитог моралног иитереса.“ То је по себи јасно.

Али у Угарској, нарочпто у угарској штампи владају

особити иојмови о неутралностп, коју ваља држава да

чува.
Г. министар имао би можда и право, кад би ре-

као, да неу тр ална д р жав а као таква не сме пот-

помагати ни једну ратујућу странку ни иовцем ни људ-

ством, ни евојевољцима. Али да појединим државља-

иима, приватним .кудима, није дозвољено да учествују

у рату као својевољци, тако што нема нигде на свету.
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Јер кад би то стојало, то би влада могла димну сло-

бодт са свим угушити, могла би забранпти иеелјшање,

могла би ускратити путне листове, на послетку могла

бии самоубијство забранити, јерја себи не могу да прет-

■етавим, шта се може тицати министра. кад ком угарском

Србину дође во.ва да иде у рат да га Турци убију!‘
!

„Поштовани доме! У опште владају у Угарској

и у тгарској штампи веома чудни појмови о неутрал-

ности. Кад се оно пре неког доба десила она позната

афсра с Русима, угарска је штампа подигла читаву

rpajv, тврдеРи да је Угарска тобоже повредила неу-

тралност према Турској. Један знатан лист, ако ее

не варам „Пешти Напло." позвао се шта више и на

JVheaton-a због те повреде неутралности.
Ја случајно

имам при руци међународно право од AVheaton-a, али

■се у њему баш противно наводи од онога, што поме-

нути лист тврди.
Wheaton на име v свом делу вели

ово: »les hostilites ne peuvent etre lojalement ехегсеев

dans la jnrisdiction territoriale de Г Etat nentre. qui est

l’ami commun, des deux parties. Cette exemption s’etend

au passage d’une armee ou d’une flotte dans les limites

de la jurisdiction territoriale, qui ne peut etre aisement

consideree comme un passage innocent. tel qu’une nation

ale droit de le demander a l’autre. Et meme si c’etait

un passage innocent, c’est un de сез droits imparfaits,
dont l’exercice depend du consentement du proprietaire,
et qui ne peut etre force contre la volonte. II peut etre

accorde ou refuse au gre de Г Etat neutre.« Wheaton

дакле каже, да само оружаној војсци није слободно

проћи кроз територију неутралне државе. 0 поједин-

цима, о приватним људима, о својево.вцима нема ту ни

спомена. Па све кад би неутрална држава и војску

пропуетила кроз своју било би то само „непот-

пуно право.
£!

Што се неутралности у опште тиче,

није ни нужно наводити ауторитете међународиог пра-
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ва. кад за то говоре познате нсторнчке нињенпце. У

америчком рату за ослобођење ишлп су Французи го-

милама као својевољци у Амернку, а у грчком рату

за независност било је својево.Ђаца из свпх крајева

Европе. Па и сада има у Србијп легија 31ак-Пверова,
има талијанска легија, има Немаца из Хамбурга, Ахена,.

и т. д., има сврјево.ваца из многих зема.ва, па дотпчне

државе не држе, да су тпме нарушиле неутралност.

Дакле. што је у целој Европн дозво.вено. да је само-

у Угарској забрањено ?“

„На послетку ky, поштовани доме, да допустим,.

да држлвна власт може чинити, што јој је во.ва. Она.

би дакле могла својим поданицима забранити оно, што-

је у другим државама слободно; али што не могу да

допуетим, то је: да се какво расположење државне

власти, а у овоме случају министарска наредба. по-

вратном силом употреби према оннма, који sa ту

наредбу нису могли још никако ни знати. Затвор по-

сланика Милетпка није предузет испрва због ве.тепз-

да)е, него из истог узрока, из кога, је и Корнел

Јовановић у затвор одведен, т. ј. због сриеког зај-
ма и намереног учешћа својево.ваца у српско-туреком

рату. ТТТто је таква миниетарска наредба повратном

силом употреб.вена против једног посланика. у томе

налазим ја најетрашнији начнн вексације. Милетић није

ништа знати о тој миннстарској наредби, јер је-

иста изишла v званичном лнсту 4. јула, а Милетпћа

су одвели у затвор ноћу између 4. и 5. јула. Он дак-

ле није могао у Новоме Саду знати. да је нешто

кажњиво, што се у тој миннстарекој наредби означује

као кажњиво. а што је у целој Европи дозво.вено.“

„Врло поштовани г. министар-председник рекао је

у првој седници, да је та ствар законнтнм начином и

путем законптих органа текла, и да друкчије није ни

могла тећи.“
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„Слободан сам да приметим врло поштоваиом ми-

нистру-председнику. да се у тој ствари није баш тако

законито поступало. Господнн мннистар-председник

лризнао је у имунитетном одбору, да је ради затвора

Милетићевог послао брзојав новосадском великом жу-

лану. Слободан сам да конетатујем чињеницу, да није

ни кр. државно одветништво ни кр. судбени ето у Н.

Саду судски реквирован. Затвор Милетикев извршен

је на прост брзојав министра-председника. (Еретање.)

Поштовани доме! Ја кутим. Али поеледице од тога

могу бити ужасне. кад лична слобода посланичка за-

виси од брзојава миниетровог. (Велико кретање.)“
„Поштовани доме! Имунитетни одбор није при-

хватио миш.вење судова, да пмунитетно посланнчко

лраво за време Ферија саборских не важи. Али је

имунитетни одбор пропустио да изрази своје негодо-

вање о том, што су ее судови подухватили да суде о

нечем, што не спада у њихову компетенциј}г . Питање,

да ли имунитетно право за време Ферија важи или не

то питање било би у свакој другој држави спорно,

само не у Угарској. Знамо да је имунитетно право

прво узакоњено у Француском уставу од год. 1814.

Тамо налазимо у погледу имунитетног права и његове

важности израз: »pendant la duree de la session.« У

немачким државама, које еу подражавале том Францу-

ском уетаву и имају подобан устав, преведен је п ко-

ментиран тај Француеки израз час са „за трајања сед-

ница
1!

час са „за време заседања сабора.“ Само има у

саксонском уставу од године 1821. коректан израз за

то. На дотичном месту устава вели се: „Оталежи

уживају како скупа, тако и појединце потпуну личну

неповредивоет за тр ај ањ а саб о ра.“ Управо се друк-

чије не може разумети онај Француеки израз, ако иму-

нитетно право нећемо да учинимо илузорним. По ста-

рим угарским законима нема у том обзиру никакве
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сумње. 3
етаро време био је угарскн посданпк sacro-

sancta
persona, света неповредпва особа. Јер сваки

атентат против његове дипне слободе, а нарочпто за-

тварагве посланика бпо је actus majoris potentiae (на-

си.ве већег реда), на што се тада одређпвала смртна

казна. И по самом свршетку сабора Вмао је по-

с.ганик salvus concluctus (с.гободан повратак) п био )е

.јодг негсо време неповредивЈ'

..

Нема дакле сумње, да је имунитет у Угарској за-

конито постојао и да је увек, па п за време Ферија.

респектован. Али у том погледу не може бпти нпка-

кве сумње ни с тога, што је у зак. нл. 12: 1867. иму-

нптетно право за делегате са свпм јаено одређено. Кад

се то право не би уједно односпло п на саборске чла-

нове. то би поетала та апсурдноет. да се делегат као

такав не може, али као саборски поеланпк да ее може

затворити! (Веселост.) У новпје време пмалп смо мно-

го случајева. као случај ; Слухе, Халере и т. д.. где

су судови чекали док се сабор не састане, па су тек

од њега искали, да им ее посланнк издаУ

„Допуштам, да може бити случајева, где еуд

може чекати док се сабор еастане. Али то би само-

онда могло битп, кад би се догодио злочин in flagranti,

на делу.
Бпло би на пр. врло природно, да ее одмах

затвори посланик, крји пуца на човека. јер се бојати

да fee и на друге пуцати. Исто је тако, кад би ее ко

ухватио in flagranti да буни, потетрекава на буну или

покушава да чпни та кажњива дела. Али еве то није

био случај код Милетића. Милетик је епавао, лежао

у постењи, кад еу дошли да га затворе. (Омеј.) Мо-

лим, злочин in flagranti не може ее у сну учпнити. А

у том случају, кад нема злочпна in flagranti, има влада

етотинама сретстава, да зло предупреди, те јој није

баш нужно да вређа поеланички имуннтет."

„С тим је у свези и оно начело, што га је иму-
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нитетнн одбор поставио, т. ј. да има окодностн и од-

ношаја. v којима вдада може нарушптп посланпчки

имунитет, ако }
г

зме на себе одговорност аа то. Ја по-

штовани доме, држим. да је то начело, особито ако

се на Угарску примене. веома опасно. Кад би Ј гар-

ска била потпуно независна држава, и онда би то

начело било још опасно. него би могло ппак још

поднетиУ

„Али представимо
себи. поштовани доме. да је

угарска влада таква, да није кадра да одоле бечком,

аустријском уплпву а можно је да ее из Беча име-

нује влада и онда бн Мађари опет почели да агп-

тују за угарски устав, стара песма „megis megis“

опет би се захорила. Дотична угарека влада држала

би, да је та ствар опасна по унутарњи мир, затворила

би за време Ферија из виших државннх интереса не-

пово.вне поеланике, што агитују затворила би јед-

ног. тројицу, десеторицу, педесеторицу или стотину, а

оетали, што би остали, који нису затворени, одобрилп
би наравно поступак владин, кад би се сабор састао.

(Веселост. Живо одобраварве на крајњој левици).“

„Поштовани доме! Имуиитетни одбор поетавио је

још једно начело, које ја у целом обиму његовом не

могу прихватити. То је оно начело, да не може спа-

дати у делокруг имунитетном одбору, ни сабору. да о

случају имунитета чини поближе ислеђивање, него да

има да пресуди случај само по актима. Са свим се

слажем с тим, поштовани доме, да имунитетни одбор,

да сабор не сме бити суд, да се не може градити трибуна-
лом; не сме пресуђивати питање о кривици, али држим,

да треба да истражује оно, што би еачш-вавало суп-

страт вексације. Ршд је имунитетни одбор могао да се

и.звести о томе, да сведок Ранковић, и ие узимајуки
на ум, да је због прављења лажних меница под истра-

гом, у време кад се Милетик бавио у Београду, није



по свој прилици тамо ни био. да је другж еведок свој

исказ опозвао, да Милетић
у означеној гоетионицн нпје

био, да се с Лазом Ксстићем није могао нп састатп.

кад се овај тада налазио j Црној Гори кад је иму-

нитетни одбор о свему томе могао лако да се пзвестп.

то ја не увиђам, за што он то. у тако важној ствари,

као што је повреда имунитетног права, није учинпо,

те да буде на чисто о тозге, да ли је бпдо вексације
или не.“

„Ади из самих аката могао је пмунитетнп одбор

увидети, да је бидо вексације. Ко се поде разбира у

казненим парницама, тај ће одмах знати да раздикује

сведока, чији се исказ оснпва на нечем што је заиста

видпо, од еведока, којп нешто иеказује по удешеном

пдану. А исказ сведока Ранковића са свим је по пдану

смишљен: то провпрује из сваке врсте. Да се пмунп-

тетни одбор хтео известити о стварп. то бп се могао

уверитп, да је други сведок Тимарчевић опозвао свој

исказ у Београду. Ади и из онога. што Ранковпћ као

сведок исказује, може се увидети сдучај вексације. Јер

да је Милетић рекао, да ће поставити 20 —30000 до-

брово.ваца, и да ће у јужној УгарскоЈ букнутп буна -

то је абсурдум. Државна вдает са евима својим сред-

ствима неби бида кадра иетерати контингенат од
20

до 30000 људи из угарских Срба. А да је Мпдетић

у Београду пред множином људи казао, да ће у Ј гар-

ској подићи буну, па се посде тога без брпге опет вра-

тио у Угарску, то је доиста непојмљиво, то бн бидо

право дудидо!“

„Поштовани доме ! Ја се овде у сабору не могу

даље упуштати у јуридички моменат ове стварп.
Ади

баш као јуристи еа свим ми је јасан моменат век-

сације.“

„Но могдо би се рећи: Може бити да ту бада и

пма вексације, но та је вексација с подитичког гдедишта
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баш нужна била и добро је дошла. Л за што ? За то,

што је тај Милетић веола опаеан човек. Но што се те

тачке тиче, то ја, кад би ми ва.вало да изразим о том

■своје мишљење, не бих никад тражио опасног по др-

жавЈ човека у агитатору, него у конспиратору. А

Милетић није никад био конспиратор, и неке никад

ни бити. Али могло би се још казати : околности и

прилике су такве, да је владе била принуђена. да се

лати ванредних мера, да је била приморана, да по-

вреди имунитетно правоА

~Но то сам ја баш у почетку свога говора на-

гласио, да на име ситуацира у јужној -Угарској није

никако таква, да изискује ванредне мере. Баш кад

је букнуо српско-туреки рат, Милетић је у једном

чланку у „Застави'" саветовао Србима угареким. да

буду еа свим у миру, јер би и најмањи покрет у јуж-

ној Угарској могао шкодити ствари српској. И дои-

ста, било би право лудило отештавати Србији и онако

тежак положај тиме, што би се побуном у јужној

Угарској натоварило Србији на плећа непријатељство

једне велесиле, као што је Аустро-Угарска. (Кретање.)
У јужној Угарској нема ни једног јединог човека, који
би мислио на буну или устаиак. Ми Срби и Мађари

тамо доле, ми најбоље знамо ужасе грађанског рата,

јер је тамо доле већ. један пут грађански рат уништио

благостање читавим генерацијамаА

„Поштовани доме! У критичним временима свака

се влада стара да ситуацију не начини гором.
Силна

затварања у јужној Угарској мало су томе допринела,

да се духови умире, него су шта више учинила да су

се исти раздраживали. Ако икоја држава у Европи,
то би Угарска требала да гледа да има што мање

непријатеља, а што више пријатеља. Угарска нема

потребе, да се идентиФикује с Турском и да се оне-

пријатељи еа свима народима на балканском полуотоку.
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Ја бар e моје стране као ргарскп држав.канпв. проте-

стовао бих свечано против савезнпштва еа башибозт-

цима и Черкезима. Турска припада прош.тости. а Угар-
ска треба да има будукностиТ

„А ситуација је баш сада веома озбп.вна. ТПто

сам казао пре годину дана, то се сада испунило. Тро-

јецарски савез постао је двојецарским савезом. ГроФ-

Андрашија заноеио се огромном и.тузијом, да ke Не-

мачка Аустро - Агарску протпв Русије потпомагати.

Дези.тузија је сада потпуна. Немачка је истпеа пот-

помага.та Аустро-Угарску на пстоку до неке извесне

границе, а.ти кад је треба.то учпнпти Фронт против

Руеије. онда се потпуно одржа немачко-рускп савез.

Данас је ситуација у иеточном питању са свим друк-

чија, него што је била у кримском рату. Тада се

држало, да је Турска кадра да изведе реФорме. а сада

нема ни једне државе. нема ни једног човека у Европи,

који верује, да се Турска још може рвФормама одржа-

ти. У кримеком рату сматрала се ствар источних

хришћана за руску ствар, а данас је то европска

ствар.
“

„Поштовани доме! Источно пптање велико је пи-

тање еветске повесиице; решење тога пнтања учнниће

епоху у, културној псторијп. Извесно је пак, да се ни

један иарод не може противити колосеку светске по-

веснпце, а да се не изложи опасности да буде пога-

жен. Европа неће за .вубав једном једином народу,

напустити своју цивилизаторску задаку на истоку. Само

велики народи, велике државе м.огу од великпх поли-

тичких питања стварати питања силе. Средње државе,

мањи народи. морају према прпликама рачунати.“

„Завршујем свој говор.“

„Не могу пристати уз предлог имунптетног од-

бора, него молпм поштовани дом. да донесе одлуку у

смислу поднеека посланика дра Милетића. “
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Но забадава је било сво доказивање у тој беседи.

У сабору све странке баш после беседе Политове над-

тицале су се да изјаве како одобравају поетупак вла-

дин. Шењејевци (консервативна странка), који су сла-

бо у расправи учествовали, бојећи се да неби на њих

пала сумња да не одобравају поступак владин, из-

јаве у кратко по посланику Бујановику, да они пот-

пуно одобравају поступак владин.

Жалосно је било погледати, како др. Полит прн

обрани тако важног, тако рећи стожерног уставног

права као што је имунитет посланика како је стојао

усамњен у сабору. Срба и Романа народносних посла-

ника није било, други Срби и Романн владине странке

нису смели помолити зуба. И сами саски посланици

држали су се пасивно. Тако је Полит остао сам у са-

бору и премда је имао ту задовољштину, да се сабор

његовом беседом свестрано занимао, то је ипак му-

мна била ситуација и Полит је могао као Рајко вој-

вода рећи:

Сам остаде у Српјему Рајку,

Шта ће себп, шта ли ke Српје.му.

Сабор прими предлог имунитетног одбора а

Милетић оетаде и дање у затвору. Међу тим настану

догађаји од светског замашаја на истску и држање угар-

ског сабора према тим догађајима било јеврло значајно.
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XI.

Иораз Шрбије код Ђуниса, Туркофилска демонстра-

ција од стране Mafjapa. Долазак софта у Пешту.

Ђеседа и интершлацнја дра Мих. Иолит-ДесанчиКа од 3.

марта 1877. о источнолг иитању и одношају Аустро-Угар-
ске према Русији. Одговор Тисин и реилика Шрли-
това дана 14. марта 1877. Ђеседа и 'интериелација
ЈТолитова од 8. марта 1877. у иредмету Милетибеве и

других гоолитцчних иарница у јужној Угарској. Од-

говор министра правде и реилика ЈТолитова дана 6. маја

1877. Велики руско-турски рат. —■ Pacupaea у угар-

ском сабору о источном иитању. Ђеседа дра Мнх.

Полит-Десанчиба од 27. јуна 1877.

Кад је Орбија меседа јула г. 1876. започела рат

против Турске, одушев.вење у свима крајевпма српскпм

било је неописано. У псти мах започела је и витешка

Црна Гора рат против Туреке. У заноеу одушев.вења

није се сумњало, да he
српско оружије победптп. Цр-

ногорцп таки у почетку рата дивно напредоваше у

Херцеговини, на против српска војска, крја је прешла

Дрину, није могла нп Бе.вину да заузме. Уетук српски

код Ве.вине био је од поражавај vher утиска на духове

српске. Кад се после дознало да главна војска српека

не иде на Боену, Цћ према Бугарскрј на Пирот и да

ово има евога „дипломатског узрокаћ због Аустрије, -

то је поражавајући утиеак на духове српеке све већи

постајао. Међу тим нешто је ипак било, што је ду-



хове ерпске подржавано, ато je : што cv руски сво-

јевољци све то у векем бррју у Србију долазили..

Било је то дивно видити, како сннови руски, и то

многи из најбољи Фамилија, који еу код куке на сваку

угодност били иаучени похиташе у Србију, да у

највекпм неугодностима војничког жнвота поднесу жр-

тву. да своју крв пролевају за Србију, а многих да за

Србпју далеко од своје отаџбине и од својих Фамилија
и кости оставе.*)

Но сва помок руски својевољаца није могла пред-

упредити пораз ерпеки. Показало ее да Србија вој-

нички није била спремна за рат еа Турском; показало

се да је турска војска која се омаловажавала, врло

добра нојска.**) Поеле пораза српског код Ђуниеа
т

Србија је потпуно била изложена турској инвазији, и

да Русија није најенергичније интервеновала и Турску

на мир принудила, Орбија би била опустошена.

Пораз српских код Ђуниса био је од ужасно жа-

лостног утиска на српске духове, дочим је Ђунис

у српских противпика највеке ликовање проуароковао.

Бечка и пештанска преса надтицале су се, да уздижу

победе Турске над Србијом и да ову омаловажавају.
Но ликовање у Пешти усљед пораза српског код.

Ђуниса, није познавало више границе. Братство и са-

*) Кад се о руским својевољцима од неке страие у Србији с 'маоlова-

жењез: говори, то нам се ово види као највећа незахва-шост. Исто то важи

за генерала 'ЧСерњајева. Ма да је какав генерал био —• а Черњајев је дао-

сЈаЈне доказе евога војничког дара неби могао са српсксм милицијом, како>

је зло била устројена, ништа учинити.

**) У пролећу г. 1876. пре рата српског, путовао је др. Полит случај-
но на пароброду са бившим министром српским Мариновићем. Питао га је

Полит, шта он држи о рату са Турском. Мариновић рече: да и ои мисли да

би моменат за рат био згодан. Но питање рата да зависи од мњења вој-

ничких стручњака. Држе ли они, да је Србпја спремна за рат онда,

ваља да ее зарати са Турском. Но он сумња да је Србија за такав рат

спремна. После се заиста показало да су српски војггачки стручњаци,

врло лакомпсленодали своје мњење. У осталом Србија има заслугу, што јо

р у с ки рат изазвала.
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вез са Турцима нашао је у многвд и многим де-мон-

страцпјама свога израза. Мађарскп ђацп наједаред се

стадоше китити турским Фесовима. Али највећт де-

монстрацтт спремише мађарски ђаци. кад закљтчише.

' тј r№'-r 4

да носе почастну сао.ву у Дариград (Јвдан-паши,

победиоцу Србије. Мађарски ђаци заиста одоше v Ца-

риград, тамо пх Турци са великом помпом дочекаше.

II сами званинни највиши кругови турскп опћпше еа

мађарским ђацима. Посету мађарских ђака, вратпше

туреке СоФте, дошав у Пешту. Тај дочек Турака у

Пешти од стране Мађара, превазилазио је свако оду-

шевљење и могло би се (ко се тога још сећа п ко

је очевидац био), као нека Френезпја назвати. Ту
сj се љубили и грлиди са Турцима, ту се викало:

„чок јаша!“ ту се частило п пило на рачун будућег

савеза мађарско-турског. Неке грофице мафарске (као

што се приповедало), љубиле су ка®тане прљавих

Турака!

Но док су те демонстрације туркоФилске бпле п

док су Мађарп желили савез са Турцнма. званична

политика аустријека морала ее кретати у оквиру оне

политике, што еу је у псточном питању Немачка п

Руеија Аустрији прописивале, дакле је морала бити

против-турска и пошто је већ у пролеће г. 187 7

било готово известно, да ће се Руепја са Турском за-

ратити, званична аустрпјека политика клонпла се, да

заузме неприј атељски положај према Руеији. а прија-

тељски према Турској.
Те

противноети међу званичном политиком Ауетро-

Угареке у источном гштању и међу демонстрацијама

Мађара, ехватио је др. Полит у једној интерпелацији

на министра-председника Тису, у којој интерпелацпјп
се дотакнуо и одношаја према Руспји*).

*) Нрома тадањем расположају Мађара, такове интерпелацпје имале

•су не само своје непрмјатпостп, већ су у нечем бп.те п опасне. Мађарскп



Беседа и интерпелацпја гласила је овако :

Беседа п пнтерпелацпја

Дра Мпхапла Полпта-Десанчпћа

3. марта 1877.

(По стеногр аФиј н.)

„Поштовани доме! Бићу тако слободан да упра-

вим интерпелацпју на штованог г. миниетра-председ-

ника v погледу источнога питања, односно одношаја

Аустро-Угарске према Руоији у том питању. У ко-

лико важност предмета допушта, стараћу се да се у

кратко изразим. Свакако пак молим попгговани дом

да ме пажњиво и стрпљиво саслуша.“

„У опште се осећа, како овде у сабору, тако и

у целој земљи, да се притиском извањских одношаја

криза у Угарској попела на неку извесну висину.
Ве-

лике неугодности што су произвеле једва савладана

министарска криза, преговори у Бечу и цело банковно

питање, ванредно су увећане неизвесношћл" спољашње

ситуасије. Општа криза, коју је изазвало источно пита-

ње, није ни у једној земљи тако тешка као у Угарској.

Изравнање са Аустријом чини се под тим теретом

готово немогуће. Немојмо се одавати илузијама. Са-

дања се ситуасија веома разликује од оне у години

1867. Тада је Аустрија била упућена на Угарску а

данас, услед развијћа источног питагва. упућена је

Угарека на Аустрију и принуђена је да попсшта. Бит-

ност ствари не састоји се по себи у банконном питању,

него у томе, што Аустрија због промењеник одношаја
из банковног питања може начинити питање силе. Не

давно питао је г. заступник Ернест Шимоњи го-

сподина министра-председника, да каже, шта би било,

су тада сваком ириииком демонстрирали. Вкше пута су дра Полита

на у.шци Фиксирали. После саборске седнице морао је Полит више пута, да

избегне
руљу ђака пред саборницом, брзо сести у кола па се одвести у свој

квартир пешке није смео ићи.
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да се Бечу
ниеу чинили уступци. Ја држим, пошто-

вани доме, да је то иитање тако наивно, да се на њ

не може ни одговорпти. Чини се, да је г. заетупник

заборавио целу повееницу Угарске од мохачке битке

амо. чини се, да је заборавио, да је Угарска морала

увек попуштати, кад је Аустрија имала моћне савез-

нике. Промењену еитуацију донело је Угарекој баш

развијће источнога питања.“

„Поштовани доме! Управо је година дана како-

сам ставио на г. министра-председника интерпелацију
о источном питању. Онај моменат беше од велике-

важности. Беше то баш пре почетка српеко-турског

рата. Тада сам ја пмао друкчије назоре него г. мини-

стар-предеедник. Догађаји, што су ее збили, показалп

су, да сам ја ипак имао право (порицања) у толи-

ко бар, гато је г. министар-председник рекао, да Ор-

б-ија неће водити рата, аја сам противно тврдио.

(Веселост.) Мислим да је то чпњеницаУ

„Поштовани даме! Сваки ће ми у овоме дому при-

знати, да сам тмерен био са интерпелацијама п ако

је било прилика, да сам могао интерпеловати баш у

псточном питању, као што су то многи саборски чла-

нови доиета и чинили. Али у погледу извањеких пи-

тања, вазда ми је пред очима онај парламентарнп оби-

чај. што га држе и у другим зем.вама, на пме, да

владу не треба приеи.вавати на изјаве, које би самој

стварп могле шкодити. У угарском парламенту ва.ва,

узети у обзир и ту околност, што ми у извањским

питањима можемо интерпелационо право само посредно

да вршимо, јер на министарској клупи немамо мини-

стра епо.вашњих послова.“

„Али има важних момената, где је дужност за-

ступника, да се обавести о извањекој ситуаеији. Држим,,

да је садањи моменат у источном питању веома важан.

Отојимо на гграгу европеких догађаја. Русија је на
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IJpvTv поетавида велику војску и готова је свакн час

да нападне đa Турску, а нп једна европска држава

не.ма иишта против тога. Допуштам пошт. доме, да

тај велики догађај у првом моменту неби био од зна-

чаја по Аустрр-УгарекЈ, али поеледице тога догшаја

тицале би се свакако у првом реду наше монархије.

Нужно је дакле, да смо обавештени о држању Аустро-

Угарске напрема догађајима. што долазе. То је тим

нужније, што су од неког времена избили на јавност

такви појави. који стоје у очевидној опреци са полп-

тиком, што ју је водила до еад Аустро-ЗТарска у источ-

ном питању, појавп, које никако не сме одобравати

сгарска влада, докле год пристаје уз политику, што ју

]е до сад водила Аустро-Угарска у источном питању.

Какав је положај Аустро-Угареке према источном пи-

тању. о том нема никакве сумње. Положај је тај обе-

лежен јасним дипломатским списима, што искњучују

сваку сумрву. Ти су дипломатски списи: нота гроФа

Андрашија од 30. декембра 1875, берлинска спо-

меница од 15. маја 1876 и записници последње цари-

градске конФеренције. У тим је еписима положај мо-

монархије према источном питању тачно обележен.

Из тога положаја происходи, да Аустро-Угарска ни из

далека не стоји на страни Турске против Русије, него

на против на страни Руеије а против Турске. То

произлази готово из сваке врсте тих списа. (Иорицаи.е

у центртму.) РеФормна нота гроФа Андрашија почи-

ње се овако (чита): „Три државе, АустротУгарека,

Русија и Немачка, пошто су узајмичио измењале своје

назоре. сложиле су се, да заједнички изврше дело

пациФиковањаУ Нота дакле вели, да је Ауетрс-

Угарска у потпуном споразуму са ЈАсијом и Fle-

мачком. Нота дал.е каже: „Усљед повер.виве измене

миели између иас и петроградског и берлинског ка-

бинета. —Дакле нота вели. да је узајмични одношај
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не само пријатељски. него и поверљив. Најпосле
нота се завршује овако: „То је тврдо убеђење, које

је посљедак измене мпсли између кабинета аустро-

угареког, руског и немачког.‘ : Из тога се бар даје пз-

вести, да наша монархија радп у потпуном споразтму

са Русијом п Немачком.“

„Берлинска споменица иде још много даље, него

реФормна нота Лидрашијева. Споменида не тражп

само реФорама, него п гаранцпја. И Аустро-Угар-
ска се заједно са Руеијом подухвата, да осим дн-

пломатске акцпје употреби још и друга срететва. јер

се споменица завргаује овако: ~

Ако бп међу тпм при-

мирје истекло, а силе небп постпгле цел, коју еу пре-

дузеле. то еу три царска двора тога мишљев&а, да ће

бити нужно, да се њпховој дппломатској акцији даде

санкција свезе напрема мерама за изведење, које ke

бити нужне у интересу општега мира, да бп ее зло

предтпредпло п развптак му спречпо.“

„Аустро-Угарска обвезује се по томе још и на

друкчија сретства него што пх дипломатска акцпја

изискује.“

„Познато је, поштованп доме, да би цариградека

конФеренција била излпшна, да је Енглеска тада при-

хватила ту споменпцу. Што је на конФеренцији учп-

њено, превазилази као што је познато оно, што

је у споменпци означено.“

„Што се тпче наше монархпје, то налазнмо по-

сланика гроФа
Зичи на страни руског посланика.

ГроФ Зичи ннје истииа држао вс.шке говоре као

II гњатиј ев и Сализб е ри, алп он је вазда одо-

бравао изјаве руског поеланпка. Могао бпх за то

навестн многе цитате. У конФеренцноној седници од

30. децембра 187G. пзјавпо је ђенерал Игњатијев, да

је оио. v чемс cv се сви кабинети сложилп, за Руспју

најмања мера (минпмум), која се неда на нпже свеети.
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За тим су гроФ Шодорди и марки Салпзбери др-

■жали говоре. у којима су изјавили да приступају ми-

ш.вењу ђенерала Пгњатијева. А гроФ Зичи изра

зио се овако: „ГроФ Зичи пристаје без заусте-

зања уз изјаве господе поеланика Франдуског, руског

и енглеског. Он одобрава потпуно еве, јер изјаве све

тројице одговарају његовим идејама, као п идејама ње-

гове владе." .

..Дакле гроФ
Зипи потпуно одобрава оно, што

жели Русија. Другом приликом је претекао шта више

и ђенерала Игњатијева. пошто је турскб заступнике

апстроФирао. пошто је порти пребацио д-а издане ха-

тпшериФе и хатихумајуме није држала: а за тим рече

гроФ
Зичи: „Његово Величанство султан тврдио је

не давно, да држава има добре законе, али да. се ти

закони на несреку не врше. Напрема такој тврдњи,

што долази с тако висока места, како се друкчпје могу

отклонити зебње. ако не увађањем гаранција.“ Да-

к’ле је гроФ Зичн оштро искао гаранцијеА

„На основу дипломатских аката, што сам их сад

навео, а докле ме год влада о противном не увери и

докле ми мкнистар-председник на моју интерпелацију

порицањем не одговори имам права држати, да

Аустро-Угарска стоји не само у пријатељском, него и

савезничком одношају према Русији. Али ја идем још
и да.ве. и тврдим. да је Аустро-Угарска прва покре-

нула оно, што Русија хоће и што је стара мисао Ру-

сије у иеточном питањт. У европском међународном

праву има једно начело, које ваља високо ценити. То

је основно правило европског меДународног права.
Оно

се састоји у томе, да ни једна држава нема права да

се меша у унутарње одношаје друге државе. Русија

је увек тврдила, да се то начело неинтервенције неда

применити на Турску. РеФормна нота гроФа Андра-

шија изразила је баш ту мисао Руеије. Доцније су
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разлЕтчпти научењаци, као Блунчли у Немачкој п сла-

вни белгијски правник Ролен Жак.чен, и знанствено до-

казали, да се начело неинтервенције неда прпленити на

Турску. Али свакако припада заслуга грофу Андра-

шију. што је начело интервенције напреча Турској

дипломатским путем употребнено, те је доцније нашло

потпуна израза у берлинској споменици и цариградској

конФеренцији. Поступак према Турској започет је ре-

Формном нотом а настав.вен гаранцијама у берлинској

споменици, докле на царпградској конФеренцијп није
на поелетку дошло до тога, да еу хтели ставити Tvp-

ску под туторство."

„Али је поступак према Турској и у другом обзп-

ру лоучан.
Он доказује, да кад која држава цело своје

биће гради на праву оевојачком н на господетву јед-

нога племена, кад држава у слепој племенској страсти

прекорачи границе морала према својим поданицима,

да се онда нађу силнији Фактори, који увређеном мо-

ралу даду задово.вења. Свпрепства у Бугарској. као

што је лорд Дерби рекао, шкодила су Турској већма.

него да је изгубила велику битку.“

„По свему, што се у Турској догодило, по јавноме

мњењу. што се у Европи о Турској образовало, бпла

би лудост и мислити на то, да ke Аустро-Угарска ету-

пити у савез са Турском.
“

„Јавно мишљење Европе тако ее јако променило

према Турекој, као што се пре једва могло и миелити.

Пре неког времена читао сам извештај неког енгле-

ског нзвештача v једиим енглеским новпнама, који се

изразио: да он ие познаје веће увреде за Енглеску.

него што еу Турци још тако смели да се надају. да

ће их Енглеска потпомагати. Али није то само инди-

видуално мишљење једног енглееког извештача. Не

давио је у енглеском парламенту, мислим, прпликом

адреске дебате. споменуо један конзервативац турски
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..тстав.” То је изазвало у парламентт тако великп

с.мех, да је говориик једва могао даље да говори. (Је-

дан глас: Руском уетаву не ноже човек ни да се

смеје.) Европа је прилично еложна у томе, колико

вредн ттрски тетав. Кад је устав у Турској објав.вен,

Турци су се били јако забранули: рекоше: ми, који

смо у мањини, остаћемо и у државном сабору у ма-

њини. те ће ђаури над нама владати. На то их је те-

пlио и умиривао један турски лиет: Та нека ее не

брину, турски је уетав тако удешен, да ke Турци. и

ако еу у мањини. у државном сабору ипак бити у ве-

Тини. И доиста, појам је устава веома еластичне при-

роде. Вештачким изборним редом може се све пости-

ћи. Има уетава, који у место да умере племенско го-

сподство, они га на против још развију и учврсте."

„Наводим то све за то. да мотивујем друти део

моје интерпелације (Чујмо!) да вам претставим, како

ее варају сви они, што сањају о турском пријатељ-

ству.
“

„Овде би било место да говорим о једној теми,

коју је веома мучно расправ.вати у угарском парла-

менту. Ствар се тиче симпатија према Турцима. Пре-

ћићу ту тему. Турским симпатијама и онако комента-

ра не треба; имам само једну скромну примедбу. (Чуј-

мо!) Највећи непријатељи Угарске и мађарског народа

радовали су се највише хаџилуку мађарск-1 омладине

у Цариград. (Чујмо! Чујмо!)“

„Кад не бисмо знали да су ти младићи ватрени

Мађари, могли бисмо мислити, да су добили мандат из

Москве. (Глаеови : Охо!) Ја еамо велим, да изгледа

тако, као да су добили мандат, да Угареку компроми-

тују пред Европом. (Бфетање, немир, гласови: Доста!)
То је, поштовани доме, не само моје мишљење, него

и миш.вење многих л>уди у Европи. (Гласови у цен-

труму: То је питање.Ц
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~Ја се, пошт. доме, са свим слажем са г. мпнп-

стром председником. као министром тнттрашњих по-

слова, што дотичну демонстрацију није спречпо. јер

изјаве симпатија тину се нанела личне слободе. ТТТто

се демострација догодила. што се носила почасна саб-

.ка у Цариград. (Један глас : То је било врло добро!)

против тога немам ништа, али пошт. доме. лмна

слобода п изјаве спмпатпја морају у државп пматп

своје гранпце кад вређају ocekaje чптавих класа.

вероиеповеднпх друштава п племена. ТТТто се демон-

страција у опште догодпла, о томе не говорим. али

што је дотична почасна саб.ва бнла впше дана пзло-

жена у преетоници Угарске, (Један глае: То је било

врло добро) оне Угарске, која бројп милијона нема-

ђарски народности, које никако немају симпатија за

Турке, што су ту саб.ку по улицама носили, баш у оном

часу, кад је посланик аустро-угарскп у Цариграду до-

бијао најодмереније инструкцпје, да заузме положај не

за, него протпв Турске, у томе налазим да је

влада погреш ил а, (Иорпцагве.)

„Како је влада у тако критичким временима, као

што су данашња, требала поступати, показао је извр-

сно један веома поштованн члан овог cađopa. Г. за-

ступник барон Шењеји изразио ее прилпком послед-

ње прорачунске дебате у том погледу овако: „Ми не

можемо бити равнодушни према грађанеком поло-

жају и судбини народа, што живи у суседнпм покра-

јинама турске државе, не само због општих хумани-

тариих интереса, него и због тога, што у овој отаџ-

бини станују многи држав.канп. који су једноплеменици

оних народа; и ако ва.ва ми да од њих шптемо у евему

безусловну верност и оданост према отаџбини, то ипак

морамо v њима неизгладиво чуство тога једноплеме-

ног сродства поштовати. штедити и имати на њ об-

зира у иашем сопственом интерееу.“
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„Цола демонетрација, пошт. доме. (Гласови: Чи-

тајте да.ве!) Ако баш желите, читаку, али ово

даље не односи се више на моју тему (Веселост) —,

цела демонстрација била је управо наперена против

једнога племена, кога су чланови уједно и држављани

угарски (Гласови: Против Руспје је наперена!); а вла-

да бар треба да је узвишена над племенским страсти-

ма: она није требала ту врсту изјава не кажем де-

монстрацијт у опште да допусти. Ја могу себи да

претставим само један случај, где
би влада на таке де-

монстрације могла гледати кроз прсте. где би их шта

више смела и потпомагати, а то би било онда. кад

би било и најмање изгледа, да ће наша монархија за-

кључити еавез е Туреком; али о томе не може

бити говора. (Гласови: 'За што ?) Одмах ћу казати.

Аустро-Ггарска заузима часно место између Немачке

и Русије, и неке свога положаја став.вати на коцку

због тога, да потпомаже државу, која се не може одр-

жати. Да Аустро-Угарска стоји с Русијом у пријатељ-

ском, и шта више савезничком одношају, у том ми-

шљењу поткрепљује ме веома важна околност. Русија

је саветовала Србији да с Турском закључи мир, она

је отказала Србији помок за продужење рата, а то је
по мом мњењу учињено у потпуном споразуму

са Аустро-Угарском. Како Ре се тај одношај између

Русије и наше монархије даље развити, да ли постоје

какви договори о окупацији Босне, како и кад ће то

бити? у то нећу да се упуштам, нећу да се упу-

штам ни у какве конјектуре ни комбинације. Моја

интерпелација оснива се на чињеницама и актима. И

г. миннстар-председник моћи ће лако са „да“ или „не“

одговорити на моју интерпелацију. Моја иитерпелација
иак гласи:

..Интерпелација на г. министра-председника : Погле-

дом на то, што је положај Аустро-Угареке у источном
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питању обележен нотом гроФа Андрашија од 30. децем-

бра 1875., берлинском споменицом од 15. маја 1876. и

изјавама на последњој цариградској конФеренцнји, пз

чега пронзлази заједничко п савезничко постмпање

Аустро-Угарске. Ргеије и Немачке
према Турској :

u

„погледом на то, што cv се j последње време у

? гарској при потпуној паспвности владе догодпле такве

туркољубиве демонстрације, које стоје у очитој опреци

са политиком, коју је до еад Аустро-Угарека водила у

источном питању;“

„питам г. миниетра-председника :
u

„1. Држи ли се Аустро-Угарска још оннх начела,

што су утаначена тројецарским савезом, и што cv из-

ложена у ноти гро®а Андрашија од 30. децембра 1875.,

j берлинској споменици од од 15. маја 1876. п v по-

следњој цариградској конФеренцији? Ако се држи тпх

начела:“

„2. одобрава ли угарека влада оне туркољубиве

демонстрације, које cv кадре с једне етране да компро-

митјјј досадању источну политикј Аустро-Угарске, а

с дрЈге стране да вређају народне осећаје милијона

угарскпх грађша словенског језика? (Гласови: Охо!)‘;

Са овом интерпелацпјњм занимало се доста и пе-

штанско и бечко новинарство. „Нова слободна Прееа“

j БечЈ, иначе неизмерно туркоФилски лиет, назвар је

ту интерпелациј j врло вештом, тако вештом „као да

cj је руски дипломати v ПетроградЈ саставили
11

да

се доведе j неприлику угарски мииистар радп ,одго-

вора.
И заиста, интерпелација је била тако етав.вена,

да ако се Тпса изрази за TvpcKj, онда опровргава

читаву званичиу политикј аустро-Јгарску v источ-

ном пнтању, ако пак прнзна, да је Ауетрија v спора-
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зумљењу еа Немачком и Русијом. то онда вређа сим-

патпје туркоФилских Жађара..

Тиса као обично, у питањима спољне политике,

поискао је инструкцију за одговор у Бечу, и поеле

скоро 14 дана тек. одговорио је Политу.

Тај одговор Тисин и реплика Политова гласпли су:

Одговор Тиспн

п реплпка дра Мпх. Полпта-Десанчпћа

дана 14. марта. 1877.

(По стенограФији.)

Министар-председник Тиса:. „Поштовани

доме! С вашом дозволом одговорићу на неке примедбе

г. заступника
Михаила Полита, што их је он навеб у

говору. којим је спровео своју интерпелацију. Но ва.ва

ми приметити, да нећу говорити о многоме, што је у

свом говору рекао о тешком стању, што је у б гар-

ској произведено извањским положајемТ

„У погледу његових навода о извањском положају,

морам међу тим нешто рећи. Ја не верујем, да је г.

заступник приметио тако стање у Угарској, јер Угар-

ска не може наћи
узрока, да се због извањских при-

лика налази у тешком стању, пошто је постигнуто

оно, за чим је она тежила; да се на име одржи мир

и да се ништа не догоди, што би било противно ин-

тересима Аустро-Угарске. До данас се није тако што

догодило.“

„Г. заступник позива се на то, да је напрема

мени одржао право, јер је рекао пре годину дана, да

ће Србија водити рат. Збило се онако. као што је он

прорекао, и не онако, као што сам се ја надао. Али

ипак држим, да би они, којима лежи на срцу благо-

стање Србије, могли желити. да су слушали оне, који

су одвраћали од рата, а не оие, који су можда из не са

свим српских намера потстицали на рат. (Одобравање).“
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„Г. застЈПНик говорпо је много о томе. како је

политика, коју je започео миниетар епољашњпх по-

слова. била поспешна интересима Pvenje: он је да.ве

много говорио о догађајима, што ст ее развили. Адп

је заборавио. да нота од 60. децембра 1875.. коју је

саетавио гроФ Андрашија, говори само о реФормама,

које би се имале увести за хришкане, п нн о чем

другом: он је да,ве заборавио, да су како та нота та-

ко и цариградске одлуке могле донети једна пли три

силе. али да је гарантовани паришки мир заједничка

етвар свнх јевроиеких сила, те с тога се оно не може

узети као оделито дело тријх сила.“

~3a ту околност. да је наше извањеко звање било-

у намери. да ради споразумно еа осталим силама. под-

нео је г. заступник сам јаку сведоџбу, рекавшп. да

се одустало од берлинске епоменице, кад је Енглеска

нпје хтела прихватнти.”

~До сад су еве европске силе заједнпчки. једно-

душно и суглаено делале, те се не може рећп. да је

политака. која је с једне стране тежила за једнодуш-

ношћу међу свим јевропским еилама, а с друге етране

ишла за побољшањем еудбине хришћанских етановника

у Турској. била једнострана или у ннтересу које год

силе."

„Г. заетупник споменуо је још у свом говору

демоист р а ц и ј е. гато еу чињене у корист Туреке,

а влада је била при том пасивна. Да је влада према

тим демонетрацијама впше него што је била дужна

v нечем показала велику предтсрет.впвост илп спм-

патију (одобраваље п веселолт на крајњој левицп), о

томе се г. заступник уверио гомилом интерпелација и

нападаја. којима је влада због тога била пзложена.

(Одобравање.)“
~И доиста, ако латинека пословица има право,

по којој промена човека весели. то се угарски мини-



отар-председник налази у сретном положаЈу, jep су.га j

том питањл' најразличнијш! начином напали. (Вееелост.)‘ £

..У свези с тим !i|)ehii Ку одлгах на другу тачку ин-

терпелације г. заетупника, по којој су туркољубиве

демонстрације е једне стране компромнтовале политику

Аустро-Угареке, а е друге стране увредиле народне

оеећаје угарских СловенаА

„На то морам у првој линији одговорити. да де-

монстрације појединаца yT једном или другом правцу не

могу ни шкодити ни компромитовати политику аустро-

угарске монархије. (Живо одборавање.) На против, по-

што ми не живимо лг

држави по машти г. заетупника

доиста не него у слобдној држави, не може

влада томе стати на пут, да један део грађана држав-

них у границама закона не сме дати израза својим на-

зоршш; влада то не може све дотле, док се демонстраци-

је крећу у оквиру закона. Међу тим за то се не може

влада, ни споњашња политика чинити одговорном, јер

у уређеним државама воде спољашњу политику у пр-

вом реду влада и у неком стадиуму законодавство, а

не воде ју демонстрације свеучилишне омладине.“

„Истина је, да су демонстрације у извањским ли-

стовима а и код нас биле тако представљене, као да

оне значе, да мађарски народ нема осећаја према пат-

њама хрипЉанеких становника у Турској. И ја бих

желио, да су на ту евентуалност мислили они, који су

демонстрације приређивали. 0 друге стране морам од-

лучно изјавити, да нема ни једног мотива, да те де-

монстрације вређају ocekaje словенеких становника у

овој земљи, јер сам уверен, да у Угарској нелха ни

једног туркољуба, који би желио да се раја притис-

кује у место, да јој се стање олакша. Ако се то ипак

тако схваТа, то онда ваља тражити узрок к томе код

оних. који то не знам због чега тако представ-

љају. (Одобравање.)“
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„Што се тиче прве тачке интерпелације; да ли

се Аустро-Угарска придржава доеадање полптпке т

источном питањЈ, одговарам, да се минпстарство спо-

љашњих послова а тгарска се влада с њпме v томе

слаже држп оних начела, која су га п до сад pv-

ководола, т. ј. министарство ће сматрати за евојт за-

даћт, да одржи мир, да стање хрижкана v Турској

побо.Ђша, у колпко је то можно. и да се. ма v каквпм

околностпма и ма против кога то било. сачувају пнте-

реси аустро-угарске монархпје. (Дуготрајно одобра-

вање).“

Др. Мих. Полит-Даеанчић: ~Поштовани доме!

Један опозицијони лист попратио је моју интерпелацпју

о источном питању с примедбом, да еам том пнтерпе-

лацијом Тисиној владп велику услугу учинио. Лпст

„Еђетиртиш‘
;

рекао је: да је ретко када кортеш у ин-

тересу падајуке владе Тисине такову услугу учпнио

као ја. (Веселост. Шимоњи: Тако је!) Ја ky прпзнати,

поштовани доме, да је то тако. Али ја таково што не

могу избећи. Није првина, да ја пошт. г. минпстру-

предееднику дајем прилпку. да долазп до јефтине попу-

ларности. Тако је то било, кад је још бно вођа orio-

зиције, тако у првим данима његовог министарства, па

тако је то и сад. Али ово Је врло значајно за угар-

оки сабор, значајно је због тога, јер била која влада

добра или рђава, била популарна илн не. свагда може

задобити потпуни апсолуторијум за све, ако само же-

стоко устане против народности и народносних поела-

ника. (Порицање у центруму).“

„Што ее самог одговора на интерпелацију тиче,

то ћу признати, да у тако великом и важном питању,

као што је иеточно иитање, не може ее од владе оче-

кнвати, да he, иецрпљујуки и задовољавајући одговор

дати. У тако великим питањима често п сама влада

није потпуно орпјентоваиа, па ако и јесте оријенто-



вана. она свој поступак равна по оконностима. У оста-

л.ом морам изјавити, да оно. што је поштованн г. ми-

нистар-председник изрекао. да се Аустро-Угар cffii у

иетонном питању . све једнако још придржава начела

тројецарског савеза да ја ту изјаву на врло угодно

знање примам. примам на врло угодно знање због тога,

што држим. да би свака друга политика у источном

питању за нашу отаџбину врло опасна била.“

„Пошт. г. министар-председник изволео је епоме-

нути, да је истина то. да сам ја имао лане право што

сам казао. да ће Србпја рат започети против Туреке,

али да би бо.ве по Орбију било, да је он имао правоУ

..IJo, поштовани домс, оно искуетво, што је Ср-

бија у поснедњем рату учинила, то иекуство учинили

су још и други народи. Да каква мала држава не

може противстати огромној снази какве веке државе,

то није никакво чудо. (Немир, вееелост.) Србија до-

шла је од прилике у исти положај, као и Пијемонт г.

1848. Није се Пнјемонт тада заратио са Аустријом,

што је држао да је јачи од Ауетрије, већ за то, што

се надао, да ако са Аустријом започне рат, да ће се

читава Италија подики и узањ пристати. Тако исто

је изостао и устанак, коме се Србија надала. (Веселост).
Но за то што је Орбија у рату несретна била, не може

служити разлогом, да ее народ једне суседне државе

према њој са тако мало деликатности понаша. (Гла-
сови: а Срби г. 1848?)“

„Поштовани г. миниетар-председник изв.олео је у

обзиру цариградске демонстрације реТи, да угарска

влада није имала повода што учинити против те де-

монстрације, јер би се иначе огрешила против личне

слободе. Ја сам у мојој интерпелацији век рекао, да

ја немам ништа против тога, што се демонстрација у

опште догодила, али начин, којим се догодила, томе ја

приговарам. Но ствар има још и неку другу етрану.
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Ј Цариграду схватили cj ствар са евии дрткиије.

(Гласови: То се њих; тиие.) Тамо је турска влада ма-

|арскЈ деиутацију са свим званично прпмила. (Гласови:

и то се њих тамо тиие.) Један паша пшао је тако да-

леко, да се обавештавао. колико има хонвида, и колпка

је мафарска војека у заједничкој аустријекој војсцп.

(Немир.) То је све посве званично ишло. Вођа ма-

ђарсх-се депутације рекао је великом везиру Мптад-паши.

да нема те силе, нема те заповестп. која бп могла уз-

држати Мађаре, да не притекну Турцпма у ио.моК. ако

Русија нападне на Турску. (Дуготрајнп бурни ускли-

ци: врло добро!) Ја Цу признати пошт. доме, да ово

може битп мхвење појединих њуди, мњење чптавог јед-
ног народа, али не еме бпти мњење угареке владе, бар

дотле не, док је споразумна са досадашњом полптнком

Аустро-Угарске у источном питању. Када једна страна

влада кривр схваћа положај друге државе, онда је по

мом мњехву дужноет владе те државе, исправити то

крхшо мњење и такнм догађајпма одлучан демантп дати.

Угарска влада пак није нп званично. ни полузваххично

тај деманти дала. Ни v једном лиету, који угарекој

влади близу стоји, нпје она поступак у Цариграду осу-

дила. У том ја назирем погрешку владе.“

„Пlто је пошт. г. мпппстар председник пзволео

тврдити, да грађани Угарске, славенеке народностп,

нису имали повода повређехгам се осећати у њиховим

народним осећајима, то г. мииистра о протпвном могу

уверити. Да се у Угарској штје то иекуетво учинило,

да се извесне симпатије изврну у велеиздајство, у сме-

тахве јавног мира и т. д., зацело би се догодиле про-

тивдемонстрацпје, ал било је паметних људи, који то

нису саветовали, јер ниеу хтели дати повода, да се

криминално здање код „Фортуне“ јохн већма наеели

политичним сужхвихцтма.
“

„Ја. поштовани доме, као што еам у мојој интер-



пелацији век рекао. тако и сад велим: да влада треба

да етоји над племенским страстима, а у тако замашном

пптању, као што је источно питање. ваља да је јако

опрезна. У том обзиру могу само на ново препору-

пити пажњп владе. што је посланички садруг г. барон

Павле Шењеји при последњој буџетској расправи ре-

као, какво би ва.вало да је држање угарске владе како

према хришканима у Турској. тако и према народно-

стима у Угарској. 11

„У оеталом не могу примити одговор г. мини-

стра-председника на знање, век молим да се иети ради

расправе на дневни ред стави."

После одговора дра Полита изјави министар-

председник : „да је министарство спољашњих послова

известило дотичне турске власти. да мађарски мла-

дики не иду у Цариг|)ад у званичној мисијиУ

~Шта су ти младики говорили с великим везиром

и пашама, то он не зна. Ако г. др. Полит има што

против поступка цариградске владе. то нека иде тамо

и нека интерпелује. (Велика веселост.)“

Др. Мих. Полит-Десанчик: „У смислу послов-

ника интерпеланту припада последња реч. По г. ми-

нистру изговорене речн пружају на ново доказ за

оно, што сам казао, да врло јсфтино долази до попу-

.ларности, кад мене напада. Што се тиче цариградске

депутације, то нисам ја казао. да се она герирала

званично, век да је турска влада примила ствар тако

реки као званично. Кад се пак која страна- влада у

такој обмани налази у обзиру политике друге државе,

то је дужност владе те државе таково што деман-

товатиУ

Одговор министра-председника Тисе у
гзео је сабор

на знање.
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Док cj се псточне ствари развијале, дотле је тгар-

ска влада, тако звант ..енергијт" v јтжншх крајевпла

Угарске развпјала, затварајтћи Србе. да би тобож то-

бражену
п заверт“ Мплетићевт остјетила. Тада је де-

нтнцпјација била j најлепшем цветт. II
прпватне освете

и меетне зађевице поједпнпх .бтди играле ет тт тлогт.

Др. Милетнћ чамио је т затвору већ девет месецп. Др.
Касапиновик j два маха бпо је п затваран и птштан.

Корнел Јовановпћ бпо је преко петнаест месецп т ис-

тражном затвору, док cj га птстили. II многп дртгп

Србп били cj т затворт, ма да се нпје могло нпшта про-

тпв њих пронакп. Најеклатантнпји иример злобне де-

нтнцијације п преке самово.ве. био је •

затвор чтруш-

ког тчпте.ва Стевана Јанковића.

Све ове околноети побтдпле cj дра Полпта. да о

ти.м политичним парницама етави на министра правде

иитерпелациЈЈ.
То је било j оно доба, док је чекао на одго-

вор Тиспн о етављеној интерпелацији о источном пи-

тањЈ.

Беседа, с којом је др. Полнт попратио интерпела-

цијт о Милетићевој и другим парнпцама, гласпла је:

Беседа ц питерпелација

Дра Мпх. Полпт-Десанчпћа

8. марта 1577.

( II о стенограф и ј п.)

„Поштовани доме! Када на пошт. мпнистра прав-

де иамеравам интерпелацијт тправпти, морам пре свега

изјавити, да ја као што се то по себи pasjMe -

нећт v Милетићевој ствари престђивањт подврћи по-

сттпак стдски, а још мање могт себе позванпм осећати

независност угарских етдаца j сјмњј доводитп. Ја мо-

јом интерпелацијом само xokv извеетне чине да кон-

статтјем. да о хвима од пошт. министра обавештаЈ до-



бијем и да замолим г. министра да оно учипи, што у

рнегов делокртг счада.“

..Поштовани доме! Баш је данас пет месеци, како

се имЦнитетна ствар нашег послаиичког садруга
Миле-

тића у овој саборници расправљала. Но онда кад се

та расправа држала, већ је Милетик
j четвртом ме-

сецу у истражном затвору био. По том се дакле наш

посланички садруг век у деветом месецу у истраж-

ном затвору налази. Да се за девет месеци та истрага

није могла довршити, о том ke се сваки јако посум-

њати, ко је икада истражни судац био. 8а девет ме-

сеци могуке је истрагу довршити, ма да има реквизи-

ција, које на далеко иду. У осталом ја не познајем ста-

ње истраге. Позната је ствар да одветнику-браниоцу

није се слободно мешати у казнени поступак, док је у

стадијуму истраге. Одветник може ствар само урги-

рати и ништа више. На сваки начин жалосна је ствар,

да се Милетикева истрага тако дуго отеже. У другим

земљама век казнени поступак опредељује вроме, за

за које се истрага мора свршити, ако је одређен истра-

жни затвор, па ако се дотле не еврши, онда истраже-

ника ipsa lege морају на слободну ногу пустити и само

у изнимним случајевима има државни одветник право

призива.
Такав закон реципиран је и у Хрватској.

После уапшења Милетикевог догодила се многа затва-

рања и у Хрватској-Олавонији. Али после два месеца

кр. судбени стол загребачки донео је на основу зако-

на одлуку, да се дотични истраженици на слободну

ногу ставе. Државни одветник уложио је против тога

призив, али кр. бански стол потврдио је првостепену

одлуку. Bek давно, у Хрватској-Олавонији нема ни

једног политичног истраженика.“

„Ја еам рекао, поштовани доме, да стање истраге

Милетикеве не познајем. Ипак ми је један моменат те

истраге познат, моменат, који је ие само у Београду и
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j јужној Угарској изненађење ■ протзроковао, него који

је и поводом био, да се ради Милетикеве
парнице нај-

жив.Бв нападало на правостдство Угарске страним

новинама. (Барон Кае упада: Ко пшне у те новпне,

какве-су то новпне?) Стајало је то у „Алг. Дајтунг-у“,
и у „Политици". Ствар је у томе: На једаред донеше

српске новине са велики слови телеграме пз Београда,

да се у Милетићевој парници нека акта пзгубила, п

да се сведоци у Београду морају преелушатп.
Ја еам

томе веровао и нисам веровао. Кад еам у Будим-Пеш-

ту дошао, обавестио сам се о том код самог истраж-

ног судца. Питао сам га, да ли је иетина, да су се

нека акта у Милетићевој ствари изгубила? Он ми је

одговорпо. да и јесте и да није. Ово је пак у ствари:

Будим-пештанеки суд управио је на варошки суд бео-

градски једну реквизицију, да се неки сведоцп у
Бео-

граду преслушају. Београдски суд преелуша дотпнне

еведоке и пош.ре акта у Пешту. Истражни еудац чека

и чека на та акта. Прође једна неде.ва. прође друга,

трећа, акта из Београда не долазе. Тада пстражни суд

управи пожурницу у Београд, но на његово велико

чудо добије одговор. да су акта век давно и давно- у

Пешту послата. Пстражнп судац видећи на послетку,

да ее акта ннкако пронаћи не могу обнови реквизицију

у Београд.
“

„
Mei)j тим се ствар разјаснила. Акта истпна сти-

гла су у Пешту, ал ие будим-пештанеком, него пе-

штанском суду за околпну (Pest vicleki torvenjszek).

Ту су неко време лежала, јер наравно дотични

рвФврент Hiije обвезан сваки акт таки решити. Кад

реФерент на послетку узме акта у руке, види да

еу иста српским језиком састав.вена. Поша.ве их

одељењу минпстарства за преводе.
II овде су акта

неко време лежала и кад су преведена била, пош.ву

их натраг иештанском суду за околину. где кад увиде



иогрешку. пошљт акта на послетку надлежном буда-

пештанском суду. Тако је то трајало неких 7—B не-

дежа. Тако непријатннх момената као да је било у
Ми-

летићевој истразп више. Тако су се адресе несмотрено

променуле, па место да оде реквизиција новосадском

суду. оде бечкеречком и обратно.“

..Ја као што рекох, поштовани доме, стање ис-

траге Милетикеве не познајем. и баш то је намера моје

интерпелације, да од пошт. г. министра у том обзиру

веко мало разјашњење добијем, јер су истрагу против

Милетика век и стране новине почеле критиковати, и

јер се овде ради о липној слободи једног посланика.“

„Но пошт. доме, не само у Милетикевој парници

век и у другим политичним парницама учињене су за-

иста Флагрантне повреде закона. После уапшења
Ми-

летикевог. учињена су у јужној Угарекој још многа

друга затварања.
У шајкашком округу у селу Чу-

ругу, буде дана 25. августа прошле године v четири

сахата у јутру тамошњи учите.в српских основних

школа, Стеван Јанковик, из кревета дигнхт и уап-

шен, и тога иетога дана у
Жабаљ еолгабировеком

звању дотеран. Ту буде у једну малу прљаву пан-

дурску собу затворен. Прође друга недеља, трека,

четврта, пета, шеста, учитељ све. једнако у за-

твору. Моли. приклиње, да му се каже зашто је за-

творен, моли, приклиње да се пред суд етави и да

се испита ништа не помаже. Ја сам о том слу-

чају са чурушким учитељем слушао говорити у Но-

воме Саду, ал нисам ствар веровао. Дана 5. јануара
имао сам адвокатска посла код среског суда жабаљ-

ског. Питам
среског судца, да ли је истина, да је у

Жабљу иеки српски учитељ век више меееци затворен.

Он ми одговори, да истина о том има приватна знања.

али званично му није ништа познато. Ја га запитам
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.

за тим, није ни од панчевачког или будим-пештанског

суда какова реквизицја дошла. да се тај човек испита?

Он ми одговори. да није. На то му ја приметим, да

би ипак у реду било, да он о том случају учини из-

вештај или панчевачком или будим-петтанском суду.

На то ми он одговорн, да њему казнена пријава нпје

учињена, да реквизиције нема, дакле да нема повода

у тој етвари што радити, у осталом, да ће још о том

размиш.вати. Кад сам ее вратио у Нови Сад, имао

сам намеру да сам учиним притужбу о том случају

министаротву правде. Но онда чујем од једног колеге,

који ми је то сам казао, да је он још месеца октобра

у име чурушке оиштине послао притужбу министру

правде. Шта се после у Жаб.ву догодпло, то ја не

знам. Тек кад еам Фебруара месеца овамо у Будим-

Пешту дошао и Милетића посетио, чујем да је петп

учитељ 20. Фебруара овамо доведен и у „ФортушС

смештен, где је_ први пут тек судски преслушан. Дак-

ле тај је човек пунихшест меееци бпо затво-

рен а није за то време никад преслушан.

нити је с-уду предат. (Живо кретање. Гласови:

то је прави скандал!) Кад се таково што, поштовани

доме, у Угарској може догодити, то ћу само да Гутим
ал ја црвенитп морам за правостДе Угареке. Ствар

је тим жалоенија, што ово пошт. министар правде

не може опроврГи, јер да је ЛанковиК за оних шеет

месеци, што је бпо у Жаб.ву затворен, судеки био

преслушан, могао би бити преслушан само по среском

суду жаба.Бском, ово ее пак није збило. “

„Моја интерпелација, поштовани доме, еадржава

још и неки опитти део. Сва
затварања, која еу се у

јужној Угарској ус.вед српско-турског рата догодпла,

носе посве на себи печат превентивних мера. 0

каквим кривичним индицијама, о каквом кривичном делу,

ту нема ни разговора, јер да је таково шта било, за



цело би се од толиких нстрага после девет или управо

десет месеци јер се прва затварања још почетком

јуна догодила за цело би се бар једна истрага са

кривичном прееудом свршила. Али до сад нема ни

једне такове прееуде. Ово доказује на ново оно, што

сам ја више пута у овом пошт. дому тврдио, т. ј. да

ми угарски Срби никад не - заборављамо на наше дуж-

ности према нашој отацбини, да нх никад заборавили

нисмо и да их заборавити некемо. Па кад је држање

једног народа тако коректно као српског у Угарској,

онда би требало и влада са таким народом друкчије да

поступа. и неби ваљало да изазива незадовољство и

огорчењеА

„Ја сам рекао, поштовани доме, да су сва затва-

рања у јужној Зшарској на себи носила печат превен-

тивних мера. Сад је еитуација на јужној граници

са свим промењена. За Србију настао је мир. Сад

отпада тамо на југу и поеледња сенка нужности ка-

квих превентивних мера. Сад би ваљда било време, да

пошт. министар правде за те политичне истраге што

учини. што потпуно у његов делокруг спада. Шта би

требало ово да буде, то садржава трека тачка моје

интер пелације.
“

„Моја интерпелација пак овако гласи: (чита) £;

.

Интерпелација иа г. министра правде.

„Обзиром на то, што истражни затвор посланика

Светозара Милетика
прелази

век у девети месец;
£!

„Обзиром на то, што је тај политични процес

век у страним новинама таково тумачење нашао, које

је кадро компромитовати правосудство Угарско:
1!

„Обзиром на то, што је у једном другом политич-

ном процесу против Стевана Јанковика учињена Фла-

грантна повреда законаС

„Обзиром на то, што затварања у јужној Угар-
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СКОЈ, предузета усљед српско-турског рата, носе на

себн печат лревентпвних мера ;“

„питам г. министра правде:” .

„1. Је ди во.ван датн разјашњења о том, зашто

иетрага против посданика Светозара ,\1 идетиКа за де-

вет месеци још није зак.вупена?”

„2. Како разјасњава г. минпстар поступак, да је

нурушки народни учите.в, Стеван Јанковпћ.
пуних шест

месеци у затвору држан, а нпје за то чптаво време

нпкада пресдушан, нптп суду предат ?"

~3. Је дп во.ван г. минрстар, пошто је у сусед-

ној Србији мир успоетав.вен, и по томе на јужнпм

границима Угарске одпада и сенка нужде какових пре-

вентивнпх мера, у обзпру онпх подитичних парница,

које ke се и онако због мањка објективног п субјек-

тивног учина морати обуставати, ад које ус.вед дуго-

трајне преписке са реквизицијама могу још месецима

трајати је ди во.ван г. министар правде такав пред-

дог Његовом Ведичанствд учинити, да се те пстраге

највпшом оддуком коначно обуставе?"

Мпнистар-правде Требао је дуго времена, докје на

ову антерпедацију одговорио. Интерпедација бида је

стављена 8. марта, а министар је одговорио тек 5 маја,

дакде поеде скоро два меееца. Јамачно да је угарска

вдада чекада развој источних ствари, наиме хоће ди бити

руско-турски рат, да бп по томе могао одговорити на

ону тачку интерпедације: да учини преддог Њег. Ве-

дичанству радп. обуставе свпју тих подитичних парница

у Јужној Угарекој.

Одговор министра правде п репднка др.
Подита

гдасиди cv :
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Одговор ммнистра правде Перцела

п реплпка дра Мпх. Полпт-Десанчпћа

j стварп Милетхгкевој

5. маја 1877.

(По ■'етенограФиј и.)

Миниетар правосуђа Бела Перцел: „Поштованп

доме! 8. марта о. г. удЖзио је заступник Полит на

мене питаље, за што није после девет месеци доврше-

на истрага против МилетиЗоа. Кад је еуд наредио ис-

трагу и нстражни затвор против Милетика, одмах је

понета и истрага. п од тога доба настав.ва се без пре-

кида; али из разлога, што је та ствар замашна и за-

мршена; из разлога, што је у течају истраге број оп-

туженика једнако растао, а да се свп пресдушају, тре-

бало је дуже времена; пз разлога, што је за преслу-

шавање сведока, које је навео државеи одветник и

оптуженици. требало такођер дуже времена, у толико

више, што знатан део споменутих сведока живи у Ор-

бији, те су се морали путем реквизиције конзулата

преслушавати; дање из разлога, што је против наре-

ђеног истражног затвора, као и против криминалне

истрага час један час други оптуженик апеловао, те

су се те казнене парнице морале подносити вишим су-

довима ради ревизије; из свих тих разлога јасно је,

за што није довршена истрага у тој ствари. Али могу

поштованом Дому саопштити, да ствар век тако стоји,

да се могу надати, да ke на скоро бити у тој стадији,

да ke суд моки изреки мериторну пресуду.“

„На друго питање господина заступника, које

глаеи: Како је то, да је у другој некој политичкој

парници чурушки учитељ
Стеван Јанковик, шест ме-

сеци држан у истражном затвору, а није био преслу-

шан, па није шта више за то време ни суду предан

био V част ми је одговорити, да мени то није по-
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знато, да се то догодило, али да имам основана тзрока

држати, да се та тврдња не слаже са стап.ем стварп.
“

„Против учитеља Отевана Јанковпћа дотпчнп је

суд својом одлуком наредио истрагу п пстражнп за-

твор, и пошто је та одлука судска заједно е разло-

зима пред дотичним прочитана, то се не може тзети,

да је сад таку одлуку донео без преслушања дотпчнога.'-

„Али при свем том. чим сам из интерпелације г.

заступника дознао за ту чињенпцу, наредио сам одмах

истрагу у тој ствари, па ако се иетрагом том покаже,

да је који орган пропустио чинити хпто је требало, то

ћу ја сматрати за своју дужност, да против дотичнога

употребим законска наређења. (Одобравахпе.)
u

„Треће пптање гласи; Је ли г. минпстар воњан,

да сад, пошто је мир у Србији успостављен, и по-

што на југу наше државе нису више нужне никакве

превентивне мере у погледу оних полптпчкпх парница,

које ће се због недостатка субјективног п објективног

учина и онахсо обуетавнти поднесе Његовом Вели-

чанству предлог, да се деФинитивно обуставе те пар-

нице ?“

„На то морам пре свега изјавпти. да се г. интер-

пелант вара, кад мисли, да је овде реч о превентивним

мерама. Против дотнчннх опгуженика водилп су судови

казнену истрагу, суд је наредио истрагу, против неко-

лицине дотичних оптуженпка одредио је суд и истражни

затвор: те тако стојимо ми овде пред судскнм одлу-

кама, не превентнвним мерама, у погледу којих само

fey мимогред да приметим, да таких мера не познају

ни наши земаљсхш закони ни наша крнминална иракса."

„А што се тиче конјектура, што пх је г. заступ-

ник изрекао, да ће на име те парнице сам суд и онако

уништити, то нека ми допусти, да на то не одговарам.

Ја не могу допустити, да сабор или влада заузме по-

ложај ирема етварп, која се налазп пред надлежним
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■судом и о KGjoj је само суд по закону позван. да из-

рече прееуду. (Опште одобравање).“

~Што се најпосле тиче питања, да ли је влада

вољна да предложи Његовом Величанетву обуставу

парница, о којима је реч, то fey у том погледу само

то да изјавим, да ће влада, као што су је у свима

предлозима за помиловање једино руководили обзири

на укупност, и у овом случају чинити оно. што погле-

,дом на земаљске интересе може и сме чинити. (Одо-

бравање). Молим. да се мој одговор узме на знање.

(Одобравање).
“

Др. Мих. По л ит-Д ееа нчић: „Поштовани доме!

Зацело је врло мучна ствар, кад се у парламенту стави

интерпелација баш на министра правде, мучна за по-

сланика. а мучна за министра. Министар правде зау-

вима неки особити, изванредни положај. Сваки
други

министар има више слободе делања. може упливисати,

може заповедати својим органима, министар правде ue

сме упливисати на судије и на судство. Слобода и не-

зависност судија и судства, таково је основно и узви-

шено начело у цивилизованим европским државама, да

се у њега дирати не сме. Ако ико, то ее посланик мора

чувати, да у парламенту не износи такове ствари, које

би биле
кадре }

гсколебати у земљи поверење према

судству, јер где се ово поверење почиње колебати, ту

се колебају већ и основи државни. За то еам ја, по-

штовани доме, таки у уводу моје интерпелације нагла-

сио, да се ја и у обзиру Милетићеве
ствари у незави-

сност угарских судаца посумњати не смем.“

„Али има случајева и повесница ово довољно

доказује у којима судије при свој њиховој, незави-

сноети ипак еу при известним околностима ирисиљени,

да неким означеним правцем поступају. То су случа-

јеви, где се судијама известан материјал скупи и у руке

даде, те они по том материјалу на оеиову закона по-

НА ОДГОВОР О МИЛЕТИЋ.ЕВОЈ ПАРНИЦИ.



ступају. Против таковог поступка не штитп незавпеноот

судија. Колко ја знам. на континенту и нема коректи-

BjMa протпв тога. У Енглеској пак бивало је слј-

чајева, да ее иарламент умешао. Опомињем на про-

цес Барбера j г. 1858, на процес Бервика j г. 1863.

У овим слЈчајевима дао је парламенат дотпчнима задо-

во.вштину, шта внше гласовао им је одштету."

„Још горе стоји са сјдском независношћу, где cj

СЈДије обузети страначком, или племенеком страшПЈ.

Знамо, да j великој француској револЈцпјп судије ниеу

биди судије, већ људи политичне странке. PIo шта је

страначка страет према племенској страстн? то се неда

еравнити!“

~Ја ово, пошт. доме, све овде наводпм за то. што-

сам чуо, да се у извееним круговима поговарало, да

Мпдетића неће судити судије каосудпје, већ

као М а :1) ар иидобрипатр иот и. Ја ово не могу

вероватп, јер би такова осуда Милетићева била малена

ствар, према великом губитку читаве репутације У-

гареке.

„Прелазим на одговор пошт. мпнистра на прву

тачку моје, Интерпелације. Изводео је г. минпстар рећи.

да је истрага још у тепаЈу. Опростите. Да се петрага

Милетићева за пуних 10 месеци није могла Још довр-

шити, заиста мора јако j очи пасти. Веома cj то из-

ванредни случајеви, где ее каква иетрага за десет ме-

сеци не може довршити. Управо Милетићев процес и

нема казнено-правиог супстратума. Но због тога, што

се хтело ипак нешто пронаћи, што нема, морали су се

тодики сведоци преслушати. Жстина, да се и Милетић

на сведоке позивао, али само за то, да уметнички на-

гомилан ЈматериЈал опровргне. Да сам Ја еа место Мп-

детића био (Кретање. Гдасови: Велика шкода!), Ја се

на сведоке небих ни позивао, већ бих проето иекао ко-

начну расправу. Јер оно што и неки еведоци Миле-
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тику на терет стНвљају, још не сачињава казнено-правни

слшстрат, не садржава у себи ни злочин, ни покушај

злочпна. шта више ни припрему. Па кад тако стоји

ствар. ја бих при коначној расправи био љубопитљив,

да видим тај угарски суд, који би на основу таковог

материјала могао казнену осуду донетп.“

~Али ја нећу овде да држим какову обранбену бе-

седу. Ја сам хтео само толико рећи, да је врло чуд-

новато, да се истрага, где управо нема казненог суп-

страта, може провуки 10 месеци. Но ја се надам, да

ke пошт. г. министар правде дати ствар ускорити, да

би се једном та истрага закључити могла.“

..ТПто се тиче одговора на другу тачку моје ин-

терпелације, то мислим, да поштовани дом, није могао

никако бити задовољан еа одговором, јер из одговора

пошт. г. министра нисмо могли још разабрати, да ли

у обзиру Јанковика стоји оно, што еам ја у интерпе-

лацији навео или не стоји? Мени није познато. а могу

уверити иошт. дом, да и Јанковику није познато, даје

он усљед судске одлуке стављен у истражни затвор.

Могуке је ја то не знам да је овде у Будим-

Пешти против Јанковика какова судска одлука доне-

сена, али то је извесно, да њему такова судска од-

лука за шест месеци, док је у Жабљу био затворен,

није била саопштена, нит је икад за тих шест ме-

сеци био судски преслушан. По мојој инФорма-

цији могуке да сам рђаво инФормиран и желио бих

бити боље инФормиран ствар овако стоји:
“

„Јанковик је без судског знања просто по жабаљ-

ском солгабирову уапшен. Ја еам испрва мислио, даје

ту можда солгабиров у чему пофзлио, ал сам.се јако

варао. Солгабиров, кад је Јанковика уапсио, учинио је

о том свој извештај министарству унутарњих

послова. Прошла је једна, прошла је друга недеља,

на то учини солгабиров на ново извештај, да он нема



раеположивих новаца да раии тапшеног ЈанковиКа. На

то добије одговор од мжнистарства, нека он само држи

и да.ве Јанковпка у затвору, министарство te трош-

кове алиментације сносити-. Па ппак је та чптава ствар

са српским сеоским учите.вем била проста сеоска

интрига, јер да је тај човек заиста невин. доказује век

то, да како је овде у Буда-Пешти био еудски преелу-

шин, да је и на слободу пуштен. Ако би се дакле хтео

пошт. г. миниетар о том случају још бо.ве обавестпти.

могао би се можда уверити о том, што сам ја тврдио.“

„Што се тпче одговора на трекг тачку моје пн-

терпелације. то је пошт. г. мпниетар изволео pekn, да

се ја варам. ако мислим, да су гапшења у јужној

Угарској била одређена као превентпвне мере. Но ту

би морали бити пре свега на чнсто. шта се у опште

под „превентпвним" мерама има разумети. Наравно да

се л>уди не затварају на проето. а да се бар икакав

узрок не нађе. Али околности, начин поступка, ипак

показују, да еу то превентпвне мере. Ја бпх баш пз

тог узрока желио, да ствар Мплетпкева до коначне

раеправе дође, па бих ја онда суду доказао, да су уап-

шења у јужној Угарекој заиста ноеила на себи печат

превентивних мера. Ношт. г. миниетар пзволео је реки,

да не налази за целпсходно, где еудови ту ствар обав-

л>ају, да се истраге другим којим начином обуставе. Ј

том обзиру пошт. г. миниетар потпуно ее еагла-

шава са самим Милетнћем. Мплетић ми је преба-

цио, што сам v том правцу треКу тачку моје пнтерпе-

лације ставио. јер као што се изразио, он не жели

амнестије, веК судске задово л>штине. Но ја треКу

тачку моје интерпелацпје ниеам само ставио радн
Миле-

тиКа, него уопште за све политичне парнпце у јужној

Угарекој. Хтео сам дати прилике пошт. влади, да се из

неприлике извуче, у коју је тим парницама дошла, јер

ако ствар до коначне расправе дође, јако се брјим за
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репутацију Угарске. Пошт. г. министар изволео је још

одговорити. да ако влада у положај дође, да Нзег.

Величанству такав предлог упини, да ће владу пре

свега општи интересн земл.е руководити. Из тога ја

толико разбирам, да те политичне парнице заиста у

тесно] свези стоје са општим политичним положајем,

и да по томе наш посланички садруг и мој прпјатељ

др. Светозар Милетнк може још дуго у затвору ле-

жати. Милетикева парница мене по томе јако опо-

миње на српског деспота Ђур|а Бранковика, који је

у Јегри 22 године без суда био затворен, па је тамо

и умрво. Срби питаше више пута владу, зашто им држи

затвореног деспота. ал добише свагда -одговор; nihil

mali fecit sed ratio status sic exposcit (није никакво зло

учинио, ал разлог државнн тако захтева).“

„Поштовани доме! Ја сам имао неке наде кад се

српско-турски рат свршио, да ke се Милетик затвора

ослободити, но сад од кад се руско-турски рат запо-

чео, ја сам ту наду кзгубио, премда не могу добро да

појмим, у каквој свези може да стоји Милетикева ствар

еа тако великом етвари, као што је источно питање.

Ја еам често у овом сабору уверавао, да ми угарски

Срби познајемо наше дужноети према отаџбини, да смо

их верно испуњавали и да кемо их увек испуњавати.

Ви не хтедосте никад веровати, и ја вае неку више о

том уверавати. Но једно ми можете ипак веровати, а

то је: да угарски Срби у великом источном питању не

падају у вагу. Источно питање сад је са свим други

обрт узело. Ја сам се сватда чудио, што су се лане

Мађари толико радовали турском успеху. Требали су

противно да чвне, јер сваки турски успех над- Орбима

пров оци р а рус к и усп е х на д Турц им а. Ист оч-

но питање j е сада тако горостасан развитак

узело, да се ни Срби ни Мађари не могу сма-

трати каковим оактором у истом. (Велико кре-
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тање.) Заба.дава интерпелације о источном питању,

забадава јуперашњи одговори и реплике. бадава све

турко.ву бив е д емонстр ациј е у Будим-Пешти,

у Бечу еве то ниј е кадро npecujv да чини.

(Живо порицање.) 3н а с е вр л о до бр о у ме р ода в-

ним круговима j Бечу, да већина саборска j

Будим-Пештп, као и она j Б enj, још незначе

већ цнjнародам о н а р х пј е. (Немир. Живо порп-

цање.)‘£

Председник: „Молпм г. посланика да се не

Јдаљава од предмета.“

Др. Мих. Полит-Д есанмпћ: „Одмах tj свршитп.

Хтео сам само толико petn, да ако има полптичнпх

обзира j Мплетићевој парнпцп, да ја ово добро не пој-

мим, јер заиета Pjcnja са њении милион солдатп.

нпје спала на помоР Милетића. (Кретање.)“

„Још једно. Времена cj врло озби.вна и јако се

мењаЈЈ. Ако икоји народ, то бп Мађари требалп да

завире j листине своје повеетнпце. па ће наићп на

многе Милетиће, и онда би требали да се опомент ла-

тинске изреке: liodie mihi cras tibi. (Данас мени сутра

теби.) Не могу прнмити одговор мпнистра. (Велика јз-

рЈЈаност.)
!i

Председиик звони и став.ва питање, сабор

прима одговор миниетров на знање. (Крајња левица и

Саси гласај j пр от и в владе.)

Оно, што је др. Полит на крају евоје реплике на-

говестио: да cv источне ствари горостасан развптак

узеле, то се заиста на скоро и показало. Руси уђоше j

РоманиЈЈ те пређоше Дунав, п великп руско-турски

рат узруја читаву Европу. Мафари налазаху се j гро-

зничавом стању, на сва уста искаше рат протнв Ру-

сије, помоћ Турцима. Но политика бечког двора није



-се дала завести том струјом мађареког јавног мњења*),

а Тиса је оно пзвршпвао, што су у Бечу хтеди. Он је

ради тога био предмет разноврсног нападаја од стране

Мађара. ЈПетиције од стране разних мунпципија, да се

Турцима иде v помоћ. против Руса, долазиде су на

тгарски сабор. Таква једна петиција изазвада је много-

дневну расправу на угареком сабору о источном пи-

тањт. У тој расправи учествовао је и др. Подит, те

је том приликом држао ову беседу:

Беседа дра Мпх. Полпта-Десанчпћа

у расправи о источном питању

27. јуна 1877.

(II о стен огр аф и ј и.)

„Поштовани доме! Нисам мисдио да ћу морати

учествовати у овој расправи. Ја сам говорио о источ-

ном питању онда, кад је подожај Аустро-Угарске пре-

ма том питању још био сумњив; данас тај подожај

не подпада никаквој сумњи. РГад сам овог продећа на

пошт. г. министра-председника ставио моју интерпеда-

цију о источном питању, бида је гдавна тачка мога

питања та; да ди се Аустро-Угарска придржава оних

начеда у својој источној подитици, која с у устано-

вњена тројецарским савезом, и пошт. г. министар-пред-

седник изволео је одговорити са: да. Од то доба ета-

вљане су у овом дому многобројне интерпедације о

источном питању, ад одговор је био од придике увек

исти, као онај што сам га ја добио. И јучерашња из-

*) Један од пајупливиијих послапика владине страшсе на угарском са-

бору (уједпо добар познаник дра Полита), стајао је тада у преписци са гро-

фом Аидрашијел. Аидраши је том посланику поверљиво оаопштио нитав поло-

жај Ауетро-УгареЈсе према руеко-турокои конФликту. Пре него јито he Руси

започети рат против ЧАрске, фро н т чит а в е руске вој с к е би о ј е

окренут према Галицпји, и тетс кад се на меродавиом месту у Бечу

дала реч, да ће Ауотро-Угарска оотати иеутрална, окрену Руси Фронт

лрема Дупаву.
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јава лошт. г. миниетра-председника може се сматрати

само као пос.ведица оних начена, која је г. министар-

председник тако често у овом дому изрекао. Ако сам

ја ту јучерашњу изјаву добро схватио, то јој не може

бити друга мисао, него да Ауетро-Угарска нпје во.вна

пступити из досадањег одношаја, у којем стоји према

Немачкој и Русији; јер да је другн смисао те изјаве,.

за цело била би оштрина управ.вена против Pvcnje.

што пак није било. И као што сам овог про.теКа од-

говор г. министра-председника на моју интерпе.тацију о-

источном питањЈ, на угодно знање jseo, тако ме је п

ЈЈчерашња изјава пошт. г. мпнпстра-председника задо-

во.ви.та, јер ја сам тога Јверења, да би иступање Av-

стро-Угарске из одношаја, у којем стојп према Немач-

кој и Русији, за наш}
г отацбину вр.то опаено би.то.“

„У тако огромном, светско-повесничком пптањм,.

као што је псточно питање, држава, као гато је Аустро-

Угарека, која j себи еадржава старе и нове стпхпје-

државне, која има рачунатп са двема различним стру-

јама меј)Ј својим народима, пог.тедом на псточно пп-

тање такова држава мора вр.то обазрива битиУ

„Нема државе у Европп, којој развитак етоји .у

тако тесној свези са развитком петочног пптања, као

АЈстро-Угарске. Може се рећн, да растење п јачпна

аустријске монархије иде паралелно са опадањем тур-

ске царевине. Без Мохача, без каснијих ратова турекпх.

без сузбијања османске си.те, небп аустријска монар-

хија никад велесилом постала. У оно доба, аустријска

по.штика на истоку, сасвим је јасна и једноставна: она

иде на освојење, на уништење турске царевине.
Позпв

цара Леополда L, управ.Бен на Хрпшћане п на Орбе,

вр.то наличи на проглас, што га је управио цар Ни-

Нико.та I. на Хришћане у Турској у очи кримеког

рата. Али Аустрија када је агресивно напред ступила

према до.вњем Дунаву и Ба.ткану, наједаред се нађе



са једном другом велесилом, која такођер агресивно

напред ступа према дољњем Дунаву и Балкану. Ово

сачињава обртну танку у иеточнрј политици, јер

она сила далеко већи уплив на хршиКацске народе

имаде и аустријски уплив свуда истискива. Само још

под Јосифом 11.
споразумно поступа Аустрија са Руси-

јом. алп после тог последњег .аустро-турског рата,

аустријска политика на истоку постаје одлучно турко-

љубива. Tv политику знала је Ауетрија подржати под

најтежим околностима. које су се на западу Европе
збивале; шта више, кнез Метерних покушавао је ство-

рити коалицију. савез против Русије, али му ово нп-

кад за руком пошло није због заплета на западу.
Тек

кримски рат створи европску коалицију против Русије,
не иницијативом Ауетрије, већ иницијативом Фран-

цуске!"

„Знаменити париски уговср после кримског рата,

мислио је уредити стално одношаје на истоку. Но шта

је могао бити смисао тог париеког уговора? ИТга се

хтело са гаранцијом целокупности Турске? Шта се

миелило постиКи тиМ. што је Турска примљена у ев-

ропски концерт, у заједницу? На сваки начин гаранто-

вана целокупност Турске, хтела је да изрази неко ев-

ропско иачело. неки европеки интерес: да оно важно

земљиште, што сачињава главан пут из Европе у Азију,

не сме бити заузето и присаједињено ни од какве веле-

силе. IHto је пак Турска примљена у европеку заје-

дницјд могло је само тог смисла имати, да се Турека

реФормама препорјди и да постане права европска др-

жава. Но ово је била велика обмана. Турска ее није.
могла реФормовати, Јер у Турекој верозаконска начела

сачињавају уједно и државна начела. Што се противи

корану, тб је противно и државној цели. Коран пак

познаје само правоверне турске господаре, који ужи-

вају права, и бесправиу рају, која има само дужности
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да извршује. По томе у Турској п не може бити ев-

ропске државне властп. која би султанске праде п

хатихумајуме извршила, јер такова извршна власт са

извршбом, унпштила би Турску као Турску, т. ј. му-

хамеданску државу. (Немир). Да у такој држави о

уставу не може бити говора, то је јасно као стнце.

(Кретање). Ево прпмера. У Босни већину становника

сачињавају Срби источне вере.
Ваљало је бпрати ио-

сланике за цариградски сабор. Мудир, мутесарпф, паша,

валија схватили еу tv ствар са ттрског гледпшта.

Они не могаху појмити. да могу бнтп биранп онп који

су највећи непријатељи корана. те за то просто забра-

нише,. да се не смеју бирати Срби. II тако Срби. којих

има до 700.000 v Босни. немајл' нн једног посланика

v Цариграду. Посланици из Босне су 'Гурци и само

имајош једног Чивутина и католпка. а Србина источне

вере нема.“

„Ја сам то за то навео, да се видн. да је она нада,

која је у париском уговору пзражена: да ће се Тур-

ска рвФормиеати,
била обмана и остаје обмана. “

„Но од доба парнеког уговора, од кад се Европа

могла уверити, да се Турска неда реФормисати, дошло

је на површнну у Европи једно врло важно начело,

које ствара и преображује државе. То је начело на-

родности. На основу тога начела ујединила се Ита-

лија, ујединила се Немачка; дође ред п на исток. Ка-

да је Европа подмппрала тежњу да Угарска постане

самостална према Аустрији, мислила је, да је п то пз-

лив начела народности. Наравно да је то била велпка

погрешка. (Кретање.) Бладајућем племену у Угарској

ништа није било тако противно као баш то начело

народности, за то је Кошутов предлог о дунавској кон-

Федерацији тако страшно пропао. Шта се после дого-

дило ? Учињено је поравнање од год. 1867. Овог по-

равнања главна мисао била је та, да се добије наслона



’ii заштите v Аустрије против ovpe, која би могла дбћи

■са истока. Но како еад стоји источно питање, ово се

показује као обмана. Можда неби постала обмана да

нису били догађајп од г. 1870., који cj европске од-

ношаје променили и Пемаику на савез са Русијом упу-

тили. (Протуслов.ве.) Речено је у овбм п. дому, да је

Аустро-Угарска са њених 800.000 војника требала по-

викати Русији да стане, и Руси неби били
ушлн у

Ро-

манију. (Гласови: тако је!) Но ја нпкад ничег наивнпјега

чуо нисам. За цело онај, који је то рекао, никад није

проучио источно питање. Ово ме опомиње на једну

важну <ш>азу источног питања, Фазу, која- јако наличи

на садањи положај у источном питању.

„Год. 1828. кнез Метерних зауктао је и небо

и зевдву само да састави коалицију, савез против Ру-

•сије. Но
у том послу тако је страшно насео, даје мо-

рао шиљати гроФа Фикелмонта у Петроград да извини

Аустрију због њеног понашања. А шта је био узрок

да је Метерних насео ? Француска ни по што није се

хтела снепријатељити с Русијом. Познато је шта је

Карло X.
рекао : ~Ја желим остати у иријатељству са

Русијом. Нападне ли Русија Аустрију, то Ру радити

по околностима. Ал нападне ли Аустрија Русију, то

таки дајем заиоиест мојој војсци да маршира против

АустријеА Разлика међу садањим и тадањим положа-

јем у источном питању само је та, што на место

Фраицуске Немачка ступа, иа да се покушала коа-

лиција против Русије, за цело да би v Берлину био

онај одговор, што га је дао Карло X. (Велико Кре-

тање.)“

„Ја еам овде много слушао спомињати апсолути-

стичну Русију. Али о апсолутизму и конституциона-

лизму даје се много говорити. Но учењаци прилично

се саглашавају у том, да је и апсолутизам бољи него

варљива уставност, била она у Турској или другдар.
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Хришћанским народима j Турској Јпиеује ее као j

злочинетво, што они нагињу Рјсији. Но ја питам: је-

ли се заузимала за њнх можда Немачка, пли Аустро-

Угарека или v опште Европа? Па је ли се онда чv-

дити, да ти народи остав.вени од читавог света нагп-

њу Русији ? Може ли се ко чудитн ономе. којп ее

дави, да хоће ваадуха? Ја сам чуо овде говорптп: та

ниемо ми непријате.ви тих народа, нека буду слободнп.,

али cavio нека не ојдј Рјси. Ho ја знам да кад је пре

две године уетанак v Херцеговини и Боенп ovkhjo. и

кад још није било руеко-турског рата, кад cj се дакле

ти народи сами за своју слободу борили, да је овде

било исто непрпјате.Бство као и сад. ТТТта впше, врло-

племенити барон Пвор Кае
рекао је ономад овде v

парламентЈ, да су Хришћани усташи, који се боре,

правн разбој ниц и. (Гласови : Право је имао !) Но

ја велим, да сам ја мађарски племпћ, ја небпх никад тај

израз употребно, јер мађарско племетво етекло је своје

племићке грбове понајвише v бојевима протпв ТуракаА

„Шта се може тим хришћанеким народима v Tvp-

ској пребацити? Ја не знам друго него ону обману.

што cv миелили да се могу сами ослободптп. Алп tv

обману имали cv и Талијанци. Она изрека: „

Italia

fara da se“ (Италија помоћп ће сама ееби) нпје се оби-

стинила ни v Италији ни на Балкану п Талијанци нпсј

ce размишљалн да приме помоћ апсолутпстпчне Фран-

цуске, п да се ослободе, па тако неће се гш хришћан-

ски народи на балканском полјотокј размшп.вати да

се рјском
помоћи ослободе. Али ово не зиачи, да овп

народп желе да се придрЈже Русији; они најволпју да

постану евоји гоеподари, па кад већ не воле руску

анексију, још мање маре за ауетријску анекспјуА

~Ја сам се доста бавио са источним питањем, па

ја не иидим друге могућности решењу источног ппта-

ња већ да се створе мале хришћанске државе на ме-



сто садање Турске, јер кад би се то збило, онда би

интерес Европе нстоветан био са интересом тих на-

рода. Ио ја већ чујем са више страна: то би нам

још Фалило, лепа ствар, панславизам. Заиста нешто

страшно.
Ја панславизам ематрам још за теорему. Кад

бих хтео да вам разјасним панславизам морао
бих врло

дуго говорити (Гласови: није нужно!) морао бн гово-

рити о по.вском питању, како га мисле решити прави

родољуби славенски. Ал fej само толико навести, да

панелавизам по своме појму искључује панрусизамА

„Но ни панрусизам ни панславизам не тичу се

садањег иеточног питања. Кад би Русија покушавала

чиннти анексије, онда, и само онда, имала би Европа

права да се позове на париски уговор и да стави свој

„ветоГ За сад тога права нема, јер, као што сам оп-

ширно навео Турска није испунила оне наде. које је

имао париски уговор. Целокупност Турске као такова

неда се више одржати, ал се даје одржати образо-
вањем нових хришГанских држава.“

„Ја имам то убеђење, да интересу Угарске не-

може бити противно, да се та нова образовања збуду.

И сам посланик Чернатоњи рекао је, да ако се мађар-
ски народ тих малих држ.ава боји, онда боље нека таки

себи наручи мртвачки сандук. Ја држим да није у

интересу Угарске да се стави у непријатељски поло-

жај са свима народима истока.
“

„Ја сам овде много чуо спомињати, да је ја-

вно мњење Угарске за Турке. Ја ово одлучно

поричем. (Гласно порицање на левици.) Народи У-

гарске не налазе се у туркољубивој струји. (Ново

порицање.) Ево сад смо баш чули да је посланик

хрватски г. Мишкатовић
рекао, да Хрвати иеће се

никад еагласити са таком политиком, која би поду-

ппрала Турску и спречавала ослобоl)ење Хришћаиа.

{Гласови: То не ћемо питати Хрвате.) Кад се спо-



миње јавно мњењеУга р ск е, он д а с е мор а др и-

знати, да већина
народа Угарске, да X рв ат и..

С
р б'и, Словаци. Русини, Романн не ћ е д а зна ј у

за Т ур ке, већ
у д н у д jше желе

Хришћана на истокуТ

„И сада, пре него што завршим, морам се вратити

на оно, што сам пз почетка казао. т. ј. да се наша

монархија у врдо критичном положају надази према

псточном питању, јер има већпву такових народа. који
ни нз далека туркољубпву струју владајућа два народа

не одобравајуТ
..Ја се пошт. влади морам захвалити, што п она

не дели ту струју. Ја се надам да fee она п од еад му-

дром п обазривом политпком у источном питању знати

отклонити све опасности, које би нашој отаџбини мо-

гле грозити. Ја бих за иајвећу несрећу наше отаџбиее

држао. кад би се крвава драма источног питањана по-

.ванама Угарске решавала.
Ја се надам, да ће бпти

отклоњено свв оно „да се код Филипија не вп-

димо.“ Ја изражавам влади поверење п иримам предлог

иетиционог одбора. (Велика узрујаност, аплаус, ларма.)"

То је први пут било, да је у тој беседи др.
Полит

угарекој влади поверење нзразио. Тиса у тој еедници

еаборској био није, али да је био, зацело би по обп-

чају Политу одговорпо. Морало га је пред Мађарима

јако неугодно дирнути, што Србин „поверење“ изра-

жава. У очима Мађара то је био најбољи доказ, да та

политика са мађарског гледишта пе ва.ва. Но Тпеабаш

у оно доба, што је зиао обуздати шовинизам мађарски.
стекао је у меродавиим круговима у Вечу оно велико

иоверење, што га j'e после на министарекој столпци

подржавало.

Кад су Руси код Плевне били задржани неко време



од Туракаг, те нису могли таки преки Балкан, Мађарп

су на сва уста викалн: помоТ Турцима, и демонстра-

ције против Тисе по улицама пештанским биле су уче-

стале. Кад је пак Плевна пала, , Мацари истакоше по

улицама цр н е заставе у знак жалости.

Али победа Руеије над Турском еије могла бити

ником сумњива. Турци су могли на мах Русе задр-

жати. али одолети им нису могли. Руеи брзо дођоше

под зидине еамог Цариграда и диктираше мир Св.

Стевански. ТТТто ее својим великим лобедама не могоше

као hiti) вал.а користити, узрок је, што Аустрија и

Немачка на берлинском конгресу не дадоше Русији, да

оживотворе оно на Балкану, што је хтела. Тада још

Биконсфилд. непрнјате.в Русије, беше на челу владе ен-

глееке, а Француска није смела још да захвати поло-

жај против Немачке, те тако Немачка и Аустрија

диктираше берлински уговор и уништише уговор Ов.

Стевански.

n'l i

ПОБЕДА РУСНЈЕ НАД ТУРСКОМ.



XII.

Митшћева ифница ради Ђ
велшздаје и

. Латеријал

истраге. Осмодневна коначна расирава иред кривич-

нилl судом оуда-иештанскмм. Оитужба кр. државног

одветииштва. Обранбена беседа др. Иоаита-Десанчиба
14. Јануара 1878. Осуда Мил&тиИа на иет година

тамнице. Његов
затвор у Вацу. Његово ослобоТјење.

Баш
у онај мах, кад су великн догађаји на иетоку

свој врхунац достиг.ш и митаву Европу у грознпчавом

стању дрзкали, кад су Руси поеле пада Пдевне. уеред

зиме Балкан
прекорачплп п изненадном брзином пут

Цариграда узелп у тај мах буде у ЗГплетићевој пар-

ници ради „велеиздаје
1,

раешхеана коначна расправа

на дан 8. јануара (трећи дан Божића.).
Милетић је себн за браниоца изабрао дра Полпта

и овај се још о св. Николи
кренуо из Новог Сада у

Пешту, да проучи истражне еписе за обрану на ко-

начној расправн.

Материјал истраге по количини сииеа био је огро-

ман, но по каквоћи садржаја управо никакав. Пуне

две неде.ве требало је бранпоцу, да разгледа о проучп

списе те истраге*). То је био читав пласт аката. У тој

истрази није се могло рећи, да еу поједини еведоци

пресллчиаваии, већ ее готово могло рећп, да су читаве

*) У соои реФерентд дра Ласпја прн крппнчном суду у „Фортунн" у

Будилу, под надзором једног перовође, на једном уском етолу (гпто је служио

за умивагБс), читалп су п раагледали акта др. По.шт п др. Мнлетпћ од јутра

до мркле Hotn, све за две неде.ке, несто у доста ладној собп.
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ттопглације преслушаваее. Бачка. Банат. Хрватска,

Крајпна са свију страна екгп.вани су били .вуди и

испитивани, неби ли знали што исказати. Међу оста-

лим био је један протокол састав.вен о преслушању

једног малог детета. Наравно. да сви ти преслу-

шани нису ништа знали казати о „завери“, о „ве-

леиздаји“ Милетићевој. Истрага се сва кретала око

исказа Ранковијка и Тимарневика, као и о путовању

Корнела Јовановика. Ршкав је био материјал истраге,

то најбо.ве показује околноет, да је истрага Милети-

ћева била напослетку евезана са шест други истрага:

против Каеапиновића, Корнела Јовановића, Акеентије-

вића. Јанковика ит. д. тако, да је требало времена,

да ее бранилац и оптужени оријентују у свима тима

истрагама.

Пошто је бранилац материјал иетраге напослетку

савладао, била је тешкока за обрану, што у оно зимње

доба неки сведоци у Иешту нису могли доки. Но
мора

се ипагс признати, да је велики део сведока Милети-

кевих, не жалеки дуги пут, по зими и мећави у Пе-

шту дошао.

На дан расправе B.јануара 1878. била је дворана

кривичног суда у „Фортуни“ (v горњем граду будим-

ском), дупком пуна. Не само Срби, већ и многи Ма-

ђари. посланици, адвокати, а и неки број женских, при-

•суствовали су коначној расправи v парници Милетикевој.

Расправа је трајала осам дана. Сваки дан, и пре

и после подне, било јс при преслушап.у сведока пре-

лирања међу обраном и државним одветништвом. Таки

.други дан забрани председништво браниоцу дру По-

литу. да не сме стављати непосредно питања на све-

доке, век да та питања посредно има стављати пред-

седник. Др. Полит
протестовао је против тога, али

кад му то није помогло, искао Је да и државни тужи-

тељ не сме етављати непосредно питања.



Дана 14. Јануара 1878. дош.та је расправа у ста-

днум, да су државнц тужнлац и бранилац агогли своје

говоре држати. Државно одветнпштво било је засту-

пљено по дру Беку. Он је држао овај оптужбенн го-

вор, који је по преводу „Заставе
1

' овако гласио:

Оптужба државног тужноца протпв Мплетпћа.

~Пре но што се упустим у набрајање појединих

дата. која мотивују предлог казнп, нека ми још јед-

ном дозвољено буде. да ознапим оптужбену тачку и

управљајућу идеју, коју је државно одветнпштво сма-

трало за пзлазну тачку при мотивацнјн )i деФинпцпји

оптужбе. То је државна идеја, појам свете угарске-

круне.“

„У смпелу атрибу.та те државне пдеје дужност

је сваког графанина, да подппнп евако приватно дело-

вање заједничким државним ннтерееима. Понаособее-

жеље поједпнпх индивидуа п народности, не смеју нн-

кад државу саму у нитање доводити. Пмалн смо већ
прн-

лике, да у јужној Угарској упознамо крваце плодове

таких тежња. После изравнања од 1867. г. и после спро-

ведбе закона, којим је пзнађен задовољавајући модуе

за поједпне народноети п за развитак њпховпх оправ-

даних потражпвања, догодило се ипак. да су подхра-

њиване бунтовиичке тежње против закона и устава.

а и против саме државе.
Те претпвузаконите тежње

добнле су одређенпјп облик, наиме' v деловању и rro-

јави др. Мплетића у Београду, где је крајем маја 1876.

држао ону конФеренцију, на коју нећу да пређем. а

да пре тога не пзложим, какав је почетак био овој

парници.

„Пре почетка српско-турског рата ирешло је по

више добровољаца пз Угареке у Србију, којп ее кас-

није скоро сви натраг повратише. Уељед изданих на-

редаба исти су при повратку своме затворени. Тако

ОПТУЖБА ДРЖ. , ТУЖИТЕЉА ПРОТНВ IШЛЕТМА.



се десило и са Ранковићем, који јејош 1875. год. пре-

шао v Србију. те тамо био секретар генерала Страти-

мировиРа. Видећп. да за њега у Србији нема хлеба,

вратно се натраг у Угарску, где је јула 1876. затво-

рен. Предан је бечкерелком суду. Онде се пријавио,

да га саслушају за неки исказ. Ту је онда изрекао.

да је Мнлетић 3iaja месеца 1876. год. прешао у Бео-

град и одеео v гостионици код „српског крал>а
и

,
где је

држан познати банкет. Ранковић је и то навео, који

су од \ гарских држављана присуствовали у томе бан-

Кету, наиме: БошковиР. КасапиновпР, ВрањешевиР.

Стева ПоповиР. Акеентијевић, Костић итд. Казао је

даље, како је Милетић е одушевљењем нзрекао тоаст,

у којем је обрекао помоћ Србијн од стране овоетра-

них Срба у познатој количини, у новцу и у добровољ-

цима. Додао је даље, како је Милетић рекао, у колико

би сметње на путу стајале остварењу те помоћи, онда

ће се радити око тога, да'се произведе устанак (felkeles)

ме!)у овостраним Србљима. Србију треба иомоћи, рекао

је Милетић. Јер ако ова изађе као победилац из садаш-

њег рата, ослободиће се и овострани Срби испод Мон-

гола и Србождера. Споменуо Је даље, да се шаљу

агенти у Банат, Бачку и Срем. да раде око устанка

и ослобођења овостраних Срба испод Монгола, те да

Банат, Бачка и Срем уједињени са СрбиЈом подпадну

иод Милана. Тај говор био Је повод каснијим агитаци-

Јама у јужној Угарској.
11

„РанКовићев исказ осим тога састоји се још из

Једног дела, који Је управо проДукт његова сои-

ствена искустиаТ

„:Код бечкеречког еуда био Је заједно затворен са

Корнелом Јовановићем, с коЈим Је живио у Једној

одаји. Јовановић је том приликом много што-шта ис-

причао Ранковићу. Он није до душе исказао имена

оних, који беху на београдском банкету, ал из целог

ОПТУЖБА ДРЖ. ТУЖИТЕЉА ПРОТИВ МИЛЕТИВ.А.



сведоковог изказа види се. да је знао за њих. Ранко-

вић је у исказу рекао, да је при томе банкету и више

слушалаца било. Споменуо је Бајшанског. Јовановнћа.

ТпмарчевиРа и ЋорђевиЈаТ

„У исказу вели Ранковпћ да.ве, како му је Јова-

новић рекао, да је путовао по на.гогу Ми.тетпћеву, да

му је Милетић дао карту ради легитимације. Јова-

новић му је казао, како је уништио карту ту. кад га

је .Iујановић ухватио. Јовановић му је да.ве прпчао,

како је Милетић био код кнеза српског на аудијецији.
те том приликом на се узео, да ће од аустро-угарских

Срба 20—30,000 њуди прећи као доброво.вцп у помоћ

Србији, а после да ће се знатна сума српског зајма

такође пласирати у овостраном Српству. 11

„Тн искази Ранковићеви могу се за истините сма-

трати. Он у исказу своме спомнње ове оне, који су

лрисутни били при банкету у „српскоме кра.ћу". Ка-

рактеристичио је, да су скоро еви пноземцп. Дока-

зано је, да еу сви ИЈгеновани били у Београду, и.ш

по некоји није умео посведочитп, где је био у то доба.

Др. Милетић и сам признаје. да је крајем маја 1876.

ишао у Београд својим приватним послом. ада ее и као

публициета оријентира што бо.ве о тадањој политич-

ној ситуацији. Каеапиновић је такођер бпо у исто

доба у Београду. у стварима позоришта.
Стева Попо-

вић је исто тако бар крајем маја 1876. био у Београду.

Бели, да није ни говорио еа Мнлетићем, а да би му

се боље веровало, наводи, како већ дуже времена не

живи добро е Мплетићем. Врањешевић изјав.вује, да

не зна поуздано, да ли је баш онда био у Београду,

јер ои често путује, ал тврдн, да и у томе случају

није био са Милетићем. За Аксентијевића опет не

може се доказати, да ли је у оно доба био у Београду,

или у Осеку. Костић доказује, да је онда био на

Цетињу, не v Веограду. То иосведочавају две еве-
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доџбе; једна од цетињске. друга од београдске поли-

цајне области. Мало се ложе полагати на аутентич-

ноет тих сведоџаба, јер су обе каснпје издате, кад се

једва то доказети могло. Детпљска сведочба издана

је месеца еептембра: београдска опет вели, да крајем

маја у Београду нист били ни Костић ни Стева По-

повић. Мефу тим, Поповић је и сам признао и дока-

зао, да је у оно доба био у Београду.“

„Из свега тога може се видити, да је Ранковићев

исказ потпуно истинит у погледу евих оних особа, које

беху присутне при банкету, јер откуда би он то

све знао? Тек неби их могао онако у ваздуху наћи.

Морао их je дакле видити. Каже, да их је видио у

„српскоме кра.ву.“ Ранковић је споменуо и неке од

присутних слушалаца. Па како се изјавише? Бајшан-

ски вели, да је впдио Мнлетића, да је био с њиме, ал

да ништа не зна о банкету. Никола Зега изјав.вује,

да је за Милетића чуо од Ранковића, али о банкету
ништа не зна. Ранковић је јошт међу слушаоцима на-

поменуо п Ћорђевића Тону. Амо је погрешно прнзван

Тона Ћорђевић, који се изјавио, да му о свему ништа

није познато. При' суочењу еа Ранковићем, овај је

одмах изрекао, да то иије онај Ћорђевић, којега он

мисли. Да је Ранковић све оно измислио, што је ре-

као, неби се тако понашао пр'ема овом сведоку. Ран-

ковић је иапоменуо још међу слушаоцима и Тимарче-
вића. Овај са својим бечкеречким исказом потврђује
исказ Ранковићев. Вели, да је доиста био банкет, да

је и он био слушалац као и Ранковић, да је Милетић

у истини изрекао онај тоаст. Шта је даље било, не

зна, јер је одмах после тоаста отишао.“

„Да је дакле банкета доиста било, доказаио је иска-

зима ова два сведока. Јест, рећиће се, да је Ти-

марчевић свој исказ касније опозвао. На то имам при-

метити, да је Тпмарчевићу надлежаи само бечкеречки
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суд, код којега се на први-свој исказ п заклео. Па

где је опозвао свој исказ? У Београду. Ако га је

бајаги савест грнзла. за што то нпје опозвао код

мађарског суда, него тек после по године код београд-
ског! Та опозивка дакле није се дееила код надлежне

областн. Од то доба нпје био више саслушан. Ila

скоро је Тимарчевик умр’о, а неку да испитујем за

узрок смрти му.“

„Карактеристично је, да се оба иеказа у битностп

слажу. У својој београдекој опозивцп велп Тпмарче-

вић, да га је Ранковик наговорио. да лажно казује.

Но, ако ее ои тако лако дао наговорити. да лажно

говори. с.ведује, да га је лако било
наговорптп и да

опозове оно, што је пред бечкеречким судом изрекао.

Ја
држим. да се човек са ноле мало морала

неке датн

наговорити и заклети на лажан исказ. У оеталом Факта

доказују, да је Ранковикев исказ и у том погледу

истинитУ

„Ранковик је изрекао н о агентима, којпма је на-

мењено било да иутују, те да проучавају н епремају

земљиште за устанак. Од отих је један и Корнел Јр-

вановик. Иети је при иетрази рекао, да је путовао

ради пласирања српскога зајма. Pla то нмам да приме-

тим, да српскога зајма онда још није било. Јовановпк

је исказао да.ве, да он отуд није имао никакве хасне.

Каже дал>е, да је ишао Милетику да га пита за савет,

да ли је то деловање дозво.веио, на што му је овај

рекао, што није забрањено, дозво.вено је. Вели, да нпје

био ни у каквом одношају са Мплетикем, а додаје, да

је прп поласку на пут од овога добио карту. Дакле

два пута је био код Милетика. На што он о томе да

пита за савет МилетиКа. када је п њему то морало

бити познато, као новчаноме зваиичнику! Излази, да

је он ишао Милетику, да се поразговорп о путовању,

искао је и добио од љега карту. Очевидно је дакле,



да је љегово пгтовање у свези оа Мплетикем. Мнлетић

порипе, да мј је дао карту. Не зна Јовановића из

ближе. Morvlio је вели, да му је пре дао којом

другом прплпком визитну карту.“

„Јовановић је сам пред 2—3 сведока показао карту

и рекао, да му је Милетић дао. Видак је био на вечери

са Јовановићем код Мајинског. Ту му је Јовановић по-

казао Милетићеву карту. Мајински вели, да је од вемере

чешће устајао, те ишао да надгледа децу, дакле није

видио у Корнела Милетићеву карту. Но при свем том

нема еумње, да је Јовановић имао Милетићеву карту.

Довољан је Видаков псказ. Да се радило о новчаним

стварима. на што онда Јовановићу Милетићева
пре-

порука? Сам је Јовановић исказао. да је од Милетпћа

добио карту препоруке ради. И j том погледу исти-

нит је исказ Ранковићев. Јовановић је путовао по Бач-

кој и Банату. Цел његова путовања није могло бити

само пласирање српскога зајма.“

„Јовановић је исказао, да није имао новаца, када

се на иут кренуо: био је председннк одбора за скуп-

л>ање прилога на српске рањенике и пребегле. По са-

вету више њих, узео је од скуи.вених прилога пјтни

трошак. Дакле да није било никакве друге цели, зар

би се одатле узео путни трошак? Јовановићева тврдња

већ није вероватна. Конклузија је, да му је Милетић

саветовао, да од онога новца узме себи за путни тро-

шак. Јовановићу се у толико мање може веровати,

што је већ био осуђиванР

„Јовановић је једаред осуђен због
нарушења веро-

законских обреда. Огрешио се дакле и о најсветије.

Да је његово путовање имало другу цел, види се нај-
бо.ве из исказа сведока Видака. Исти тврди, да је

пред њим Јовановић говорио о пласирању српскога зај-
ма и добровоњцима. Казивао је, да је Милетић

приликом

аудијенције у кнеза српског обећао принети 200.000 ф.
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а у погледу бораца 20.000 доброво.Баца. Сведок 31a-

јинскп не каже позитивно, да ли је п после подне о

то.м говорпо са Јовановиће.м. Дакде види се. да је Јо-

вановићево путовање имало другу цел. Tv морамо v

обзир узети још и то. да је Јовановик поиео путо-

вати 7. јуна, дакле одмах после повратка Милети-

кева из Београда. Ранковикев исказ и v том пог.тедт

истинит је.“

„Својствено је, да је Ловановнк путовао еамо по

Бачкој и Банату. Ва што нпје пшао п у друге крајеве

кад му је врло добро познато, да је новац у свету свугде

један и истп. У којем је год меету бпо. говорпо је о

Милетикевој аудпјенцнји у српекога кнеза, о Милети-

кеву обекању у погледу српскога зајма п доброво-

.ваца, п о томе, како је сад време, да Србп покажу.

шта вреде."

„ЛујановиТу је поверено, да ухвати п затвори Јо-

вановика. Дознав исти од .вмди, камо је Јовановић

одпутовао, ишао је за твим у потеру. Лујановпћ је
био у Башахиду са попом Перићем око 11 сах. ноћу.

Лујановић тврди, да је пптао попа Перића. о чему је

исти са Јовановићем говорио, а овај да му је рекао,

о српском зајму и о расположају према евентуалном

устанку. Пстпна, да је поп Перпћ то порпцао при

коначиој расирави. ал веровање његова псказа нећу

да доводим v свезу са тим, шта је он као свештеник

радио гостионпци до једанаеет сати ноћу. На еваки

начин. да је- и ту . Лујановићев псказ истинит, јер није

имао узрока. да другачпје говори. Из тога се још

бо.ве види, да је Јовановић путовао као агенат Ми-

летићев и са другом целп. а не еамо да пласира ерп-

ски зајам. Зајам је био еамо изгонор.
Ранковић је име-

иовао више агената Мплетићевих, међу тима п некога

Секулића. Да је тај исказ Ранковићев истинит, дока-

зује и писмо једно, упрапњено на Милетића, у којем



■стоји. како je Окулић свугде био добро примљен, где

год је био препоручен, пзузев два места. Између ос-

талога садржаја писма, стоји јошт како је већ при-

ппело 700. острагуша, ал како te и л>уди требати.“

„Милетик до душе пориче сваку свезу за путова-

њем Јовановићевим, ал из свега овог писма види се,

да је он знао и за Јовановићево путовање, и да је

писмо од човека опуномокеника. Што год је Ранковик

у своме исказу рекао, све је доказано. Милетик за

писмо вели, да је апокриФно. Хтео је ваљада да каже,

да је на оенову лажних Факата. Он порицаље сматра

■за врлину, јер њега руководе више идеје, те да тако

каеније узмогне постики своје целп.“

„Имаде података, из којих се такође види, да је

Милетик преко својих агената радио на врбовци добро-

вољаца за Србију. Код Мајинског на вечери био је и

Топонареки. Исказ последњега сведопи, да му је Јо-

вановик рекао, да путује ради проучавања располо-

жаја Србаља. Топонарски тврди, да му је Јовано-

вик
говорио и о обекању Милетикеву српскоме кнезуп

Све то показује, да је Милетику познато било Јова-

новикево путовање и цел тога путовањаС

„Искази сведока и једно писмо довољно доказују,

да је било врбовке. Прочитано је више иеказа вргаач-

ких грађана, који до душе тврде, да су им синови

отигали у Србију без ичија наговора, ал неда се за-

мислити, да ту није било врбовке.“

„Са врбовком стоји у свези и чурушка ствар.

Сведок Бенде учинио је пријаву о ономе, што се у

тамошњој српској школи збило. Описао је, како Је Јан-

ковик у школи држао говор, у којем је нагласио, да

Србији ваља помоки новцем и добровољцима. Сведок

Сабаткаји је такође затекао скуп у школи. Кад су са-

купљени њега видили, разиђоше се. Сабаткаји је даље

рекао, како му је Јанковик у једној прилици казао,
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да имаде сакупљевјр: 82 Фор. II он сам дао је 1 Фор.

Касније је бино сакЈпљено на 280 Фор. Даље псти

сведок ведп, како је пред црквом од више љл
т

дп слу-

шао где говоре, „вара се Мидетик ако мисли, да ke

п еада с налнг онако урадити, као 1848 године.

Карактеристично је, да ее свугде у таковпм придикама

име Мнлетића. Из тога се впди. да л
т

име ње-

гово раде агенти му.“

„Од судбеног стода дошла је наредба. да се сви

присутни на оном скупу у српској школи сасдушају

код среског суда. Пре но што су цсти сасдушани до-

шло је једно анонпмно писмо из Пеште на Сабаткајија,

које је исказу његовом придожено. У ппсмл
т

се

томе веди, како ће поједини одговарати на питања,

која ће им битп етављена. То је врдо карактерпетп-

мно (saj atsagos) .

“

Мидетпћ; „Врдо карактерпетпчно (igen sajatsa-

gos)“ Држ. туж. забрањује, да му се упада и пре-

кпда говор.

Држ. тужилац наставља: „Да је пиеац аноннмног

писма истпну говорпо, видн се најбоље из исказа, како

су позванп npu њихову сасдл шању одговарадп. Дакде

су деморадизујућа сретства употребљена, да се екрије

иетина. Иди ваљада ко сумња у пстпнитоет тога пи-

сма? Ено на њем_у поштанска биљега, датум, види

се дакле да није лажљиво. У писму се спомиње, да

људи онако говоре, јер ће инаме опасно битп по Ми-

летића. Од куд то, да Мидетић св_\ где долазп као

неки clens ех machina? Он је дакде морао знати и о

новцу, а и о добровољцимаТ

„Јовановић је само у име његово путовао.“

„Споменуо сам већ, да је то важио, што је Јова-

новић баш онда дутовао, кад се Мидетпћ вратпо из

Београда. Мидетић је исказао, да је путовао у
Бео-

град ради оријентирања. То је добило израза и у
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„Ваетави", а тај израз јасно показује ■ цељ тога оријен-

тирања.
Члацак j „Застави“ изашао је 2. -јуна, а са-

држај лу је истоветан са путовањел Корнела Јовано-

вића. У иетом се ч.пшку позивајт угарски Срби, да

нотпомажу Србију новцем, добровољцима и прило-

вима за рањенике. Можда је и тај чланак ушао у

„Заставу
а

са свим случајно и без знања Милетићева.

Није нужно питати, ко је пнсао исти чланак. Милетик

v томе погледу није хтео да одговара, те се није мо-

гло ни питати за писца. Сигурно да није опет хтео

да компромитира којег од својих агената.

„Чули смо. чији може бити тај чланак. Наравно

то није са свим одређено, Нема сумње, да Срби, осо-

бито важнији и интелигентнији. познају стил и начин

писања Милетићева. Видак. Мајински и још некоји ре-

коше, да мисле по стилу, да је онај чланак Милетик

пиеао.^

..Види се дакле, да је исказ Ранковикев истинит

у ономе, што је или сам искусио, или од Јовано-

вика чуо.“
..Напомињем јошт један Факат. Ту подразумевам

меда.воне (жутице). На њима су описане ознаке омла-

динске. Та ознака састоји се из свију оних земаља и

држава. које би евентуално имале да потпадну под

српску државу. Карактеристично је, да међу осталим

земњама долазе Банат, Бачка и Срем. Покушало се,

да се докаже, да је при прав.вењу тих меда.вона глав-

ну улогу играла трговачка спекулација, као ojto је

то и у других народа. Огњановић је рекао, да их је

Бешлин
правио из трговачке шпекулације. Додао је

дадве, како је исти један пут златан примерак послао

и Милетићу, но овај му је то вратио натраг, Нема

сумње. да ти медаљони не произлазе из руке Милети-

кеве, но је карактеристично, да је његова слика.дове-

дена у свезу са ознаком омладинских идеја. Оживо-



творење тих идеја ставио је Милетић за цел својега
живота. Ннје немотуће, да cj ти медаљони без воље

и сазиаи.а Милетићева. Они п нису кажњиви чнн, но

само још бо.ве расветљуЈЈ квалиФикацију оптужбе.“

„Види ce-, да су доказани поједини саставни де-

лови у кажњивом велеиздајничком чину. Види се, да

је Ранковићев исказ и у том погледу иетинпт, не само

с тога, шта је доказано, да су доиста у Београду
биле све оно особе, које је Ранковић у своме исказу

именовао, но и с тога, што и све остале појаве дока-

зују Фактичност чпна. Појм.виво је што ту Фактпчност

остали сведоци поричу. Аксентпјевнћ н. пр. пориче

као и сви други. а то све с тога, да тако касније по-

стигну своје цели, а после пс тога, што би с при-

знањем и сами дошли у немио за њих положај, као н

Милетић. Костићева сведоџба у осталом није основана

и веродостојна. јер да призна, седио би тамо. где и

Милетић. Завршујући свој говор, на ново тврдим да.

је Милетићево деловање управ.вено противу државне

идеје, те да сачињава велеиздајнички злочинА

„Он ее огрешио о зак. чл. VII. од године 1715.

110 нашем закону казни се велеиздаја најетрожије смрт-

ном казни или вечитом робијом. То напомињем сл.

суду с тога, да ее на то обазре при одмерењу казне.“

Иза државног тужите.ва, устаде др. Подит. Обран-

бена беседа трајала Је готово три сахата. У половини

беседе искао је бранилац одмор од 10 минута. који му

је био дозвољен. „Пестер .Iојд“, тај владпн лист, опи-

сује овако призор при обрани Политовој: „Обранбена

беседа Политова трајала Је преко 2*/г сахата, еуд п пу-

блика слуптали су је са највећом пажљпвошћу (mit ge-

spannter Anfmerksamkcit). Чланови суда чинилп су

често белептке. Ото, за којим је Полит као бранилац
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стајао. показивао је оеобиту слику. Др. Полит наго-

милао је читав „арсееал“ од књига и новина. из којих

је цитирао. „Базис
к

те обранбене библиотеке, сачиња-

вали су два Фолијанта » Corpus juris Hungarici«. Др. По-

лит говорио је течно са правим ораторским полетом.

Пако (nonchalantes) а при том сигурно кретање при

говору, чинило је најбољи утисак.
и

Та обранбена беседа по стеногравким белешкама

и по преводу у „Бастави“ гласила је овако:

Обранбена беседа дра Мих. Полит-Десанчића

j парнкцж дра Светозара Милетика.

(По стеногр а ф и ј и.)

„Славни кр. судбени столе! Морам признати, да

сам се дуго устезао, да се примим обране мога прија-

тсља дра Оветозара Милетића. Не за то, што не бих

био уверен о његовој потпуној невиноети, него због

тога, што сам држао, да би један или други од из-

врстних бранилаца у главној вароши могао примити ту

обрану, те би мог пријатеља боље бранио него ја.
Али из читавог тока истраге, из политичних окол-

ности, које су на ту парницу упливисале морао

сам доћи до уверења, да би сваки други бранилац ис-

тина могао опровргнути наводе сл. кр. држ. одвет-

ништва, али да неби био обавештен о правцу, о тен-

денцији те читаве парнице.“

Парница Милетићева није обична парница. Може

се рски, да је расправа каквог процеса' ретко текла у

тако важним светско-повесничким околностима. Изгле-

да, као да се ствари на истокс, да се читаво велико ис-

точно питање, доводи у свезу са оиим човеком, кога сл.

држ. одветништво својим начином назва главом омла-

дине, претседником омладине. Ал кад би заиста др. Све-

тозар Милетић имао ту мок, да упливише на ток великог

источног питања, да га у своме току пожури, то би
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он са свога гледишта само се поносптп могао. Ако

је глас Милетићев у свом новинарском деловању на-

шао одзива y Београду п на Цетињг. то му се нп-

како ово као злочпнетво не може ине сме у Угар-

ској урачунати. Симпатије тгарских Срба за својт

браћу у Турској кад онп своје дужностп према

овој државп тачно пспуњавају не могу пм се као-

злочинетво трачунати.
“

„Али догађаји на истоку изазвалп су уображене

опасности у Угарској, и еа тим уображеним опасное-

тима доводп се у свезу личноет дра
Свет. Мплетића.

Кад би ова струја меродавна била за излазак парницп

Милетпћевој. то не би јој ее могао добар пзлазак пред-

сказати.
“

„Ал у правној државп ва.ва да пма нешто, што

је кадро противетатп евакој политичној струји. Ваља

да има у држави једна гранитна етена, о коју се по-

литични вали разбијају. Та је етена закон п орган

који закон извршује: независно судство. У неза-

висном судству налази графанин јемства против раз-

лпчних политичних струја, које се мењају. Независно

еудство је јеметво протпв свију политичних етрасти.

Али оно што је на западу страиачка страст, то је на

истоку племенека страст. Кад је у једној држави јед-

но племе, један народ у поседу државне влаети, то

често бива, да државна власт из самог патриотизма но

уме да се извије из извесне политичне струје, те не

зна држати границе објективности. Према томе је не-

завиено судство корективум. Независно судство је она

морална особа, коЈа је дужна држати границе објекти-

вности према политичним струјама, које се мењајуА

„Сл. кр. судб. столе! Ја све ово не бих овде на-

водио, да није у извесним круговима говорено што

ја у осталом за крпво схваћање сматрам да мађар-

ске судије не£е еу-дити Мплетика као судије. већ као



мађарски родол>уби. Ја држим, да би највеће родољу-

б.ве у том се састојало. ако се буде Милетнћ судио по

резтлтату иетраге и на основу закона.‘ £

„Нема cya|fee, да је Милетићева парннца политична

парница и јошт више него то. У тој парници огледа

се чптав један полптични положај. За цело да је угар-

ска влада према крвавим догађајима на пстоку имала

право и дужност, да све оно учини, што изнскује це-

локупност Угарске, унутарњи мир и спокојетво угар-

ских грађана. Али да су у том обзиру држане гра-

нице објективноети, да ее нису симпатије угарских Ор-

баља и што еа овим у свези етоје, сматрале као на-

падај против Угарске. за цело да мој штикеник неби

данае еедио на клупи оптуженика.
У Аустрији у том

обзиру са свим се друкчпје поступало. Оно што је
бивало у Далмацији (н. пр. многи одбори за потпома-

гање бегунаца), то се неда ни сравнити са оним, што је

било у јужној Угарској. За то ипак аустријска влада

није ради ствари у Далмацији велику акцију у течај ста-

вила, није новинарство раздражила, и није у течај ста-

вила велеиздаЈничке парнице. Ја сл. кр. судб. столе

морам ово наводити због тога, јер је само ово т. ј. да ее

тобож
открила велика завера у јужној Угарској, могло

бити узрок. да је угарски сабор поеле претешке одлуке

одобрио повреду имунитетског права Милетићевог. I£

„Но да у јужној Угарској о каквој завери ни го-

вора бити није могло, да-није ништа учињено, што би

било управ.вено против целокспности и против уну-

тарњег мира Угарске, да Милетић не само да није

починио никакав злочин, него и у опште ништа, што

би било забрањено то ее надам, да ћу мбћи посве

јасно доказатиА -

„Има ли чињеница, којима оптужује кр. држ. од-

ветништво мога штићенока? Изгледа, као да се сл. кр.

држ. одветништво слабо брине за Факта. Оио више
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олтЈЖЈЈе тенденцију, правац Милетићеве радње.

Оно говорп о држави опасном правцу Милетика. а не

о Фактима Милетикевим. Из једног чланка „Заставе“

soke сл. држ. одветништво да пронађе опасан правац

Милетикев. 0 том чланкт говорику ја касније опшир-

није. Али ако сл. држ. ' одветништво тиме хоке да

означн, да оптужује правац, тенденцију Мплетпкеву,

то ]а сл. држ. одветништву само врло захвалан бити

могу. Ово је признање од велпке цене, еклатантно

признање, да је читава парница против Митетика пар-

ница тенденције. Ја знам да се у реакционарним

временнма стварају не казнени, век
прески закони,

по којима је слободно писца оптуживати, не по поје-

диним деловима списа, век по правцу, тенденцпји списа.

Тако је бурбонски прееки закон од год. 1819 садржа-

вао то опреде.вење, да се писац по тенденцијп може

оптужити. Ово је прешло у неке немачке државе и

нашло изражаја у савезничкој одлуци од год. 1854.

Налазимо томе трага у преском закону пз Баховог

доба. no којем је било могуке какве новине због тен-

денције обуставити или са свим угушитп. Угареки пре-

еки закои не познаје тога, да би ее могао какав епис-

због тенденцпје оптужити. Па оно. што ни еам угар-

ски прееки закон не познаје, то хоке сл. држ. одвет-

ништво да употребп у велеиздајничкој парнициТ

„Али да је заиета Милетикева парнпца, парница

тенденције, то могу корак за. кораком доказатиА

„Каже ее, да је Милетић држао у Београду ве-

леиздајничку беседу. Милетић се врати из Београда у

Новп Сад, из Новога Сада оде у Будим-Пешту на са-

бор, пуиих 5 недеља он је еа свим елободан. Да је

ои у Београду држао велеиздајничку беееду, о том

нико иишта не зна. Нп
у Београду ни у Новом Саду,

ни у Нешти, ни у Орбији, ни у читавој Угарској. Ма-

-I)арске новиие, које екакп корак Милетпћев прате, и



гжоје о тако званом омладинском „ровењу“ евакојаке

шарене новости доносе, о том: да је Мидетнћ у Бео-

граду велеиздајничку беседу држао, ама нп речпце не

внају. Мнлетић је потпуно невин човек, све до оног

тренутка, док није започео српско-турски рат. У оном

тренутку пак, кад српска војска npeije српску границу,

Милетпћ постаде злочинац. Како се догодило љегово

ушпшење? Ус.Бед једног телеграма министра-претсед-

ника на великог жупана новосадског. МилетиКа доведу

из Новог Сада у зданије „Фортуне“. Пико јошт на свету

не зна, какво је злочинство Милетић учинио. Прође

једна неде.ва, прође друга недеља и трека. Тек кон-

цем месеца југла нађе се један сведок из истражног

затвора, који се пријави на сведочанство против Ми-

-летика, те онда приповеди ту историју о велеиздај-

ничкој беееди, коју је тобож МилетиК у Београду др-

жао. Но када је то говорио Милетић ? Ваљда месеца

јула? Не, него пре два месеца!.“

„Али наравно, исказ једног сведока није пунова-

жан. Дође један кројачки калФа, рођак првог сведока,

са свим „елучајно“ из Београда у Бечкерек, потврди

исказ свога рођака, одмах буг
де заклет, те се опет врати

у Београд. Материјал за велеиздајничку парницу био

је скупљен, судови су морали поступити и акта оду

из Бечкерека у Будим-Пешту. Тиме сам хтео само у

жратко означити, да је Милетићева парница заиста пар-

ница тенденције, од најеклатантније природе.“

„И сад нека ми је допуштено прећи на правну

страну те парнице.“

„Јасамдржао, да ће сл. држ. одветнпштво по ре-

зултату коначне расправе одустати од оптужбе ради

велеиздајства. Оно то није учинило, и тиме је поло-

жај браниоца врно олакшан.“

„Сл. држ. одветништво подиже против мог штиће-

ника оптужбу ради злочинства велеиздаје. Заиста
врло
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тешка спттжба. Веленздајство је највеће злочииство

међу злочинствима. Hainn домаћн закони називају ве-

леиздајстио: „infandum crimen laesa-e majest-atis sea

perclnellionis." Алн баш због тога. што је то највеће

злочинство. јевропска законодавства означују са свим

тачно критерија велепздајства. На жалост. мп немамо

домакег закона, који тачно означује крптерпја велеиз-

дајства. Сл.
држ. одветништво позива ее на законскн

чланак VII. од год. 1715. Бо.ве бн учинило. да се

није нозвало на тај законски чланак. јер цитиратп

Формалан закон где ваља наводити материјалан закон.

врло је чтдновата ствар. Шта би се рекло у Ау-

стрији, кад би каквом држ. одветнигатву пала на памет,

да код велеиздајетва цитира §. 151. старог илн у-

право §. 175 новог аустрпјског казненог поступнпка.

који случајеве одређује, кад ее ко сме затворитп u

без „цитацпје.“ Пли шта би ее рекло у Француској,

кад би каквом прокуратору пало на памет, да код ве-

леиздајетва цитнра §. 40. казнене инструкције, којп

опредељује елучај заповести за затвор (mandat d’ ame-

пег)? Запста, зак. чланак VII. од г. 1715. закон је-

Формалне прнроде. Погледајмо тај законски чланак.

Он гласи : „I) е casibus eriminis laesae Majesta-

tis. §. 1. Ut amoclo impostemm, cjuemcimcpie Regoicola-

rnm in nnam, ant alteram nefandi criminis laesae Maje-

statis, sen perdnellionis speciem, et casus tum in

Sancti Stephani libro 2. cap. 51. tum alibi passim in le-

gibus patriis (ienotatos committere et inciclere contingeret;

ех iliic ad evitandas periculosissimas ех forrnalitate ci-

tationis emergentes secpielas, riulla peramplius ci-

tatio praerequiratur. §. 2. Extra tamen solum casum

atrocis perduellionis seu criminis laesae Majestatis cita-

tionem ante capturam in aliis omuibus, ae etiam Notam

infiđelitatis de jUre mnnicipali Ungariae, inferentibns casi-

bus, semper observari, nec nllo sub titulo ommitti debere.“



Са chvi.m је јаено, да тај зак. чланак каже, да j елуча-

јев.има велеиздајства наје нужна ФО])малпа цитација

(позив). Или ваљда садржавају закони св. Стевана или

кра.ва Коломана критерија велеиздајства?“

„Да видимо те законе. Вакон св. Стевана гласи:

n

De со пs р i г ati оn с contra
regem

et reginam.

Caput 51. Si qnis in regem aut regnum conspiraverit;

refuginm nullum habeat acl Ecclesiam. §. 1. Si cjuis

contra regis salutem, aut dignitatem. cjuolibet moclo

alicjuid conspiraverit, aut conspirare alicjuid tentaverit,

seu tentanti scienter consenserit; anathemisatur, et

omnium fidelium communione privetur.
“ Закон кра.ва

РСоломана каже од речи до речи : „§. 1. Et districte

praecipimus, ut si quis contra regis salutem aut dig-

nitatem cpiolibet modo alicjuid conspiraverit aut con-

spirare tentaverit, seu tentari sciens c.onsenserit; anathe-

misatur, et onmium ficlelium communione privetur."

„Ва.вада Hehe нико казати, да ~анатема“ сачињава

критериЈЈм велеиздајства! Мора се на послетку при-

знати. да ми немамо j крепости етојвКег домаћег за-

кона, који би означио критернја велеиздајства. Европ-
ска законодавства познају као предмете велеиздајства:

велеиздајство против владаоца и против државног зем-

.вишта. Отари угарски закони познају само први слу-

чај велеиздајства против владаоца. И заиета, у одно-

сним законима налазимо само опредељења о велеиздај-

ству против владаоца; све дрЈго спада на инФиделитет

(државно неверство).“

„Потто ми немамо јаснога закона о велеиздај-

ствЈ, то Mopajj сва препорна питања j наЈци: о по-

Kjmajv велеиздајства, о приЈготови за велеиздајство, о

заверама и т. д. остати ирепорна питања. Сачињава

ли покушај велеиздајетва сам злочин? Још комента-

тори римског закона Iех Julia de Majestate рекоше:

~hoc nisi pfovideris, ne accidat si evenit frnstra jndicia
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implores“ (ако ово не предупредиш, па се догоди. заба-

дава ћеш тражити стдство). На сваки начин. покушај

већ је злочинство, само ваља да је та( покушај заиета

такав. који је кажњив. Оседаји, комбинације, же.ве.

обећања. обавештајн још не сачпњавају правно по-

кушај, нуждан је учпн, који делотворном

изведењу води. Нови казнени предлог угарскп.

учин покушаја изражава речицом „н епос р едн о“ (koz-

vetleniil). У коментару за тај предлог опширно се

разјашњава значај те речпце, и тај предлог позпва се

на §. 62. пруског казненог закона, где се каже: „Под-

З
г зеће којим се довршује злочин велеиздајства, такав

је учин. који злочиначку намеру непоередно к пзведењ}
т

доноси.“ Онда позива се на разлоге, којн су у запи-

снику о вођеној раеправи тога пруског казненог за-

кона садржани, те вели. да покушај садржава послед-

њи учин, који више не ириуготов.пава ствар, него ако

испадне за руком, непосредно к цели води.“

~

Ал шта да се позпвам на коментаре? Угареки

судови су \ том обзиру свагда коректно поетупали.

Наиме у велепздајничкој парници протпв Јована По-

повића, чија је коначна расправа била у октобру 1877.

год., овај је сл. кр. судб. сто она иета начела признао.

која сам ја овде развио. „Пешт. Лојд“ донео је у

броју 287. од 10. октобра 1877. овај извештај; „Др-

жавно одветништво подигло је протнв
Јована По-

повића оптужбу ради велеиздајетва и при данагаљој

коначној расправи остао је држ. пододветник Крамер

при трј оптужбп. Али судб. сто, коме је предеедавао

ириеедник Секач, опростио је оптуженог са свим

о д оптужбе ради вел еиз д ај ства, јер против

Поиовића није доказано да је он предузео какво на-

силничко дело, које по нашим законима потпада

под појам велеиздајетва. На против је доказан „учин

дражења једне народности на омразу против друге.“



_

По томе је сл. кр. судб. сто у тој велеиздајнич-

кој парници признао, да је код велеиздаје нужно на-

силнинко дело.
и

„Пошто смо дакле на чисто еа критеријама веле-

издајства, да видимо, да ли оно, што се моме штиће-

нику као велеиздајство импутирати, заиста сачињава

објективни учин веле изд ај ств а.“

„Основ читаве парнице, стожерна тачка оптужбе,

јесте исказ сведока Порђа Ранковића. По том исказу,

као да је Милетић велеиздајничку беседу држао, у

којој је рекао; „да у Вачкој и у Банату, као и у гра-

ници, стоје приправни 20—30.000 својево.ваца, да при-

текну у
помоћ Србији у турском рату.

u На даље, као

да је у обзиру својево.ваца агентима на срце метнуо,

да у том правцу раде, јер „ако Орбија из борбе

победоносно изађе, да ће у иомоћ притећи. да

се у зем.вама угарске круне станујући Срби од Мон-

гола и Србождера ослободе. Тако ће могуће бити, да

Банат, Бачка и Срем са Србијом спојени, под кнезом

Миланом једно сриско кра.веветво образују.“ По томе

тај исказ сведока Ранковића, састоји се из два дела:

један се односи на својево.вце и.з Угарске, други

на оцеп.вење Баната, Бачке и Срема од краљевине

УгарскеР

„Пlто се тиче првог дела, то ћу ја о предмету

својево.ваца касније опширније говорити. Но сад већ

могу казати, да учешће својевољаца из Угарске у

борби Србије против Турске, не може по себи сачи-

њавати злочин велеиздаје против Угарске. Остао би

по томе само други део. Ово би било, велеиздајнички

позив на оцепљење неких делова земаља Утарске и

придружење к Србији. Но ја морам одлучно порицати,

да по угарском праву прости позив, ако }шин поку-

шаја не садржава, може бити злочинство велеиздаје.

Претставимо себи прави учин покушаја. Неко
учини
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позив у велеиздајничкоЈ намери на одцеи.Бење неких

државннх делова. Позвана светпна стане градпти бари-

каде: макар то бпло и еа неколико камења од каДдрме,

макар ради грађења барнкаде свалида и једна једита

кола. Мадоl>е оружана сила. или макар полицпја и раете-

ра еветину. То је онда кажњиви покушај: јер је пре-

дузето таково дело, које се дедотворно изведењу водп."

~Познв без уепеха јошт није учпн покушаја, него

само покушајно заведење. Где се хоће да је п то ка-

жњиво, То онда ово мора бити у закону изриком ка-

зано. Аустријскп казнени законпк од год. 1803. нпје

познавао то „покушано заведење“ (versncbte Verlei-

tung). Тек казнени законик од год. 1852. дао је томе

израза у §. 9. Нови предлог угарског казненог зако-

ника не познаје у опште покушајно заведење на зло-

чинетво. Оамб код велепздаје чини изнимку са безу-

спешним позивом. У еабор v имало је ово опреде.вење

много противника, јер садржава врло опасно начело;

отвара денунцијантима велпко п шпроко по.ве, а упра-

во треба да спада у полпцајнн законик. Само чието

политични узроци, као што је такове посланик Корин

навео, могли су меродавни бити, да таковб што у каз-

нени закон дође. Правнички лист „jogtudomauji ko-

zleny“, који је расправе у сабору о казненом законику

живо лратпо, изразио ее о том предмету овако: на-

говарање (Mbojtas) само би могло сачињавати сукри-

вњу; за то ако се злочинство не догоди, не може бптп

ни говора о сукриврви, или не би се могла такова каз-

нити, јер противна опредељења, која безуспешнп по-

зив век објективно као каасњивп учин ематрају, само

могу бити у најужем емислу речи полицајне мере. Бер-

нер о том вели: ова изнимна опреде.вења своде се на

старо полицајно становннште. А Холцендорф вели:

кажњивост јавиог иозива, који стојн у протислов.ву са

системом казненнх законика, накалам.Бује полпцајно гле-
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диште на поље казненог права. Али п нови угарски

предлог казненог законика. не ознанује сваки безуспе-

шан позив као кажњив, него само непосредни позив.

(Говорник чита дотични параграФЈ. У том обзиру са-

глашава се нови угарски предлог казненог законика

са свим са Француским казненпм закоником. где реч.

directement стоји. §. 102 Француског каз. законика

гласи:
„

Seront punis tous сеих cjui . . . par

■discours tenus dans des Иеих ou reunions public|ues . . . .

.auront excite directement les citojens
“

„СадЈЗжава ли по томе оно. што Ранковић вели о

тобожњој велеиздајничкој беседи. непосредни. дпректни

позив на велеиздају ? Одцепљење Бачке, Баната и

Орема од Угарске, став.на се само условно j изглед,

ако Србија из борбе са Турском победоносно изађе.

Кад би се морала казнити свака политична комбина-

ција, то сваки политичнн занешењак о „вечитом Mnpj“,
о „цреображаЈЈ читаве Европе v савезне државе“, мо-

рао би бити велеиздајник !“

„По томе и сам исказ сведока РанковиКа неби

могао сачињавати објективни јчин велеиздајства. И за

цело се мора човек чудити. да читава истрага
век из

почетка није била обустав.т.ена због недостатка објек-

тивног учина, веГ се један послаиик преко 18 месеци

морао патити j истражном затиору 1“

..

Лл кад би и оно, што је сведок Ранковић иска-

зао. садржавало објективни јчин велеиздаје, како је

тај јчин доказан?“

„Једини теретни сведок v овој парници јесте

Ђорђе Ранковић. Еакав је сведок тај Ранковић? Ка-

кав је човек тај Ранковић? Обрана ннје власна вре-

ђати ма каквог сведока. Али.
кад на основу исказа

таковог сведока, угарски држављанин, зшјаљски по-

сланик, преко 18 месеци j истражном затвору стоји,

кад се небројени други угарски грађани у затвор став-
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.tajv', кад ce породични лшр од стотинј и хиљздј њих

наруши, кад се један читав предео тако pefen у оп-

садно стање стави то онда обрана не само да нма

право, него има и дужноет, да поближе погледи ква-

лиФикацију таковог сведока. Обрана неће увред.виве

изразе употребити, она ће само мињенице констато-

вати. Сведочанство о моралном понашању Ранковића

тако је рђаво, да се рђавије неда ни замислити.

Ранковић је био осуђен на 2 године робије. Кра-

.вевска табда обалила је ту казну на шест месеци.

Ова је прееуда правомоћна. Протнв РанковиРа учи-

њева је јошт год. 1875, кад јошт није било српско-

турског рата, казнена пријава од сопственог брата

и сопственог шогора, ради кривпчних меница. Ис-

трага је трајала пуне 2 године, и врло чудновато,

обустав.вена је нста за то. што они, који су при-

јаву учинили, тек после 2 године дођоше до уви-

ђења, да им потписи нису Фалични, већ истинити. Обу-

става те истраге учињена је не давно пред коначну

расправу Милетићеву. Ранковпћ због кривичних ме-

ница оптужен, одлази тобож као својево.вац у Србпју.

и то јошт у години 1875. Он вели, да је био секретар

негдашњег генерала Стратимировића. Стратимировић

се у новинама свечаио протпв тога оградио, да би му

могао такав човек као Ранковић, бити секретар.
Све-

док Никола Зега исказује, да Ранковнћ није био се-

кретар, већ „Bedienter“ Стратпмировпћев. На да.ве

каже тај сведок, да је Ранковаћ од Стратимировића

новаца проневерио, а да му је понашање у Београду

таково било, да су га келнери из каФане у хотелу „к

српском кра.ву“ на сокак избацили. Ранковић враћа

се из Србије у Угареку натраг. Допадне истражног

затвора: не зна се, да ли ради кривичних меница, или

за то, што је у Србији био. Дотична судска одлука.

иетина каже, да је истрага против
Ранковића за то.>
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обустављена, што његово бав.вење у Србији ништа

кажњивога не еадржава. Као апсеник пријави се Ран-

ковиР код кр. судбеног сто.га у Бечкереку, ради еве-

дочанства против Милетића. Он еам иште да се при-

пусти заклетви, јер вели „да су сви .вуди смртни!“

РанковиБ по учињеном исказу против МилетиКа буде
30. јула на слободну ногу етав.вен, а 31. јула буде за-

клет. Има ли Ранковић квалиФикацију сведока? На

сваки начнн кр. еудб. сто бечкеречки није био властан

РанковиРа заклети, и то за то, што је Ранковић тада

јошт под истрагом стајао радн кривичних меница, а

није био кр. судб. сто у Бечкереку ни компетентан то

чинити, јер је тада већ буда-пештански кр. судб. сто

имао компетенцију у парници Милетићевој. Осим тога,

по уг. казненом поступку, не заклињу се сведоци у

истрази. веБ при коначној расправи, оеим ако је све-

док болестан, или ако је иноземац. што код Ранко-

вика није случај.“

„Читава историја Ранковићева о тобожњем банкету
п велеиздајничкој беседи у гостионици „код краља

српског“, злобна је измиш.вотина (koholt historia), од

почетка па до краја. Прва је неистина, што каже о

времену, кад је Милетик у Београд дошао. По Ран-

ковику треба да је Милетик дошао у Београд почет-

ком јуна. Таки по доласку треба да је био дотични

банкет, а сутра дан као да је био Милетић код кнеза

Милана на аудијенцији. Но исказом многобројних све-

дока констатовано је, да Милетић није дошао почетком

јуна у Београд, већ 25. маја 1876, и то у четвртак;

аудијенција код кнеза пак није била други дан, већ

пети дан у понеде.вак. Позорница тобожњег банкета

треба да је гостионица „к српском кра.ву “, и то треба

даје обдржаван тај банкет у соби прооесора 1 'ершика.

Доказано је пак, да је проФесор ГершиК у тој гости-

оници еедио еамо до Ћгрђева 1875 а да се иза тог

23
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времена преселио у са сшш други крај Београда. Ран-

ковиК је оаначио и број еобе, јер је требао' подроб-
иости. да ствар вероватннјом учини. Али број 9 био

је врло несретан број за Ранковика. јер у собп иод

тим бројем становао је век више од S годпна један

виши чиновннк ерпскн, Моја Гаврпловпћ. који је за

ту собу месечно 8 дук. плаћао и којп је пмао свој

сопствени намештај у тој соби. -а у оно доба. кад је
Милетик био у Београду, био је још п Моја Гаврило-
вик у Београду. Овај сведок преслушан каже, да

нема смисла и да је абсурдитет, да се у његовој соби

такова скупштина могла држати. п баш да је био и

одпутовао из Београда, да бп дгу ко год што о томе

накнадно прпноведао. Гостпонпчар и келнер те го-

стионице, који је последњп п на коначној расправп

преслушан, не знају. нпшта о томе. Впше њпх нису

у оно доба у Београду нп билп. Тако је сведочанством

варошке управе београдске п дотичне влаетп цетињ-

ске, као и ауетро-угарског конзулата београдског до-

казано, да др. Маза Костић у оно доба нпје бпо у Бе-

ограду већ на Цетињу.

„Сл. држ. одветннштво истина вели, да та сведо-

чанетва немају вредностн, јер се у њима наводи п то,

да у оно доба ни Стева Поповић није био у Београду.

Но ноштовани држ. одветнок врло се вара. Оведочан-

ства пз Београда и еа Цетиња не епомињу Стеву
Поповића. И аустро-угареки конзулат поеведочава, да

др. Лаза Костић у оно доба није био у Београду.
Само у обзиру Стеве Поповггћа није обавештен кои-

зулат. не пак у обзпру Костића, а варошка управа

београдека и не каже, да Иоиовић није био у Бео-

граду. Марко Акеентпјевић, који је такође ради веде-

нздаЈства у истрази био и впше месеци код загребач-

ког кр. суд. стола у истражном затвору држан, та-

кође је доказао своје одсуство, alibi, из Београда, п



исхрага против њега обуетављена је по кр. суД. cto.iv

иа гребачком. као што дотична актима прилсжена од-

дука доказује. Стева Враљешевпћ био је тада на путу

v Вдашкој и у Турској. Др. Светисдав КасапиновиК.

протпв кога је иетрага поведена и пстражни затвор

одреДен био. доказао је, да није могао на упитном

банкету учествовати, па је и против њега истрага

носде 11 месеци обустав.вена. Стева Поповик исказао

се ири коначној расправи. да са Милетикем у Бео-

граду говорпо није, век да га је само у продаску на

лмици поздравио, и то из узрока, гато је после њего-

вога иступа из уредништва „Заставе“ са Милетикем

v неком запетом одношају био. Исто тако не знају

оне особе, које је Ранковпк именовао, да су на упит-

ном банкету не само као еаучесници, век ни као

сдушаоци присутни били —ништа о томе, да је икад

такав банкет обдржаван. Наравна ствар, Ранковик у

његовој здобној измишљотини морао је имеиовати као

учеснике банкета прве људе у Србаља, да ствар веку

вероватност добије. Но ја мислим, да сам сведочанство

Ранковикево у свој опшириости опровргаоР

„Сд. држ. одветништво позива се јошт на једног

сведока, Јована Тимарчевика. У интересу обране је

лежадо, да Тимарчевик дође на коначну раснраву, јер

је обрана имада намеру, да га суочи не еамо са Ран-

ковикем, век и са оном особом, коју је он тачно опи-

сао, да га је у Бечкереку дочекала и к судб. стоду

бечкеречком одвела, да тамо сведочи. На жадост, Ти-

марчевик је гласом актима придоданој смртовиици међу
тим у Београду умр’о дана 23. септембра 1877. од вру-

кице. У обзиру Тимарчевика мора обрана нехотице

питати: може ди се замислити, да еирома кррјачки
калФа из иноземства додази у Бечкерек судб. стоду, да

сведочи, да се закуне, па да се опет врати у Београд,
као да је од обести тај пут правио. Није дп верова-
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тнијп његов исказ у Београду, да су га домамили v

Бечкерек, да је добио путна трошка 20
Фор., па кад

је у Бечкерек дошао. да га је један чиновник одвео

к суду, где се са Pamco вићем састао, којн му је пре-

тио, да ако његов (Ранковићев) иоказ не потврди, да

fee такође допасти затвора и да може „изгубити гла-

ву.“ Само под тим притиском, даје се замислити, да

је Тимарчеиик потврдио исказ Ранковићев. Али по

евом повратку у Београд, опозвао је Тимарчевпћ евој

бечкеречки исказ и то са таким околностима. које то

опозивање тога сведока вероватним чине. С.т.
држ. одвет-

ништво каже, да опозив тога сведока нема важностп. по-

чем се на сврј исказ у Бечкереку заклео. Но и истражнп-

ку стоји проето своје признање опозватп. ако наведе та-

кове околности, које опозивање правдају, п пстрага те о-

колности пронађе, Сведоцпма пак, свагда је с.тободно

исказ опозватп. Шта више у Енг.теекој пређашњи ис-

кази кад се опозову, унпштују се са свим, тако, да

само задњи исказп остају. Али ако сл. држ. одвет-

ништво држи, да је београдски исказ Тпмарчевићев

неистпнит, то нека ми изволп разјаснптп, за што кро-

јачки калфа Тимарчевић долази из Београда у Бечке-

рек? Је ли то са свпм случајно ? Је .ти то какво пу-

товање од обестп ? Или је Тимарчевпћ тако велиКп

пријате.в Угарске, да се осећа позваним неку тобож

заверу откритп? Ако је пмао он тај осећај угареког

патриотизма, што он ту заверу није пређе открио ?

Јер Тпмарчевић дошао је у Бечкерек тек почетком

августа дак.тем је требао преко два месеца, да се

промисли ! Али и сам исказ Тпмарчевићев у оној Фор-

ми, како га је учинио v Бечкереку, не потврђује са

свим исказ Ранковићев. Он вели, да је само чуо здра-

вицу „код српеког кра.т>а“. 0 одцеп.вењу Баната, Бач-

ке и ОјЈема не зна он ништа; вели, да се онда укло-

нио и да је само чуо г.тасове по вароши, да ће у јуж-
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ној Угарској буна букнути. Да. тп гласови! Да еу

•били гласови распрострти. то је сигурно: само што

ти гдасови нису биди т Београду, јер би била несми-

сдица претпоставити, да Орбија поред рата са Тур-

ском хоће да себи навуче још и непрнјатељство Ау-

стро-Угарске. Ади тн гдасови били су распрострти у

јужној Угарској, па и у Будим-Пешти од .вуди, којп

са угарском патриотизмом добре послове праве, гда-

сове распростирл'. маЦарско новинарство раздражују,
само да се у своме посду нужнима покажу. То је жа-

доена, ади истинита ствар: права невоља за нашу

отаџбинл'."

~И.з свега овог произдази, да је читав доказ сд. држ.

одветништва у обзиру објективног учина са сведо-

ди.лга Ранковићем и Тимарчевићем из темеља оборенУ

~Предазим на субјектпвни учин. Ја сам већ.

једном у угарском сабору рекао, да Милетић није био

никада конспиратор (завереник), и да неће бити ни-

када конспиратор. ЈБуди таковог карактера. као Ми-

летић не бивају конспиратори. Мидетић је човек о-

твореног карактера: што ради и деда, ради отво-

рено, без икакве тајне, у говору, у писању, у збо-

ровима, у општини. на сабору. Он своме уверењу

даје отвореног изражаја. Поеде октобарске дипдоме

Мидетић је био најревноснијн поборник угарског ус-

тава. Тадаљи његови чланци, када би се даегас преве-

ли на лшђарски. били би пропраћени са „еlуеп“-ом. У

оно доба представио га је Фрања Деак једнолх другом

посданику са речима; vermes szerb de јб hazafi (ватрен

Србин али добар домородац). На хрватском еабору

стајао је Мидетић у редовима униониета. На српском

полхттичном конгресу од 1861. године знао је шта

више створити међу Орбима странку, која је бида

против бечког рајхсрата. Кад се успоставио угарски

устав, ступио је у редове опозиције народносних по-
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еланика. Дао је огтет своме уверењу ивражаја у го-

вору, у писању. у зборовпма, на еабору алп све у

границама закона. Тако се не понашају заверенпцп.

Па његов нитав пут у Београд има лп каков знак за-

веренпка? Он нп од кога не таји. да fee путоватп у

Београд, он не тајп да ће поеетптп миниетре, п на-

поелетку не тајп. да ће битп на аудијенцијп код кнеза.

Тако се не понашају заверенпцп. Да. та аудпјенцпја

код кнеза!“

„При раздражешш духовима у Угарекој наравно

да пзгледа та аудијенција као нешто изванредно. алп

кад погледа човек ствар као што јесте, нема ту нпшта

изванреднога. Милетић је у своме лпсту ..Заетава“ го-

динама правио опозицију против ерпеке владе. Ту

опозицију чеето су означили као противдинаетичну.

Они .вудн, које су пређе као родољубе у Србпјп го-

нили, постадоше на једаред министри. Владимпр Јова-

новић, којп је неко доба као бегунац у Швајцарекој

живио, а за тим еурадник ~3аставе“ био; Јеврем Гру-

јић, који је под кнезом Михаилом имао да пздржп ис-

тражпи затвор ти .вуди, пошто ее изменила поли-

тична ситуација. поетадоше миннстрп. Са свим је на-

равна етвар, да кад је Милетић своје пријатеље посе-

тио, да је за њих женаитно морало бпти, да као мн-

нистри кнеза Милана стрје у интимном одношају са

човеком, који је иређе најнчвшћу опозицију чинио кеезу.

Ништа наравније, да иријатељи Милетићеви као мини-

стри њему саветују, да иде кнезу на аудијенцију, па

да му разјасни, да његова (Милетићева) опозиција у

„Застави® није била
противдинастична

већ начелна. А

Милетић iMopao je ово тим више чииити, што „ЗаставаЈ

није само распрострта у Угарској, већ п у Србпји и j

турским покрајинама. Али чудновато, раздражени ду-

хови у Угарској назреваше у тој аудпјенцији страпше

ствари !“
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_У осталом, МилстиК је узрок свога бављења
у

Београду са евим оправдао.
Он је казао. да је имао и

приватне послове у Београду да сврши. Београдски

адвокат Грујић као сведок исказује са евим подробно,

да су се заиста ти послови тицали шогорице
Милети-

ћеве. Мплетић |е на да.ве казао, да је ишао у Бео-

град. да се обавести о положају ствари источних. Да

ли је то што год пзванредно? У оно доба бивало је

новинара из евију крајева света у Београду: Немаца,

Француза. Енглеза. да се обавесте о политичном поло-

жају ствари на истоку. Даклем оно што је свима сло-

бодно, да је забрањено само српском новинару. што је
из Угарске родом? Али је Милетик јбшт и иначе

оправдао своје бав.вење у Београду, на име: са с.вим

је доказао свој alibi (одсуство) у обзиру бан-

кета. Ранковик каже, да је Милетик држао велеиздај-

ничку беседу у очи оног дана, када ke ики на аудијен-

цију. Милетик је доказао кроз сведока СтеФановика

Виловског. дра Касапиновика и мајора Влајковика, да

оно вече није могао бити у гостионици к „српском

кра.вуМ јер је исто вече са споменутим особама био у

рестаурацији к „руском цару“ и да је тамо мирно ве-

черао. По томе је alibi Милетикев потпуно доказанА

_Из свега овог произлази, да директан (непосре-

данј доказ о објективном и субјективном учину веле-

издајства сл. кр. држ. одветништву није испао за ру-

ком. и по томе да читава тачка оптужбе са измишљо-

тином Ранковикевом о београдском догађају са свим

је из темеља иорушенаА

„Али као да је и само држ. одветништво осекало

да са директним доказом против Милетика не може

да успе, те прибегава неком доказу са сумње разло-

зима.“

„Премда је састаљени доказ од векег дела јевроп-
ских законодавства са свим напуштен, то kv ја ипак
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и на то поље с.Бедовати поштованои госп. држ. од-

ветнику.
а

„Но пре но пгго се vnvćth.m на овај наинн до-

каза, морамо бити на чисто, што се даје, а што се не

даје са еумње раЛозима доказати. Да се објективнн

унин неда доказати са сумње разлозима, то је иозната

ствар. Да се уморство, убијство, палеж догодио, то

се неда сумње разлозима доказати. По томе не да се

сумње разлозима доказати ни објектнвнп учин велепз-

дајства. За ово нуждан је директан доказ. Да се објек-

тивни учин не да доказати сумње разлозима, за ово

нећу се позвати на иноземне ауторитете. Дово.вно је,

да се позовем на домоћп ауторитет, на дра Паулера.

У §.- 654 свога дела каже он дословно: „сумње раз-

лози чпне само онда потиуни доказ, ако је а.) објек-

тивни учин каквог злочинетва већ иотпуно доказан“.

При том цитира Ганса: „само већ доказано злочин-

ство нужна је претпоставка, на којој се оенива читав

доказ еа сумље разлозима“. По томе иретпоставка до-

каза са сумње разлозима мора бити већ успостав.вен

доказ објективеог -учина. Ако објективнп учин није

доказан, то може сл. кр. држ. одветништво наводпти

десет или двадееет, стотину или впше сумње разлога,

па ипак неће моћи никад што доказати. По томе, кад

сл. држ. одветништо није могло доказати објективни

учин ведеиздаје. то се забадава маша за доказ са су-

мње разлозима.“

„Алн ја П v евоју логику да усилпм, па ћу сл. држ.

одветииштву и на то по.ве е.ведовати.
1-

„Држ. одветништво велику важност полаже на пу-

товање Корнела Јовановића. Ја не мис.шм, да се

може др.
Милетић одговорним учинити за дела Кор-

нела Јовановића, јер ја не видим свезе међу МилетпКем

и делима Корнела Јовановића. А.ш ја ћу да испитам,

да ли је и сам Корнел Јоваиовић што таковога. учи-
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нио. што је кажњиво. Корнел Јовановнћ стајао је под

иетрагом и имао је да издржи тежак истражни затвор

од 16 месеци. Истрага против Корнела Јовановића

обустављена је. У каквом се правцу водила та иетрага?
У

правцу тобожњпх врбовања, преласка евојево.ваца

п у предмету српског зајма. Ја ћу да посмотрим све

те етвари објективно. Је лрт врбовање кажњиво дело ?

На сваки начин. Но није све оно врбовање, што се

зсоће да из ваздуха узме. већ европска законодаветва

имају еа свим извесна критерија за злочинство забра-

њеног врбовања. Ми у том обзиру немамо домаћег

закона. Ја нећу да тражим аналогију по законицпма

Француске. Белгије и т. д. Ја ћу да наведем најближи

-законик: аустријски милитарни законик. (Говорник

отвори ту књигу.) Ево имамо v тој књизн 111. део,

који говори о злочинству против војене снаге државе

п о казни тога, од кога други део говори о „забра-

њено.м врбовању“. Ту стоји: ~des Verbrechens der im-

befngten Werbnng macht sich sclraldig: a) wer im Inlan-

de wen immer, oder im Bereiche der Aufstellung čister-

reichischer Truppen im Auslande einen zu ihrem Dienst-

stande oder Gefolge gehorigen Mann fiir andere als kai-

serlich osterreichische Kriegsdienste, oder fiir den Waffen-

dienst einer aufriihrerischen Partei wirbt; 'oder b) wer

einen zum Militardienste dieses Staates eidlich verpflich-
teten Mann auch nur zur Ansiedlung in einem fremden

Lande wirbt; oder с) wer urn andere als kaiserlich oster-

reichische Truppen, Rekruten, oder fiir die Aufriihrer

Waffengenossen, oder einem fremden Staat einen fiir den

osterreichischen Militardienst eidlich verpflichteten Mann

als Ansiedler zuzufiihren, einen Menschenraub veriibt. “

По

томе ти параграФи говоре о солдати.ма, који у војеној

служби под заклетвом стоје, па би морало бити дока-

зано, да је ко год такове у војеној служби под за-

клетвом стојеће л»уде наговарао и навео, да у војену
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службу друге дрисАие етупе. За ово није . дово.-в-

---------но.. да г. Сабаткајија прн коначној расправи донесе

какву нибуд листу имена. па да је преда сл'дт, као да

би ово доказадо објективни и субјективни учин забра-

њеног врбовања! У опште, појам врбовања претпос-

тав.ва скуп.вање људи, оно што зову Французи „а-

---------tron pemeut.На даље предпоставља врбовање нужно

снабдевање и на послетку дотичну експедпцпју пзвесне

количине људп. Јесу ли се такова врбовања у јуж-

ној Угарској догоднла ? 0 томе ноко нпшта не зна.

Да је прелазак својевољаца са евим друга ствар него

забрањено врбовање, то ће п еамо сл. држ. одвет-

ништво допустити. Али оптужба велп, да се са пре-

лазом евојево.ваца могла конпромитовати неутрал-

HffCT Ауетро-Угарске. У том се јако вара држ. од-

ветништво, и као да није еа свим на чнсто са наче-

лима међуиародног права.
Са својевољцима може да

компромитује какова држава своју неутраљност, ал

може да ју и не компромитује то завиен од окол-

ности. Држава као држава не сме потпомагати једну

или другу ратујућу страну еа евојевољцима; држава

не еме допуетити јавие заводе за врбовање, тако зване-

,,bureaux cV inscriptious. “ Тако нсто не сме држава

допуетити, да се у љеиим лукама војене лађе сеабде-

вају за ратовање. Заводе за врбовање пмала је Грчка
за време' кандиотског устанка, и Турека је имала

право, што ее потужида да је Грчка повредпла евоју

неутралност. У поеледњем рату американском сиабде-

ване су у енгдеским дукама ратне лађе за ратовање j

корист јужних држава против ееверних држава, што

је дало повода иознатој адабама-аФери. Али еа евим

различио од свега тога јесте еаучешће евојевољаца

у каквом рату без потпоре и конивенције неутралне-

државе, v ком је случају грађанину иеутралие државе-

потпуно елободно у редове једне или друге ратујуће-
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странке сттпити. Јер ако би се држава толико за

живот својих грађана бри-нула, то би могла забранити

и свакг аФриканску експедици ју! У американском

ратг за слободу ишли су Французи јатомице у Аме-

рику, без да је тиме неутралност Француске бида

компромитована. У грнком рату за слободу учество-

вали су сврјево.Ђци из читаве Европе. Та био је у

Грчкој и сам лорд Бнрон. У последњем српско-

турском рату била Је једна талијанска легија, била је

легија Мак-Ивера, било је својево.ваца из Немачке и из

других делова -Европе,. па за то није нико у еумњу

доводио неутралност дотичних држава. Вар оно, што

је у читавом свету слободно, то да је у Угарској забра-
њено? II заиста, Угарска даје први пример у пове-

сници, да се прелазак својево.ваца Формално забрањује

и као злочинство означује. Дотична министарска на-

редба изашла је Ј. јула 187(i. Али има ли угарског за-

кона, који саучешће својевољаца против Туреке забра-

њује? Не, и по духу угарског законодавства небн

таког закона ни могло бити. Алн има један угарски

закон, који сваку потпору Турака, па макар и са хра-

ном као злочинетво инФиделитета (неверства) означује.
Велика је cpefea за пошт. госп. држ. одветника, што

не живи у оно доба, кад се овај у осталом јошт v

крепости постојећи закон строго набљудавао, те би му

се велика ревност у гоњењу бораца против Турске за

зло узело!'''

~Но да видимо каквих има доказа за тобожње вр-

бовање својевољаца. Има ли и издалека доказа, да је

прелазак својевбљаца у Србију, који је иначе слободан

био, Корнел Јовановић проузроковао ? Носле уапшења

Корнела Јовановића преслушани су небројећи сведоци

могло би се готово рећи, да је велики део стаиовниш-

тва Бачке, Баната, Срема, Хрватске, преслушан, еамо

да се иронађе, да ли је Корнел Јовановић људе врбо-
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вао или чак и уетанак хтео приуготовити. Од много-

бррјних особа, које су преслтшане, нпко нпшта о топе

не зна. Врло је значајно. какве је резултате иетрага

на видпк изнела. У Вршцу говорпло се, да је распро-

стрт глас, да је Корнел. Јовановић. дошао v Вршац

ради врбовања. Многе особе буду преслушане. Нпко

ништа не зна о томе. На послеткт нађе се један чо-

век, који је таково што чуо. Ово је Димитрије Фп-

линовић. Но
преслушан, каже. да је он тај глас од

свог спна Милана чуо. дечка од 16 година. Овај пре-

слушан каже. да је чуо на променади, да се два го-

сподара разговарају о томе. Упитан, ко су ти госпо-

дари, не зна ништа да каже. 0 тобожњем обавештајт

ради могућности устанка преслушане особе ништа не

знају, само јединп сведок солгабиров ЛујановиВ каже,

да је таково што од пароха Перића чуо. Алп ова|

преслушан, каже одлучно, да то није истина п повто-

рава ово при коначној раеправп. Има лп ту и трага

од каквог доказа? Има ли ту и трага о том. да је

Корнел Јовановић кога врбовао? Иетрага није могла

ни такав траг да пронађе. У обзиру прелаека евоје-

во.ваца v Орбију врло је значајан исказ Димптрија Ђор-

ђевиКа пз Вршца. Овај пптан, је ли га ко наговарао

да преДе v Србију, одговорио је: „зар је нужно, да

мене ко год наговара, да идем мојој браћп у помоК? и

И зајиста, године 180Ј. у првом уетанку Орбпје нису

бпли ии Милетић ни Корнел ,1 овановић на евету. па су

за то ипак многи својево.вцп пшли у Орбију као

што се то може чптати у историјн В. Калајија а и

у оно доба, није било нужно, да ко год сврјевољце на

прелазак наговара. На ипак већ у оно доба, била је

политика аустријска наклоњена Турцима: Метернихова

источна политика већ се започела. Такове ствари. као

прелазак својево.ваца. еа свим еу наравне ствари ине

дају се предупредити, па за то и цпслајтанека влада



није их предупредила. У осталом читава ствар са сво-

јевољцима и са српским зајмом била је са свим допј-

штена ствар све до министарске наредбе од 4. јула

1876. Но ову наредбу није могао Корнел Јовановик

знати. јер је век пре тога био затворен, а и Милетик

није jj могао знати, јер cj га затворили ноку од

4—5. јула 1876.“

„Како Милетик v тој читавој ствари долази до

парнице велеиздаје, са свим је непојм.нива ствар.
Сл.

држ. одветништво велику важност полаже на једну
тобож Милетикеву визит-карту, коју је Корнел Јова-

новик при себи имао. Но ако се читава парница веле-

нздаје оенива на једној визитној карти, то мора да та

иарница на врло елабим ногама стоји. Садржава ли та

визит-карта какво шшомокије? Ако је пеномокије, то

би поштовани државни одветник морао знати садржај
тог иуномокија. Корнел Јовановик тврди, да је ту

карту од Милетика добио, Милетик ово пориче да-

.вег доказа немамо. Није ли са свим вероватио, да је

Корнел Јоваиовик без знања и допуштења Милетике-

вог тј карту употребио? На што Корнелу Јовановикм

та карта? Да ју покаже њудима, којк га врло добро

познају, и то век од дугог времена? Није ли ту много

вероватније, да је истина оно, што сведок Видак каже,

да се Јовановик са том картом хтео хвалити (clicsek-

vesbol)? Наравно, Корнел Јовановик је ватрен Србин,
шта вигае са свим је занешен за Српство ; за њега има

велику важност, а и ласка му, кад може да каже, да

је на своје путоваље карту од Милетика добио. Оно,

uito Корнел Јовановик о аудијенцији Милетикевој код

хшеза приповеда, то он не каже, да је од Милетика

чјо. И сведоци Видак, Мајински и Топоеарски не

кажу, да је Корнел казивао, да је таково што од Ми-

летика чуо.“

~Из свега овог даклем произлази, да тобожњи
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сумње разлог са путовањем Корнела Јовановића са

свпм отпада.
“

„Али мал нисам при материјп о тобожњем врбо-

вању ваборавио на красну исторпју у Чурлту. Како

се може парница Јанковнкева, која је обустављена, у

свезу доводити са парнпцом Мплетпћевом. то мп је

непојмњиво. Али да! неки Бенде је прпслушкивао на

прозорима чурушке школе. па је тобож чуо. како је

ЈанковиБ говорио о својево.Бцпма и о скуп.вању но-

ваца. Али тај добричина од сведока заборавио Је међу

тим, као што се при коначноЈ раеправи показало

са свим српски Језик, те ниЈе знао да каже ерпски

изражаЈ за реч „своЈево.вац!

„Или Је сеоски бележнпк Оабаткајп навео какав

сумње разлог за велеиздајство, кад Је неку листу име-

на суду предао. као да Је тиме доказано, да су те

особе у ОрбиЈу прешде? Кад сам ја тога човека прп

коначноЈ расправи слушао говорити, како ће он већ

„нужне мере употребити“, то сам мислпо, да се нала-

зим у пссланичкој кући и да слушам министра гово-

рити о „нужним мерама“ у интересу отаџбине! Тај

Сабаткајн, иначе помоћник натарошев на селу, раз-

бацивао се, као да он има мпсију да Угарску од „сек-

те“ омладиниста избави. Он говораше о ровању (za-

vargasok). Кад га запитах, шта он разумева под рова-

њем, рече он, да се Орби екупљаЈу у школском здању

и да читају „Заетаву“. Читаво понашање тих чуруш-

ких сведока Је надуто u смешно. Сл.
држ. одветниш-

тво употребило Је исказ сведока СабаткајиЈа, да напо-

мене догађаЈе од год. 1848. Даклем ел. држ. одвет-

ништво угарско држи за целиеходно, да спомиње до-

гађаје од год. 1848.—49? Ја сам до сад држао, да Је

на те догађаје бачена копрена заборавносги. а има п

Једна Француска пословица, која каже: „оп ne parle

pas de la corde dans la maison du pendu“ (не ва.ва го-
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иорнти о ужету у куки онота. кога-су обеспли). Како

је_ напослетку држ. одветништво ногло полагати то-

лику важноет на једно анонимно пиемо.; то је са jv-

ристанског гдетишта са свим непојм.вива етвар. Ако

поштовали држ. одветник не увиђа ништавоет тога

доказног средетва, то бих морао држати читаво пре-

давање о казненом поступку, јер анонимно писмо може

битп само повод да се дал>а извиђења чине, никако

пак не може служити за доказно сретство или аа сум-

ње разлог. јер би се морао пре евега писац преслт-

шати, тај је пак код анонимног писма непознат.

Ол.
држ. одветништвт упада т очи, да у тој етвари

сведоци на једнако иеказују. То је еа евим наравна

ствар. Када се људи денунцирају. да су држали држа-

ви опасну скупштину, а ти се људи еаветовали о_не-

кој молби општинској, то је онда наравно. да сви скупа

не могу друго исказати него, да ст се заиста само о

тој молби општииској саветовали а не да еу по др-

жаву опасан скуп држали.“

„Долазим сад на тако зване Милетићеве златице.

Пре свега морам у Формалном обзиру приметити, да у

погледт ове тужбовне тачке сабор није подигао имт-

нитетно право посланичко за истрагу. Истрага се про-

тив једног посланика може само распрострти на оно,

у обзиру чега је сабор имунитет подигао. Ако то не

би тако било, онда би могли посланика гонити acl in-

finitum. Ист]гага се покаже у обзиру једне околно-

сти као неистинита. Пређе се на 'другу околноет, па

се истрага на ову распростре. Тако би могао посла-

ник 10 и више година у иетражном еатвору чамити.

Ја дакле држим, да кр. судб. сто није био властан,

на ову околност истрагу проетрти, пре него што би

добио дозволу сабора. ПТто се самих златица Миле-

тићевих тиче, о том је у новинарству много ларме било.

Рекао. би човек, да је то са свим нова етвар, а оно је
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са свим стара. Те златице постојале су још пре

B—98 —9 година. По сведоџби директора музеума Фрање

Пјлског издожене су такове у музеумЈ још од год.

1871. Али не само златице ca ликом

него и еа ликом другпх јунака и владара из српске

повеснице. Како такове ствари v једној парнпци на

велеиздају као сумње разлог могу служити, са свим

је непојм.виво. Али баш на послетку да те златице

што кажњиво и садржавају, је ли их Милетик
правио

или распростирао ? Та чули смо зачетак тих Милети-

кевих златица: један спекулант. српски трговачкн по-

моћник у Бечу, дао их је зготовити из спекулације,

па их он сам зове марке за играње. Те из том-

бака сачињене марке заиста нису нпшта друго, вего

играчка. Спекулант, који их је дао оачпнити, мислио

је, да кад је слободно пмати Деака на табакерама, за-

што да није слободно Србима имати лик Милетикев ?

Је ли когод за прошлих B—98 —9 годпна ту играчку ин-

криминирао ? Не. Ни у Бечу, ни у Будим-Пешти, нп

иначе на другом месту. Тек кад је парница Милети-

кева у течај стављена, доптло се на ту мисао, да су

то опасне ствари. Да Милетик није био тако сујетан.

да себе да славити таковим стварпма. јасно произлази

отуд, што је он по исказу сведока Бешлина и дра

Огњановпка, uo Бешлину послату златицу истом вра-

тио и своје негодоваље изразио. Да, али венац на тим

златицама! Но, па тај венац садржава нмеиа оних зе-

ма.ва, у којима Срби живе. Позната је ствар, п то је

статистичан Факт, да Срби не живе оамо у Србији,
Босни и Црној Гири. век и у Банату, Бачкој, Срему

и Хрватској. Венац дакле може имати еамо етно-

граФски значај, да се означе оне земље, где Срби

живе. Имамо ми етнограФских карата, где ее не оз-

иачују државе
век

народи.
За што дакле да и једна

марка за играље неби могла имати етногрпФскп изра-



жај? Та има такових марака са грбовима од различ-

иих земаља. па зато ипак није нико такове грбове на

играчкама инкриминирао. Заиста, ја се морам готово сти-

дити да ради тих играчака морам еудску обрану држати!
Ако се ово може инкриминирати, шта тек да кажемо о ге-

ограФији Данијела, која је и j Угарској распрострта и

v којој геограФији Данијел, Баварску, горњу и доњу

Аустрију као
~D

onau-По chlancl“ назива, на пјзотив Угар-

CKj са Србијом, Влашком и Бугарском ~Donau-Tiefland“.

Не би ли и такова геограФпја чега велеиздајничког садЈ)-

жавала?! Да, за велеиздају нужно је што више, него

играчка и геограФија, и за то сам ја у почетку моје

беседе мало опширније говорпо о начелима казненог

права. Дакле, читава оптужбена тачка еа златицама,

које cj управо играчка, отпада по себи и не може се

нн као озбиљна ствар узети j каквом казненом по-

стуику.
“

„Што се тиче чланка „Заставиног,“ то морам j

Формалном обзиру приметити, да он овамо и не при-

пада, него к преском суду. Кад би стајало мњење г.

држ. одветника, да се какав новинарски чланак може

употребити као еумње разлог код велеиздаје, то би

преско законодавство, институција поротних судова у

преским стварима са свим илузорна била. Зак. чл. 18.

од год. 1848. био би тиме изван крепости стављен.

Кад н. пр. држ. одветник не би био сигуран, да Ке

поротници писца ради каквог чланка осудити, то би

он могао против дотичног писца ради какове друге

ствари дати истрагу повеети, те чланак као сумгве раз-

лог употребити, па писца дати осудити. Метимо слу-

чај : нађе ее какав чланак, у коме држ. одветннк на-

зире велеиздајство, а није сигуран, да ke поротници

пиеца осудити. Догоди се какав сокачки кравал. Држ.

одветник даде повести истрагу ради буњења, па онда

са тобожњим буњењем доказује чланах-с на велеиздају,
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аса чланком велеиздаје доказује буњење! Али како

хоће госп. држ. одветник да употреби тај _3аставин“

чланак као сумње разлог? Од кјд зна држ. одветник,

да је Милетић тај чланак писао ? Да би се ово установи-

ло позван је само прески стд. Али тај чланак је век и

застарио. Што је застарило, то правно не постоји.

Како ће г. држ. одветник ксд уморства, код убијства,

да употреби каково оружје за сумње разлог, кад тога

оружја нема?! Али има ли и у садржају тога чланка

што кажчвиво ? Је ли то кажњиво, што ппсац каже,

да они, које заклетва веже, не иду у Орбнју? Или је

кажњиво оно, што се наводп о Андрашију, у обзпру

својевољаца? Или оно, што је казао Венкхајм о сеобп?

Како се тај чланак „Заставин‘
£

може употребити као

сумње разлог при велеиздаји, са свим је непојм.вива

стварА

„Остаје јошт последњи сумње разлог: писма. Ја

морам признати, да кад је рптужбена одлука протпв

Милетика у новинама изашла, да је утисак са тим пис-

мима код мађ. публике морао врло рђав бити. У тпм

писмима се говори о оружију, и читалац није мислио

на то, да је то оружје за Босну, него је таки мнслио,

да је Угарска у опасности ! У Формалном обзиру мо-

рам приметити, да није доказано, да су та писма на-

ђена код Милетика. У запиенпку о преметачини, ова

•пиема нису наведена. Оандук, у којп су сва код Ми-

летика на!ђена писма бачена, нпје био судски запеча-

ken. Дакле је на сваки начин могукност ту, да су пис-

ма подметнута. Сачињавају ли ппсма сумње разлог код

велеиздаје? По себи не, него само ако је доказана

меЗуусобна преписка. Ја могу бити одговоран само за

оно, што ја пишем, не пак за оно, што мени ко год

пише, јер иначе могао би сваки денунцијант најпоште-

пијег грађанипа велеиздајнпком начинити. Шта каже

у том обзиру др. Рјлф, коментатор ауетријског каз-
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неног поступка ? „За овај сумње разлог битно је ме-

фусобна преписка меl)у две особе са сумњивим

садржајем. По томе њросто писмо и са сумњивим са-

држајем не може сачињавати овај сумње разлог. Ме-

фтсобна преписка мора да се догоди у оно доба са

другом особом, кад је та друга особа здочииство већ

починила. или кад има против ње такових правних

сумње разлога, да се против ње казнено поступати

може“. Дакле за сумње разлог код велеиздаје није до-

во.вна ни мефусобна преписка, него мора такова пре-

писка бити са оеобом, која је век ради велеиздаје ин-

криминирана или против које век има правних сумње

разлога. Је ли познат писац тих писама? Је ли био

испитан? Не. Како дакле Милетик да одговара за та-

кове ствари? Шта је пак еадржај тих писама? Односе

ли се иста на Угарску? Не. У њима се говори о

потпори босанских усташа, о одлуци српске владе,

да те усташе потпомогне. Где има ту и трага велеиз-

даје против Угарске? Све се то тиче само Турске.
Али то је баш оно чудновато у овој парници,

да све оно, шт о се наводи против Турске,

сматра као управљено против УгарскеУ

„На крају морам јошт коју реки о „омладиниУ

На ову реч омладина може се упоравити стихови Ге-

теови:“

..Mit Worten lasst sick treffilich streiten

Mit Worten ein System bereiten,

Denn eben wo Begriffe feblen

Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein,“

„Шта je омладина? Ta реч у ерпском значи то

исто што и младеж. Ја не знам какав појам скопчава

сл. држ. одветништво са том речи. Је ли можда омла-

дина какво тајно друштво, као негда „Карбонари“ у

Италији, или као „Ровнаја 6paka‘£

у Нољској. Какву

организацију има то тајно друштво ? Ја знам, да кад
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у Италији или v Француској држ. одветник говорп о

каквом тајном друштву, да уједно говори и о орга-

низацији тога друштва. Није лн могао открпти орга-

низацију, то онда ћути, јер онда таково друштво за

њега иостајс беспредметно. Али наравно, тајна орга-

низација омладине не да се открити, јер оно, што не

постоји, не може се нп открити. Нека мп је дакле

допуштено, да ја кажем г. држ. одветнику, шта је та

омладина. Још пре 1848. год. саетавили су српски ђаци

у Пожуну . једно друштво, па су издали једну књпгу

стихова, коју еу означили, да ју је омладина издала.

После год. 18G0 образовали су српски ђацп у евакој

вароши, где су се учили у Пешти, Пожуну, Бечу

Прагу, !ђачко друштво, п тако евако поједпно ђачко

друштво, назвало се омладинеким друштвомА

„Кад се уепоставио угареки устав, ујединила се

сва та ђачка друштва у једно укупно друштво и на-

зваше га омладином. Начинише
штатуте u поднеше

такове угарској влади, која-их и одобри. Цел омладине

била је: изображење српеког народа. Уту цел изда-

ваше књиге за народ п држаше по штатутима сваке

године скупштину у једној или другој варошп српекој.

Такова скупштина била је год. 1871. у Вршцу. Када

угарека влада захтеваше, да та скупштина препначи

штатуте у том смислу, да чланови омладине не могу

бити други, него поданпци аустро-угарскп, п скуп-

штина не хтеде то учинпти, то омладпна буде поли-

цајно распрштена. Од то доба омладина више не ег-

зистује. Али ако држ. одветништво под омладпном

разумева то, да угареки Срби желе ослобођење своје

браће од турског јарма, то онда наравно, да су свп

угарски Срби омладинци. Али такова же.ва не може

бити
предмет кажњивог поетупкаА

„Но ја хитам крају и бику слободан у кратко

сабрати што сам казао.“
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„По угарским законима велеиздаји има само места

против владара.
Све

друго спада у инФидедитет. Ве-

леиздајство да буде кажњиво, мора имати критерија

кажњивог покушаја. Безуспешан позив по угарским

законима није кажњив. Али кад би и био кажњив,

морао би бити директан позив. По овим начелима и

сама измиш.вотина Ранковићева не садржава критерија

велеи-здаје. Алн и кад би садржавала, објективни и

субјективни учин, са свим је опровргнут. Директан

доказ за велеиздајство као и индиректан са сумње

разлозима није се могао успоставити.“

~И кад човек све то види, онда се мора заиста

чудити, како се могло из ничега велеиздајничка пар-

ница начинити. Како се могао један посланик преко

18 мес. у истражном затвору држати. Правник то

неће моћи никад поњати. Политик свакојако. Ми-

летиК није због тога узапКен, што је он каково зло-

чинство починио, него за то, што га држе за опасног

човека по Угарску. Ја сам већ једном у сабору рекао,

да је то врло криво схваКање веК и због тога, што

околноети у јужној Угарској нису такове, да би ко

год зажелио обнову догађаја од год. 1848. Та у тој

је години упропашкено благостање читавих генерација!
Али била ствар са Милетићем како му драго : био он

опасан ил не био, суд нема то испитивати; он има да

суди по резултату истраге и на основу закона. Пр е-

суде по превентивнимполитичкиммерама до-

носити, то толико значи, као правну државу

разорити. То води или варварствима истока или ре-

волуцијама запада, или крвавим суђењима бугарским у

Једренима, или гилотинирању у Паризу.
“

„У ваше, руке, поштоване судије, стављено је, да

у овој парници докажете, да је Угарска правна др-

жава, да угарске судије не познају политичне обзире,



да је сјд највиша власт j држави, она власт, која

у име краља пресуду доноси.“

„Парница Милетикева нпје обпнна парница. Сто-

тину, кпљаду, па и милиони људи некају излазак те

парнице, не само у овој зем.ви, него и у пнозем-

ству. Ја се надам, да ke угарске судије онако као што

је то у модерној правној држави. слободнп од сваке

политпчне струје, пресуду у Милетићевој парнпци до-

нети, а да неће еимпатије угарских Срба за њихову

браћу у Турској као злочинетво означити."

-У тој нади. у том уверењу зак.вучујем своју

обрану.“

Ова обрана била је од великог утнска како на

судије, тако п на многобројну публику. Новхгае од

свију брја политичних изражавале ev се са признањем

о тој обрани.*)

Од 14. јануара до 18. јануара 1878. држао је кри-

вични суд будапештански саветоваља о пресуди у пар-

ници Милетићевој и о начину мотивације.

.Лицем на богојавленије 1878. прогласи будапеш-

тански кривични суд пресуду Милетићу. Гласпла је у

обзиру квалиФикације на велеиздају, у обзиру казнп на

пет година тамнице са грачунањем истражног затвора.

Милетић се надао ослобођењу, његов бранилац
Полит нпје имао ту илузију. Милетић је апелирао и

изврено је израдно сам пнсмену апелацију (на немачком

*) Обрана Полптова тако je увбуди-га Мплзтика, да ra је после распра-

ве пољубио. Мора ое зиати да је Милетпћ био Иошту у овога детпн-

ству учитељ (прецептор). Парнпца Мплетпћева била је за дра Полита аај-

већп дооидашњп душевип и фпзпчпл напор. Кроз две недеље читао је хрпу

аката и.морао сваки дап из Пеште у горњи град Будц.м четпр пута на дан

преко моста дунавског прп цичи знмн прелазити. Ocast дапа,. био je при ра-

еправи у непрестаној преппрцн са државнпм одветником. Па онда у заптп-

веној дворани готово трп сахата говорити! После расправе бпо је По.шт тако

малаксао, да је мислио да се мора разболетп. Само свом јаком телеспом су-

стгшу има захвалптп, што ое оида апје разболео.
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језику). Надао се прво код апелације, а после код

највишег суда да мора битп оспобођен, јер држећи се

тога, да нема никаква подлоге за казнени учин, држао

је. да га бар виши судови морају оснободити. Али све

се то показало као велика обмана.

После пресуде највишег суда, будвМилетић из „Фор-

туне“ у Будиму, одведен у затвор у Вац. Овде истина

није био у зданију за просте злочинце, већ
у зданију

за преске преступнике, али ипак није имао оне олак-

шице. што их прески сужници имају. Није смео ни с ким

општити без присутности тамничара и то само у из-

весне дане и за кратко време (15—20 минута). Но-

вине није смео читати, књиге само такове, које управа

казнионе дозволи. Јело је добивао мало боње, тако

звану „шпитаљску храну‘! и смео је једнојело себи дати

донети из гостионице.

У осећају своје невиности, Милетића је затвор јако

тиштао. Био је у затвору у највећем ступњу раздра-

жен, нервозан. По читаве ноћи није могао спавати.

Свагда, кад га је др. Полит у Вацу посетио, нашао га

је у неком грозничавом стању. ЈБутио се, тужио

ее, да се за њега ништа не ради.
Но амнестију ипак

није хтео тражити.

Кад је меееца априла г. 1879 усљед 25-годишње

„сребрне свадбе‘ !

владаоца, нехса амнестија изашла, а

он није био помилован то га је јако тиштало. По-

сле тога његова ћерхга Милица, и без његовог приво-

лења, изашла је пред лице Њег. Величанства у Бечу,

да за свога оцл моли амнестију. И љегов браиилац

др. Полит изашао је једаред у Будиму пред Њег. Ве-

личанство, но пошто Милетић није хтео искати амне-

стију, то је Полит молио само Њег. Беличанство, да себи

изволи дати поднети извештај о Милетићевој парници.

Кад је Милетићев затвор већ прешао у четврту

годину, чланови сакушвеног народио-црквеног сабора
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т Кардовцима, у јесен г. 1879 држаху за своју дтж-

ност, да се обрате Eber. Ведитанствт ради помиловања

Милетићевог. По пре него што је та молбенпца на

цара отипгла, Миле/гикт буде највишом одлјком оста-

так казни опроштен.

Мнлетик је био у затворт пуне 3V
2 годпне. Тај

затвор био је за његово здравље од неизмерних рђавих

посљедица. Није шала! Три и по године бити у не-

престаном нервозном ЈзбуђењЈ. Прво време, кад је

из затвора изашао, нису се те посљедице тако позна-

вале. Он истина није ишао т друштва, ал' је у кругу

пријатеља био добро расположен и његов великп дтх

више је пута опет новим мнслима севнуо. Али по-

сљедице његовог затвора наскоро се покажу. Он стаде

телесно опадатп. Нервозна боља његова у нози (Ischias)

јако га је била ослабила. Видило се на њему., да је

телесно и душевно еломијен. Он. који је годину дана

после затвора тек 54 година бројао, изгледао је као

старац од 70 година.*)

Српство може казати: да је Милетик био му-

ченик св ог а нар од а!

*) Од доба како с j горљп редцп писани, здравље Милетићево знатно

се поправило.



XIII.

Скучено стсиње иосле источнога рата. Окуиација Ћо-

сне и Херцеговине. —' Тежња мађшске за
r културним

јединством
“ Угарске. —• Одузимање Текилијинога фонда

од „ Матице СрискеТ Расирава о иросветном буцету

на угарском сабору. Ћеседа дра Лолит-Јфесанчиба

дана 2. маја 1878 о
„
Матици“ и о Текелијином сфонду.

ЈСрај саборске иериоде. Нови избори. Нроглас сри-

ским бирачима. Лодела ианчевачког изборног среза на

панчевачки и уздински. ■— Нзбор Нолитов
у Уздину и

Тителу. Саразмврно добри избори ио Србе. ■—■ Нова

саборска иериода. Адреса сриских иосланика. Бе-

седа дра Нолит-ЈфесанчиПа ири расирави о адреси 14.

новембра 1878.

Велики успеси руског оружја нису донели онога

плода. који се ишчекивао за бадканеке народе, најмање

плода пак донео је источни рат српском народу с оне

стране Саве, шта више, иеточни рат дао је повода Ау-

стро-Угарској да изведе давнашњу своју намеру у об-

зиру Боене и Херцеговине. Ако Бугари евоје наде у

обзиру уједињења Бугарске, .нису видили са свим испу-

њене, јер се поред кнежевине Бугарске, створила исто

чна Румелија, то ипак Бугари, који пре источне војне

стењаху под турским јармом неизмерно више до-

бише него српски народ. Незнатно повећање Србије и

Црне Горе није стајало у саразмеру са жртвама, што

су их Србија и Црна Гора за време источне војне при-



неле. А највежг удар ouo је дат српском народт, што

је AjcTpo-Угарека таки иза источне војне, тс.вед бер-
нинског тговора, заузела Босну п Херцеговпну.

Према том полЛкајј стварп. лако је разумети, да

се ерпски народ после истоннога рата у неком екуче-

ном стању налазио.

То скучено стање било је таково као да је нека

мора на српски народ пала. Но најгоре је етање бпло

угарских Срба.

Мађари иетина да еу били велаки протпвннцп оку-

пације Босне и Херцеговине, јер еу ее бојали, да ће вре-

меном превладати славенски жнва.в у Ауетрпјп, а били су

противнпци окуиације и зато, што је окупација Финанцп-

јално етарве Хгарске, које се мало почело дизати. опет

у суноврат бацила —што је био прави узрок одступу

даровптог мннпстра Финанције Села. Но с друге етране

за цену окупације Боене и Херцеговпне добио је Тиеа

потпуно елободне руке да ради што му је во.ва про-

тив народности у Хгарекој. Према етруји мађарској

против окупације, ваљала је сва вештина и енергнја

Тисина, да у угареком еабору пзвојује одобрење за

окупацију. Ово је била оми.вена мисао бечкпх кругова,

па су они за tv мисао драгово.вно оетавили Тисн одре-

шене руке против народностп у Хгарекој, а Тпса са

евоје стране да у очима мафареких родо.вуба изгледа

као човек мађарских идеја, пмао је ту полптику, да

ако је више Бечу попуштао. тим је „енергичнпји
11

по-

стајао против народности.

X тим околиостима бпло је отворено по.ве, да се

шовинизам мађарскп v најлепшем цвету развије. Томе

шовинизму није било доета јединетво државно, једин-

ство у државној управи са мађарским језиком, већ је

тај шовинизам тежио и за „културним јединетвом*
4

ма-

ђарским, т. ј. да немађарске народности имају се раз-

вијати само ередством мађарске културе.
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Поељедица тога пак била је. да се стао гонити про-

светни развитак других народности у особинама њего-

вим: у њиховој народној култури. Давно је била ма-

ђарска влада већ.
укинула словачке гимназије, словачку

„МатицуД дошао је ред и на „Матицу српску.
а

Била је то дуга преписка међу „Матицом ерпском“

и угарском владом, ради премештаја „Матице српеке“

из Новог Сада у Пешту, и кад угарска влада није

могла успети ради премештаја „Матице“, она остави

„Матицу српеку
и

у Новом Саду, али одузе јој велики

Текелијин фонд и премести тај фонд у Пешту.
То је био такав постунак, да је др.

Полит
држао

за своју дужност, приликом расправе о' просветном

буџету, у угарском сабору, да опширном беседом обе-

лежи тај еамовластни поступак.

Та је беседа гласила:

Беседа дра Мих. Подита-Десанчића

2. маја r. 1878

(II о стеиограф иј и.)

„Поштовани доме! Нема земље, нема државе у

Јевропи. где би просветне ствари и у опште култур-

на питања имала веку важност, него у Угарској. У

другим државама имају културна питања по себи важ-

ност. у Угарској пак постаје читаво културно питање

великим политичким питањем. Баш у овај мах, где ]е

преображај истока у изгледу, где смо у бризи, како

ће се ствари на истоку развнти и каквог Le уплива

имати на нашу отаџбину у овај мах, за цело да је

највека потреба Угарској, да њени синови покажу

љубав и оданост к отаџбини. Па не би л’ се нашло

каково поље, неутрално поље, где би се могда поли-

тичка питања иекључити, па ипак љубав к отаџбини

нодржати и утврдити? Ја мислим, да би се могло наћи

то поље, а то је просветно, културно поље, где би
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се могле многе противностн изједначити. где би се

л.убаи к отаџбини могла утврдитп. Културна политика,

кад би се добро схватила и добро извела. могла би

много користити нашој отаџбини,“

„На жалост, да се мађареки државниџи v томе

обзиру на више становпште подићи не могу. Они по-

лазе са тог погрешног становишта, да ва.ва једин-
ств о не само на политичном. него и на просветном по-

љу произвести, па са тога становишта готовп су свагда

културна питаља полптичким обзнрима потчпнпти. Но

овај правац мора да има у Угарској баш противне по-

сљедице, него што би пх маШреки државници желили.

Место да се са жељеним културнв јединством по-

литичко јединство поткрепи, да ее љубав к отаџбинп

у периФеријама Ј)аспростре, баш тим поступком униш-

тава се љубав к отаџбинп у перпФеријама. Алп кул-

турна пптања политичким обзпрпма потчинити, извес-

тан културнп развитак за то угњетаватп, што не од-

говара жељеном културном јединству то је грех

противу цивилизације, против слободеА

„Знаменити учењак немачки о државнпм нау-

кама Норенц Штајн у евоме великоме делу о др-

жавној управи, у 6. књизи, где разлаже одношај др-

жаве према просветп, ово вели: „Die hochste Ent-

wicke3ung des Staates als der allgemeinen Personlicli-

lceit ist gegelsen dnrcli die lioclrste Entmckelimg aller

seiner Angehorigen. Die wahre allgemeine Bildnng muss

sich aber jedes УоЗЗс selbst scliaffen. Die allgemeine Bil-

dnng ist der FalAor, welcher der geistigen Welt das Ele-

ment des nnendlichen Fortschrittes wiedergibt nnd erhalt.

Sie ist ihrem Prinzipe nach die Anerkennnng, ja die For-

dernng der geistigen Freiheit, ihrer Wirklichkeit nach die

Venvirklichnng derselbend 1

Кад дакле развитак државе

од развитка држављана зависи, кад сваки народ само

сам себи створити може просвету и кад је просвета
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vc.tob слободе, a у изведењу оживотворење слободе,

то онда из овог сљедује, да ако која држава угње-

тава просветни развитак појединих држављана, да он-

да угњетава и саму просвету држављанску, и кад која

држава угњетава посебни народносни развитак којег

народа, да онда греши и против цивилизације и про-

тив слободе.“

„Како стоји тај одношај у Угарској? Одговара

ли угарска држава у том обзиру условима цивилиза-

ције и слободе?“

„Ако је у Угарској то гледиште меродавхто, да је

просвета само једне народности културно по.ве раз-

витка, онда је наравно, да то једино културио поље

постаје медијумом читаве просвете, и онда отуд

сљедује, да држава себе овлашћеном држи, да угње-

тава сваки други хетерогени културни развитак. Да је

ово нападај на слободу саму, по себп је јасна ствар.

Но ја бих ово још које како разумео, да у Угарској

постоји онај једини услов, који би то могао оправдати.

На послетку, кад je који народ усамљен, и кад се у

стању самообране налази, онда се он не брине много

за цивилизацију и слободу, већ чини оно, што његов

опстанак захтева. Кад би у УгарскоЈ постојао онај

услов, да се народноети у Угарској могу претопити у

једну народност, ондабих ја поступак са жељеним кул-

турним јединством појмио. Но ово је велика машта.

Таково што тешко се дало извести и у средњем веку.

Нужна је била к томе оружана снага, нужна су била

сва варварска сретства, да се непријатељ уништи -

па ипак нису свагда такови покушаји за руком пошли.

У Угарској, и то још из почетка повеснице, ово је са

свим немогука ствар била, и за то први угарски кра-

љеви такове покушаје нису ни чинили (гласови: Велика

шкода!). Јер да су ти покушаји чињени, по свој при-

лици, да би се Угарска распала (Норицање). Јер као
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што првој и другој инвазији није пошло за руком др-

ж»у створити, тако ни трећој ннвазијп не би то за

]зуком пошло. Зато су први угарски кра.веви државу

основали на природи становништва. Отуд је она зна-

меннта изрека св. Стевана
кра.ва: „regmim unius lin-

guae clebile est“ (држава једнога језика слаба је)

(Порицање), не за то, као да би евака држава једног

језика елаба била, него Угарска би поетала слабом, да

се хтело од ње етворити држава једног језика (Пори-

цање). Оећајте се само оног еавета, оне заповеети, коју

је св. Отеван своме сину дао у обзирм поступања са

разним племенима Угарске: „propterea jnbeo te, fili mi,

ut bona voluntate illos nntrias et lioneste teneas“ (за то

ти заповедам, сине мој, да њих добром во.вом негујеш
и да с њима добро поступаш).“

„Јупе се баш раеправљао предмет о прослави св.

Стевановог дана. Вудите уверени, да кад бп се у том

обзиру закон створио, да би ми народностп први били,

да славимо уепомену оснпвача наше заједничке отаџ-

бине, али онда како вас, тако и владу молимо, да obv

нашу отаџбину у духу и у смеру ев. Стевана управ-

л>ате.“

„На жалост, оно погрешно становиште, она са

свим пагубна политика, да ваља створити јединство не

само на полнтичном, него и на културном по.ву та

политика као да је у заборав донела и мудри савет св.

Стевана и хиљадугодишњу повесницу Угарске. Читава

једна система употребљује се против народности, да се

њиховом народном културном развитку на пут стане

(Порицање). Оно, што ее не давно у горњој Угарској

против
Словака употребило, против њихове Матице,

против њихових гимназија, то ее по истој сиетеми у

овај мах употребљује у јужној Угарској против Ср-
баља и против њихове Матице. (Гласови: То баш и

ваља!) Ја, као што рекох, у том читаву енстему назирем.
“
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„Држим за евоју посланичку дужност. да пошто-

ваном дому бар до знања ставим оно, што до еад знао

ннје, нека ово законодавно тело зна, што му ради

уставни министар, министар просвете, о чему до сад

знања имало није.“ (Чујмо!)

„Требало би, да врло ошпирно и дуго говорим.

Ја ky гледЈти да будем врло кратакТ

~Мислио би новек, да кад која влада какву на-

редбу v чиии. да пре тога разгледа и околности и ли-

ца. Мислио бн повек, да је личност председника „Ма-

тице српске“ требала бити дово.вна гаранција влади,

да код Матице о каквим протудржавним тежњама не

може бити ни говора. јер личност председника Матице

српске је заиста таква особа, у коју би могла влада

потпуно поверење ставити. То је човек. који је са у-

гарским уставом одрастао, који је био веран угарском

уставу и пре године 1848. и после год. 48. и 61. и

67. и т. д. То је човек од соја старих угарекнх пле-

мика, који своју отаџбину љубе, то је човек, који је

био делегат у првој угарској делегацији ретко

одликовање, па ипак ни у томе човеку угарска влада

није имала поверења! На просту ден}'нцијацију једног

потчињеног чиновника матичиног, одредила је уг. вла-

да најстрожију истрагу. Истрага је вођена и од стране

политичне влаети и од стране самога суда. Па шта је

био резултат те истраге? Да се нашло еве у реду,

осим оног нереда, кога је сам денунцијант као касир

Матице починно. Поштовани г. министар дакле није

могао са отом истрагом успети.
После тога нашао је

за добро позвати Матицу,, да своје седиште из Н. Сада

у Будим-Пешту премести. јер као што је навео, се-

диште Матице било је и пре v Пешти,. па у том, као

што вели средишту мађарског кгвижевног живота

могла би Матица кориснију књижевну радњу развити.

Но Матица одговори. да се премештај њеног седишта
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из Пеште j Нови Сад оснива на највишо] одлуци Ebe-

говог Ведичанства, и да се тај ггремештај баш због

тога допјстио, да може Матица српска j средини срп-

ског народа бол.Ј и корисниЈЈ књижевнЈ радњг раз-

впти. Са свим је пак неприродно, вели Матица, да би

се књижевна радња једнога народа тамо могла разви-

ти, где тога народа п нема. Но тај премештај из Но-

вог Сада j Будим-ПештЈ, каже да.ве Матица. већ и за

то не би одговарао цели, што по санкционираним шта-

тутима не би се могли дотични одборп саставити, јер

за то j Будим-Пешти дово.бно матичпнпх чланова

нема. Дакле и на овај начин није могао поштовани г.

министар Матици доскочити.
и

„Сад остави поштовани г. министар сјд6ј Матице

in suspenso. Али са дрЈге једне стране гледао је, да

јој најтежи Јдарац даде.“

„Има томе 32 године, како српска Матнца рукује-

великим фондом Саве Текелије, и подељЈЈе дотичне-

стипендије. Било је за те 32 године много и разли-

читих влада: била је влада пре год. 48., била је влада

после год. 48., била је бахова владавина, провизори-

jjM, Деакова влада па нп једна од тих влада нпје-

нашла, да Матица српска Текелијинпм фондом рl;аво-

pjKjje. Само је то поштовани г. министар сад то»

пронашао. Г. министар изволео је казати Матици, да

она рђаво рукује Текелијиним фондом. На то Ма-

тица одговори и докаже, да је она тај фонд са преко

200.000 Фор. умножила. при свим издатцима за сти-

пендију п за админпстрацију. После тога поштованп

г. министар пребаци Матици, да она не рукује Текели-

јиним фондом v смислј во.ве оснивачеве, јер је некима

питомцима дозволила, да могу лекарске науке у Бечу

слушати. На то одговори Матица, да је она на ово

имала дозволу од владе. Но ако влада еада држи, да

то више ие иде, то ke ее она повиновати. И замста
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позвала је Матица питомце, слтшаоце медецине у Бечу,

да се врате у Пепггт. Велики део није то хтео _учи-

нити, волио је изгтбити стипендије, јер многи не зна-

доше мафарски језик, а и миш.ваху, да се лекарске

науке ипак бо.ве могу научити у Бечу него v Пешти. “

„Кад на послетку поштовани г. министар није мс-

гао никако са Матицом на крај изаћи, он учини у

обзиру Текелијиног Фонда са свим кратак процес. По-

зове Матицу, да или премести своје седиште j Будим-

Пешту или он јој одузима руковање Текелијиног Фонда,

и пошто се Матица није хтела преместити у Будим-

Пешту. то он изјави Матици. он узима Текелијин фонд

под државну управу, а да поверава Духовни над-

зор (szellemi feliigjelet) над Текелијанумом грчко-источ-

ној српској пештанској општини. Но каквим правним

насловом могао је г. министар то учинити? Тај правни

наслов, да се саставе сви правнп Факултети, не би га

могли пронаВи, и најсмелија дијалектика мора застати,

да логици поштованог госп. министра сљеди. Бели

пошт. ,г. министар: будуки да је у оно доба, кад је Сава

Текелија руковање евоје Фундације поверио Матици

Српској. иста становала у Будим-Пешти премда у

основном писму о том нема ни словца, да седиште Ма-

тице Српске мора бити у Пешти а сада више не

станује у Пешти, и будући да у основном писму то

стоји, да кад би престала Матица Српска, да онда има

предузети руковаш| фундације српска општина пеш-

штанска за то г. министар узима фонд Текелијин у

државне руке, па га и не предаје српској општини пе-

штанској, већ само њеном „духовном надзору
11

! Мислио

би човек, да се тај читав поступак не може као збиља

узети, па ипак је горка истина, шта више уставни ми-

нистар УТарске нашао је за добро за свој поступак

највишу одлуку испословати.
11

„Али дотична мииистарска наредба има јошт неку
1

25
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ЧЈДноватијз’ страиЈ. Погџтовани г. миниетар т тој на-

редби веди, да он Текелијин фонд еамо дотле v држа-

вне руке тзима. док се не би нашао за руковање ис-

тога способан веЈзоисповедни орган. Дакле г. мнни-

стар не зна, што се j делокругу његове лшраве дого-

дило ? Не зна, да такав вероисповедни орган поетоји,

и то. законито постоји, и да је сам г. миннстар том

органЈ превшпњЈ потврдЈ пепословао? Поштованн г.

миниетар не зна дакле, да поетоји српеки еабореки од-

бор, који не само једним или дртгим, него многоброј-

ним Фондовима pjKjje. Ја толико знам, да ej j нај-

вишим крЈговима j
Бечт еа свим наравно држали, да

ако век г. министар нема повеЈзења к Матици, да ,бп

ваљало да преда руковање Фонда Текелпјиног сабор-
ском одбору, који II онако већ рукује једном другом

Текелијином војннчком Фундацијом, која изноеи око

300.000 Форинти, и да ej са тим рЈковањем j Бему

Јвек задовољни били. Ја не могу да појмим, за што по-

штовани г. миниетар није предао руковање Фонда Те-

лијиног сабореком одборт? Или можда г. министар и

према сабореком одбору нема поверења? Онда морам

мислити, да је г. миниетар заборавпо на оно, што ее

npe петир године догодило. Баш деловањЈ г. мпнистра

пошло је за руком посредовагвем кр. комесара Xjoepa,

саборски одбор из консервативних етпхија саетаиити.

У саборском одборл г има владпка, има кр. еаветника, и j

опште срнеких мужева од вишег положаја. Дакле пошто-

ванн г. министар нема поверења ни према тпм .ЂЈДма? н.

лр. нема поверења према човеку као што је Јован /Кив-

KOBiife, заменик хрватског бана, човеку, с киме jr. влада

сваки час j додмр долази, човеку, који се може на-

аватн као етворплац уније међу Хрватском и Угарском,
или влада нема поверења према човеку, као што је Алек-

сандар Николић, бивши посланик и приеии пријатељ

миниетра-председника ? Но ако влада ни yr тим Орбима



нема поверења, онда ја питам, како треба да изгледа

тај угарскн Србин, који би могао поверење внаде за-

добпти (кретање с десне, веника веселоет е лвве стра-

не)? Ако је то тако, онда ваља влада да каже, да она

хотимице заузима непријатељски положај према једном

читавом племену/ 1

„Али оно, што се чини против Матице, то није

изниман случај, то је само излив једне читаве системе,

то исто ее чини j друг.ом облику j бившој војеној

траници. Пет година има томе, како је граница к

Угарској Јтеловљена. Мислио би човек, да бп ваљало

да уставни министар угарски о том настоји, да се jrap-

ски закони j војеној граници уведЈ. Али Јставни ми-

нистар волије да тамо владају војени закони. Често

смо журили, да се Јгареки школски закон Јведе и j

развојаченој граници. Но поштовани г. министар неће

тога, јер Јгарски школски закон Јзима j неку злштитј

вероисповедне школе, ове пак имају извеетан народно-

сни значај, па за то г. министар волије, нека j разво-

јаченој граници остане војнички школски закон. Но

ово још није све. Има тамо нечега још страшнијега.

Државни школски надзорници пјтјЈј по граници, па

казЈЈЈ, да вероисповедне школе за то, што cj их звали

народним школама (NationaMchulen) нису вероисповедне

већ комуналне. Hli-солски
надзорници долазе у општинј,

па казују: ево то је заповест царска; заповеда се, да

се земљишта школска уступе ком_уналној школи. Morj

и именовати таког једног школског надзорника: зове

се Греч>. Наравпо, кад се тамошњем свету у граници

тако говори, да је то царска заповест и ко јој се не

повинује, да је тај бунтовник шта да раде људи?

Даду дотичну дозволу, па се имање н грунтовно на

комуналну школу преведе.
11

„Нисам j стању пошт. доме даље о том говорити,

јер се бојим, да ky изгубити хладнокрвност: заиста су
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то такове ствари, да човек једва потгаелпти може. да

се таково што догафа. Да држава једнг прпватну фтн-

дацију као Текеппјину, да шшње вејзопсповедне шкопе

себи присвоји томе ja не знам npmiepa. То се првп

пут у Угарској догађа/ 1

„А.IИ истпна, ја j том чптавом поступку видшх

доељедноети, впдим логпке. Но ово је етрашна л,о-

гика. То је логпка конвента, логика Француског од-

бора за благостање, као што је бпло Француској ре-

волуцијп (велико кретање). Јер ако је државп сло-

бодно еве учпнити. ако је државп слободно метнути

руку на евашта, еамо да изведе оно, што је наумпла,

онда нема гранпце; где да се држава зауставп. Тако

ее то ради у револуцпјама. Алп да ее у уетавној, у

монархпчној државп таково што догодптп може. тога

ја још нпкада чуо нисам.
‘!

„Но пптам ја, поштованп доме, је ли умесно. је ли

еаветно у овом крптпчном времену, у којем жовпмо,

да се са народностима таки експерпментп чпне? Не

служи лп нам источна крпза као опомена на то, да у

народностима љубав к отаџбини развијамо п утврђу-

јемо? Али угарска влада место то да чпнп. са свом

еилом иде на то, Да у народноетима .вубав к отаџбинп

са свим ушшЈти.
“

„Велнки племенити духови Угарске и мађареког

народа неби никад такав поступак према народностима

одобрили, као што је садањи небп га одобрплп ни

Фрања Деак, ни Јосиф Етвеш. Баш Етвеш еа евим је

добро схватио одношај угареке државе према народ-

ностима. У рукама ми је једно писмо, што је покојни

Етвеш управио на претседника Матице, u у којем ово

етоји (чујмо! чујмо!): „Матица је веома добро схва-

тила свезу, што везује иетоветност, међу развитком соп-

ствене народности и уставном слободом заједнпчке отаџ-

бине. Зато је Матица стекла својом радњом заслуге за
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чптавт отаџбину, и за то аш служиј за особиту радост,

што могу изразити. да нико веима од мене не уважава

велике заслуге, које је то српско књижевно друштво

стекло.“ И заиста, у другој којој држави влада би се

радовала, да у земљп има један мали народ, огранак

народа, који је кадар таку живу књижевну радшу раз-

вити. Тако н. пр. имам у руци 119. свеску Иетописа

Матице Српске. Нема у њему о политици разговора,

али има о књижевним стварима. Ето то нита се да-

леко на иетоку, и угарска држава могла би се поно-

сити, да зраци просвете баш из Угарске иду на исток.

Али угарска влада све могуКе чини, да се такова про-

света уништи. Угарској влади није довољно политичко

јединство. она хоће да створи још и културно једин-

ство. Но баш Етвеш био је највеки непријатељ тога

правца, којим садашњи г. министар просвете иде. Пlта

каже Етвеш у својој књизи о питињу народности. Ево

шта каже: „Ми би могли ствар до тога довести, да

кад имамо државну власт у рукама, да наш језик и

нашу народност распростиремо, али то, да у нашој

отаџбини налазеке ее разне народности изгубе своју

особину, да се више не одушевљавају за своју народност.

то исто тако не можемо постики, као што то нису по-

стигли они, који су се иетим средствима против наше

народноети хтели служити. Једини резултат могао би

бити само тај, да би се јавно кретање са површине

истиснуло, и да би онда тим векег
корена ухватило,

да би се антипатија, која сад постоји против мађар-
ског језика, окренула у противност против јединства

државног.“ То је било мњење великог родољуба Јо-

сиФа Етвеша. Он није тим путем ишао, којим се са-

да иде. Он се знао на више гледиште узвисити о за-

датку културе у држави.“

„Ал и сам Фрања Деак не би ишао тим путем,

којим се сад иде. Знамо да је адреса заборска од год.
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1861. народностима обећала, да ће све њихове захтеве-

испунити. које се ca.vro у склад дају довести еа једин-
ством државним. Па где се сад налазимо v том обзи-

pj! Оад о политичким захтевима нема нп разговора,

али то, да ke се развијтку наше рођене народности

на културном по.ву све могтће
препреке чпнити

то ни снпвати нисмо моглиА

„Може бити пошт. доме. да te глас народносних

посланика у овој куки са свим умукнути. Мандат по-

сланика није такова премам.впва ствар, да би вредно-

било хи.ваду и хи.ваду бпрача свакојаким неприликама

и опасностима излагати. Пример и поступак Алек-

сандра Мочоњија са свим је нараван и оправдан. Јер

каквог посла можемо ми још имати v овој дворани ?

Кад одношај према народностима не еамо на полптич-

ком, него и на просветном по.ву постаје питање спле.

онда наравно, да препору о таковом пптању не може

бити места у парламенту.
И шта би ми могли овде

још радпти? Нема тог народносног поеланика, који.

ма да је са најбо.вом во.вом ушао у ову дворану.

после извесног искуства овде, не би саветовао евојим

бирачима потпуну уздржлпвост од бирања. Може

бити, као што рекох, да ће глас народностп у овој

дворани умукнути, ал да fee тиме незадово.вство иарод-

ности престатн, то врло морам сумњати. Пстпна, чуо

еам ја често у овој дворани од стране владе; та на-

родности су са свим задово.вне, само има појединаца,

који нису задонољни (гласови: тако је!) и ови драже

и буне народности.“

„Но ја никад чуо ниеам, да се и апсолутиа влада

није таковим разлогом служила. Ја се врло добро опо-

мии.ем, за времена Бахове системе. бно еам онда још

ђак у Бечу, —да су листови бечки писалп: та мађарскп

народ је са новом сиетемом потвуно задово.ван, он.

xofee мира и реда и мрзи евакога, који то неће: неза-
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довољни с v само емигранти, ади ове мађареки народ и

не слуша. То је аргуменат, којим се, као што рекох,

свака апсолутна влада служи. За то је био барон

Јоспф Етвеш са свим другог мњења. Он није држао,

да је незадовољство народеости само незадовољство

појединих. Ево шта каже у својој књизи о питању

народности: „Распрострто је то мњење, да ако пре-

стане измајсторисана агитација и ако ми узмемо у руке

владу наше земље, онда само ваља различее вође на-

родности са званпјама задобити, па ће престати свака

ларма и свака узбуђеност међу народностима, која нам

сад толико бриге задаје. Али вели Етвеш по-

гледајмо само натраг на нашу прошлост.
Опоменимо

се само, којим начином 'смо ми свагда одбацили све

предлоге, које су нам во]је народности чинили, и онда

Ремо са свим наравно наРи. да је она огорченост баш

у том поступку оправдана, и за то је у томе погледу

и наше гледиште погрешно и ја не бих знао већу

опасност за будуЕиост наше отаџбине. него кад би се

дали руководити од тог гледишта.“

„Дакле не стоји to, да је читав одношај према

народностима само незадовољство појединих.“

~Ако ее народностима не допушта развитак ни

на културном пољу, онда ја још не знам, шта нас може

везивати за ову отаџбину. Угарска држава умела је

кроз столећа и-столећа у својих синова љубав к отаџ-

бини подржавати и држављане ЗАарске к свакој жртви

потстаћи. Пређе је Угарска својим сиповнма без раз-

лике народности, била земља најбоља, најлепша, јер нам

је овде свима добро било, јер смо се сви као у својој

кући осећали. Сада пак једна са свим погрешна политика

иде за неким Фантомом, те хоће јединство не само на

политичком, него и на културном пољу, а влада не

зазире, да једноме Фантому за љубав, проузрокује не-

задовољство милиона и милиона угарских држављана.“



„Дотле поштовани доме, докле минпстарство про-

свете овим путем нде. дотле док хоће да епречава

КЈ.гтурни развитак народности: дотле ја министрт про-

свете не могу вотирати ни једну крајцару, јер би сваки

новчшк потпомогао атентат на културни развптак на-

родноети. на духовно бике народноети. И ако бих пмао

какву же.ву да изразим. п ако би мп било слободно

пошт. г. министру просвете какав савет дати. то би

био тај : нека настави ону културиу полптнку, којује
његов предходнпк Јосиф Етвеш почео, па нека се по-

дигне на ону впсину културног гледпшта, на којт се

Етвеш поднгао.‘!

„Не примам предложенп буџет. “

Из ове беседе Политове провејава неки врло жа-

лостан тон у обзпру уставности и парламентаризма ма-

ђарског. Позивајући се на Алекеандра Мочоњпја, По

лит је дао разумети, да под таким околностима готово

ннје вредно улазити у угарскп сабор. Мађарске но-

вине тумачиле су.то тако, да Полит за идуки сабор
неке нп кандидирати, и ово су приликом новпх избора

против њега у његовом изборном срезу као кортешко

средство и употреб.вавали.

Саборска периода на скоро се свршила п нови из-

борп за нову периоду саборску буду расписанп.

Било је разних мњења у Орба: да ли да се Орби

упуштају у избор, или да се баце на по.ве пасивности

као Романи у Ерде.ву. На послетку превлада прво

мњење и новосадско „Коло“ коме је био председник

Полит изда проглас*) који је потекао из пера Политовог.

Тај проглас гласио је овако :

*} Због тога прогласа дао је Тиса повести истрагу преко градоиачел-

ништва иовосадског како против Иолита такои против осталих чланова „Кола
и

наравпо без успеха.
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Српским бпрачима за угарскп сабор.

Пзборно кретаље за сабор, што наетаје, у велико

се започело j свима крајевима Угарске. И српској на-

родној странци, по примеру других странака у овој

земљи, вал.ало је издати проглас српским бирачима ради

избора посланика за угарски сабор. За тај посао тре-

бало је сазвати већу српску конФеренцију, која би се

посаветовала о томе, како да се држи српска народна

странка, што се тиче избора за угарски саббр. Но

према приликама, у којима живимо, такова конФерен-

ција била би са великим тешкокама екопчана, а можда

се не би могла ни састати. Зато није остало да се

што Друго ради, него да се поједини припознати ро-

дољуби договоре, и кад се дошло до споразумљења.

нашло се, да је целисходно, да „Орпско Коло j Но-

воме Саду“, као политично друштво са одобреним шта-

тутима, по претходном договору изда проглас српским

бирачима и да у своје руке узме цео посао око кре-

тања бирачког.

Овај задатак то се признати мора j овим

критичним временима врло је тежак.

Ако поједине опозиционе странке j другим краје-
вима у Угарскрј и имају тежак положај, јамачно је

положај опозиционе српске народне странке најтежи.

Према великим догађајима на истоку, државна власт

са неком сумњом гледа на свако, ма и најуставније

кретање угарских Срба.
За време последље две године, а особито за време

српско-ТЈрскога рата, српски народ j Угарској био је

изметнут многим изванредним мерама, које су се на

послетк\ г иоказале као излишне. И на самом култур-

ном пољу имао је српски народ у Угарској, поради

сумњичења државне власти, најтужнија иекуства. Па

кад се према томе раеположају државне власти није
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мргло
наћи заштите v угарском сабору, нпје чудо, што

Је у неких родољуба српеких п то мњење морало овда-

дати, да је у тим приликама уставна борба немогућа и

да се ваља иовући на поље паспвне опозицпје.
Но српска народна странка није се могла одлу-

чити на то. јер држп, да такав постуцак не одговара

цели.

Српски народ у Угарској, уздајући се у бо.ве при-

лике, ва.ва да настави уставну борбу, и у тој борбп

да покаже свежину свога дмха за очување и развнтак

свога народаог опстанка, који ее свакојако може сло-

жити са угарским уставом.

Српски народ у Угарекој, као што ннје никад био

непријате.в заједничкнј отацбини, тако ће свагда знатп

потребе свога народног опстанка у склад довести са

лојалношћу према заједничкој отаџбинп. Ма да се какве-

прилвке покажу, ерпски народ у Угарскрј познаје своје-

дужноети према овој отацбинн и не ће их никад пре-

кршити. Орпеки посланици на угарском сабору као

што су ее п до сад ограђивали против тога, што еу

им се подметале протудржавне тежње, тако вал.а п

од са-д да ее ограде-.

Али српскн народ у Угарекој, вршећи дужноети

према овој отацбнни, нма нека права, која му се без-

условно морају признити. Има безуеловно право, да

се културно развпја у духу своје народноетн. Про-

светни развптак у духу ерпском ни мало не емета једпн-

ству државном, нити стоји е њиме у опреци. Осигурање

народности у оквиру државиог строја Угарске и.у

политичном обзиру не стоји у опреци са државнпм

јединством. Закон о тако званој равноправности свију

народности није ни у први мах задово.пио иародности.

Њихови тадашњи посланици на угарском сабору још

еу при стварању тога закона донелн протпван пред-

лог. Поправа тога закона дакле путем законодавства
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са свим је уетавна тежња. Не може ее казати, да

емета државном јединетву, ако се одржи тип државни,

па ако уједно и поједина народност j администрацији

свога изражаја добпје п појединој муниципији свој тип

даде. И то је право. за којим српски народ уставним

путем тежити може и сме.

Но врх свега српеки народ у Угарској има без-

тсдовно право захтевати, да се у овој својој отаџбини

не сматра као туђин и да му се неговање његове на-

родностп не улиеуЈе у rpes као зиочинство против

отацбине.

Српскн народ у Угарској никад се није цепао од

својих суграђана у овој отаџбини. Сваки -бољак и на-

задак у овој отаџбини, он подједнако осећа са оетапим

суграђанима. За то га поред тегоба, што их има у

обзиру своје народности, тишти еве оно, што и остане

грађане у овој отаџбини тишти због добро неуређених

одношаја на пољу администрације, судства, државног

газдинства, државних Финанција, порезне системе. За

то и српски народ, као и осталм грађани ове отаџбине,

жели реФорме, жели бољак у државној управи, па ће

се евагда придружити у том питању оној странци, која
што веће

реФорме,у
г том правцу жели и владу на то

подстиче.

Што се пак права српске народности тиче, што

их горе споменусмо, та су тако јасна и наравна, да

би се у свакој уставној држави no себи разумевала.

Но ако струја племена, што влада, и та права пориче,

за тај случај баш је нужно, да српски посланнци, ма

и у најмањем броју, буду као стражари на угарском

сабору, па да сваком приликом свој глас подигну. Тај

глас, ако и не би имао тренутног успеха, ипак би био

од велих-сог моралног утиска како на све народе слич-

ног положаја у УгарскоЈ и у другој половини монар-

хиЈе, тако и на осталу Европу. где се слобода и рав-
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ноправност уважава. Тај морални утаеак од веке је
важности него тренутни успех п кадар је у евојим

последицама до пада довести сваку власт, која изгуби

своју моралну цену.

То су од прплике разлозп. који наведоше српеку

народну странку, да ерпским бирачима саветују. да

учествују у изборпма за угарски сабор, и то са што

већом ревиошКу, да би кандидати српске народне

странке, и према напорима владиних

у српским срезовпма могли свугде бптп изабранп. За

кандидате српске народне странке пак, могли бп се

постав.ватп само они, који су п до сад псповедалп п

сад исповедају начела те странке, која еу у опште

позната и која су п овде опет у кратко наспоменута.

Што се самих кандидата тиче, то Ке ее такви за

поједине пзборне срезове препоручити, како нам стп-

гну обавештаји од појединпх срезова. Таковп обаве-

штаји молимо да се ши.ву председнику „Орпског ново-

садског кола“ дру Михаилу Полпту-ДесанчпКу у Но-

вом Саду,-

Такове обавештаје ишчекујемо од изборних сре-

зова, као што су: Тител, Панчево, Уздин, Т. Бечеј.

Башахид, Оомбор, Вел. Кпкпнда, а по околоостима и

Ст. Бечеј, Товаришево, Б. Бечкерек, Вршап, Бела

Црква, Бешеново, Т. Кањижа, Кулпип. Онде, где су

српски бирачи у очевидној мањини, саветујемо пм, да

се придруже опозицији.

Што ее самих пзбора тиче, препоручујемо ерп-

ским бирачима, да се достојаноствено владају. ине

сумњамо се, да ke се као и до сад свуда потпуни ред

и мир одржати, али уздамо се с друге етране, да се

државиа власт неће обзирати иа којекакве денунција-

ције, гато се тнче избора у српским ерезовпма.

Ако ова изборна борба и буде тешка за српске

бираче, то нека помисле, да је ерпскп народ за своју



народноет вековима знао нодносити и веке жртве. Са-

дашње стање, у ком је српски народ у Угарској толи-

ким искушењима изметнут, не може дуго трајати. Сун-

це. које се са иетока јавља, озарике зраком сдободе и

праве равноправности и народе аустро-угарске монар-

хије, те ke онда и наша отаџбина Угарска, подкреп-

л>ена слогом својих народа, поки на сусрет лепшој бу-

дукноети.

У тој нади нека српски бирачи приступе бирању

посданика за угарскп сабор.

Према потиштеном стању, у ком се српски 'народ

3' Угарској налазио, и према пресији вдаде при изборима

могдо се сумљати да ди ke и један Србин народне

опозиционе странке бити изабран. . Сумњало се и то,

да ди ke Подит у свом пређашњем срезу, кога на

двој е рас це пиш е. моки бити изабран. На име, бивши

иацчевачки изборни срез разделише на двоје; на пан-

чевачки и на уздински. У панчевачки изборни срез

ставише сва немачка. романска, едовачка и мађарска

села, како би тиме паралисали српске бираче. Та по-

дела тако је уметно удешена, да су н. пр. Црепају,

која је најближе Панчеву, али која је српска ба-

цили Уздину, а Ковачицу, која је словачко еело и која

је најјближе Уздину, бацили Панчеву. Било је то тако

прорачуњено, да при тој подели није смело ни једно

село више докн Панчеву, јер да ее и само једно село

српско додало Паичеву н. пр. Црепаја, да би онда

Срби имали превагу. Главна је била цељ да се Пан-

чево паралише, јер по тој новрј подели, Панчево са

придодатим несрпским општинама могаше имати само

слабу половину српску; те тако Панчево није мо-

гло више бирати Орбина посланика.

Погато се није, знало како Срби стоје у уздииском
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срезу и хоће ли моки без водства паниевачког у из-

бору успети, то буде др.
Полпт.

поред уздинског

среза, још и у шајкашком изборпои срезу кандидован.

Но
преко сваког очекиваља. уздпнски изборни срез.

одржа сјајну победу, јер др. Полит буде огром-

ном векином гласова за посланпка изабран. Али пошто

је Полит уједно п у шајкашком пзборном срезу био

изабран, то му је ва.вало бирати међу та два среза.

Полит се одлучп за уздинекп срез, нарочнто зато. што

су у њему његови стари бпрачп, којп еу га по трећи

пут бирали и из узрока, што је у Уздину имао далеко

веку векпну него у Тителу. Но ус.вед одступа Полп-

товог у шајкашком срезу, српска народна скранка прп

др_угом избору подлегне п владнна странка победп*).

Но у другим изборнпм срезовима српским, испалп

су били избори протнв сваког очекпвања саразмерно

добро. У Оомбору буде др. Ника Макеимовик, у
Но-

вом Саду Антоније Хаџпк, а у Кпкиндп Миша Оабо-

вљевић изабран, овај последњн иетина под ФИрмом

владиног кандидата, али у ствари
била је победа на-

родне странке. Напротив у Турском Бечеју, у
Т. Ка-

њижи и у Белој Цркви пали су кандпдати српске

народне етранке.

Орпеки поеланици, чим ,еу се при отварању угар-

ског сабора у Пешти састали, почели су се саветовати

о нацрту адресе, коју су миелилн поднети сабору. Ga-

став тога нацрта бно је поверен дру Политу. При

саветовањима учествовао је и Миша Сабов.вевпк, али

адресу потппеао није, јер је тада још бно уписан у

владином клубу.
Пошто је тада била окупација Босне п Херцего-

вние на дневиом реду, и пошто су ее адреее свпју

*) Бпо је против Лаз<l Костића изабран др. Стојковпћ пз Сомбора,

који је после на сабору утарској влади пребацгго „ввдшсу погрешку“, што

jon( пре
10

годпна није увела шгшарокп језик у српоке основне школе!
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мађарских странака са том темом бавиле, то се нара-

вно и адреса ерпских посланика највнше том темом

бавила.

Та адреса је гласила:

Адреса посланика српске народне слободоумне

странке на угарском сабору.

„Ваше царско и апостолско краљевско

Велинанство ! Сакупљени сабор примио је престолнт

беседу Вашег Величанства с оном оданошћу и насле-

ђеном веЈОношћу, којом увек прима милостиве речи

свога крунисаног краља за благо домовине.

У овом озбиљном времену, у ком народ од својих

изабраних посланика захтева, да пораде да се спољаш-

ње и унутрашње стање поправи, своје жаљење

изразити, што се влада, која је позвана да са сабором

заједнички ради, само у привременом стању налази.

Ту оскудицу осеВамо нарочито на оиом меету у

нрестолном говору, које напомиње велеважну етвар

окупацију Босне и Херцеговине.
Како нисмо обавештени о смеру источне поли-

тике наше монархије, то нам ово бригу задати мора.

Да окупација Босне и Херцеговине, као свршено

дело, није ни од каквог даљег замашаја, наша патри-

отска брига била би мања; али ова окупација стоји

у свези са свима заплетима великог источног питања,

које су у свпма својим Фазама од таког великог зна-

чаја, да им се замашај догледати неда.

Да нас не мори та патриотска брига, могли бисмо

умирени гледати на подузеке, које је предузето у ко-

рист цивилизације, а које је нашој војсци нову' славу

донело. Наше потпуно признање заслужила је она

храбра војска, која је, бореки се еа тешким неприли-

кама, савладала све тегобе и с успехом извршила те-

жак посао око окупације. И они хришкански народи,
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за које су наши синови пјзонили евоју племевиту крв.

твек ће се са највеком захвалношку. секатп племенпте

намере Вашег Велинанства.

Но ма да с умирењем гледамо на витешка дела

наше храбре војске. и ма да се радујемо, што cv

хрншкански народн у Босни н Херцеговишх ослобоне-

ни од тешкога јарма турског: ипак нам бригу задаје,
што не знамо камо смера источна политика name мо-

нархије. Не знамо, да ли је та окупацпја пзраз неке

велике мисли, нли је само' излнв неких претходних

мера ?

Нпје првпна, да је наша монархија примила на

себе, да вршп на истоку културну миеију. Када су

се оно валн турске поплаве разбнлп о стене Беча и

Угарска ее ослободпла турскога гоеподарства: наша

монархија пошла је све впше п више пстоку, борећп
се за узвишену мисао за ослобођење хришћанских

народа.

У то доба била је наша монархпја обрана п за-

штита хршпћанских народа на балканскрм полуострву.

који су ее надали сретнијој будућноетп од наше мо-

нархије.

У то доба етајала је наша монархија на оној ви-

сини, на којој стоји свака држава, која вршп културну

миеију.

Да је та мисао била узета за правац прп данаш-

њој окупацији Босне и Херцеговине, и да је та оку-

пација спроведена према же.ви онпх народа ове монар-

хије, који желе да им ее браћа ослободе турског на-

си.ва окупација Боене и Херцеговине била би природиа

поеледица те струје од еветеко-иеториске важности.

Али окупацпја показује ее у виду еа свпм другом.

Готово је цео век томе, од како источна политика

наше монархије иде другим правцем.
Она источна по-

литика, која је за времена Евђена Савојског, за мерило
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слЈЖила. из темеља се променнла од оно доба, од како

се Руеија понела. ширити на дољљем Дунаву. Наша

монархија сметала је да се хришћански народи ослободе,

и поставила је за начело да се одржи турска држава.

Али пошто су v пркос свима тим препрекама пони-

кле мање хришћанеке државе, које су као кристализа-

ционе таике позване, да замену Турску, и пошто се

турска држава није могла више одржати: монархија

наша није имала смелости, да промене правац у својој

истомној политици и да пође преШшљим путем, него

се стала колебати и тамо и амо, па је хтела час да

одржи Турску, час да ослободи хришканске народе,

час је хтела пријате.вство, а час рат с Русијом.
Па тако се чини, као да је п садашњој окупацији

Босне и Херцеговине тај исти смер.

Нема сумње, да је аустро-угарска у оном тре-

нутку, кад је одржање Турске постала ствар немо-

rvfena, позвана била, да очува своју интересну сферу

на иетоку: али пут освојења ни]е згодно средство за

то. Да Аустро-Угарска очува своју интересну стеру,

дово.вно је. да суседни хришћански народи, који су и

онако по различитим заједничким интересима, у обзиру

трговине, у обзиру грађења путева и жељезница, и

на поелетку. по живом духовном саобракају и тако на

нас упукени : у нашој монархија нађу наслона за своју

самосталност.

За велику државу од тридесет и шест милиона

становника није од велике важности нити од опасно-

сти, ако јој у суседству поникне хришћанска државица

од три до четири милнона становника; али од велике

важноети може бити по нашу монархију, ако ta мала

држава нађе заштите за своју самосталност у аустро-

угарекој монархији, и ако тиме буде везана за инте-

ресну сФеру наше монархије.

ОкупациЈа Босне и Херцеговине као што из-

-26
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гледа, предузета је из противних побуда, у ко.шко ее

на то ншло, да на границама наше .монархије не по-

никне така мала држава, а тнме је опет то тчињено,

да окупацаја у очима тамошњих хришканских народа

тако изгледа као да није предузета у њпхову кориет.

него против њих, окхпација пак у том виду, са евп-

ма своЈЕМ поеледицама, најопаснпја је. Хришканскп на-

родп балканеког полуострова видеки у опаености ево-

ју самоеталност, сложвли би се еви редом протпв Ау-

етро-Угарске, и на иослетку бацили бп се у нарупја
баш оној држави, које утицај наша монархија хоке

да ограничи. Окупацијом у евима њеним последи-

цама постигло би се баш оно, што се хтело препре-

чити, а најмање би се разбистрио одношај према Ру-

сији. Ако би ее дало помислити да је окупација

последпца еклоп.веног уговора са Руеијом, онда је

излишна, ако је пак поникла из непријате.вства про-

тив Руеије, онда се одоцнпла и врло је прикладна, да

нашу монархију сурва у вртлог недомашнпх заплета.

А иаша монархија потребује мира, да бп се мог-

ли умалити тешки терети. Од свију разлога, којп се на-

воде против окупације најважнији је материјално стање

наше отаџбиие. Окупација нпје скопчаиа еамо са тро-

шковима на војску, него изискује силне издатке за

поправку етања тих јако занемаренпх земаља.

Ако је окупацији у смислу берлпнског овлашћења

та цел, да тамо створи бо.ве прилике, то је ово са

гледишта цивилизацмје заиста племенит задатак: али

отуда иароди ове монархпје немају никакве непосредне

кориети, него се еам-о гомилају теретп, који су и онако

лрекомерии. Ми можемо, истина, да вршимо племе-

нити задатак, који нам, је у смиелу берлинеког овлаш-

кења новерен, алн плодове нашег труда могли би

други уживати и на тој оклшацији по свој прилнци

могле би нам захвалне бити еамо Орбија и Црна Гора.



Оматрали ми дакле с које му драго стране оку-

пацију, не можемо одклонити нашј патриотску бригу,

да је та окупација по нас или опасна или сувишна. А

што је та окупација у пркос свему томе спроведена,

само се може приписати погрешној унутрашњој по-

литици.

Ако окупација води анексији, то се такова само

тако може замислитн, ако се поведе источна политика

великога замашаја. која te се винути далеко преко

граница Босне и Херцеговине. Таква, и ако с великим

опасностима скопчана политика, могла би се спровести

само у том случају, када би унутрашњ-ој политици

наше монархије за основ служио еловенски живаљ.

Из анексије Босне и Херцеговине дакле, могло би се

временом изродити велико унутрашње питање.

Али окупација била је представљена као да је

превентивна мера против словенског живља. Но
у том

облику утиче најопасније на унутрашњу нолитику наше

мопархије, јер садржи у ееби неповерење према сло-

вевеким народностима.

А то неповерење, које на све стране гледа уну-

трашње непријатеље, употребљује мере, против
Сло-

венима, које су излишне. и које само огорчење изази-

вају. То неповерење тако је велико у Угарској, да

хоБе да сатре у корену сваку тежњу словееских на-

рода за њиховом народном просветом. То неповерење

дотле је дошло, да је нарочито Србима земаљским

законом осигурана автономија у црквеним. школским

и Фундационим стварима изложена непрекидним повре-

дама; шта више, државна власт приликом нсточних

заплета. употребила је у јужној Угарској и тако на-

силне мере, које су личну слободу појединих грађана
без икаквог повода иа најгори начин повредиле.

Такве мере најмање су оправдане у Угарској.
Словени, и у опште све народности у Угарекој, саве-
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сно врше евоје државне и грађанеке дужности и осе-

ikajj тако исто патрпотично као п оста.ш грађани ове

домовине, уверени бЈДуки, да ke тек тако синјти

лепшп дани овој отаџбинп, ако их провејавао буде

дјх братеке слоге. Тежње народности креТу се у ок-

вир Ј јединства државног и устава тгарског; а што

желе, да им се никакве запреке не чине развитку њи-

ховог културног живота, и што хоће, да оепгурајт

своју народноет j оним муниципијама, j којима еу j

већини то још не стоји j оиреци нитп са држав-

нпм једпнством, нити еа уставом тгарекпм; а што им

се и те тежње јиисјјј ј грех, то се може прпппсати

оном неповерењу, које пропстпче из садањег сустава

државног.

А тај сустав државнп, који није основан на прп-

роди својих становника, није j стању створпти здраве

одношаје нити j монархијп, нити v Угарској.
Свака она држава, која према већини својих ста-

новника нема поверења, та признаје да нема вере j

своју ОЈДЈћнОСТ.

Срећом што cj народи v оврј монархпји v опште.

а грађани ове домовине нарочито проникнути оним па-

триотизмом, који he савладати све незгоде, патрио-

тизам, који је уједно иајбо.ве јемство за лепшу бу-

дукност.

Тај патриотизам, руковођен очинским намерама

Вашег Величанства, произвешке оне природве одно-

шаје, које желимо да се што пре остваре на корист п

благо монархије и наше њубљене домовине.

Да Бог благослови и поживп Ваше Величанетво.

Верно одани на eaoopv нскупљени народни по-

сланици.

Та адреса билаје v сабору врло паж.виво саелушана

и први пут, од кад еу Срби адресе предавали, бтде од-
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ређено. да се та адреса штампа и ме|у чланове сабора

раздели. Пештанске и бечке новине, особито ове по-

следње јако су се занимале са том „адресом на-

ро дноети,
11

неке бечке новине донеле су читаву

адресу као телеграм.

Ту адрест српских посланика попратио је др.

Полнт беседом, која је гласила:

Беседа дра Мпх. Полита-Десанчића

у адреској дебати 17. нов. 1878.

(По стенограФији).

„п оштов ан и дом е! Оно стање, што су га ство-

рили за Угарску источни догађаји, од таког је вели-

ког замашаја, тако засеца j сам државни живот, да ја

једва налазим j повесници fefapeKoj тежег и важнијег

стања; мени се тако чини, да cj источни догађаји

произвели онј обртну тачку, што ју је Угарска хтела

избећи, кад је године 1867. Јчинила поравнање с

Аустријом. Али догађаји, па и цела источна криза

потирl)ЈЈе, да се та обртна тачка није дала иабећи.

Та обртна тачка морала је наступити у оном тренутку,

када се започело решавати источно питање, када је

источна Европа почела добијати други облик. Према

том преображају заузела је Угарска неприродно ста-

новиште, у колико је у опреку дошла са свима наро-

дима источне Европе. То је погрешка, тако велика

погрешка, да се више не може поправити, јер је учи-

њена против правца угарске повеснице. Цела пове-

сница Угарске, њен цео развитак стоји у тесној свези

са источном Европом. Готово би се могло реки, да

је повесница источне Европе у мало не то исто, што

и повесница Угарске. Угарска је дакле затајала своју

прошлост, кад је у опреку дошла еа источном Евро-

пом. Угарској је ваљало ики оним путем, што јој је

прописала повесница. Али изгледа као да се мађар-
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скп народ није много уздао у своју мок. да није имао

доста резигнације, да склопи прпјате.Бство са ман.им

народима, те да тиме утиче на развитак велпког петоч-

ног питања. Тај утицај, поравнањем од г. 1867., пре-

нела је Угарска на Аустрпју, и садање стање сведочи,

да не може говора битп о еамоеталној мафарекој по-

дитици. Утицај, што га даје XII. зак. чланак од год.

1867. Угарској на епоњашњу подитику, учинпле cv де-

легације са свпм илузорним. ГГрпрода и оастав тих

делегација чини могућним то, да ее може водптп по-

литика, коју не може контролиеати нп једно од зако-

нотворних тела у монархпјп. Та, од оба парламента

са евим независна политика показала се најјаенпје оку-

пацијом Босне и Херцеговпнел
:

„Да ли одговара та политика интерееу мађар-

ском?“

„Било је време кад су петочнп народи желнлп 1 гар-

ској што већу еамосталност, што већу незавиеност за то,

да буде што независнија у евојој спољашњој политицн.

То је било време поеле октобарске дппломе. Псточнп

народи пратилп су с интерееом угарску уставну борбу.

уверени будући, да ће Угарека, која се толико борпла

за елободу, по повратку свога уетава. потпомагатп

а не сметати да се источни народп ослободе. Хр-

ватска и све народности у Угарској потпомагали су

Мађаре у тој уставној борби. Шмерлпнг нпје био у

стању, да на карловачком конгресу створи странку за

рајхсрат. Хрватски сабор био је више пута распуштен,

што ннје хтео да бпра поеланике за рајхсратА

„Сада пак излази, да би та етруја, која је пшла аа

тим, да Угарској задобије што већу еамосталност,

што већу незавиеност у спољашњој полптици, —та

струја да је овладала, да би етворила политику, која

би још већма управњена била на то, да се Тур-

ска одржи. а не да се ослободе хришћанеки на-
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рбди. Превариди су се источии вароди, али су се

преварилп п Мађари. јер поравнање од год. 1867.

није им осигурало оно, за чим су билн тежили. Оку-

пацпја Босне и Херцеговине сведочи баш најјасније,

да не може говора бити ни о самоеталној мађарској

ни о немачкој спо.вашњој политици, али да се у место

тога води аустријска спољашња политика. која се не

обзире ни на какве специјалне интересе. Тп специјални

интереси као што се са мађареког гледишта мислп

захтевали су рат. с Русијом, захтевали су, да монар-

хија као велика еила у вагу метне сврју снагу, да оело-

боди Угарску од баука словенеког, или такозване пансло-

венске опасности. Ја еам уверен, да ба~се гро®
Ан-

драши, као Мађар, обазрео, да је само могао, на те

специјалне интересе, да би повео и рат против Русије,

да је то ишло у прилог нашрј монархији; али тради-

циона политика ауетријскл никад није хтела рата

с русијом. Само ваља проучити 'развитак нсточног

питања, па ћемо се уверити, да Аустрија не може

повести рата против Руеије. Није се заратила с Ру-

сијом ни онда, када еу прилике врло згодне биле за

то, н. np. за време кримскога рата. Не давно су из-

дана писма, која су једно другом писали Катарина 11.,

Јосиф 11. и Леополд 11., па м уговор склопљен у Рај-

хенбаху год. 1790. Ваља ово прочитати, па се лако

даје разјаснити уговор садањи у Рајхштатс. Тради-

циона политика аустријска увек је за тим ншла, да се

створи договор са Русијом. И сам кнез Метерних,
који је држао, да лежи у пнтерссу Аусгрије, да се

целокупност Турске одржи. а да се хришкански народи

никако не ослободе, није могао доследан остати тој

сво.јој политпци. Морао је попустити и споразумети

ее са Руеијом у погледу источног питања, јер му ;е

iiomoli њена потребна била против западне Европе. II

данае. поштовани доме, окупација Босне и Херцего-



вине једва ее даје друкчије разјаенити. до као пос.ве-

дица компромиса са Русијом. (Истина! Тако је! на

крајњој девици)“.

„Ал-и може бнти, да је ова окудапија управ.вена

против Русије ? Кад би то тако било, онда је та оку-

нација врло касно дошла и врдо је прикдадна за то,

да нашу монархију стноврати у понор највећих за-

пдета. (Тако је! с леве стране). Шта је управо

цељ тој окупацији? Да ли је це.в оевојеље, или да се

очува само интересна c®epa? Ако је це.в освојење,

то ће се хрпшћански народи томе протпвити. и впде-

Ри.да им је самосталност у опасности. скдопиће савез

међу еобом на чптавом балканском подуоетрву против

Аустро-Угареке. Ја не велим. да не бп могла наша

монархија, као велика сила, тај отиор сломпти. еавда-

дати, али евако ће ми допуетити, да би нам те покра-

јине још много веће брпге и опасностн задаваде него не-

када Ломбардија и Млетца. А најглавнпје је у томе то,

што би се ти хрпшћански народи на послетку бацили

у наручија Русији, и тако би се баш оно постпгло,

што ее није хтело. У опште узалудна је. то мука по-

миш.вати, да смо ми у стању на пут стати развијању

самоеталности хришћанскнх народа.
Оила и прилике

учиниће. да ће се ти народп пре или после осдободити

и једва да ћемо ми брати плодова наших ведиких

жртава.
“

„Верлинско овлашћење поверава нам, да вршимо

пдемееити задатак. Заиста је племенито дело, да те јако

занемарене зем.ве у ред доведемо, да у њима културу

ширимо; али ја не верујем, да има у оврј саборници

кога, који би знао израчунати, крлико ће то нае ста-

ти. Ваља само загледати у те земд>е. У њима треба

све тек створити.
Па

онда долази аграрно питање.

Таквог одношаја између спахије и сиротиње раје нема

у цедој Европи. Тај одношај нити је чисто урбари-
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јалан нити закупни. Да ли ћемо м'и давати откупе за

растерећивања земаља ? или ће то чннити хришћански

сељаци? Ако ћемо мп то чинити, где еу нам новци?

ако ће раја,- одктд у сиротиње раје новаца, да плаћа

порез на то?“

г
Ако Аустро-Угарска п изведе j смислу берлин-

■ског овлашћења поверени јој задатак, па у освојеним

земљама заведе ред и приступнима их учини за кул-

туру: мени се ипак све некако чини, да fee нама на

тим нашим жртвама на послетку еамо Србија и Црна

Гора захвалне бити. (Жив смех на левој страни.)

Ако окупација иде на то, да се осигура интересна

СФера наше монархије, онда велим, да освојење није

згодно ередство за то. Доста је, ако ти хришћански

народи, ако те мале државице, које су по својим раз-

.личитим суседним одношајима и тако у свему упућене

на нашу монархију, нађу сигурног наслона у нашпј

монархији за своју независност, за своју самосталност.

За нашу монархију са тридесет и шест милиона ста-

новника не може бити од велике важности и још мање

од опасности, ако ее створи у суседству каква мала

држава. Али може бити од важности ако те мале

хришћанске државе нађу обране за своју самосталност

у нашој монархији и ако тиме буду везане за интересну

■сФеру ове државе.
“

„Може бити да би се могло реки: кад су српски

иоеланици против окупације, то да је најбољи разлог

за окупацију. (Веселост, смех.) Ја се, поштовани

доме, не сумњам, да ће се влада, а и чланови из владине

странке послужити тим разлогом; али ја ипак велим,

да окупација, ах-со је поеледица неке велихсе замисли,

води анексији, и то не само анексији, него политици

од оног великог замашаја, која ће се проетиралш ван

граница Босне и Херцеговине. А та нова велика по-

литика аустријека не може се ни замислити, ахсо се
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унутрашње- стање наше монархије не удеси на осно-

нима словенског живља. (Гласови еа крајње левпце:

Аха! Чтјмо! Чујм.о!) Ако се поведе така полптпка.

ми Словени не ћемо имати против ље нпкаквог лриго-

вора. (Глаеови на крајњој левици: Верујемо!)
Али најлошнји је разлог кад се вели, да је цела

окупација предходна мера против
Словена. Ко је то

изрекао не верујем да Је промерио значај тпх речи.

Кад држава, као што је наша, уђе у Босну, тамо при-

несе жртве, па кад за ту окупацију вели. да њоме иде

на ослобођење, и кад друга влада, која има утицаје-
на епо.вне поелове наше монархпје. опет то вели, да

Је та окупација претходна мера протпв Словена: то

онда толпко значи, да то није ослобођење, него ново

подјарм.вење. “

„Поштованп доме! Ја мислим, да ни Једна влада.

која има у држави словенских становника, не би смела

реКи, да Је окупација као предходна мера управ.вена

против словенског жив.ва. Тиме то вели, да нма не-

поверења у евом рођеном становнпштву. а неповерење

може да буде од штетног утицаја на унутрашње етање

наше државе. То од прилике води на то. да влпда

свуда назире унутрашње непријате.ве и да употреб.вује

таке мере, које су еа свим излпшне, али коЈе ЈоЈ по-

мажу, да дође до неког популаритета, ма да те мере про-

изводе огорчење у
Словена. К-ако се пначе без тога

поступка дају разјаснити разлачне мере, које плада

предузнма протпв Словена. А другим државама. у

којима народи својим новцем дижу школу и просветне

заводе, влада им у свему на руку пде. А Агарскрј

уништуЈу се таке школе и проеветни заводи пз самога

неповерења. Да нема тог неповерења, одакле би се

иначе могло протумачити, да влада, Србима законом

ујемчава права у школским, веропсповедним и Фунда-

ционим стварима ногама гази и непрекидно вређа. Ода-
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кле би се иначе могло протузхачити. да је влада при-

диком догађаја на истоку употребида j јужној Угар-

ској и такве насидне мере, којима се на најгрубљи на-

чин повредила лична сдобода графана."

„Поштовани доме! Има ли разлога, да Ди ее могу

оправдатп такве мере? Та народности савесно и верно

врше своје државне и грађанске дужности. Њихове

тежрве крећу се увек у оквиру државног јединства и

угарског устава.
Онп не траже посебни државоправни

положај. Ако пак желе, да се на просветном пољу

могу сдободно кретати, ако желе устаиним и закони-

тим путем својој народности значаја прибавити, то није

у противности нити са државним јединством нити са

уставом зема.Бскнм. Али кад им се у грех уписују и

те тежње њихове, то је доказ, да то неповерење про-

истиче из самог сустава државног, а то није здраво

већ бодесно стање.“

„Држава. која је неповер.вива према већини својих

становника, признаје, да нема вере у своју рођену бу-

дућноет. Баш догађаји на иетоку могли би бити као опо-

мена, да' држава, која нема поверења у својим станов-

ницима, која није основана на ирироди својих станов-

ника. да така држава нема опстанка, нема будућности.
На срећу, што становници Угарске имају више домо-

љубља него влада, која с неком ревношћу хоће све да

потлачи. Адреса, коју сам ја са моји другови предао,

баш на то иде, да овде у земљи буде мир, братска

љубав и споразум меШ грађацама али, исто тако хоће

и мир и љубав са суседним народима. Пошто пак

окупација прети миру у сваком погледу, то смо и ми

против окупације. Препоручујем, да се прими наш

предлог за адрееу.“



Адреска расправа била је само почетак оби.тате

„кампање" за српске пос.танике на угарском еабору т

еаборекој периодп г. 1878—1881. Долазиле су ствари,

што cv се понајвише тицале Орпства, као питање Бо-

сне и Херцеговпне, увађање мађареког језика у основ-

не шко.те, промена v нашој јерархијп пт. д.

Посланици српски v саборској периоди године

1878—1881 имали cv обилата поела.
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XIV.

Шкточне стварџ ‘. Расирава о берлинском уговору.

Беседа дра Мих. ЈЈолгст-ДесанчиЛа дана 26. марта 1879.

о иоложају на истоку. Тежњв за „културним једин-

ством мађарским“; мараризаџија у основнџм школама;

законскџ иредлог о том. Солидарно држање народно-

сти иротив тога иредлога ириликом осмодневнерасираве.

Беседа дра
Мих. Полит-ДесанчиЛа дана 2.9. аирила

187.9. —• Окуиација Босне ш Хер-цеговине иред угарским

сабором. Беседа дра Мих. ЈЈолит-ДесанчШа од 14.

новембра 1879. о иджвеном и аграрном (ремљшитном)

иитању у Босни и Херцеговини.

Од доба великог руско-туреког рата, а затим из-

ведене окупације Босне и Херцеговине, источне етиари

биле су врло често предмет расправе на угарском са-

бору. Мађари су били противници окупације Босне и

Херцеговине, наравно дакле, да све оно, што је са том

окупацијом етајало у свези, да је наилазило на највеће

негодовање мађарско. Уговор, који је после источне

војне дана 13. Јула 1878 склоп.вен међу велесилама у

Берлину, знаменити берлински уго во р променуо је
битно Оан-СтеФанеки

мир, склопљен међу Русијом и

Турском онај уговор мира, кога су Руси Турској

диктирали, кад су допрли под зидине Цариграда. Бер-
лински уговор у својој XXV. тачки, био је иравни наслов

Аустро-Угарској за окупацију Босне и Херцеговине. Тај

берлински уговор требао је да се уврсти у законске
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чланке Угарске и расправа о њему дошла је пред

Јгареки еабор месеца марта 1879. Наравно, да cj све

опозиционе странке мађареке опет гпотребиле прилику

да се најодлучније изјаве против окупације. те по томе

,да одрекну привољење, да ее тај тговор уврсти у

законске планке Угарске. Српском гледншту морало

је годитп, што опозиција мађарска то становпште зау-

зима у питању окупацпје Босне п Херцеговпне. Но

мађареко становиште колико је бпло
лротивно окупа-

цији, то је ипак било протпвно и српском становпшту.

а особпто је било непријате.вско руеком упливу на

Балкану. Са српског становпшта морало се показатп.

да су се псточне ствари морале онако развити. као

што су се развиле и да су симпатије балканскпх Сло-

вена за Русију сасвим наравна поељедица заузимања

Руеије за елободу балканеких Славена. јер ее Европа

за Хришћане на истоку ннкад заузимала није.

Ту је мисао развио др. Полпт у беседи, коју је

том приликом држао.
Та је беседа гласила:

Беседа дра Мпх. Полпта-Десанчпћа

26. лигрта 1879.

(П о стеног раф и ј и.)

„Поштовани доме! Када ее међународан уговор

од европеке важности, као што је берлински уговор.

подаспре законодавиом телу Угареке, то зацело да

овај сабор не само да има право, него пма п дужност

да. расправи такав уговор п да у име Хгарске евој

суд о њему изрече. Знам ја, поштованп доме, да се

може рећи, да је читава расправа о берлинском уго-

вору неплодиа, јер се свршени чпнова не дају више

иЗменути: окупацаја Босне п Херцеговане свршен је

чин, добивен мандат у берланском уговору нашао је

своје извршење. Ал ако би и била ова расправа у

том обзиру неплодна, то је она ипак врло важна, јер



са овозх расправом ва.ва констатовати, да читава 5 -

гарска без разлике народноети не одобрава досадашњу

источну полптику. да оеуђује мандат берлинског уго-

вора у обзирз" окупације Босне и Херцеговине. (Гла-

сови : чујмо ! чујмо !)

„Овај мандат може бити од неизмерних пос.ве-

дица особито у обзиру Угарске и мађарског плем§на.

Берлинскн уговор није решио иеточно питаље. век га

је још већма заплео. Европока дипломација, која је

око тог уговора радила, о њој се може рећи оно, што

се казало о Бурбонима, да т течају времена ниеу „ни-

шта научили, а ништа заборавили,“ Онако исто, као

негда на бечком конгресу год. 1815. што је диплома-

ција располагала о судбп народа без да је питала за

же.ве и потребе тих народа, тако' и берлински кон-

грес расположио је о народима на истоку, без да је

њихове же.ве и потребе у обзир узео.
А тако исто

поступала је дипломација са париским уговором год.

1856. Хтела је на истоку да створи неку сталну др-

жавеу систему. Данас пошт. доме, о париском уго-

вору нема више ни говора, јер тај уговор није у об-

зир узео потребе и одношаје источних народа. Један зна-

менит Француеки писац Ролен Жакмен вели, да је грдан

грех, што је за тај париски уговор, који се сада као

велика заблуда доказује толика племенита крв по-

текла j кримеком рату. И заиста пошт. доме, цео па-

риски уговор јесте велика заблуда. А та заблуда се

састојала у томе, да Европа није знала заменути ни

чим онај одношај, који се развио међу Туреком и Ру-

сијом. Велика је погрешка, што Европа у читавом

источном питању није знала заузети друго становиште,

до само негативно т. ј. паштила се свагда само за то, да

одстраии Русију од балканског полуострва, али какву

позитивну мисао, чим би ваљало Турску заменути, та-

кову позитивн}г мисао Европа није имала, а чинп се,
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да још ни данас нела. Нема је не за то, што можда

неби се нашле стихије. које би могле баш у интерест

Европе заменути Турску, него за то нема позитпвног

плана Европа, што је иепуњена неповерењем према Ру-

сији, и што је то неповерење пренела п на истонне на-

роде. Париски уговор мислио је да ће најбоње тако

уредити источне етвари, ако гарантпра целокгпност

Туреке, која би онда сачињавала неко неутрално зем-

.Биште, које би најбо.ве одговарало разним интересима

европскнх држава. А да Турека не буде воше анома-

лида ме|у образованим европским државама. ва.вало

је Туреку реФормама цивилпзовати, па за то је па-

риски уговор примио ТурскЈ у тако звани „евронски

концерт.“ Но ово је била огромна заблуда. Нееретни

експеримент са Туреком трајао је 20 година, док се-

Европа није уверила да је Ттрека неспоеобна за.

реФорме. РЈсија има ту задовоњштину. да пре него

што је потегла мач протнв Турске, п што је дошла

под зидине Цариграда, да је Европа још пре до уве-

рења дошла, да је Турска неспоеобна за реФорме, m

да је проиграла ираво опстанка међу цивилизованим:

државама. У Енглеекој они државници, који су се -за.

време крпмскога рата одушев.вавали sa Турску. као

Гледетон. Гренви.в, СтретФорт. 11 ГеФтсбери и многм

други, сломилн ev пнлицј над Турском.
£!

„Много пута сам слушао у овом caoopv оно. што

је пређе и j осталој Европи била оишта Фраза: та мп

ниемо непријателш источних хришћаиских народа, само-

не ћемо, да ти народи потпадну под област Руеије.

Али ја питам пошт. доме, шта је та Европа за пуних

20 година у корист источних хрииЉанских народа

учинила? Били cv j Турекој присутни иосланици ве-

ликих сила, разни конзули, па ипак Турци њима на.

очиглед робише. мрцварише и убијаше источне Хршп-

liane. на ако је који послаиик илп конзјл о томе својој.
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влади истшшти извештај дао. то је био за то ткорен,

шта више ја знам један слуиај, где су једног консула

ради иетинитог таквог извештаја за казну преместили

на другп консулат. Па кад је то тако, питам ја по-

штовани доме. је ли чудо, да ти несретни народи, са

свим напуштени од ЕвЈзопе, упра.ве своје погледе на

Русију. За то ја велим, да Ру.сија ннје поведа

рат против Турске, да би на балканском полу-

острву све по старом остало, и да би башибозуци

по Бугарској и другим турским ПЈ)овинцијама газдо-

вали као и пре.
Свима тима одношајима на истоку

нису криви источни Хришкани, није крива РусиЈа. већ

је крива Европа, што нема позитивног програма

за решење источног питања. Па кад је Русија са

својим четама под зидине Цариграда дошла, те се

Европа уплашила од руеког надмоћ.ија, опет није знала

ступити са позитивним програмом за решење источног

питања, већ се опет ставила на негативно становиште,

т. ј. да само одстрани Руеију са балканског полуо-

тока. Наравно. да то овај пут није лако ишло. Вањало

је Русији рат огласити, те руске чете са Балкана

истерати ово се пак и самој Енглеској видило врло

рескиран посао. За то се није могло на ино Европи,
већ мораде попустити Русији. Али како? На начин,

да није задовољена ни Русија, ни Турска, ни хриш-

ћански народи, ни нико на свету па ни сам гроФ

Андраши. То је садржај, то је смисао берлинског

уговора.

Г)

Па сад нека ми је допуштено, пошт. доме, да раз-

гледам тај берлински уговор погледом на нашу монар-

хију, погледом на нашу отаџбину. Кад са берлинским

уговором нису задовољне уговорајуће странке, питам

ја, ко је у нашој монархији задовољан са мандатом

берлинког уговора у обзиру окупације Босне и Хер-

цевовине? Је ли задово.вна УТарска? Циелајтанија? Је

27



cv ди задово.БНИ Мађари, Не.мци. Славени? Ја не поз-

најем народа у нашој монархији. који би се сагласио

са окупацијом. II сама браћа Хрвати, који су се пс-

прва одушевљавали за окупацију данас већ имају дру-

го мњење. Па кад нема народа у монархпјп, којп се

саглашава еа окупацпјом, п кад је јавно мњење vУ~

гарсоој тако глаено осудило октпацнјс, а она се ппак

против тог јавног мњења извела то је ово заиста

појава, којој ја примера не знам. Шта више, нашла се

и уставна влада, која је примпла одговорност за

то. Ја ово могу назвати само изигравање уетавности

од стране оних, који би п без парламеета оно чинили,

што сад чине. (Одобравање на левицп.)“

„Морам овом приликом споменути правцу страну

ваљаноети или неваљаности берлинеког уговора, о ко-

јој се овде у еабору толико дебатовало. Да лп међу-

народнп уговор има правоваљаности само са одобре-

њем парламента то је по моме мњењу по све тео-

ретично питање. У теорији пошт. влада пма право.

Међународне уговоре еклаиати, то је емпнентно право

владара илн поглавице државе. Beli епо.вашња Форма

међународних уговора то доказује Сви ти међуна-

родни уговорп имају једну Форму, па ее у тој Формп

види, да међународии уговор не ск.гша држава са др-

жавом, ввћ владар или поглавица државе по евоме пу-

номоћнику. Кад се берлински уговор склапао, Фран-

цуека је већ била република, па ипак није Француска

као држава и република склопила тај уговор, већ

претседник републике по својим пуномоћницима. То

тако стоји у теорији. У пракси то нема важности,

јер у уставној држави нпје ни помислпти, да се може

склопити међународан уговор, коме је јавно мњеље

земље противно. Ја бих волео видити тог енглеског

министра, крји би саветовао круни, да еклаш међуна-

родан уговор, коме је јавно мњење Енглеске противио.
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(Одобравање с девпце.) За то ио мом мњењу ваљало

је да је опозиција овог сабора напала владу са те

стране, а не с тога, што је берлински уговор склоп-

љен без саизвољења угарскога сабора, јер j томе лежи

погрешка владе, што је против јавног мњења Угарске

склопљен берлннскп уговор. (Порицање на десннци.)

Ви поричете ово, господо, е па нека пошт. г. министар-

председник изјави овде j сабору, да мађарски народ

одобрава окупациЈЈ, па кемо видити, хоке ли и тада

гоепода посланици од владине странке јз владу битп.

(Веселост.)
а

„Што ее тиче окупације Босне и Хррцеговине ја

сам век при расправи о адреси имао прилику да изја-

вим своје мњење. Што сам онда казао, тога сам уве-

рења и сада. Аустро-Угарска нема самосвесну, одлучну

политику j источном питању. Од почетка устанка sep-

цеговачког, она се колеба на једну и на другу стра-

нј. 0 једне стране хтела би играти улогу ослободи-

оца према источним Оловенима, па у том обзиру за-

менути РјсиЈј, с друге стране пак заузима неприја-

тељеки расположај према истим Словенима. Бар друк-

чије не дају се растумачити речи пошт. г. министра-

претседника, кад је рекао : да је окупација стала но-

гом на главу змији славенској (гласови: панславенској).
То је етвар схвакања. Ја не знам, да ли је г. минис-

тар-председник тиме одговорио интенцијама, које овде

j сабору заступа. Ја знам само толико, да се у Бечу

ствар друкчије схвака, и да се тамо хоке да претста-

ви окупација као ослобођење тамошњег народа. Г. мн-

нистар-председник својом изреком учинио је можда и

нехотице рђаву јслјгј окупацији, јер је та изрека

велики аргуменат за тамошњи народ, да се може j том

обзиру позвати на изреку угарског министра-председ-

ника. Шретање са десне стране.)“

„Поштовани доме! Читава окупацнја претставља



се тако, као да је њоме што велнко постпгнјто. Ал

ја велим, ако је окгпација само превентпвна мера

по назору г. министра-председнпка, онда ја поштованп

доме не познајем жалоенију (njomornlt) политику, него

такову, (гласови с деена: oso!) јер онда ми према о-

ном народЈ не испуњавамо дрЈгу јлогј, до јлогј тав-

ничара, па за obj јлогј морамо још да трошимо мп-

лионе, и да проливамо крв ншинх спнова. (Одобравање

с левице.)“

„Па при сввхМ томе напору, јеемо ли ми кадри

предупредити слободу источних народа ? Morj ее те-

njKoke чинити, могу се препреке став.ватп. алп на по-

слетку слобода тих народа мора победптп. Берлпнеки

Јговор расцепио је BjrapcKj на двоје, али ја сам тог

уверења, да ke се читава BjrapcKa j пркос берлпнском

уговору сајединити, као што се v пркос цариском уго-

ворЈ, Влашка и Молдавија j једну РоманиЈЈ еаједани-

ла. Не давно је један поеланпк на скупштини у Трновх

рекао: Ваљада није дппломацпја читав свет, ва.вада

има поштених иарода, поштенпх љјди, који желе сло-

боду овога народа (веселост). Но ја велпм, поштовани

доме, да оно што је Русија на балканском полуострвЈ

стиорпла, да то Европа впше покварптп не може. Кад

ее коалиција против Руеије није могла створптп, кад

су руске чете под зидинама Царпграда биле, за цело

да се више никад неће створити. (Иетина! тако је! са

левице). Русија на берлинском конгресу није ее бојала

коалиције, него била је само изненађена држањем Ple-

мачке. Није гроФ Андраши променуо св. стевански

мир, веР кнез Бизмарк. Али једном се п одношај међу

Руеијом и РГемачком
мора рашчиетитп, баш погледом

на источно питање.“

„(Зни, који бране иеточну политику гроФа Андра-

шија, веле, да је дово.вно, што се Русија последњим

ратом ослабила, што је тако реРи сатарена, п што за
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мното годнна није способна за акцпју. Који ово верују,

ти не познају Русију. Једна огромна држава од 90

милиона, чије ее становништво сваке године са једним

милиоаом умножава. такову државу нису кадре осла-

бити жртве. што их је принела у последљем рату.

Наводи се као заслуга гроФа Андрашија, што је пре-

дупредио. да се Босна и Хердеговина није сајединила

са Србијом и Црном Гором. То да је велика заслуга?
Ово саједињење нстина осујећено Је, али на против

томе, пошт. доме, ено у најближем суседству нове-бу-

гарске кнежевине, која Је два пут п три пут већа него

СрбиЈа. Данас на балканском полуотоку има три сла-

венске кнежевине, које су упуРене Једна на другу,. и

коЈе fee Једна другу потпомагати.“

„Пошт. доме! Према овом положају на балкан-

ском пблуоетрву је ли у интересу Европе, да пречи

развитак тих малих држава? Ја мислим да .није. Пlта

више, ја мислим, да је у интересу Европе, да те мале

државе подупире. Истииа, то Европа не te никада

постићи, да те државе заузму неприЈатељски положај

према Русији, али довољно је. да ове државе xote да

бране своју самосталност и да не ke да се прелију у

РусијуА

„Но ако није у интересу Европе да спречава раз-

витак тих малих држава, то по мом најдубљем уверењу

Угарска, а наиме мађарски народ нема интереза, да се

стави у неприЈатељеки положаЈ према тима државама:

не лежи опасност за Мафаре од тих држава, веГ Је

опасност на другој страни. Ако АустриЈа хоРе да

тера источиу политику у великом размеру, онда за

цело пре или после мора се споразумети са Русијом,

па ако хопе на истоку да тера славенску политику,

онда без еваке сумње, мора се овде ослањати на сла-

венски живаљ, па онда се може догодити, да ће своју

унутарњу систему владавине морати променути, да ће
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морати заменути дуализам. са Федерализмом, те да te

моратп створити централни орган за царевнну, звао

се овај рајхсрат, делегација или конгрес, на свакп на-

чин по Мађарв повољно бити неће. Ја верујем, да

докле је гроФ Андраши министар спољних послова, да

се таково што догодити неће, али мени се иини, да је
већ положај гроФа Андрашија такови, за који вреди

она немачка изрека: „ег glanbt zn schieben uncl wird fe-

scboben.“ Ва.па са-мо знати, шта значи аустрпјека по-

литика. Свака
друга држава има народну политику.

Народну политику има Немачка, има Русија, има Фран-

цуска, има Италија, али Аустрија нема народне поли-

тике, нпје је имала, не he је никада имати, и не може

је имати. Аустрнјска полптика управ.ва се по околно-

‘стима. Јесу ли околности пово.вне за Немце, она тера

немачку политику, ако за Мађаре, мађарску, па ако

буду повољне по Славене, уверен сам, да се она неће

размишљати ни један тренутак, да тера славенску по-

литнку, а ва.па знати, да је иеточно пптање славенско

питаље (порпцаље, кретање, жагор с деена).

„Поштовани доме! Ва еада истина Ауетрнја тера

протуславенску долитику.
Читава окупација управ.пе-

на је против славенског живља. II баш због тога,

што за сада не велим за будућност, Аустрпја

тера протуславенеку политику п што је читава окупа-

ција протуелавенска, ја е моје етране не могу одобрптп

окупацију, па за то ие могу ни примитн берлински уго-

вор; не за то, што тај уговор не би био правова.ван,

већ што впдим у предлогу пошт. владе, да је са тпм

предлогом ставила питаље повереља, а ја према садаш-

њој влади поверења имати не могу. (Одобравање с

лева, кретање с десна).
11



Obv беседу Политову попратили су не само опо-

зицнони, него и владини лиетови са великим призна-

њем, Сви су морали уввдитп, да ]е цела истина, да са

берлинским уговором источно питање није решено.

Но највећи утисак како у сабору. тако и у новинар-

ству, учинила је она изрека Политова, да Европа за

решење источног питања нема позитивног него

само негативног програма. а тај се састоји у

том, да само отисне Русију са Балкана, и да ее не брине

дање. шта да буде са хрпшСанским народима балкан-

ског полубстрва. Оно што је др. Полит говорио про-

тив окупације Босне и Херцеговине, наравно да је

наишло на живо одобрење мађарске опозиције. Но сви

говори против берлинског уговора, нису користили,

јер Тисина векина навикнута све жмурекки примати, што

влада предложи. примила је и берлински уговор, а

код овога уговора није друкчије нп могло бити, пошто

је владалац тај уговор ратиФиковао. Сва расправа око

берлинског уговора била је теоретичне ирироде. Опо-

знцпја је ту расправу поглавито на то мпотребила, да

опет неповерење изрази према влади, што у своје доба

није звала окупацију предупредити.

На скоро после расправе о берлннеком уговору,

дође на дневни ред расправа о једном врло важном

предмету од много година најважнијим по немађарске

народноети. То беше зарсовСки предлог о увађагву

мађарског језика у осповне школе.

Од кад је у Мађара завладала мисао, да за „Ма-

ђарску“ није довоњно државно Јединство са мађарским

Језиком у управн и у судству, век да сви етановници

У гарске треба да знајуг

„државни Вађарски језик“, те

да се тим достигне и „културно јединство“ Мађарске
- од то доба и влада угарска и законодавство угар-
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ско, у ком стајаху својом огромном већином

као прави господари, упрегоше све сиде п сва срет-

ства, да путем законодавства мађаризацијл' као главан

задатак државе угареке распростру. не обзирлшп се

на то, да тај поступак вређа мидионе п милионе ст-

грађана Угарске немађарске народности.

Таке прпроде бно је законски преддрг о увађаи.у

маџареког језика у основне школе.

Према тим тежњама мађарскпм положај немађар-
ских народностп поетајао је-' све то тежи.

Поеланика немађарских пародности бивало је на

угарском сабору све то мање. С једне етране велика

преоија владина при изборнма, с друге стране безу-

спешеа борба са неједнаким оружијем, побудило је
многе људе (као на пр. Алек. Мочољпја п веТину Ро-

мана) да напусте борбу и да се повуку у паепвност.

И тако при маленом, управо незнатном броју народ-

ноених поеланика, Мађари ее осећаху на еабору као у

неком свом „породичном кругу“ ка.о што је то

један саксонски посланпк и казао.

Но
при свем маленом броју народноених посланнка,

знали су ови ппак и нрема огромној већвнк мафарекој,

пуних оеам дана подржати раеправу о том закону

за увађап>е мађареког језика у оеновне школе.

Био је то узввитени иризор. Пародноеног клуба

век давио није било, а није би-ло нп разговора ни

договора међу прјединим народносннм посланицима, па

ипак кад је дан расправе дошао, еви народноени

иос.таиЈиц и бе х v н а оку п у и св и ка о д а с у е е

договори.ти били, беху сложнп против тога закон-

ског иредлога. Саеи v највећем броју, за твпма Срби,

а за Србима Романи еви етајаху као клиеура npo-

тив огромне мађареке векпне у |абору. Но што је

Мађаре највекма изненадило, то је било, што су и

посланицп од владине етранке, како Саси, тако и
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Орбн и Ро.маии.
говорилп против тога законског

вредлога. Они посланици немађарске владине странке,

који нен.маху одважности, да говоре против тога

законског предлога они су бар Рутали. Само

један јединп послаинк. посланнк шајкашки др. Стој-

ковић, говорио је за предлог. Орби су црвенили.

Један романски посланик рече, да су Ромаии ипак

сретнији од Срба.ва, јер таковог поеланика у њи-

ховој ередпни нема.

Приликом те расираве говорио је п др. Полит.

Беееда му је гласила;

Беседа дра Мих. Полита-Десанчића

29. аарила 1879.

(П о стенограф и ј и.)

„Поштовани доме! Када би предложену законеку

основу оа вишег гледишта просудио, морам се сетити

оне огромне разлике, која у одношајима западне и ис-

точне Европе постоји. Ја сам тверен да такав закон-

ски предлог о језику неби могао ни пред какво за-

конодавно тело које државе на занаду доћи, јер тамо

на западу такав законеки предлог или би био немогу-

Еан или посве излишан.“

Г
А та разлика међу одношајима западне и источне

Европе састоји се у томе, што је на западу поступак

око стварања држава већ од више столећа довршен,

дочим на истоку тај поступак или није довршен, или

тамо, где се види довршен, противности о на-

рави државе, на ново и на ново иа површину долазе.

За то на западу нема питаља народности и не може

га бити, дочим на истоку не само да иостоји' гштаље

народности, век народност сачиљава ону етихију, која

ствара и преображава државе. Угарска истина својом

хиљадугодишњом повесницом дошла је до сталности

као ма каква друга европска држава, али погледом

4-2б
БЕСЕДА ПРОТИВ МАЦАРИЗАЦИЈЕ Г. 1879.



на нарав те државе, противности међу стпхијама др-

жавним еве на ново на површину додазе. и да нема

тих противности, за дело да и овај законскп предлог

неби пред сабор дошао.“

„Нема еумње, поштовани доме, и забадава ово

тајити, ако се у опште таји овај законскп предлог

нема просветну, већ политичну це.в. Или бо.ве ре-

ћи: овај законски предлог је упињен тобож у инте-

ресу мађарске државе. Заиста, овом законском пред-

догу, оеновна, главна мисао је та: да етвори средст-

вом мађарског језика државну асимплацпју. др-

жавно преливање и претапање свнју народности у јед-

ну мађарску народност.“

„Ал ва.ва да смо на чисто еа нарави и са грани-

цама државне асимилације. Пстина, асимп.гацпја nrpa

велику улогу у стварању држава. У средр&ем веку

збивале се такове асимилације оружијем, оовојељем,
ал у новијем веку, та аеимплација могуКа је еамо на

културном пољу, средством освојења, које цпвили-

зација чиип. Законодавним или адмгшистративним

путем неда се она постићи и где нема услова за ту

асимилацију, ту се она неда декретирати.“

„На западу Европе слворнла је аеимилација велпке

народе, народне државе, Ал у претупку тога

преображаја, често освојачи претоппше се у освојене

народе. Тако Франки у романеко-галску народност,

Лонгобарди у талијанску, Норманн у енглеско-еаеку

народност, шта више, Вугари тако се претоиише у

Оловене, да им народности нп трага нема, и да је еа-

мо име бугарско остало. У Угарској је тај развитак

сасвим други бно. Мађари нити су се могли ирето-

питп у Словаке, нити су моглп Словаке да помађаре.
Ово за цело да није било ни из добре ни ив зле на-

мере, већ услед граница, коЈе Је еама природа ставнла

аси.милациЈи уУрарекоЈ. А те запреке, што су их Мађари
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у Угарекој нашли у обзиру Словена, нашди су их и

Немци, нашли cv их Татари ирема Руспма, Турци

према евима хришРанским пдеменима.
11

„По томе развитак државни
био је други на

истоку. а други на западу. И баш због тога, што је

на занаду тај развитак друкчији био, за то се развио

и појам „нације“ друкчије на западу него на иетоку.

На западу „нација“, народ, не значп пдеменско срод-

ство, век
држављанство, а то је због тога, што

се на западу народност са државом подудара. Напро-

тив на истоку. и то почињуРи још од Немачке, од

РаЈне па до Цариграда, појам ~нације‘! п „народа“

не значи држављанско, веТ пдеменско српдство. Не-

мачки народ „clentsche Hation !<

, „clentsche Nationalitat tc

значи пдеменску заједницу према Французи.ча и дру-

гим народима, дочим држављанство може да је а}гстриЈ-
ско. пруеко, баварско итд.“

„У угарском 44. зак. чд. од г. 1868. у тако званом

народносном закону, надазе се обадва појма, и западни

и источнн, јер Је тамо говор о „нацијиЦ о „народу“
и о „народноетима

а

.

Ад ово не може да поднесе знан-

ствену критику, Јер тамо, где има јединственог наро-

да, тамо нема народности, а где има народности, ту

не може бити јединственог народа. (Кретање.) Иди ви

мисдите можда, да Је „нациЈа а (nemzet) у Угарској то

што Је у ФранцускоЈ? Онда наравно можете имати

гхраво, да изводите из тога конзехсвенцнје државне

асимидације, ал онда и баш онда не би требало да

ступате са таким законским предлогом пред свет. Да

се има учити Француски Језик у основним шкодама, за

ово ниЈе нуждан посебан закон у ФранцускоЈ. Но ме-

ни ее ипак чини, да су одиошаји у Француекој мадо

друкчији него у Угарској, а особито да је саразмер

француске народности тамо друкчиЈи. Управо са овим

зах-гонским преддогом ви признаЈете, да Је таЈ одношај
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друкчиЈП, јер да није друкЧији, в-ами ее би требало
таковог законског предлога.

и

„ll о ина западу има држава, где племенеко пре-

тапање нпје се могло извести, ал где је нпак државно

једииство изведено. И баш због тога, што је та аспми-

лација изведена, и у тим државама, народност не зна-

чи племежско сродство, већ држав.ванство. Белгиј-

ске, швајцарске и североамериканске народностп у-

право нема, јер такових народностп п племена нема.

Ипак у овим државама држав.вани еебе ocetajv v так-

вој заједници, као да су сродног племена. Али у тим

државама државна власт јако ее чува да повреди ма и

најмањим начнном коју народност, јер тамо и у др-

жавној власти, и у поједпних држав.вана влада то

уверење, да кад би се повредила која народност, да

би се тиме повредио и државни интерес. Белгпјска

конституција у §. 23. изрпче, да је мпотреба језика,

који се говоре у Белгпји, сваком на во.ву остав.вена.

Када су год. 1856. Фламанци подигли извесне тегобе

у обзиру њиховог језика и народноети, државна власт

није ни један часак оклевала, да те тегобе не непита,

пда им лека нађе. Кра.вевским декретом од 27. ју-

нија 1856. буде установљена једна поеебна комисија

Фламанска, и баш у тој комисији пбказали су се Ва-

ломци као они, који са највећом .вубављу на сусрет

иђаху евојој браКи Фламанској. Блада белгијека наба-

вила је себи огромну количину података радп Фламан-

ског језика обзиром на политичку управу, на право-

eyije, чак је тако далеко ишла, да је из различитих

архива покупила цодатке, да види, како је био употре-

бл>аван Фламанскн језик за време холандске владавине.

Белгијска влада дала је налог својим дипломатским

агентима, да поднесу извештај о употреби језика у др-

жавама, где има више иародности. Осим тога биле су

позване поједине внамените особе у Белгији, да даду
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своје мњење о читавој ствари Фламанских сЈграђана.

Тако је о томе био питаа и велики патрнота белгиј-

ски барон Деврпјер. Ово није био Фламанац него Ва-

лонац. Па шта је одговороо ? Рекао је: Фламанско

племе y нашој отаџбини таква је стихпја, коју нам не-

говати, очтвати ва.ва. Ми са Француским језиком и

са Француском књижевношћу не можемо свуда про-

дрети; ако хоћемо, да просвету ширимо меl)\ наше

средње и сењачке сталеже, то нам ваља Фламански је-

зик и Фламанскт књижевноет неговати. Не могу ово

тако лепо да изразим мађарски, за то ћу бити слобо-

дан. да ово неколико редака Француски прочитам (чита):

„П est cle la .plus haute utiliti de conserver 'a notre Flan-

dre tous les traits qiu caracterisent sa phjsionomie hi-

storipue. Loin de roinpre avec aucune tradition, nous de-

vons conserver intacts tous elements de nationalite qili

nous sont propres et qui ont contribue a nous donner une

in divi du alite.“ Дакле каже да je Фламандска народ-

ност дала индивидуалност Белгији. Питам ја, пошто-

вани доме, да ли и народностн у Угарској нису дале

нашој отаџбини индивидуалност? Надаље вели: „1а lan-

gue
flamande est un cle ces elements. Cultivons-la clonc

comme un lien puissant qui nous attache au passe et comme

un instrument cle civilisation dans nos classes laborieuses. “

Фламанска комисија после две године извршила је свој

задатак, и етвар Фдаманска дошла је пред застугшичку

комору 17. децембра 1858. године. Влада је пред са-

бором на основу најподробнијих података доказала

равноправност Фламанског и Француског језика, и то

у свима иојединостима. Тако је н. пр. доказала, да

ученици Фламански иа иреиарандији у Лијеру нису об-

везани учити Француски језик. И то бива, господо, у

Белгији, где стоји Француеки језик са својом хи.ваду-

годишњом културом према многО сиромашнијем Фла-

манском језику. Како смо ми далеко од тога у Угар-



ској, и како изгледа према томе овај законеки предлог,

који еилом намеке мађарски језик у оеноввим шко-

лама? Но ако у Белгији и према томе, што влада

штити Фламански језик, хшак Францтски језик, и Фран-

цуска књижавност имају надмокнје, то није ово по-

сдедица какових присилних сретстава, век је по-

следица надмокија Француске културе. А ја велим.

ако мађарски народ има ова тслов.ва, ако мађареки

језик има ту културну енагу, онда за његово распро-

страњење наје нуждан никакав закон.
“

„На што присилна сретства ? На што ■ духове

уЗбуђивати? На што страсти распаљивати:?
а

„То не могаше бити намера онпх државника, који
г. 1867, кад еклопише поравање с Ауетријом, хтедоше

уједно мир, и епоразумљење с народноетима у Угар-

ској. Тим државницпма било је још у свежој паметн

колико је несреће, колико невоље проузроковала у на-

шој отаџбини страет и мржња међу народнстима! А

школском закону од г. 1868. нема нп трага о оном,

што је у овом законском предлогу, па ипак је онај
закон створио онај муж, кога успомену мн еви дубо-

ко поштујемо. У школском закону од г. 1868. изре-

чено је свечано начело, да у основнпм школама уче-

ник има се учити на матерњем језику п само на ма-

терњем.
Па и оно опредељење о препарандијама са

свим је друго него у овом законском преддогу. Исти-

на да се има у препарандијама учити мађ. језик, алп

знање мађарског језика иије услов, да ко год постане

учитељем, а још мање еадржава то, да државнн школ-

ски надзорник има пресудитп, да ли је ко год споео-

бан за учитеља сврјим знањем мађарског језика.“

„Поштовани доме! Има ли тај читав законскл

предлог, не ћу да кажем, цели, него и смиела; еа пе-

дагошког гледишта? Опште је признато начело у пе-

дагогији, да основне школе нису за то, да се у њима јези-
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ци уче, век основна знања, нужна за жавот. Ако дете о-

син свог матерњег језнка мора да учи још и туђ језик,

то само може бити на штету елементарног знања. Кад

је овај законскн предлог у новинама изашао, један

струнан лист у Бечу: „Neue pedagogische Blatter“ до-

несоше уништавајућу критику о том законском пред-

логу. .Критика је врло жестока и за то ћу само крај

те критике ирочитати; „Schliesslich aber gebietet auch

der padagogische Standpunkt, dass man unter allen Um-

standen die Schulen
gegen das Hereinspielen politischer

Plane vertheidige. Die Schule steht im Dienste allgemei-

ner Menschenbildung und die Sprache, in der das Kind

aufvmchst, in die es von Haus an seine Gredanken legt,

diese Sprache allein ist das Medium mitteist dessen der

Erzieher seine- Aufgabe voll und ganz zu losen vermag.

Eine anfgepfropfte Fremdsprache beeintrachtigt das pada-

gogische Prinzip der Entwiekelungsfreiheit und damit die

BildungA Алн ja дање идем, па кажем, кад учење

мађарског језика и не би бало скопчано са штетом у

обзиру елементарног знања, и кад би баш могло дете

друге народности научити мађарски језик, што ја врло

сумњам, би ли имало то каквог успеха? Та дете кад

остави школу, па се стане занимати својом сељачком

радњом, својим ратарством, с киме да говори ма-

ђареки у словачким, румунским, српски,м и саским кра-

јевима? Ваљада не кемо тамо на пољима и ливадама

етављати мађарског учитеља, да иде за сељацима, да

с њима говори мађарски! (Кретање, немир).

„Но ја велим, тамо, где има заиста какве потребе

за ма|арски језик, тамо су народноети својевољно без

икаквог приморавања увели учење мађарског језика у

евојим вероисповедним школама. Тако ја знам, да се

учи мађарски језик у срисккм гимназијама, у средњим

школама, у варошким како мушким, тако и жеи-

ским школама, шта више, и у неким сеоским шко-
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лама, где cv Србн са Мађартха лолхешани. У српској.

препаранднји у Сомбору учи се net давно мађарекп

језик и ми једва да имамо кога млафег учихеља. који
не би знао мађареки. На што дакле присплна еретства,

где оно бива, што по нарави бнти може, а на што јво-

дити оно, што нема ни целп ни смнсла. Па ја још и

то питам. да ли се са тим законским предлогом не

вређа верозаконска автономија, која је тако важна по

Угареку ? Помисдите, где би била данае мађарека на-

родност, да реФорматп нноу- санувалп евоју автономију

у вероисповедним школама.“

„По каже се, да тај законскн предлог има поли-

тичну цел ; цел државне аспмилацнје. Ал ово је права

еањарија, кад за то условља нема. Па кад при свем

томе ви ипак хокете то да покушате пзвестп, то онда

од читаве етвари не правит-е културно питахве. но

питање силе. У Аустрији, где су одношаји сличнп,.

и где би Пемци имали снлу у рукама, где су Немци

шта внше у повољнијем положају својом велпком не-

мачком културо.м. и где је саразмер бројева у обзиру

немачке народности повољнпјп него Мађара у Угар-

ској Пемци ипак не праве из германизације пптахве-

силе. У'Галицији употреба по.бског језика готово је

искључива, у Ческој спроведен је парптет међу ческим

и немачким језиком, па и у оним провинцијама, које

немају хисторично државо-правног основа за своју

народност, као н. пр. Ческа већ као Штајерска, Крањ- -

ска, Истрија, иа и ту је ипак равноправиост језика

бар у основнпм школама спроведена."

„Питања еиле могу да етаве само велике државе-

и велики народи. Нема.чка може да етави питаље еиле ■

у обзиру Елсаеа, Русија у обзиру Пољеке, ал махви

народи u мање државе, кад стављају питања силе,.

онда меку иа крцкЈ свој опстанак. Жалостан прнмер у

том обзиру даје Пољска. Иољека је негда била јака.
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држава.
Ал њену јачину нису еачињавали само По-

љаци, већ и Малоруси и Козаци. Неерећа Пољске

започела је, кад су По.ваци хтели да покатоличе, да

начине Пољацима Малорусе и Еозаке, а пропаст Пољ-

ске започела је, кад су Пољаци стали гонити диси-

денте. Данас живе још Козаци, али Пољске више

нема. (Кретање).“

„Угарска има своју хиљадугодишњу повесницу, и

ми сви ту стару Хунгарију волимо. Ал ону Мађар-

ску, коју ви хоћете да створите, тој једва да

има нешто преко 40 година, па и у том крат-

ко м врем е ну, та ј е Мађ ар ск а билавеt ј е д а р е д

у великој опасности,“

„Срећом да народи Угарске имају . више патрио-

ти.зиа и братске љубави, него гдекоји државници,

који из шовинизма хоке да граде патриотизам. Ката-

строФа Сегедина доказала је братско понашање Срба

према Мађарима, баш у оним крајевима, где је посту-

пак владин пре 2—-3 године тако безобзиран био, да

се неда ни описатиУ .

„Ја се надам и уверен сам, да ke народи Угарске

несрекан експерименат тим законским предлогом срет-

но преживити.“

„И пошто овај законски предлог греши против

повеснице Угарске, греши против братске љубавн на-

рода Угарске, јер је тај законски предлог кадар ус-

палити племенске страсти и племенеку мржњу то

га ја сматрам као најнесретнији експерименат, па за

то не само да не примам тај законски предлог, него

га најодлучније одбацујо.м. (Кретање. Живо одобрава-
ње од стране народносних посланикајА

Ову беседу Политову напао је врло жестоко ми-

нистар-председник Тиса, а и министар просвете Тре-
-28
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Фор гледао је да jj сжаловажи, ад су обојица врло

добру реплику добили v изврсној беседн др. Ннке

Мексимовића. Од Орба т тој знаменитој раеправп го-

пораху: Миша Сабов.вевик дуго и изврсно. Антожије

Хаџик, новосадски послаиик, и Милош Димптријевпћ.
Овога последњег беееда је Мафаре врло болела, јер је

Димитријевпћ поеланик владине странке од много

и много година.

Наравно да је законекн предлог о твађању мафар-

еког језика j оеновне школе према огромној векинп

мађарекој био огромном већином прпм.вен. Но
рас-

права се продужи j горњој кући. Романеке владике

како православни (на челу им митрополит Мирон

Роман) тако и Јнијатски говорату жестоко протпв

тога законеког предлога.

Од српеких владпкане дођебаш нп једанза

т j расправЈ на саб ор. Тек после раеправе дао

је пок. патријарх Ивачковпћ. v име епиекопата неку

нзјавЈ на цара п на владу угарску.

Та раеправа j
оба дома сабора, може се реКи

да је била најзнаменитија све од доба г. 1868 кад се

оно доносио закон о тобожњој „равноправностп на-

родноети", против кога су се и онда народноснп по-

сданици (тада још v веКем брбју) тако жестоко борили.

Ако је веК ирп адреској дебати у почетку еабореке

периоде г. 1878. окупација Боене и Херцеговпне била

предметом жеетоких расправа на угареком сабору, ако ее

та расправа поновила приликом законеког предлога за

узакоњење берлннског уговора то је неизвестнн по-

ложај Босне и Херцеговине опет и опет изазивао ра-

справЈ на угарском сабору, јер Босна и Херцеговина

истииа не припадаху А}г стро-Угарској, али монархија

ипак с тима покрајинама управљаше, те чим је требало



какав трошак за Bocirp и Херцеговину одобрити, или

чим ее хтело Босцу и Херцеговину у државно-економ-

ску свезу довести са обема половинама царевине, или

у опште кад је била реи о администрацији Босне и

Херцеговине, морала се оба парламента монархије тим

покрајпнама забав.вати.

Такова једна расправа о царинском савезу Босне

и Херцеговине са монархијом. била је и месеца но-

вембра г. 1879. 4

И ову је прилику употребио др. Полит, да своје

назоре изјави о администрацији Босне и Херцеговине,

те се поглавито бавио црквеним и аграрним (земљиш-

тним) питањем у Босни и Херцеговини.

Та је беседа гласила:

Беседа дра Мих. Полита-Десанчића

10. новембра 1879.

(По стенограФији).

„Поштовави доме! Ретко да је расправљан у о-

вом дому законски предлог, који би тако кратак био,

а који би ипак имао тако велики замашај, као овај
законски предлог, који се тиче управе Босне и Хер-

цеговине. Меви се чини, као да тај законски предлог

означује неку обртн}г

тачку у једној читавој системи,

која се недостатном показала за спољну акциоиу сна-

гу монархије. Толико је извесно, поштовани доме, да

се овај законски предлог неда сместити у оквир ус-

тава нит једне, нит друге половине царевине. Ма ка-

ко окретали и обртали ствар са обадва парламента и

са делегацијама, Формулу ту нећемо никада пронаки,

како ваља поступити у тој босанској ствари.“

„Једно само увиђамо из те босанске ствари, да

источно питање има велика уплива на наше унутар-

ње ствари, на унутарњу систему владавине ове монар-

хије. Ово из вида губе они у Европи, који би хтели
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да нагаој монархији намену неку ведику удогу на ис-

току. Тако је недавно један енгдескп државник такову

удогу на.мепуо Аустро-Угарској. Ал ја држим оправ-

дано оно јавно мнење у нашој зем.ви. које се оддучно

иротиви тој ведпкој мисијп наше монархије на истоку.

и то из раздога, што би такова мисија од врдо кобних

пос.ведица могла бити. Већ та околност. што и са овом

боеанском стварп не знамо како да поступамо, доказ

је томе, да строј наше монархије, бар садашњи строј

није те природе, да би могао подносити какову велику

миеију на истоку. Такова велика мисија наше монар-

хије на. истоку на сваки начнн претпостав.вала
бн строј

оних држава, где у обзпру спо.вње акцнје противностп

не поетоје. У босанекој ствари пак већ из почетка

показале се највеће протпвностп, а такове и еад по-

стоје. Да она узвишена во.ва, која је носилац јединства

монархије, те иротивности хоће да изједначи, о том

не може битп сумње. Ја не могу ирипиеати елучају. да

се законски предлог о Восни и Херцеговпнп са ис-

товетним садржајем предлаже обадвема парламеНти-

ма монархије баш у оном времену, кад ее у другој по-

ловинн монархије велике промене при ир а в.в ај у.

Ја не могу припнеати случају, да Чесп пошто су 16

година пасивну политику терали, да наједаред у

рајхсрат уђу. Ја колико славенске тежн.е Чеха позна-

јем, држим да они и сад у рајхерат ушлп небп, да не

рачунају на ohv велпку промену, која се у другој по-

ловини церевине приправ.ва, да не рачунају да ће мало

по мало славенеки жива.в у овој монархији на по-

вршину доћи. ВамашаЈ овог законског предлога баш у

том лежи, што ствара нешто ново, које се неда еве-

сти у оквчр делокруга обојих парламената и делега-

ција. “

„Оада јасно постаје, да окупација Босне и Хер-

цеговине није тако проста ствар. Није то само завр-
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шетак једног ратног похода, нит је то само заузимање

двеју провинција, него је то нешто више.“

„Берлински тговор није Аустро-Угарској поверио

само окЈпацију Босне и Херцеговине. већ и адми-

нистрацију. Поверио јој је, да j тим запЈштеним

провинцијама учини реда, да створи европске, цпви-

пизоване одношаје. Је ли AjcTpo-Угарска одговорила

тој задаћи? Је ли испЈнила берлински мандат j том

правцу? Ја се уеуфујем најодлучније тврдити, да Aj-

стро-Угарска тој задаћи, до сад бар, ни најмање

одговорила није.“

„Ја не држим, поштовани доме, да се цивилизација
■баш тиме почиње кад се овај или онај ДрЈМ начини,

или кад се каква мала жељезничка npjra сагради.

Bek ја држим да је прешније за цивилизацнЈЈ, да се

најглавнији одношаји човека и грађана: одношај ве-

розакона и одношај својине уреде. Но у том обзиру

оставила је Аустро-Угарска да влада онај потпуни

каос као што је и под Турцима владао.“

„AjcTpo-Угарека кад се већ једном одлучила да

поседне Босну и Херцеговину, ваљала је да буде сама

собом на чисто, да ли ће бити
j стању да реши она

два најважнија питања, која ако се не реше, о каквој

администрацији j Босни и Херцеговини ни говора

бити не може. А то cj два питања: питање источне

православне цркве, и велеважно аграрно, земљиштно

питање. Обадва ова питања оставила је Аустро-Угар-
ска нерешена, а нема ни изгледа да ke

приступити

њиховом решењЈ. Како је пак могуке без тога ис-

пјнити берлински мандат, т. ј. j Босни и Херцего-
вини створити уређене, цивилизоване одношаје, то је
мени непојмљиво.

“

„Таки из почетка окупације учињена је велика,

огромна погрегака. Погрешка се у том састојала, што

се читава окупациона политика ослањала на малу ма-
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и.ину становништва, место да се наслањала на иелнку

већину становништва: наелањала се на мали католимки

живал. место на велики православни жива,Б.“

„Та је погрешка тако далеко пшла, да се било за-

узело непријатењско
,

становиште против православних

у Босни и ХеЈзцеговини, ито у такој мери. да се иети-

ма п народно српско име порицало. Ово се пстпна у

нечем поправило кад је кнез виртембершки управу

примио. Но за то ипак одношаји још ни данас нису

такови као што би требалп да еу према велпкој ве-

Јшни становништва.
11.

„Што ее тппе уреВења нсточно православне цркве

у Боени и Херцеговини, то Ауетро-Угарска баш нпшта

учинила није.‘
£

„Позната је етвар, да је тамошњи православнп еа-

род много етрадао од грчких Фанариотеких владпка, те

да се иадао да ће се њих једаред опроетпти. Овн грчкп

еппскопи, из цариградеког Фанара, добпвалп су своје

епархије средетвом спмонпје од грчког патријарха ца-

рпградског, те онда, да се одштете, народ еу еисали и

гулили тако, да су народу као п Турци додпјали. На-

дало се, да кад једном Аустро-Угарска поеедне Босну

и Херцеговину, да ће знати тпотребити средетво, које

је имала у рукама да тамошњп православни народ к

себи привеже, а то је средство била патрпјаршија срп-

ска у Карловцима. Позната је ствар, да је сриски па-

трпјарх у Карловцима нас.веднпк ерпског патри-

јархата пећког, који је имао црквену јурисдикцију

над Босном и Херцеговином, све дотле, док цариград-

еки патријарх ту јурисдикцију није узурповао. Било

је дакле наравно мислити, да ће Аустро-Угарска чим

ноеедне Босну п Херцеговпну успоставнти јурисдикцију

патријарха српског у Карловцима над Босном и Хер-

цеговином.
11

„Патријарх српски еа ерпским епиекопатом упра-
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вио је споменицу у етвари источне цркве у Боснн и

Херцеговини, на угареку иладу, наиме на г. миншстра

председннка.
Но заједничка влада није за целиеходно

нашла у етвари источне цркве пкакву промену учи-

нити. .Vl ei)V тим се ситуација битно променула. ГроФ

Андраши нашао је за добро суверенитет Порте над

Босном и Херцеговином припознати. Тиме је јурисдик-

ција цариградског патријарха над Босном и Херцего-

вином на ново оживила. Ово је опет и неку другу

посљедицу имало. Један од митрополита цариградске

патријаршије јеете и српскн митрополит београд-

ски. Премда је источна црква у Србији автокеФална

т. ј. посве независна, то ипак у некој д}
г ховној свези

етоји са патријархатом цариградским."
„X последње време била је вест распрострта, да се

српскн посланик _у Цариграду ставио у споразумљење

са цариградеким патријархом и турском владом, да се

допуети српеком митрополиту у Београду, који би ти-

тулу српског патријарха уаео, да своју јурисдикцију

над Босном и Херцеговином расиростре. Ја не знам

како би ее то питање —у колко се та вест обистини

решило, и би ли ово Аустро-Угарска допустила

али толико знам, да је источна црква по садањем стању

у Босни и Херцеговини без икакве духовне главе.

Како fee то и на даље тако моћи трајати то не знам.

Ја бар себи администрацнју у
Босни и Херцеговини

не могу представити, кад огромна већина ставовеиштва

нема својих организованих црквених општина, нема сво-

Јих епархијсках власти. својих 'конеисторија, у опште

нема никакве црквене управе. У том обзиру дакле,

у колко и црквена админмстрација сиада у ону админи-

етрацију, коју берлински уговор захтева да би се ред учи-

нио н европски, цивилизовани одношаји у Босни и Хер-

цеговини створили —Аустро-Угарска до сада ман-

дату берлинског уговоразадоста учинила нијеА



„Друго велеважно питање, које би се имало за

Боену и Херцеговину реишти. и које ако се не реши

о каквој администрацији у Босни и Херцеговинп ни

говора бити не може питање је аграрно, зем-

љиштно.
“

„Сви они, који су паж.виво пратилп различне по-

крете у Турској, знаће, да свп тп покрети мање више

имају побуде материјалне природе. Сви ти покретп

из прва су аграрне природе и тек после добију полп-

тичан значај, извргну ее у уетанке полнтпчне природе.

А не може се рећи, да еви ти устанци нису оправданп,

јер оно што је цел тпх покрета, то је зем.во-

р а дни. сељачки стадеж у западној Евр опи

]J
> е h давно постигао. Повееница новпје цивилпза-

ције уједно је и повестница ослобођења се.вачког ста-

лежа од поданпштва властелинскога. Знаменитп не-

мачки писац Сугенхајм има ту велику заслугу, што

је повестницу тога дела цпвидизацпје први написао у

својој гласовитрј књизи: „G-escbichte der Aufhebung der

Leibeigenschaft nnd Horigkeit in EuropaA

„

Али
аграрнп одношајп у Босни п Херцеговини,

посве су непознатп у Европп, јер су тако изванредни,

да им примера у Европи било није, док је постојао

одношај властела и поданпка. И самом гроФ}
г Андра-

шију су тп одношаји непознати били, кад је иисао

познату реФормву ноту, јер да је те одношаје позна-

вао, он би ту ноту друкчије написаоА

„ГроФу Андрашију као мађарском племпћу, леб-

дили су пред очима негдашњи одношајп се.вачких по-

даиика у Угарској према својој властели. Али ови

су одношаји у Босни и Херцеговини сасвим други. X

УгарскоЈ народност и вероисповест нису чинили раз-

лику за одношај ме|у поданицима и властелом. Бнло

је и вдастеле н поданика Мађара, било је католика,

калвина и правоелавних разлике у том обзиру било
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није. У TvpcKoj извршивање влаетелинске области и

уживање властелинског добра, било је тсловњено од

вероисповести, од мухамедове вере.“

„И турски државни строј познавао је Феудалну

-систему, познавао је донације. Султан као највиши

господар делио је земље, што су Турци од „неверни-

ка“ освојили. међу ~витезове“, међу „витешке сабље“

_кнлиџе“. Но
у

Босни и Херцеговини развио се

тај одношај на посебан начин. У Босни и Херцего-

вини нађоше Турци век уетројену властелу хри-

шћанску и у ову недираше што им се ово опасно

чињаше, век само присилише властелу да пређе на му-

хамедову веру, ако хоће да задржи своја добра. Мно-

га властела босанска остави своје добро и прибеже у

Угарску, само да не прими мухамедову веру. Неких по-

томака те властеле има и у нашој ropftoj кући. Но нај-

веТи део властеле босанке прими веру мухамедову и

тиме спасе своја добра. У одношају хришћанских ее-

њака тиме ннје учињена велика промена јер сељаци

даваше свој десетак и неке друге мање дације сво-

јој властели као и пре.“

„Велика промена у аграрним одношајима у
Босни

и Херцеговини наступила је тек у оно доба, кад су

велики ратови са Угарском престали. По турекој ®ey-

далној системи било је две врсте донација. Велика

донација средством султанског берата, која дароваше

велико добро, сијамет, и мала донација, средством

писма везира боеанског, тако зване: бујурулдије,

која дароваше мало добро испод 500 јутара земље и

зваше се тимар. И у Угарској некад палатинална до-

нација није смела имати више од 32 ееоске сесије. Ма-

ле те донације, ти тимари множили су се јако у Бо-

сни и Херцеговини кад је многа стара властела боеан-

ека у ратовима са Угареком изгинула.
Но док су ти

ратови са Угарском трајали, ти мали спахије моглн
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су лако живити, јер су се пз Угарске евагда са бога-

тим пл.еиом снабдевали. Ал кад ратовп са Угареком

престадоше, тада ти мали спахије етадоше спромашпти.

Но као Турци, они се знадоше помоћп. Они се ниеу

устручавали да насилно поетупе против спротиње

рај е. oруж ан о м силомонип р е т в о р и ш е сељ а ч-

ке поданике, који у етаром одношају према

спахијп стајаше у закупнпке, те еебе ста-

више у посед сељачке зем.ве. Ово европекп цпви-

лизован човек небп могао појмити. Али наси.Бе у
Бос-

ни и Херцеговини саевам је обична ствар. Један

Француз, који је у половини овога века у Бос-

ни био, овако описује то стање: En Bosnie rien n’est

defini, rien n’est assnre, ni le droit, ni le fait, ni

le titre dn premier occnpant, ni les clioses, ni les
per-

sonnes. Tel est auj'onrd’lmi paisible possesenr d’nn

champ, snrvient nn voisin mienx arme et tout change.

Дакле каже ; „У Боени нпшта није опредељено, ни-

шта није осигурано, ни право, ни правни наслов, ни

ствари, ни оеобе. Данас нека је когод мпрни поеедннк

каковог зем.вншта, дође суеед боље оружан и читав

одношај се промеве." Ус.вед насилничког поступка

Турака развио се врло чудноват одношај. На једној

и истој земљи бивало је два господара: Један,

ста р и епах и ја, који је вукао свој дес ет а к као

неко етварно право, те га се није тицало ко је на зе-

мљи, и нови господар:
Чптл

ук Сахибија, према

коме је хришћански се.вак стајао у одношају закуп-

ника, те му је по разним местима и пределима давао

где деветину, где оемину, седмпну, шестину, алп ретко

трећину. Још у почетку овога столећа бивало је зе-

ма.Ба у Боени и Херцеговпни, које имаше само спахнју,

но од 50 година нема више таковпх зема.ва: већсусве

читлуци. Год. 1849. Порта установп да се десетак као

државни порез узима и одштети епахије. И ово је имало
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рђаве поеледице за рају, јер се тај дееетак давао под

закуп j Цариграду, а велики закупници опет даваше га

подзакупницима, који кињише и гулише рају. Што се

тиче одношаја међу рајом и чнтлук-сакибијом. то га је

Порта нетакнгта оставила. Знаменито је, да кад се Ср-

бија од Турака ослободнла, да је Порта старе спахије

одштетила, ал да читдук-сахибије никакве отштете до-

биди нису тако, да су ти бегови и аге јако осиромашили,

а бивша раја остала је у поседу земље, што ју је имала.

Кад је Омер-паша г, 1849. угушио устанак бегова у

Босни, хтео је нешто реда учинитп у аграрном питању,

а хтео је и бегове за еебе задобити. По валији Тахир

паши, издао је неку наредбу у обзиру земљиштних од-

ношаја у Босни и Херцеговини. Иету наредбу је

ауетријска влада у Босни и Херцеговини на ново об-

народовала. По тој наредби Тахир паше имају сељаци

свуда беговима једнако давати трећину,. ал напротив

бегови немају права искати роботу, бег.уук. Бегови

наравно драговољно приме трећину јер такова није

била свуда уобичајена ал кад оде Омер-паша, на

ново стану терати рају на беглук. Год. 1858. букне

устанак у Босни и раја пошље једну депутацију у
Беч

да код турског посланика преда тужбу на султана

против бегсва. Ја сам тада као правник _у Бечу по-

служио тој босанској депутацији као тумач код тада-

њег турског поеланика кнеза Калимакија. Могу ка-

зати, да је тада аустријска влада жалбу раје подутш-

рала и да је интернунциус, посланик аустријски у Ца-

риграду у том обзиру у нечем ннтервеновао. Усљед

те жалбе на султаиа, издала је Порта наредбу, да се

међу рајом и беговима у смислу Тахир-пашине наредбе

имају чинити писмени закупнички уговори и да бе-

гови не смеју рају по њиховом кефу са земље кре-

нути. Но и ову иаредбу бегови држали ниеу, те су

се устанци у Боени и Херцеговини час овде час ондс



повторавали, док један такав устанак није изазвао ве-

vlhkv источнј кризт и последњп велики иеточнп рат.“

„Из овога свега, што сам казао, произлази, да је

хришћански се.вачки сталеж у Босни и Хер-

цеговини j историји остале Европе безпри-

мер но м jзурпа циј о м изг нат и з свој ин е св о-

га земљишта. Шта би с.ведовало у Угарској. да

су пређашње спахије сељаке претворили у закупнике

или контрактуалисте, те им ее.вачке сесије одузели ?

Сљедовало би опо што п у Босни и Херцеговини, било

би устанка. (Тако је! са левице).“

„Ауетро-Угарска, кад је посела Босну и Херцего-

вину, у аграрном питању баш ништа учинила није.
Оставила је да влада потпуно оно стање као

и под Турцима. Ово је највећма ожалоетпло рају.
У том обзиру Ауетро-Угарска мандат берлинеки

исп_унила није, јер није регулисала онај одношај,
без којега европека администрација }

r Боенп и Херце-

говини бити не може. Ја hy признатп, да је врло

тешко аграрно питање у Боенп и Херцеговини ре-

шити. Истина да еу хришћанеки поданици нечувеном

узурпаци јом лпшени њихових селиштних земаља, али од

доба узурпације, њино је земљиште купом и другим

правним поеловима дрлте и треће руке прешло.
Ј

том обзпру гледиште хришканских сељака, да им се

земљиште, које обрађују, безуеловно преда, не може

обстојати. Но с друге етране и гледпште бегова, да

су оии властници тих земљишта као и у друге приватне

сцојине, п то не стоји, јер ма да су они хришћанске

се.паке само као закупнике сматрали, ииак је тај од-

ношај ноеио више природу одношаја сељачког пода-

ииштва, него чисто закупничког, већ и по томе, што

Је и бег имао известне обвезе према сељацима и што

није смео одстранити сељака са земље, без важних

узрока. По том не стоји, да државна власт у аграр-

444
О ОДНОШАЈИМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Г. 1879.



445
О OДНOШЛ.ЈИЛIЛ БОСНК И ХЕРЦЕГОВИНЕ Г. 1879.

ном питању у Боснн ништа чииити не може. На про-

тив Аустро-Угарска мораће на сваки начин то питање

решити. Јер ако то питање не реши, не само да о ка-

квој администрацији у Босни и Херцеговини ни говора

бити не може како да буде о администрацији говора

кад нема слободних ееоских општина? него је опа-

сностј да ће се покрети и устанци све једнако повтора-

вати као и под Турцима. Дакле да Аустро-Угарска и

по берлинском мандату и ииаче то питање решити

мора о том сумње бити не може. Но има ли на-

чина да се то питање реши?“

„Кад ее Аустро-Угарска приправљала да yi)o у

Боену и кад није већ могло бити сумње, да ће аустро-

угарска војека поеести Босну и Херцеговину, бегови

да би хришћане задобили за себе, те их на отпор про-

тив Аустро-Угарској побудили, предложили су у Сара-

јеву неки начин измирења еа рајом. А тај начин састо-

јао би ее у том: да једна трећина земљишта буде безу-
словно оних ее.вака, који је обраДују, једна трећина да

остане безусловно беговима, а за једну трећину да до-

бију бегови одштету, но донде док ову одштету не

добију да раја од те земње даје трећину. Хригаћани

на то пристали нису, јер су ее надали, да ће више до-

бити кад дсђу Аустријанци у земљу. У том наравно

да су се јако преварили, јер је Аустрија све по ста-

ром оставила.“

„Да Аустро-Утарск| мора пронаћи овај или слични

начин за решење аграрног питања у Босни и Херце-

говиии ако у опште и даље те провинције држати

и администрирати жели о том не може сумње бити.

И за тај случај долази пред нас, баш на основу овог

захњнског предлога, који говори о инвестицијама и из-

ванредним издатцима велико питање растере-

ћења земљишног у Босни и Херцеговини, (Ве-

селост и порицахве с десна, живо одобравање с леве



стране), јер да ове провинције неће моки раетеретне

квоте сносити, бар j први мах, то јеврло јасна етвар.“

„ГГо томе ke питањв одношаја Босне и Херцего-

вине према нашој монархији еве то векма на наш уну-

тарњи строј Јпливисати, прво зато, што ке тај одно-

шај евагда од нас Финанцијалне жртве захтевати, п

друго, што кемо према данашњем строју монархије

свагда тражити Формулу за поетупак j босанској

ствари.
11

„Ја сам свагда био противнпк •окЈпацији Босне п

Херцеговине од стране наше монархије, а био сам протпв-

ник не само са српског век бп морао бити протнвник и

са чисто мађарског гледишта. (ЧјЈмо, чујмо!) Ја имам

најдубље убеђење, да европски нсток ва.ва оетавити та-

моппвим народима п да наша монархија не може имати

користи отуда, што би даље на исток полазила, јер би

тиме само у
веке заплете дошла. Са српског гледишта

Босна и Херцеговина имала бп прппастм Србији и Цр-

ho] Гори, ал наравно ово питање неке Срби него мок-

нијп Фактори решити.
Ал ако би AjcTpo-Хгарска Бос-

нј и ХерцеговинЈ сасвим монархијп прпдружпла и

даље на исток пошла, то положај срлскога народа

неби могао бити тако лош као положај мафареког на-

рода. Аустро-Угарека, ако хоке да води велику псточну

полнтику и ако хоке да чинп велике анекспје на ис-

току не може то чинити а да еадањи строј монар-

хије према положају на истоку j нечем не промене.

У тако преустројеној аустријској монархији, где би

славенски живаљ на површину дошао, и срп-

ском народу неби могло лоше ики, ал положај мађар-

ског народа на сваки начпн бпо би компромитован.

(Одобравање с леве стране.)
11

„Ја поштовани доме, сматрам окупацију Босне и

Херцеговине као чин, као Факт. Каква ke бити еудба

тих земаља, камо ke оие припасти то ја не знам.
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Ал век еада зхи је доета јасна ствар, да ово питање

неке ни Срби ни Мађари решити, век мокнији Факто-

ри.
Но сматрајуки окупациЈЈ као Факт, ја бих овај за-

конски предлог о управи Босне и Херцеговине при-

мио, кад бих имао гаранцију, јемство, да ke наша

монархија тамошњем народу користити, да ke у сми-

слј берлинског уговора створити у Босни и Херцего-
вини уређене европске одношаје. Ал ја те гаранције

немам, јер Ауетро-Угарска досад ништа и баш ништа

учинила није, него је све онако оставила као и

под Турцима. И пошто ја те гаранције немам, то

са вишег гледпшта о чнтавом источном питањј мо-

рам остати при моме становишту као противник оку-

пације, и са тога гледишта ја овај законскн предлог

као подлогу специјалне расправе примити не могу.

(Живо одобравање с леве стране.)“

Оно што је др. Полит
j тој беседи о аграрном

тштањЈ разложно, то су све новине, изјављујуки се о

тој беседи Политовој са признањем, казале, да је
ово за читав сабор било сасвим нешто ново. И

заиста, при тој беседи са највеким интересом слушао

је сабор разлагања и сравњивања са пегдашњим аграр-

ним одношајима j Угарској.
Но док је др. Полит у истој беседи разлагао цр-

квено питање у Босни и Херцеговини и одношај срп-

скога патријархата према српским земљама, приправљала

се велика промена у српској јерархији, промена,

која је овострани српски народ у живац дирнула.
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ХV.

Наше народпо-црквене ствари. Народно-црквени cađop

у НарлШШима г. 1879. Његово становиште. Ћеседа
о том дра Мих. ЈЈолит-ДесанчиИа дана 19. сеитембр>а
1879. Радња сабора. Одгода жтога. Нромена

у нашој Јврархији. Нензионовање иатријарха Нвач-

ковиба и именовШе АнђелџЛа за администратора. —-

Нзјава чланова сабора и саборског одбора иротив имено-

вања. ЈВеседа дра Мих. Полит-ДесанчиЛа дана 13.

сшрила 1880 ириликбЏ иросветнога буу.ета о именовању

администратора. Хрватске ствари. Hoea финанци-

уална нагода. Ноложај хрватских иосланика на угар-

ском сабору. Беседа дра Мих. Нолит-ДесанчиЛа од

8. новембра 1880 о одношају Хрватске ирема Мгарској.

Ерај саборској иериоди.

Поеле оне ведике борбе, што jj је овострани ерпскк

народ иза смрти патријарха Маширевпћа за време ад-

мииистраторства владике Грујића, за своју народно-

црквену автономију водио и иза онога компромиса еа

владом, коме је плод било ново устројство еаборско

u избор патријарха Прокопија Ивачковпћа мислио

је српски народ, да hе моћи једном на оенову санкцп-

онисаног саборског устројства, своју народно-црквену

автономију развити и утврдити. Потиштен са полптич-

ног ло.ка, мисдно је српскн народ, да ће се бар у

цркви и у школи моћи елободније кретати и да бар

на црквено-просветном по.ву угарска влада неће раз-

витку народа српског запреке етав.кати.



Али с једне стране тежња за мађаризацијом није

допуштала, да се народност српска ма и на црквено-

народном по.ву крепп, с друге стране пак наша јерар-

хија, која се никако није могла опријате.вити са на-

шим автономним установама већ је све тежила за ста-

ром превласти епиекопата, те се ради тога са свим ба-

цила у наручје мафарске владе те околности попи-

нише, да ерпеки народ није могао доћи до сталног

уређења својих црквених и просветних ствари.

После избора патријарха Ивачковића у г. 1874.

протекло је низ година, а српски народ није могао ни-

како да дође до свога народно-црквеног сабора, да

своје црквене и просветне ствари уреди. Влада се из-

говарала на заплете на истоку.
Истина да је г. 1875

букнуо херцеговачки устанак, а у години 1876 био је

српеко-турски рат, у г. 1877 и г. 1878 пак велики ру-

ско-турски рат, за тим опет окупација Босне и Хер-
говине. Но иеточни заплети неби били ништа сметали

радњи народно-црквенога сабора, као што ниеу сме-

тали мирној радњи саборског одбора, јер народно-црк-

вени српски сабор неби имао никаква посла са поли-

тиком.

На послетк}г кад су источни заплети са свим пре-

стали, и кад је српски народ све то живље искао са-

зив сабора, влада није имала куда, те је усљед пред-

ставке еаборског одбора допуетила сазив сабора, којн
се месеца септембра 1879 у Карловцима састао.

После
горких иекуства, које је српшш народ за

последњих година учинио, сви чланови сабора сагла-

сише се у томе, да треба најпомир.вивији тон узети

како према влади тако и према нашој јерархији, но

уједно се сагласише у том, да поред помирљивог тона

ваља јасно и разговетно означити становиште наше

автономије и према влади и према јерархији : да влади

ва.ва казати да автономија са политиком нема никаква
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посла и по толе да владино неповерење није оправдано,

с друге стране пак да наша автономија није неприја-

тељ нашој јерархпји, већ да ова ваља заједнипки да

ради о напретку нашега народа на црквеном и про-

светном пољу.

То је било од прилике становиште сабора и то

становиште означио је др. Полпт у договору са својим

пријатељима у беседи, коју је држао пза патријархове

беседе при отварању сабора.
Та је беседа гласила:

Беседа дра Мпх. Полпта-Десанчпћа

19. сеитембра 1879.

„Славни саборе! Парламентаран је обичај, а има

свога уставнога разлога, да сабор, пошто се консти-

туише. означи у краткпм потезима своје становиште,

што га j својој претстојекој радњи мисли заузетп. 5"

политичним саборима бива ово средством адресе као

одговор на владин програм, који у престолној беседи

свога израза добија. Ми ово у нашим саборпма не-

мамо. Онај одбор што смо га мало час изабрали да

састави адресу на Његово Величанство, изразике само

нашу верност, оданост и лојалност, али неће означитп

становиште сабора у предетојећој својој радњи. Но

према беседи нашега претседника, Његове Оветости

патријарха, која се као програмна беседа сматрати може,

ваља и сабор да своје становиште означи. Јаиетпнани-

сам позван у име сабора говоритп, али у колко бп могао

погодити мрвење славнога сабора, то у име мојеимојих

једномишљеника хоћу ово становпште да означнм.
‘ £

„Ја мислим да ky ово становиште најбоље озна-

чити, ако се обазрем иа три главна одношаја: на од-

ноша.ј према високој влади, иа одношај према нашој

јерархији, и на одношај према нашпм автономним ин-

ституцнјама.
“
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~Што се тиче одношаја према високој влади, то

границе тога одношаја не могу никаквој сумњи потпа-

датп. Теме.в овом одношају како за нас тако и за

владу, јесте сам закон, на име зак. чланак IX. од год.

1868 и санкционирано наше саборско устројство од

14. маја 1875 које законске установе само нашу

хисторијски развијену црквено-просветну . автономију

потврдишеТ

„Разне околности починише, да се пређе радња

нашег народно-црквеног сабора доводила у свезу са

пзвесним политичним тенденцијама. Ово је служило за

излику непријат ељим а наше автономије да

нас сумњиче, да наш рад отешчавају и да га по мо-

гућетву осујете. По ми се морамо оградити против

тога да се радња овога сабора доводи у свезу са ма

каквим политичним тенденцијама. Ми у овом сабору

имамо расправљати само оно, што спада у нашу авто-

номију, у црквеним, просветним и Фундацијоним стварма,

за које имамо темеља у државном закону и у нашем

санкционираном саборском статуту. То је оквир, у ко-

јем се кретати можемо, кретати смемо, и ја мислим

да нема ни једног члана међу нами, који би о том и

најмању еумњу имати могао.“

„Но познавајући границе нашег делокруга и вр-

шећи наше право на основу закона имамо неоспорно

право захтевати од државне власти, да и она своје гра-

нице држи и да нашу црх-шено-просветну автономију

респектује, те да такову ма из каквих обзира, па били

такови и политичне нарави не крњи (живо одобра-

вање). Угарска је најмање она држава, где државна

власт еме самовласно утицати у вероисповедну сло-

боду, у автономију појединих вероисповести.
Читава

повесница Угарске, читав хисторијски процес њеног

развитка показује с кахшом устрајношку поједиххе ве-

роисповеди бранише своју вероисповедну слободу. Па
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оно што протестанти и реФормати у Угарској од ве-

кова као паладијум евоје вероисиоведне слободе. cbojv

црквено-просветнЈ автономпј) г сматрају, што v најно-

вије доба и једноверни Романи тако бриж.виво чувају
то хоћемо и ми да очувамо и да одржимо и не-

смемо допјстити, да се наша скупо стечена црквено-

просветна автономија, која тако значајног хиеторпјског

теме.ва има ма којим начпном окрњује. (Живо одо-

бравање). Је ли државна власт j том обзиру према

нашој автономији своје границе држала или ннје, или је

еамовласно у нашу автономнју утицала, ово нећу да

испитЈЈем, јер нећу да се у рекриминације упуштам.

Али једну околност не могу ћутке да пређем: да

наш сабор за пуне четирп године протпвно санк-

ционираном саборском устројству сазиван бпо није,

односно, што дозвола за сазивање поде.вена није. Спо.в-

ни заплети нису могли елужнти овом за разлог, јер j

исто доба једноверни Романи без запреке свој конгрес

држаше. У опште, политичнп разлози ту не могу бпти

меродавни, јер овај народно-црквени сабор са полити-

ком нема посла. Но ако н нећемо из ове околности

чинити рекриминацију, то на сваки начин ва.ва да наше

сажа.вење изразимо, што наш сабор иротивно устрој-

ству саборском за ово четири године сазван био нпје.

(Одобравање.)“

„Ја мислим, да ће наш одношај према високој

влади свагда пово.ван бити,
ч

ако се наша автономпја

буде респектовала, ако ее не буде крњила.“

„Ово је у кратко, што сам имао казати о одно-

шају према високој влади.“

„Прелазим на одношај према нашој јерархи-

ји. Што се тиче овога одношаја, то би требало

да је овај за нас посве интерна, унутарња ствар. Ва-

.вало би да ее сами међу еобом споразумемо, да овај

одношај међу собом сами расправимо. да нас не би
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трећи расправљао. Некад су наши црквени венико-

достојници били вајвеки поборници, највеки заштит-

ници нашег народа.
Било је времена кад су наши

црквени велпкодостојници били све народу: и отац и

зхајка. Уто доба наш народ, имајући највеке повере-

ње у своје архппастире ставио је и свј власт j њи-

хове pjKe.
Но отјд се развило нешто, што стоји j

противтслов.ЂЈ и са дјхом наше цркве и са духом на-

шега народа. Развило се j нашој цркви автократно

начело, што више одговара дјхј западне него нс-

сточне цркве. Није овде место, да разликЈ међу за-

падном и источном црквом поближе расветлим. Они,

који су тј разликЈ проучавали, не налазе је толико

j догмама, колико j дух_у, j строју црквеном. Западна

је црква централистична и автократна. Ово није источ-

на црква. Источна црква акомодира, прилагођује свој

строј према народу, кога међу своје верне броји. За

то је цркв. управа друга у Турској, друга у Русији,

друга j Грчкој, друга у Романији а друга у нашег

народа j овим крајевима. Ако би хтела наша јерархија

ово порицати, то би морала порицати читави хиеториј-

ски развитак наше цркве у овим крајевима, а морала
би

j првом реду порицати прововаљаност нашег народно-

црквеног сабора. Но ја ову тему неку даље да разви-

јам. Ја само то велим, да ако се наша јерархија хоке

да врати на пређашње автократско начело, да оида с

нама j сукоб, или бар j опреку доки мора, а долазеки

с нама у опреку, постаје оруђ е у рукама пр о-

тивника нашега народа. (Одобравање.) Ја не

могј то од наше јерархије претпоставити, јер не могу

замислити да се наша јерархија хоке да одели од свог

народа. Ми смо чланови Једнога народа, па као такови

не смемо се једни од других делити. У том обзиру
посве су истините речи нашега председника РБег. Све-

тости патријарха, које је из дубине душе рекао : „Та



мн смо сви синови једнога народа и једне цркве,

та нас све у нредстојећем послј рз
г
ководи једна теж-

ња и намера.“ Јадржимда наша автономија пружа п

јерархији широкога поља да се с нама спораз}
гметп

може и нек б}где наш епископат уверен да све оно

што он са дрквенога гледишта у нашој автономији за

поправк}
? целисходно налази, да ћемо и ми на то при-

стати, ако иоле основавога разлога има. (Одобравање.)
Ово је што сам у кратко о одношају према нашој је-

рархији имао реки.“

„Прелазим на послетку на еаму нашу автономиЈЈ,

Можда никад са каквом речи није било толико зло}
г-

потребе колико са том речи „автономија“ а бпвало

је злоупотребе с једне и с друге стране. Мислило се

с једне стране, да автономнја значи можда потпјну не-

зависност и најнижих аутономних органи као н. пр. да

се свака црквена општина може еувереном сматрати и

да чланови општине немају никоме рачуна давати! Но

с друге стране гледало се, да се свака автономна ин-

ституција омаловажн илн као највеке зло представи,,

тако да би из тога сљедовало да ее треба вратити на.

пређашње автократно начело! Који нашу автономиЈЈ

и наше автономне инстптуције непристрано расмотри,

тај ke морати признати да су добре и правичне. Ја

знам да има против наших автономних инстнтуција прп-

говора, и то неку да поричем и основаних приго-

вора. Али, питам ја, има ли у животу државном, икоја

институција, која се искуством живота неби тек морала

опробати? Која се по искуству живота неби
морала

поправљати и усавршити ? Али за то ни један држав-

ник неке коју институцију забацити што се она по-

прављати, уеавршивати мора. У осталом наша авто-

номија тек је само у темељу подигнута, читаву зграду

ми даље тек надзидати морамо. У том се обзиру са

свим }
гмесно изражава беседа нашега председника,
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Eber. Светости патријарха: „Велик, тежак и озбиљан

рад предстоји нам.“ Саборским }
гстројбтвом положен

је само темељ и обележене су само границе нашем ав-

тономном раду на пољу црквеном и проеветном, али

целокјшну зграду наше еамоуправе на томе пољу тек

нам еад ваља подићи.“

„Има приговора против наших автономних институ-

ција, који се не могу тицати еамих институција, колико

њиховог изведења, њиховог тако рећи Фунгирања. Ма-

шина може бити изврсна, али ако немате средстава, да

је у кретање етавите, то неможете о резултатима ње-

ног рада судити. Ја знам н. пр. да ее чине приговори

против епархијеких скупштина, против административ-

них одбора, а делоз! и против конзисторија; чине се

приговори, што не могу као што ваља радити. Али ја

велим, створите епархијеку благајну, створите средетва

да те институције као што ваља могу Фунгирати, па

онда тек би могли о резултатима говорити. (Одобра-

вање.)“

„Али ма како судили о нашој автономији, то је

извесно, да је еадање стање неизмерно боље него што

је пређе било. Ја by само једно навести. Институ-

ција саборског одбора показала се врло благодетном.

Питам ја да није било саборског одбора за ово четири

године, док није било сабора, шта би било од наше

читаве црквено-просветне управе? Можда би сваки

епископ у својој дијецези неки аукторитет извршивао,

али целине неби било и читава наша управа изгледала

би као неко пусто масло. Саборски одбор он је бдио

над нашом' автономијом, он је купио искуства из жи-

вота за поправку и за усавршење наших автономних

институција. Саборски одбор поднео нам је читав низ

предлога, минуциозно израђених, које Кемо имати у

расправу узети. Ово је велика добит за сабор. Пре-

ђашњи сабори трајали су у недоглед, јер нису имали
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никаквих приправљених предлога. Сада, ако буде епоге

и добре воље зможемо j кратко битп готовп, јер
имамо тако рећи све приправљеноС

„Пlто се даЈСле наше автономије тпне, то мислим

да ее еви можемо j том сложити, да нам свима ва.ва

настојати да нашу автонмпју одржпмо. п v колко је

могуће по пекЈствима поправимо и уеавршимо. (Одо-

бравање.) Ово ва.ва да нам је лозинка т нашем раду

саборском и под том заставом ва.ва свп да се са-

купимо.
“

„У том смислј можемо се одазвати беседи нашега

председника, Bber. Светости патрвдарха, који нас на

ЉЈбав и слогу Јпућује. Љубавп п слоге биће, ако сва-

ки члан овога сабора буде свеетан да одржп и да уса-

врши напгу црквено-проеветну автономију. У тешким

временима, j којима жпвимо, наша црквено-

просветна автономија још је једино уто-

чиште. једини бедем нашега народног живо-

та. Напустимо ли т.ај бедем, то смо сами себе

напуетили. И баш због тога, што нп од једнога

члана овога сабора не могу ово претпоетавнтп. зато

се надам да te наш саборекп рад jcne-шан битп. (Жи-

во одобравање.)“

~То је што сам имао казатп да означнм станови-

ште према бсседи Bber. Светости патријарха.“

„Ја не бих желио да ова моја беседа буде предме-

том какове расправе, јер би нас ово далеко одводило.

Ја бих желио да се прими као нека ену н ци ј ациј а, с

којом мислим да би ее могао j главном сваки члан

овога сабора сложити.“

„Тим завршујем свој говор. (Живио ! Живио !)“

Чнм се сабор отворио, пренуо је око радње: да

оне статуте изради, што у емислу еаборског устрој-
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ства има израдити, а оеим тога, да многе ствари, што

ej још од пређашњег еабора остале нерешене, реши.

Сабор се на многе разделио; радило се и пре

и после подне. Један од најважнијих одбора био је

одбор за дотарију парохијског свештенства.

Но баш кад је сабор био у најживљем рад}
г

, при-

ближивало се и зимско доба. Сабор је увидио, да еве

елаборате, што су му одбори подастрли, не би могао

посвршивати. Највећа ее тешкоћа показала, кад је

одбор за дотаци ј у пароsиј ск о г свештенства

свој елеборат поднео. Расправа је почела тако оп-

ширна да буде. да се сабор није могао надати, да Ре

пре зиме тај елаборат моКи свршити. И за друге

ствари да нх сабор сврши. морао би остати на окупу

преко зиме. И пошто је и кр. комесар (наравно да

се није онда још зеао прави узрок), био за то, да се

сабор одгоди до пролеРа, то су се и чланови са-

бора у том сагласили.

Према својој радњи, сабор је себи стекао најми-

лостивије признање Bber. Величанства и кр. комесар

био је пун хвале за сабор. Сабор се у најбољем ра-

сположају разишао и том расположају дао је др.
Пав-

ловић
израза у закљупној беседи. Чланови сабора

разиђоше се у пуној нади, да Ве се на пролеће опет

састати и рад наставити. Но међу тим догоди се про-

мена у нашој јерархији, коју нико није могао ни са-

њати, најмање после тако „питомог“ сабора, као што

је био тај у години 1879.

На скоро после одгода сабора, буде позван патри-

јарх Ивачковић у Пешту и ои на тај позив напраено

одпутује у Пешту. По свој прилици да није ни сам

знао зашто га зову, јер би бар свога секретара био

повео. Пошто је пре патријарха и бачки еписког

Анђелић у Пешту отпутовао био, то се слутило, да

се у Пешти нешто кува.

4б7
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Почетком децембра год. 1879 већ. су се проноснли

гласови о „иензионовању
11

патријарха Пвачковића п о

именовању Анђелића за адмпниетратора.
Но кад је

патријарх Ивачковић оставио Пешту, те место да дође

у Карловце, у Даљ отишао, то су се тн гласови са

већом позитивношћу распростпрати. Али свеједнако

ее истима још ннје веровало, те се мпслило, да се

тим гласовима soke само преспја да чпни на патри-

јарха. Чланови народног сабора налазећп се у
Новом

Садзд да охрабре патријарха, да не попуети преспји,

управе на њега овај дугачки телеграм у Да.в:

Њег. Светости патрпјарху Српском

Прокоппју Пвачковпћу

у Даљ
-

Према немплим гласовима, који су у народу рас-

проетрти у обзиру промене у српској патрнјаршпјн п

карловачкој митр.ополијп, ми долеподписанп посланпци

на народно-црквеном српском сабору, еакуп.венн овде

у Новом Саду из збора и договора умо.вавамо Вашу
Светост да устраје непоколебиво на оном месту, на

које Вас је поставило поверење народа пзражено у

свом законитом сабору; да нзволи свој положај сма-

трати као део кардиналнпх права православног српског

народа у овој држави; да изволи тим својим положајем

стати на браник тих права, која су и у старнм ерпским

привилегијама и у најновијим зема.веким законима сло-

бодним избором српског патријарха и митрополита

карловачког ујемчена, а која би се права најеклатант-

није повредида, ако би се тај елободан нзбор ма как-

вом супституцијом илузорни.м учпнио. Нека изволи

Баш а Свет ост бран ит и на ш у закон о м ује м-

чену автономију, која такову су иституц ију,

п а и са м о помоhн ишт в о мимо наших аутономних

ziHGTii,T&uja, не познаје. Ми ее обраћамо сииовљим по-



верењем Вашој Светостп, и уверени смо да дајемо из-

раза оеекају чптавог правоелавног народа српског, ако

изразимо највеће поверење личноети Ваше Светости,

јер од кад је Ваша Светост на столици патријаршкој,

наша црквено-просветна автономија није ни с које

стране уштрба трпила, и наше автономне институције

под начелништвом Ваше Светости кретале cj се свагда

у оквиру закона. Ово ми сматрамо као заслугу Ваше

Оветости и према народу и према држави к према

отачанеким намерама еамога нашега премилог владара.

По томе одајући ово признање Вашој Светости и

изражујуки највеће поверење према личности Ваше Све-

тости, умо.вавамо уједно Вашу Светост, да изволи што

пре похитати у Карловце, где Вас чекају многи важни

послови од последњег сабора, а наиме најважнији по-

сао, конституисање новоизабраног саборског одбора.

Но патријарх Ивачковић није био човек од енер-

гије и одважности: он је био подлегао пресији, која

је на њега чињена у Пешти, те је дао „својевољно
и

оставку. Какве је природе била та пресија у Пешти,

то ће тек повестница забележити, а можда поједино-

сти те пресије неке се моки никад ни дознати.

Кад се век- о „пензионовању“ патријарха Ивачко-

вика и именовању епископа Анђелика за администра-

тора, није могло више сумњати и кад је то век и

званичним актом било потврђено, онда исти чланови

сабора, који су управили телеграм на патријарха Ивач-

ковика, издаду ову изјаву, која је као и првашњи теле-

грам, потекла- из пера дра
Полита.

Изј ав а.

Од кад је народ српски у ове крајеве дошао, први

је случар да је за живота патријарха српског и ми-

трополита карловачког постављен админи ст рат ор.

4б9
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Према изванредности тога чина, ми тешко мого-

смо веровати j његову могућност, и за то поверова-

смо оним вестима, које порицаху, да ће се такав чин

догодити. Држасмо. да се такав чин, ако се Бзегова

Оветост патријарх стави на бранпк евога положаја и

тиме узбрани п наша автономна права. не ће догодити.

За то управисмо телеграм на ВВегову Светост
патрн-

јарха Ивачковића, да га повертењем нашим. и народа

мј, охрабримо, да бп на своме месту истрајао, и тиме

све немиле пое.ведице за наша автономна права од-

странио.

МеђЈ -тим, Његова Светост патрпјарх, као што пз

•званииног акта произлази, ставио је сам молбу, да се

реши од управе патријаршије српске и митрополпје

карловачке. Ако је ово била намера ВВегове Свето-

сти, то је он, као поверењем народа j законитом

сабору изаорани патријарх, имао повода, да ову својј

намерЈ саопшти cadopj, те би се нашло начина, да ее

ова ствар СЈтицајем сабора на његово задово.вство и

на задовољство државне властп реши.
На сваки на-

чин имала је ВВегова Светост повода, да ЊЈДима свога

и народног поверења, који су на утврћењу наших

автономних институција за ових последњнх годпна са-

веетно и ревносно радилн опу ствар саопшти и да

у и.их савета потражи. ТПто ово ВБегова Светоет и

до последњег тренутка учинила ннје, то мора жало-

стити све оне, које је он до еад својим поверењем

одликовао, и који cj у њему потпуно поверење имали,

као по народу нзабраном патријарху срцеком.

Пошто је ВБегова Светост патријарх на сопотвену

молбу од Јправе патријаршије решен и Јс.вед тога ад

министратор патријаршнје именован, то етојимо сад

нред једиим чином од великог замашаја.
Именовање администратора патријаршије с.ведова-

ло је на предлог угарског минпстра председника и са



истога преиапотпнсом, те по јстевним начепнма угар-

ска влада мора примити потпуну одговорност за тај чин.

Као што рекосмо, први је случај, од кадјенарода

српског у овој држави, да је за живота патријарха-

митрополита, именован администратор.
Пема сумње,

да могу настати случајеви телесне и душевне немоћи,

да могу настати елучајеви тако зване д ефициј енције.

али за те случајеве побринуло се канонично право са

установом коад]}
т

торства, јер „умировњења
11

по кано-

ничном праву и не може бити. А.ги коадјутора поста-

вља и именује онај, који постав.ва п именује бене-Фи-

цијата. Пошто пак српски сабор избором патријарха

сутиче ири постављању патријарха, то бп морао сути-

цати и при поставњању коадјутора патријаршији.

Администратори достављали су се до сад само

посде смрти патријарха-митрополита. СтаЈзи сабори

српски свагда су на то ншли, да они право тога по-

стављања врше, али круна је свагда ово одбијала, и

увек је сама администратора именовала без сутицаја

сабора. Ово је да како бивало само после смрти па-

тријарха-митрополита, за живота тога никад бивало није.

Но по санкци онисаном саборском устрој-

ству од 14. маја 1875. институцији администра-

торства баш и поеле смрти патријарха-митрополита
нема места; јер по §. 9. за време упразњене столице

патријаршке сазива сабор ми тр ополит ск и савет,

што је пређе администратор чинио, и председник са-

бору је по §. 12. најстарпји епископ по посвеће-

њу, а по §. 21. бира сабор за саборски одбор патри-

јарху заменика у једном епископу. По томе је

за супстуцију патријарха secle vacante и за његова жи-

вота у саборском устројству довољно провидирано.

Како ke се и према канонима и према санкциони-

саном саборском устрој)етну моћи довести у склад но-

во админиетраторство, коме досад примера било није
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то је тешко предвидити. Угарска илада на сваки

начин носи одговорност за сваку повреду, која би се

отуд по наше автономне институцпје породила.

Хоће ли наше автономне ннстптуције поред новог

администраторства иостојати, и xote ли моћи и како

постојати то не знамо.

Не хотећи утицати на радњу нашпх народнпх ав-

тономннх органа, који fee, вршећи своја права, знати

испунити своју Дужност, мп оиекујемо дањи развптак

ствари.

Анђелик као именовани адмпнистратор. позове са-

борски одбор. Но чланови еаборског одбора, који су

се у оно зимње доба могли у Карловци сакупнти, да-

доше, пре него што te под председништвом Анђелпка

хтети радити, ову

Изј ав у.

Ми долепотписани од српеког народно-црквеног

сабора изабрани чланови саборског одбора према тој

околности, што је на предлог угарског министра-пред-

седника Нзегово царско и краљевеко апостолско Велп-

частво изволело српског патријарха п карловачког

мптрополита Прокоппја Ивачковића решити од управе

исте митрополије, а поставити на управу такове адми-

ниетратором епиекопа бачког Германа Анђелића, и

према томе, што је сабореки одбор по санкцпониеаном

саборском устројетву надлежна власт у стварима управе

Фондова, фундација, и народно-црквених добара, као

што је и највиша административна власт у етварима,

које спадају у делокруг административних одбора, и

што саборски одбор све ове ствари решава под пред-

седннштвом, које је у саборском устројству озна-

чено, према свему овом за моралну дужност сма-

трамо изјавити:

462
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА САБ. ОДБОРА Г. 1879.



Погледом на то, што је народна црквено-просветна

автономија православном српском народу у овој др-

жави ујемчена како старим привинегијама српским, тако

и најновијим законодавством угарским, наиме зак. члан-

ком IX. од год. 1868, и што је замашај те автономије

поближе и потанко означен j саборском устројству,

санкциониеаном највишим решењем од 14. маја 1875;

Погледом на то, што на тј ујемчену автономију

као кардинално право спада слободан избор патри-

јарха српског и митрополита карловачког, које право

српски народно-црквени сабор врши, и што би ово

право илузорним постало, ако би се без утицаја са-

бора ма каква промена у патријаршији учинила;

Погледом на то, што не обзирући се, да ли по

канонима источне цркве поставњање администратора

као таковог у овом случају места има по јасном

садржају санкционованог саборског устројства, а наиме

по §. 9, §. 12, §. 21 и §. 22, институцији администра-

торства у опште места нема, јер је за заступство па-

тријарха и за његовог живота и после његове смрти

дово.вно провидирано;

Погледом на то, што се недају догледати по-

сљедице таковог чина, ако би се патријарху српском

могао постављати администратор без сутицаја српског

лародно-црквеног сабора:
Ми чланови еаборског одбора и према дужности

нашег звања и према поверењу, којим смо од сабора
на ово место постављени, и обзиром на санкционисано

саборско устројство, које нашем законитом деловању

за основ служи, а које председништво администратора

не познаје морамо против чина постављања адми-

нистратора као повреде наше автономије каутелу у-

ложити.

Но обзиром на то, што је том повредом наше ав-

тономије у првом реду повређено право еамога сабора,
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против чега он еам има тражнти лека, и обзиром на

то, iiito је caoojD избором саборског одбора поставио

свој законити највиши орган, да би се ствари што у де-

локруг саборског одбора спадају, законитим нанином

автономно решавале, ми се не можемо сматрати по-

стављењем администратора патријаршије решени ду-

жности, да као највиши автономни орган - без да

би тиме одлукама самога сабора j овом велеважном

питању ма у чем прејудиковали ствари, које j де-

локруг саборског одбора спадају, законитим начпном

не решавамо. И зато јз obv каутелу, која ее има т

записник ставити, приетупамо под председништвом име-

нованог администратора патријаршије преосвештеног

епископа Германа Анђелића —нашемт законитом радт.

Наскоро после постављања Аиђелића за админи-

стратора, др. Ннка Максимовнћ опширно п темењито

је интерпеловао миниетра-председника о Флагрантној

довреди закона, постав.вањем администратора. Поеле

тога наскоро
била је буџетска раеправа на ггарском

сабору. Код расправе проеветиога буџета, употребно

је др. Полнт прилику, да и он на видик изнесе

ствар повреде српске автономије постав.вањем адми-

нистратора Анђелића. Та је беседа гласпла;

Беседа дра Мпх. Полита-Десанчића

13. ашила 1880.

(П о стеногр а ф пј и.)

„Поштовани доме! У образованим уставним др-

•жавама народно претставништво свагда се поноси кад

прорачун за министра богочасти и јавне наставе у што

већој своти дозволити може. Поноси се тиме сваки

поједини иосланик, да својим гласом доприноси општем

напретку, да принаша камичак оној величанственој
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згради, што јт општим образовањем. што ју европском

цивилизацијом зовемо. У том обзиру најпово.внији је

подожај министра богочаети и јавне наставе. јер док

се други министри морају трудити, .да евој прорачун

народном претставништву препоруче, миннстру бого-

части и Јавне наетаве дозво.вава се радо његов про-

рачун, ито у што векој своти. Но кад се догоди,

да народно представништво или поједини посланпк и

самом миниетру богочасти и јавне наставе прорачун

дозволити не може. то онда врло важнп узроци мб-

рају бити.“

..Метимо случај, да је н. пр. данас у Француској

друго миниетарство, које не само да не би предупре-

дило, век би и потпомагало штетан уплив конгрега-

ција на школе. не би ли у том случају народно пред-

ставништво имало не само право, него и дужност, да

министру богочасти и јавне наставе. а тиме у савезу

п читавом министарству ускрати прорачун? Кад је

дакле правац делању министра богочасти и јавне

наставе рђав и шкодљив, то се може догодити, да се

и том министру прорачун ускрати, јер као што свака

крајцара на том пољу у добром правцу употребљена,

стострука плода носи, тако новац на том пољу у рђа-
вом правцу употребљен, може неизмерне зле посље-

дице да има.“

„Ја се, на жалост. увек у том положају налазим,

да никад не могу гласати за прорачун министра бого-

чаети и јавне наставе, а морам признати, да бих за тај

прорачун најраДије и за највеку своту гласао, јер ја,

задатак угарског министра богочасти и јавне наставе

не сматрам као обично деловање каквог ресортног ми-

нистра, век га сматрам са вишег политичног гледишта,

као деловање за ону културну политику, једино спа-

соноену за Угарску, која би кадра била баш развитком

особина појединих народности и вероисповеети бар
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на КЈЛтурном п,о.бј љубав к отаџбини подхрањивати.

Ал ја видим, да је баш v том обзирт правац са свим

противан. (Чујмо!)“'

„Народноети Угареке већ се давно клоне свега

онога, што би се могло довести у свезу са каквпм по-

литинним тенденцијама. Оне су се посве повукле на

културно поље, у тој предпоставци, да ће им бар на

том пољу бити елободно њихове народне особине кул-

турно развити. Ал и у том су се преварили. Блада

иде на то, да и том развитку на пут стане, и лане

бесмо сведоци стварању оног закона за оеновне школе,

крји је олнчење оне мисли, да се народности Угарске

не смеју развијати у свом духу, већ у духу владају-
ћег племена. Но влада ни ту није застала. (Чујмо!)“

„Она је са просветног поља већ прешла и на ве-

розаконско поље, и то тим начином, да јрј поступак

стоји у протусловљу са духом читаве повесннце Угар-

ске, са оним духом, који је Угарску у најтежим вре-

менима подржаво. А тај је дух, дух слободе вероис-

поведне, самоуправе појединпх вероиеповеди.“

„Недавно држане су лепе и велике беседе у овом

дому о реФорми администрације. Да сам тада учество-

вао у тој расправи, ја бих назвао великом лакоумношку

ону тенденцију, крја иде на то, да се раскине свеза са

традиционалном администрацијом Угарске, не велим ово

у том смислу, као да реФорме не би биле нужне, но

само што би се те реФорме имале извести у оквиру

традиционалне админнстрацнје Угарске.“

„Но Угарска има једну врсту администрације, ко|а

се исто тако, као и жупанпја може назвати бедемом

слободе и еамосталности Угареке. А та је врета ад

министрације: еамоуправа појединих вероиеповести.
“

„Повееиица Угарске доказује, да у извееним вре-

менима Угарека једва да би своју еамосталноет могла

одржати, да није било вероисповедне самоуправе. (Тако
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је! са крајње левице). Баш у оно доба, кад је гар-

ска после пораза мохачког била присиљена да себе у

наручје Аустрије баци једва да би своју самоетал-

ност ирема католичкој уједнњавајућој Аустрији могла

одржати. да није реФормација неку препреку ставила.

(Тако је! с лева). Столетна борба протестаната угар-

ских за своју вероисповедну слободу и самоуправу

црквену, уједно је била борба за слободу и самоетал-

ност Угарске. Уговор мира у Линцу није имар само

значај вероисповедни.
већ велики значај политични за

Угарску. Па није ли борба протестаната угарских у

најновије доба. борба против протестанског патента,

што га је издала бечка
апсолутна влада, није ли то

била борба за слободу и еамосталност Угарске? Нису

ли онп мужеви. као Ж.едењи и други, који су у тој

борби страдали уједно били поборници за слободу

и самосталност Угарске, ниеу ли ти мужеви п]>ипра-

вили државо-правно поравнање Угарске са Аустријом

од год. 1867.? (Тако је!)“

„Вероисповедна слобода и самоуправа појединих

вероисповести то су били главни стубови Угарске.
То је било оно, гато је у прошлости поједине народ-

ности привлачило к Угарској. Да ли би Оаси у Ер-

дељу остали. да ли би Срби у Угарску догали, да им

није била ујемчена њихова вероисповедна слобода?'"

„Што се наиме Срба тиче, то је услов њиховог

пресељења у Угарску био, да им се њихова вероиспо-

ведна слобода, њихова народно-црквена самоуправа

ујемчи. И то ујемчипте старе српске привилегије, то

учинише угарски закони сви до најновијег доба, наиме

зак. чл. 27. од г. 1791., зак. чл. 20. од г. 1848 и зак.

чл. 9. од г. 1868.“

„Но од кад Срба у Угарекој има, од кад има

владе у Угарској, а бивало их Је свакрјаких ни

Једна влада до сад самоуправу црквену Србаља, тако

*
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е\ рово повредила није, као садашња влада. (Кретање.)
Оно што се недавно у српекој цркви догоднло, то тако

вређа автономију српеку. да тога иримера у повееници

угарских Срба никад било није, а никад га није ни мо-

гло бити, док је било владе угарске, којој је пошто-

вање закона светиња била. (Велико кретање.) Ја сам

уверен, да се таково што код реФормата догодило, да

ои ларме до неба бпло, да би овај еабор имар сред-

става да присили владу на поштовање закона. Ја се

опомпњем у мање важној ствари, кад је г. миниетар-

предеедник пре две годнне издао наредбу ради свет-

ковине празника св. Стевана каква ее граја лоди-

гла од етране реФормата у овом еабору и г. мпниетар-

председник био је принуђен да своју наредбу натраг

иовуче. А шта би реФормати казали, да г. министру

иадне на памет, да суперинтендента пензионира, на

његово место другога именује, пензије и плате по ћефу

дели и раздаје? (Велико чу:ђење).“

„Мој посланички садруг др. Ника Максимовић не-

давно у једној на г. министра-предеедника управ.веној

интерпелацији, оиширно је означио Флагрантну по-

вреду закона најновијом променом v српекој митропо-

лији. Мени овде при раеправи просветног буцета

оетаје еамо да означим штетнн и опасни правац. кога

садашња влада у вероисповедним стварпма има.
“

„Поштовани доме! Српеко црквено питање годи-

нама је забављало угарску владу и како њојзи тако и

ерпском народу многе непријатности ироузроковало.

Знамо да су због тога пнтања у јужну Угарску ши-

.вани кр. комисари, да је обдржаЈЈана нека врста оп-

садног стања. Напоелетку год. 1874. избором патри-

јарха Ивачковића и стварањем саборског устројетва,

које г. 1875 добн превишњу потврду, ерпско црквено

питање би решеио и са дневнога реда екинуто. Избор

латријарха Ивачковића бно је резултат комиро.дшса, јер



469
БЕСЕДА ПРОХИВ ШХЕНОВАЊА АДМИНИСТРАТОРА.

тгарека влада није хтела да зна за кандидата орпског

конгреса. а опет конгрес није хтео да бира кандидата

утареке владе и тако би изабран за ерпског патријарха

бивши романски митропо.шт Ивачковик. Тим избором

п највпшом потврдом саборског рстројства. настрпилн

су законити одношаји и престало је изнимно етање у

српекој цркви.
За

време читаве источне кризе сабор-

ски одбор мирно је обав.вао своје начинио

је реда. увео је законитост у свима автономним ства-

рима. Угарска влада није имала ни најмање узрока

незадово.ветву. И сам српски црквени сабор, који се

у октобру прошле године у Карровцима еастао. био

је у евом деловању тако коректан, тако лојалан, да

му је Њег. Величанство за то деловање највише при-

знање најмилостивије изрећи благоизволело. Ија еам

у том сабору са осталим посланицима неку малу за-

слугу нмао. Могли емо се радовати, што је једаред

ипак погођен правац радње коигреса, који ни е које

етране ириговору не нотпада. Српски народ могао ее

надати. да Ве одсад моћи евоје црквено-просветне ства-

ри мирно без запреке обављати. Али како је морао

непријатно изненађен бити
српски народ, каква је то

морала бити за њега страшна дезилузија, кад је vrap-

ска влада на коректно. лојално понашање конгреса,

што је највише признање задобило одговорила Фла-

грантном повредом закона. Влада је патријарха Ивач-

ковића
пензионирала, а бачког владику Анђелића за

администратора српске митрополије са свим јед.нострано

именовала, непитајући да ли је тај нови иоглавица цр-

кве по вољи српеком народу, да ли се то именовање

слаже са канонима источне цркве, са постојећим у том

обзиру угарским законима, и поглавито са санкциониса-

ним саборским уетројством! (Велико кретање и чуђег-ве!) “

„Ја о „својевољној оставци“ патријарха нећг ни

да говорим, јер какве је нарави та „евојевољна“
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оетавка била, ако је и половина иетина од онога. што

сам из поузданог извора чуо, то је онда постгпак

који свога равног само у Турекој налази. Него хоћу

да говорим о „пенз.ионовању
“

патријарха.
“

„Поштовани доме! Свака
морална могукност има

евоје границе, које jv деле од Физичне могукности.
Такова

морална немогукност је ~пензионовати‘! епп-

скопа или поглавицу цркве. Баш у оно доба. кад је

српски патријарх пензионован, став.вено је једном кан-

дидату овде у Пешти при државном испиту питање:

да ли се епиекоп може пензионоватп. Наравно да је

кандидат одговорио да не може. али по мом мњењу

требао је одговорити, истина да по канонском праву

то није могуке, ал да је угарски мннистар-председник

то пробао, па да је ствар могукном нашао! (Веселост).
“

„Позната је ствар. да по канонском праву ако

код владике или поглавпце цркве случај деФициен-

цнје, немоки, наступи, да се онда бенеФпцпјат не

пензионира, него добије коадјутора, епомокника. а

коадјутора именује или бира онај, који именује или

бира н бенеФицијата. У источној цркви истина није

одомакена институција коадјутора. него у источној

цркви потпуна деФициенција установ.вује седисвакан-

цију, упражњење столице. Али случај деФициенције,

као и ос.тавку, иресуђује у источној црквп као н у

католичкој онај орган, који именује или бира бенеФИ-

циата. Кад би дакле у источној цркви институција

коадјутора уобичајена била, то би епископски еинод

нмао пресуђивати случај дефициенције, а ерпски кон-

грес имао би бирати коадјутора исто тако као и ми-

трополпта-патријарха. Но кад у источној цркви де-

Фициенција, успостављује седисваканцију u кад је де-

Фициенција још скопчана са оставком. онда мора све

оно настмпити, ,што и при седиеваканцнји. Што пак

при таконој наступити има, то осим правила иеточне
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цркве, са свим јасно и разговетно определгује санкци-

онисаво саборско устројство од 14. маја 1875. Сабор-

ск о vстро јств о а д министр ат ор а у ср пск ој

нстоиној цркви не иознаје. Најетарији епископ

са митролитеким еаветом администркра митроиолију и

тај епископ је и председник црквеном сабору, док се ми-

трополит-патријарх не изабере. Пре санкциониеаног

саборског устројства истина да је државна власт за

време упражњења столице ал само за то време

именовала админпстратора, ал за овај поступак није

било правне подлоге. У најстарпје доба најближа ди-

јецеза, н. пр. бачка, именовала је администратора а по-

сле стари српски конгреси свагда су тражили да сами

то право врше. Но после санкционисања саборског

устројства. именовање администратора не само да је

анахронизам, него јавна је повреда закона. (Велико

кретање.) Или можда угарека влада садање стање у

српској нсточиој цркви не сматра за седисвакан-

цнју, онда и по самом пређашњем абузусу државне

власти, администратору места бити не може, јер је

такви еамо за времена седисваканције био именован,

те ако илада садашње стање у српској цркви не сматра

еедисваканцијом, то је повреда закона јо ш веНа и

ф л агр ан тниј а. Јер онда тим намином може влада

да изигра и да илузорним учини најкардинал-

није право српског народа, што му је у старим приви-

легијама, у свима дотичним законима угарским и у

најновије доба у санкционисаном еаборском устројству

ујемчено право слободног избора митро-

по л ита- патриј ар х а. Влада би могла изабраног па-

тријарха на скоро пеезионовати и за читавог његовог

живота који може дугачак бити именовати ад-

министратора, чим би
право избора потпуно изиграно

било. Јасна је пак ствар, да такав именован ад-

министратор неби био поглавица цркве, већ у
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мантијт залотани владпн повереник. (Ве.лпка

кретаље. чуђење п тако је! е лева.)"

:
,Да је дакле чнтав поступак са пензионовањем

натријарха Ивачковића и именовањем епископа Ан(ђе-

лића за админиетратора, посве незаконит. о том вањда

не треба дање joni да говорим. јер кад би у овом са-

бору који посланик од рвФорпата налазио за .нуждно

доказивати, да је једноетрано пензионовање каквог

суперинтендента и једнострано именовање другог од

стране иладе незаконит чин. тога би мислим овде

у сабору за такав излиипш доказ псмејалп!
“

„Ја, попттовани доме. кадар сам од г. миниетра-

председника предпоставити много штогата према народ-

ности. кадар сам предпоставпти највећу безобзирност. ал

ипак то нисам од њега кадар предпоетавптп. да је у

тој повреди српске црквене автономнје о н попрпмпо

иницијативу, јер познајем у њему човека, којп је нау-

чен у сопственој својој реФорматској црквп колко

толко штовати црквенх самоуправу.“

„Ја велим. да је инпцијатпва- из Беча дошла п то

у савезу са босанекпм црквеним питањем.

Ја сам још јесенас приликом расправе о зак. предлогу

за управу Босне п Херцеговине упозорио поштовану

кућу на важноет боеанеког црквеног питања. Да у

Бечу желе то важно питање v споразуму са угарском

владом решити, шта внше са њени.м претежним уи.тн-

вом о том нема сумње. Само је угарска влада у

њеној ревности да.ве пгала, него што су у Бечу и

желили. Тамо су за уређење босанеке цркве еамо

тражилп српског епископа одавде, којп разуме адми-

нистрацију иеточне цркве и који има неку енергију.

У таквом глаеу је стајао епископ бачкн, премда је исти

најмање омиљен владнка ерпски. Можда је исти епи-

скоп у Бечу „grata зато, што је бпо некад

архиђпкон чувеиог патрпјарха Рајачпћа, (аха! о лева),



но да је „grata persona" и угарекој влади. то .могу

себн само тиме разјаснити, што је за време комисари-

јата бар. Мајтењија у јужној Угарској знатне услуге

чинио угарској влади. Но ако је влмда век хтела тога.

свога љубимца да препоручи за босанску ствар. то је

могла ово чинити, а није требала да окрене тумбе

читавг автономпју српске цркве, јер то заиста у

Бечу захтевали нису п то ее њих није нн тицало.

Ад изгледа. да је угарска влада хтела ту прилику да

употреби. да једним ударом две муве погоди. да свога

.вубимца за Боену препоручи и на столицу патријар-

шку попне. Но тим је заједничкој влади баш нај-

гору услугу учинила. Српском нареду наметут

поглавица цркве. кад је већ као такови овде међ

Србима немогск, тим је немогућнији у Босни, јер

такав наметнут поглавица не може тамо ннкаквог

упдива имати, шта више по појмовима тамошњег на-

рода, који у њему гледа од католичке државе на-

метнутог поглавицу цркве долази у подазрење. да

хоће унију да распростире.“

„Но напослетку та читава босанека ствар као да

неке дуго трајати. Поеле победе Гледстона и либе-

ралаца у Енглеској, као да се читава окупација при-

ближује крају. и сва је прилика. да ke Босна и Хер-

цеговина добити организацију као источна Румелија и

онда ke они сами решити и то своје црквено питање."

„Али што се тиче промене у српској митрополији

које се довело у свезу са босанским црквеним пхтгањем.

то ми Срби овде имамо право искати, шта вихпе право

захтев ати. д а с е закони т о ста њ е у наш о ј цр-

кви уепостави. Законито стање пак успоставило

би се пошто се сад век оставка патријарха неда

више променути кад би влада допустила, да све

оно наступи, што санкционисано саборско устројство

у елучају седисваканције, упразњене митрополитске
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етолиде прописује. Hete ли влада да то законпто ета-

ње успостави, то наравно да ми не можемо протуетати.

Ми се можемо еамо на закон позивати, а ствар је пар-

ламента да владу на штовање закона упути. Ја еам

уверен. да кад би ми припадали владајућем племену, да

би овај сабор имао ередстава да нагони владу на зако

ннтипоступак. Ал ми неприпадамо владајтћем племент..

и влада има евагде изгледа да добпје апсолуторијум т

овом за сваку незаконитоет према нами. (Кретање.)"

„Ми Срби напоеледку не можемо шта, ако влада

неће да успостави законито етање. Ми шта вшие ве-

лимо нека начнни из наше автономпје потпуно .„Tabula

rasa“. јер такова автономпја, која од воње јед-

ног или другог миниетра зависи. така авто-

номија нама не треба. Слободно нека влада рас-

пуети еаборекн одбо,р, епархијске одборе, све авто-

номне општине, нека ради као под Мајтењијем, нека

напослетку газдтју у нашој цркви као што је Хајнау

газдовао у протестантској цркви поеле г. 184Н ми

смо на еве приправни.

„Ал ја велим, да еу такови поетупци ипак мало

опасна игра, не велим у том емислу да би се влада

имала чега бојатн, та ви ете јаки. ми емо елаби -

него у том емислу, што ее незадовоњетво у Србања,

које је и онако велико, повећава. А то незадовоњство

није еамо у Србања него је v евнју народности у

Угарекрј.“

„
Истина на првршини влада потпуна ти-

шина, нема ни најмањег ветрића, ал у дубњи-

ни мукло бруји, и то мукло брујање није од добра

значаја. (Кретање.) Иетина каже се; народ је задово-

њан, само агитатори ниеу задовоњни. (Тако је! е де-

ена.) Ал то је ието и бахрва влада казала; мађареки

је народ задовоњан. еамо еу емиграити незадовоњни.

Још иешто. Нлада пма доета новаца да 2—;’> српска
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листа еубвенционира, којих је задатак да доказују да

је оно законнто. што је незаконито. Влада још и то

каже: народ ћути. дакле је задовољан, ако пак про-

тестира. то је онда дело агитатора. То је прави цир-

кулус вициозус. Влада је још и ту веет дала распро-

стрти: да је упућено државно одветништво да поведе

велеиздајничке парнице против српеких општина, које

ишту конгрес. Канда ми не знамо, да је за наредбу,

коју потпише Тиса, само он одговоран и нико други.“

„Поштовани доме! Некад после борбе од г. 1849.,

мађарски народ стајао је v Европи у гласу поборника

слободе, данас кривњом своје владе стоји у гласу угње-

тача слободе других народа, као штб је то ‘Глед-

стон недавно рекао и о чему ми народности најбо.ве

сведочанство можемо дати. (Кретањеs| !1

„У држави где влада већ задире у верозаконску

слободу. та држава
већ је у опадању.“

„Угарска постала је јака и велика слободом веро-

законском. Ко те стубове потреса, тај потреса само

биће УгарскеТ

„Угарском министру богачасти и јавне наставе,

под крјом се управом така. незаконитост могла дого-

дити као најновија промена у српској митрополији,
томе ја ни крајцаре гласати не могу. Не примам ње-

гов буџет. (Велико кретање.)“

(Јва је беседа изазвала на више места одобра-
вање опозиције .мађарске. Вато је похитао министар-

председник да Нодиту одговори, као што је на скоро

после тога и дру Ники Максимовићу на његову интер-

пелацију одговорио. Но
др. Ника Максимовић у сво-

јој реплицн са свим је опровргао Тису. х\ли све то

није користило. Незаконитост у нашој цркви трајала

је и даље са администратором Анђелићем. Оготинама оп-



штина српских ившвиле су ее против тога незаконитога

стања и искале сазив сабора. као што је и саборски

одбор више пута закључио сазпв сабора. али влада са-

зив еабора никад допгстила није. Напоелеткг
елрт па-

тријарха Ивачковића учини беспредметном ону тачку

повреда: да се за живота патријарха администратор

именрвати не може. Но после како је патријарх умр о

и како се народно-црквени сабор г. 1881 састао п како

су и оба избора Стојковпћ и Живковпћ одбачени, на-

стане најгрђа повреда. наше автономије: именовањем

АнђелиСа за патријарха, и ово стање све једнако храје.

Одношај Хрватске према Угарској свагда је у ве-

ликој мери занимао укупнп српскп нарсд. Већн део

српскога народа у овој царевинн живи v Троједници.

и у хрватско-славонској Крајинн. Може се рећи, да је

језгра овоетраног Српства у тамошњпм крајевима.

Врло је лако дакле појмити да ее српеки народ за суд-

бу Хрватеке и њен одношај према Хгарској интересо-

вати мора, што би и онда морало бити. да нам Хрвати

и не стрје племенски најближе као што етрје. јер Србп

са Хрватима по јеаику готово иети народ еачш-вавају.

Зато је ерпски народ у Троједници свагда храбро ста

јао на бранику права Троједне Кра.вевине према гар-

ској. У оно доба, кад је хрватска народна странка под

Раухом v Хрватекој подлегла, Срем је при изборима

сјајну победу одржао, па п после Срби су за читаво

време борбе против Рауха верно уз хрватску опози-

цију стајали. Каква пм је била захвала иод Мажура-

ниРем позната је ствар.

Хрватска еа разннм њеним нагодама дошла је у

такав завиеан положај према Угарекој. да је читава хр-

ватска автономија илузорном постала. Мађарска влада

у Загребу исто тако господује ка.о и у Вудим-Пешти.

ХРВАТСКЕ СТВЛРП.



Ако има људи, који ту автономију још хвале. то може

само толико смисла имати. да Хрватска и Славонија

нису баш у одпошају мађарских жупаннја и да ма-

ђарски језик у Хрватској и Олавонији бар у автоном-

ним ехварма није званичан као у Угарској. Али о ка-

квој државоправној самоеталностц Хрватске и Славо-

није говорити, кад хрватски бан мора оно радити. што

му се из Пеште заповеди, и кад не сме у хрватском

сабору бити веСина, која би опонирала Угарској о

државоправној самосталности при таком положају го-

рити, нема смисла.

Тај потчињени положај Хрватске најбо.ве се по-

казао у г. 1880, кад је требало склапати нову Финан-

цијалну нагоду са Угарском на дееет година. Мађари

су ту нагоду у своју корист диктирали, а Хрвати су

је морали иримити, ма да је јавно мњење у Хрватској

било против те нагоде, и ма да је опозиција' на хрват-

ском сабору јасно показала шкод.вивоет те нагоде.

Но ако је већ кукаван положај већине на хрват-

ском сабору, то је још кукавнија улога хрватских

посланика на угарском сабору. Те хрватске посла-

нике на угареком сабору слабо уважава и сопствена

владина странка, а код мађарске опозиције су у нај-

већој мери омражени, јер ти хрватеки посланици

безусловно, тако рећи, жмурећки гласају у свима пи-

тањима са владом мађарском. Бивало је, да је већина

владина на угарском сабору зависила од хрватских по-

сланика. Долази ли мађарска влада у таку неприлику,

то се таки по хрватске посланике телегр аф и ше,

па они онда доЦу у Пешту, гласају са владом па над-

гласају опозицију те оду опет кући! Није чудо

дакле, да те хрватске посланике све гране опозиције

мађарске мрзе а хрватска опозиција назвала их је „пен-

зионирцима мађарским" !

Кад је дошла нова Финанцијална нагодба међу Хр-
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ватском и Угарском на дневни ред у угареком сабору.

ниједан хрватски посланик да је помолио зуба. Др. По-

лит. коЦе су као бившем многогодншњем иосланпку на

хрватском сабору били ти одношаји познати и који је

увек радио за слогу међу Орбима и Хрватпма. употре-

био је ту прилику. да у угарском сабору подпгне

своју реч у прилог Хрватске.

Та љегова беседа гласила је овако ;*)

Беоеда дра Мпх. Полита-Дееанчпћа

8. новембра 1880.

(II о стеног раф пј п.)

„Поштовани доме! Одношај Хрватске према Угар-

ској има такових особпна. да се не може сравнити нп

еа каквпм одношајем у других европских држава. Тај од-

ногаај нит је природе државног савеза, нптп провинцијал-

не автономије. Оамо у повестничком развптку и Хрват-

ске и Угарске може се наДи Формула за тај одношај."

„Повестнички развитак Угарске показује, да вла-

дајуће племе после освојења ове зем.ве није имало оне

центрппеталне енаге, да у периФеријама мање државне

Формације у себе слије. Угарска је имала увек своје

делове, ~partes“, који еу свој посебан, еамосталан др-

жавни живот имали. Вар Хрватека знала је овагда да

одржи и да одбрани своју државну самосталност. Та

самоеталноет показала се, кад су Хрвати својево.вно,

и без нагона од Угарске, пзабрали Коломана
угарског

краља за свог краља. Показала се, кад је Хрватска

самоетално склопнла прагматичну санкцнју са владају-

ћим домом хабсбуршко-лотриншким, и то много пре,

него Угарека. Свагда кад би Угарека нападала еамо-

сталноет Хрватеке, свагда се налазили хрватеки ба-

нови, који су речима бана Бакача одговорпли: Reg-

num regno non praescribit leges.“

*) Беседа је та исти дан држана. кад је ouo велшга аемљотрес у Загребу.
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„Са гледишта те еамоеталности: да је Хрватска

•самостална, а не потчнњена ЗХарској. нова Финанци-

јална нагода не може задовољити Хрватску. Ја знам,

да у УгарскоЈ и овом сабору влада друго мњење, на

име то мнење, да је у тој Финанцијалној нагодби ева

корист на страни Хрватске. Но у Хрватској не мисле

тако и можда се у том обзиру Угарска вара и да

угарска влада у обзиру одношаја према Хрватској

чини себи велике илузије, као што је то свагда чи-

нила. Ја тих илузија немам; ја не само да сам паж-

ливо пратио политичну борбу Хрватске, већ сам у

њој и учестовао. пошто сам више година био члан

хрватског еабора. Учествовао сам у оној великој по-

литичној борби против централизације бечке и против

пошиљања посланика у бечки рајхсрат. Ја сам тада

стајао ако ово сада и изгледа чудновато у

странци унионистичкој т. ј. Угарској наклоњеној. Но

одношај се еаевим променуо усљед поравнаг-ва од год.

1867., које је Угарска са Аустријом учинила. Таки

после тога поравнања угарска влада окренула је
лист против Хрватске. Угарека влада поставила је у

Хрватској такву земаљску владу, која је и данае још

у најгорој успомени у Хрватској. Разумевам владавину

-бана Рауха. (Кретање.)“

„Поштовани доме! Под том владом склопила се

прва нагода угарсх-со-хрватска. Но како се дошло

до те нагоде ? Октројисао се један изборни ред, те се

начинила измајсторисана већина у хрватском сабору,

већина, која се састојала из чиновника и вирилиета,

те су ти чиновници и вирилисте послали из своје

средине краљевински одбор, да склапа нагоду са

Угарском у име Хрватске ! Ја сам тада са хрватеком

опозицијом иступио из хрватског сабора, пошто смо

предали нашу декларацију. Нагода са Хрватском би

склопљена год. 1868. Али каква је то била велика
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илузија! Знамо каква је велика радост владала

овде у сабору кад су хрватски поеланицн у њ ступили

и одушевљењу и тапшању не беше краја, кад један

хрватски посланик поздрави угарски еабор на лаџар-

скоп језику. Но ко су били ти л>уди, који су ту на-

году склопили ? Бнлп су чпновницн, које је Раух бан

овамо послао, и неки од њих добише после тога ви-

сока звања овде у Будим-Пешти, те се впше не брпну

за Хрватеку. (Кретање.)“

..Поравнахве са Хрватском од г. 1868. бнла је ве-

лика илузија. При новим пзборима народна странка,

при свом притиску од стране бана Рауха, дође до ве-

ћнне. > гарска влада распустила је три пута хрватски

сабор, не би ли до већпне дошла, ал свагда без успеха.

Хгарска влада мораде на послетку пактиратп са на-

родном странком. Ова прими у начелу и у еуштпнп

нагоду од год. 1868. и само је неке измене у њој пред-

узела. Ове измене садржане су у нагоди од год 1873.

Тада је народна странка мудро поступила. Са прпм-

њеном нагодом добила је у своје руке земањску владу

у Хрватској. Последпца тога је била, да ее унијони-

етична странка потпуно распала и да од то доба уни-

јониетичне странке више у Хрватској нема. II сам

гроФ Ладислав ПејачевиШ садањи бан, дао је тада

у новинама изјаву, да ее и он прик.вучује народној

странци.
“

„Је ли била угарска влада задово.вна еахрватеком

владом, која је постала из народне странке? Могла је

бити задово.вна, јер се хрватска влада у евему поко-

равала угарскрј влади. Шта више хрватеки посланици

на угарском сабору мораше имати свагда обвезу, да

подупиру сваку угарску владу.
Тим положајем хрват-

ских посланика на угарском сабору створио се непри-

родан, са свим анормалан парламентаран положај у са-

мом угарском еабору. Мађарска опозпција често би



надглаеала и оборила vrapcKj владу, али гласови хр-

ватских посланика често су претегнули и спасди угар-

скЈ владу. (Одобравање с леве.) Но јесу ли и сапи ти

хрватски посланици били израз већнне народа у Хр-

ватској погледозх на одношај j Угарској? Нису били. већ

сл' се само налазили у примораном положају (kenjszer

heljzet) да глаеају за угарску владу. По томе одржавала

се v овоме сабору влада, која није имала ни векину

мађарску, ни већин}- хрватску. То је такав анормалан

парламентаран положај, да га нема ни у једној европ-

ској држави (Живо одобравање с лева).“

..Поводом нове Финанцијалне нагоде са Хрватском,

настспила је промена владе у Хрватској. Бан Мажу-

раник одступио је и гроФ Ладислав Пејачевик би име-

нован хрватским баном. Но променом владе у Хр-

ватској наступила је и велика промена у положају

хрватских странака. Народна странка разделила се на

двоје: јсдна подупире владу бана Пејачевика, а друга,

која је узела наслов „неодвиене народне странке“,

образовала је опозицију. Пређе је опозиција лротив

Хгарске у Хрватској била мајушна: сада је та опо-

зиција према саразмеру поеланика огромна. Често хр-

ватска влада на хрватском сабору једва да има већину,
и једном се век догодило у питању мађарског је-

зика код домобранства да је опозиција надгласала

владу.
“

„Та нова неодвисна народна етранка највише ее

опирала новој Финанцнјалној нагодби држеКи, да није

корисна за Хрватску. Ово је баш противно мњење од

онога. што у овом сабору влада. Овде се мисли, да са

том Финанцијалном нагодбом Хрватска добија велике

користи. Опште је мњење овде, да Угарска управо

издржава Хрватску, да је то тако сирота земља, да.

тако реки од милости Угарске живи. (Тако је! са ле-

вице.) Но шта је основ томе мњењу ? Каже ее, да Хр-
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ватска није у стању на њу соадајућу квоту плаћати.

Позната је ствар, да је та квота у нагодп од год. 1868.

била установлена са 6
407749 °/ 0 .

Оа новом Финанцијалном

нагодом смањена је та квота на 5.
700895 %. Но и ову

смањену није у стању Хрватска плаћати. Ал’ може ли

ее ово замерити Хрватекој ? Питам ја, је ли Хгарска

у етању еносити дотичну квоту према Ауетрији? Зна-

мо, да Угарска на рачун квоте не плака ни 50°/
0

ни

40%. већ само 30%. И ово је саевим правично, јер

у том приносу не може одлучивати велпчина зем.внш-

та и колнчпна становника, већ порезна снага п кул-

турни одношаји. Ко би хтео v том обзиру сравнити

Горњу Угарску с Ческом или са Доњом Ауетријом?
Па ко би по томе на једну виеину хтео етавити Угар-

ску и Хрватску? За то је кра.вевински одбор хрват-

ски приликом расправе са краљевинеким одборо.лх У-

гареке у том обзиру ово рекао: „Кано што потпуно

државно право Угарске у свем равно државному пра-

ву Аустрије, незавиеи о мањој или векој приноебеној

своти за заједничке послове, која је међу њима еа добре

воље углављена, него тај одношај чврсто почива на дру-

гих правних темељих, те нптко нема права Угареку сило-

вати на толику приноебену своту за поелове заједничке,

колика би, исцрпивши све њезинс јавне приходе, не-

могућим учинила, да она покрије своје државне по-

требштине : тако и нутарња самоуправа Хрватске, осни-

вајућ се на евојих правних темељих, неможе зависити о

мањој или векој принесбеној своти за признате и углав-

љене заједничке послове, те по ни једном разложитом

начелу неможе бити допуштено, да ее Хрватској на-

ложи толика приносбена свота, колика би немогућим

учинила покриКе аутономних потребштина, те Хрват-

екој еам опстанак нутарње самоуправе, то ће рећи

прлитичке индивидуалности изврнула.“

„На даље: „Неизпитујућ нарави оних података,
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из којпх се је године 1868. извео кљ vч покрику зајед-

ничких потребштина, овај одбор држи ово двоје на

уму, прво што су век оне године оба поштована кра-

љевинска одбора упознала, да по установљеном кључу

одпадајука свота на аутономне потребштине краљеви-

на Даљмације, Хрватске и Сдавоније не би ни за по-

ловицу покрити досегла те аутономне потребштине. а

друго, да се за онда поетојеки размер није ни мало

на боље променно. Јер у пркос томе, што су ее ваз-

да новими порези приходи ових краљевина
повекава-

ли, те за мало двоструки нарасли, ипак данас када

би Хрватска на покрике заједничких поеала имала при-

нети свој део по кључу §. 12. нагодбе уетановље-

ном. не само морала би сав колики свој чисти приход

издати на заједничке послове тако да за њене ауто-

номне потребштине не би ништа преостало, него би

још знаменпте своте дужна остала заједничким по-

словима.
“

„Напоелетку каже: „Нитко не би био радоснији

него краљевински одбор, да је угарска управа пре го-

дине 1848, а за тим после ње апсолитна бечка и најпо-
сле опет уставна угарска влада добрим државннм госпо-

дарством помогла развити благостање и порезну снагу

краљевина Хрватске и Олавопијс, те би њезини при-

ходи поврх аутономних потребштина још много веким

заједничким дужноетима могли потпуно задовољити.

Он ее нада и радује, да ke државна управа унапред

тим путем уредно и уепешно радити.“

„Пошт.доме! По томе каквог може имати смисла, да

се квота у опште установљује? Омисао може бити само

теоретичан, јер је и сам краљевински одбор угарски мо-

рао увидети, да Хрватска није у стању ту квоту сноси-

ти, и за то је за принос Хрватске други кључ уетанов-

љен. И ако има смиела установљење квоте, то само

може бити тај, да стоји као каква претња према Хр-



ватској, да је Угарска може приеи.тити на плаћање те

квоте. (Порицање.) Бар то је мњење ХрватаУ

„Позната је ствар, поштовани доме. да се лг на-

годи од год. 1868. усвојила паушална еистема у обзиру

пздатака за автономне поелове хрватске. Хрватска је

добивала за своје автономне ствари паушал од 2,2000.000

Фор.
Сав остали приход морала је Хрватска етав.вати

у заједничку угарску благајнпцу. Ово је измењено v

нагоди од год. 1873. По тој измени Хрватска пма

право да задржи за евоје автономне ствари од свога

прихода 45°/q , дочим осталих 55% има став.вати у за-

једничку угарску благајну. Баш у том обзиру држи се

у Угарској, да је Хрватска у великом добиту. Ја ћу

признати, да је велика корист Xрватске. што може на

своје автономне ствари од свог дохотка употребптп

45°/ 0 , јер за исте етвари, као што је: унутарња управа.

правосуђе и настава, Угарска много мање сме да троши.

Но како етојимо еа оних 55% ? Са својим прилогом

од 55% Хрватска није влаена ни најмањи пут. ни нај-

краћу же.везницу градити. Није влаена у свом инте-

рееу ни једне крајцаре употребити за трговину. за

промет, за јавне грађевине све то зависи од Угар-

еке. И ако угарски и хрватеки интерееи дођу у том

обзиру у противност, то одлучују свагда угареки ин-

тереси. На против Хрватека са евојих 55% мора при-

лагати за еве ствари Угарске, које су заједничке. П

тако Хрватека са својих 55% често троши на оно, што

не еамо да није у њеном интересу, већ је чеето еа

свим против њеног интереса. 8а тај одношај хоћу

само да наведем један, два примера. Давнашња же.ва

Хрватске је, да се сагради земунеко-еиеачка жељезница.

Ја знам, да кад сам још код хрватске дворске канце-

ларије служио, да је била траса готова, да су планови

били зготов.вени, да се шта више нашло и једно друш-

тво, које је хтело ту пругу да гради, и да није насту-
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пило поравнање аустро-угареко од год. 1867. Хрватска

би добила земунско-еисачку жељезницу.
“

„По томе, поштовани доме, говорити, да Угарска

издржава Хрватску, кад Хрватска прилаже 55°/
0

за

ствари. које ниеу у њеном интересу, шта више често

против њеног интереса није правично.“
„Но поштовани доме. има нешто у одношају Хр-

ватеке према Угарској, што никаква Финанцијална на-

года није у стању изгледити. А то је: рђав полити-

чан одношај. У том обзиру могло би се казати, што

је један Француски државник казао:
„

Faites-moi de la

bonne politiqne et je vons ferai des bonnes financesA

(Отворите ми добре политичне одношаје. па by вам

створити добре Финанције).“

„За бадава би било тајити, поштовани доме, да

је политичан положај Хрватске према Угарској врло

рђав. У Хрватској нема ни труни симпатије за Угар-

ску, а антипатија је сваким даном века. Данас влада

у Хрватској опште мњење, да Угарека не држи на-

годбени закон. Нагода од год. 1868. и 1873. хтела је

установити извесне гаранције, да на хрватском зем.ви-

шту само хрватски језик буде званичан, да буде зва-

ничан језик не само код автономних области, него и

код заједничких. Ову установу нагодбеног закона

угарека влада не држи. Угарски министри дописују са

заједничким областима у Хрватској на мацарском је-

зику. (Гласови; врло добро!) Код заједничких поду-

зећа. код жељезница, званичан је језик мађарски. Сао-

браћајне карте, товарни листови, маџарски су. (Тла-

сови; него како да буду ?) По нагодбеном законг

изволите видети Хрватска има право, да се упо-

треби и у тим случајевима хрватски језик. Но у по-

следње доба догодило се нешто у Хрватекој, што је

велику узрујаност проузроковало како у хрватеком

сабору, тако и у читавој Хрватекој. Поштовани госпо-
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дин миниетар Финанције установио је у Загребу за

заједничке чиновнике течај или школт за мађарски

језнк. (Гласови; врло добро!) Допустите, по нагодбеном

закону, наетава припада у автономне послове. н без

дозволе автономне хрватске владе не може се ине

сме у Хрвакској отворити ма какав наетавни течај пли

школа. Јасна је ствар, да јеу том повређен нагодбени

закон. То је морао припознати и сам пошт. миниетар

Финанције, кад је гроФ Пејачевић ради ове ствари до-

шао у Будим-Пешту, обећав
у Вагребу, да ће ту етвар

изравнити. Гоеподин министар Финанције извињавао се

тиме, да је зато ту школу установио у Загребу, јер

није попуњена на загребачком свеучилишту катедра

за мађарски језик. Но сад је та катедра попуњена. а

шкода мађарска за чпновнике још поетоји у Загребу.
Каже се, да је та мађарска школа нужна за заједничке

чинрвнике. Ако ћемо говорити о потреби за званија

у Хрватској, то ја ту потребу не увнђам,' јер по на-

годбеном закону и заједнички чиновницп морају у

Хрватекој хрватеким језиком уредовати. По ако ћемо

говорити о потреби да могу заједнички чиновницп

авансовати у Угарској, то је њихова приватна ствар,

ако хоће да уче марарски. Ја ћу да наведем један при-

мер. Ја кад сам живио у Хрватској, нисам знао ни

цигле речи мађарски, мени је мађарски језик био не-

познат отприлике као и јапански. (Кретање.) Кад ми

Раух бан није допустио одветовати у Хрватској, премда

сам био хрватски одветник и против мене, као од-

ветника није могао имати никаквог прнговора npe-

шао сам у Угарску и за годину дана са великим тру-

дом научио сам толико мађарски, да сам могао овде у

Будим-Пешти положити мађарски одветнички испит, те

сам почео у Угарској одветовати. Ако је дакле коме

потреба, да своје користи ради научи какав језик, тај

ће га научити. Ва то не треба из те етвари учења
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мађареког језика у Хрватској правити велико поли-

тиино питаље и изазивати узрујаност једнога народа.

(Кретање.)
„Поштовани доме! У Хрватској као што рекох

вдада то опште мљеље, да угарска влада не држи на-

годбени закон. Питам ја, има ли Хрватска гаранције,

да принуди тгарску владу на поштоваље нагодбеног

закона? Ја држим, да нема и да ту гаранцију дотле

имати неће, док положај бана не буде независнији.

Данас (е хрватски бан сасвим потчињен орган угарске

владе. Позната је ствар, да је тај положај био још

гори по нагодби од год. 1868. Дотични параграФ исте

нагодбе тумачила је угарска влада тако," да кад хрват-

ски бан има какву представку или предлог на Његово

Величанство, па ако се хрватски министар у Будим-

Пешти. што ће рећи угарска влада не слаже са пред-

логом бановим. то га може проето вратити бану. Ово

је измењено у нагоди од год. 1873. По исто] нагоди,

ако се угарска влада и не слаже с предлогом бановим,

мора га подаетрти Њег. Вел.. ал има право уз банов

предлог своје посебно мњење дати; наравно да је ово

еамо. Формална поправка; јер ће свагда мњење угар-

ске владе претегнути. Ја не увиђам, зашто да хрватски

бан, као поглавица једне еамосталне земље, не може

опћити непосредно еа Њег. Величанством. Кад је још

постојала хрватска дворска канцеларија, даклем још

под ГЦмерлингом, представке и предлози хрватеког

канцелара ишли еу непосредно у кабинетску канцела-

цију Њег. Величанства. Ја мислим. да Угарска има до-

во.вно гаранције, кад се хрватски бан само са према-

потписом угарског министра председника може имено-

вати по Њег. Величанству.“

„Већа самосталност и одговорност хрватског бана

етоји у свези са одговорношћу му пред хрватеким са-

бором? стоји у свези еа читавим парламентарним жи-
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вотом Хрватске. јер ако хрватски бан нема веће еамо-

сталности. он не може примати нужну одговорноет

пред хрватским сабором. Хрвати имају свој посебан

закон о одговорноети бана. Недавно је била врло за-

ним.вива расправа на хрватеком сабору о одговорноетп

бана. Посданик
др. Врбаник поднео је предлог за одлуку.

да се закон о одговорности бана
упорави у погледх

повреде нагодбеног закона. Владина странка заступала

је то начело, да се хрватеки бан не може позвати на

одговорност за повреде нагодбеног закона. ако те по-

вреде долазе од стране угарске владе. јер да ее за те

етвари могу на одговорност позвати само заједничкп

угарски министри на угарском еабору. Ја
држнм, да је

ово становнште велика заблуда. Пстпна на овом са-

бору могу се расправ.вати заједничке ствари угареко-

хрватске и те се ствари могу одлучивати већпном гласо-

ва. Али еам нагодбени закон п повреда пстога закона

не може бити једнострано предметом глаеања у овом

сабору. јер ако се то допусти, онда угарека влада

може По во.ви вређати нагодбенп закон. Хрватски по-

сланици су овде у еабору у мајушној мањини, а угар-

ски у огромној већини, те би угарека влада могла

увек имати већинг за евој поступак према Хрватекој.

Дакле наравна је последица нагодбеног закона да хр-

ватски бан мора бити одгрворан за повреде нагод-

беног закона од стране угареке владе пред хрватским

сабором. Ако хрватеки бан није кадар одстранити по-

вреде закона од стране угареке владе, то он мора од-

ступити.
Колико ја лично познајем гроФа Ладиелава Пе-

јачевика као поштена човека од главе до пете, држим.

да ако се потпуно увери, да угарска влада неке да

држи нагодбени закон, да ke одступити. што би за

угарску владу могло Фатално постати.“

„Поштовани доме ! Оа Финанцијалном нагодом.

која етоји на дневном реду, у тесној свези стоје једно
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важно питање, а то je питање хрватско-славонске

Крајине. Познато је. да cv се због тог иитања двапут

прекиихди преговори обих краљевинских одбо|>а и као

да је питање Крајине било повод одступу бана Мажт-

раника. Новом бану Пејачевићу тек је пошло за рт-

ком да противности изравна.
11

„Пошто се Финанцијална нагода има да склопи на

д,есет година и пошто је извесно, да ее за то време

Бурајина мора ттеловити Хрватској, то су Хрвати били

тога мњења, да би ва.вало и на Крајину обзир имати.

на име су предложили. да кад се Крајина утелови, да

према своме худом стању или остане у уживању свега

дохотка као и до сада, или спојена Крајина и Хрват-

ска да имају право задржати за автономне ствари 55°/
0

аза заједничке да еу обвезане давати 45°'
0 .

На ово

није пристао кра.вевински одбор угарски рекав, да за

то нема мандата.“

„Било је још других размирица у обзиру неких

доходака крајишких, које су изравнане, као што је то

разложио поштовани извештач Фалк, те ми није по-

требе да.ве о томе говорити.“

~Но главно питање при тим расправама обих кра-

њевинских одбора било је политично питање спојидбе

Крајине. Испрва Хрвати нису се хтели ни упуштати у

никакву Финанцијалну нагодбу. док се не реши питање

спојидбе; без спојидбе Крајине, рекоше. нема Финан-

цијалне нагодбе са Угарском. Краљевински одбор угар-

ски са своје стране рекао је, да нема мандата за по-

литично питање о спојидби Крајине, него кра.невински

одбор угарски ставио је Хрватима у сигуран изглед

спојидбу Крајине. Хрвати на послетку попустише. ПТто

до сад хрватско-славонска Крајина није спојена са

Хрватском заиста је чсдновата ,ствар, дочим је угар-

ека Крајина већ давно утеловљена Угарекој. Кра-

јишка управа могла је имати емисла док је још Кра-
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јишника било иод иушком. Данас је Крајина ано-

малија. Па каква је данас управа крајишка? На че.тг

Крајине стоји царски генерал, који је као такав пот-

чињен војеном министарству у Бечу. Политпчна је у-

права војничка, правосдДе је грађанско; у Загребу има

два банска стола. два етола седморице за Хрватеку и

за Крајину сваки за себе, ихто је наравно са веким

трошком скопчано. У стварима Фпнанцпје, трговине,

обрта подстоје области крајишке угарским министрпма.

Та читава управа је дакле таква аномалпја, да јој ва.вда

пара на свету нема. Та аномалија ва.ва да престане и

ту се морају једном редовнп одношајп створити. (Одо-

бравахве с лева.)“

„Пошто је спојидба Крајине у сигуран изглед ста-

в.вена. то се сад више не може сумњатп, да ће се она

и извести.
11

„Ово ће бити од доста великог значаја. Број хр-

ватских посланика на овом еабору биће знатно увећан.

Финанцијална нагодба мораће се у нечем попунити.
Но

сам хрватски сабор добпће нову Физиономију, јер ће

у њему српеки живаљ јако бити заступ.вен. II еад је

нећ
српски жива.в на хрватском сабору заступ.вен, па

и у овом сабору међу хрватским посланицима пма при

личан број Срба.ва. Са спојидбом Крајине српски жи-

ва.в још ће већма
заступ.вен битн. јер се језгра

српскога народа налази у хрватеко-елавонској Кра-

јини.“

„Ноштованн доме! Кад сам устао да говорим о

предмету, који је на дневном реду, учинио сам то с

једне стране као посланик угарски да паж.вивом учи-

ним угарску владу у обзиру одношаја хрватских, да

не би себи извесне илузије чинила. Но проговорио

сам с друге стране и због тога, што се овај предмет

из близу тиче српеког народа. ТТТто се овде распра-

в.ва и о чему се овде одлучује, то се тиче једнако
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Срба и Хрвата. Језгра српског народа не налази се

у Бачкој и Банатт, него у хрватско-елавонској Кра-

јини. Што у том обзиру додирује Хрвате, то доди-

ртје и Србе. Ја не чиним нити могу у том обзиру

чинити разлике међу Србима и Хрватима. Та ми смо

један те исти народ. јер један те исти језик говоримо.

Ако нам је повесница два имена дала, ако Хрвати
ближе западу попримаше римску веру и дух западњачки,

а ми Србн истоку ближе са нашом славенеком црквом

знадосмо бо.ве одржати нашу славенску народност; ако

Хрвати пишу латиницом, а ми ћирилИцом еве то

не може нас раздвојити као два народа.
Истина има

Срба и Хрвата. који разлике, што проистичу из пове-

снице, из вере и обичаја, хоће да прикажу као народ-

носне особине. Баш у Крајини има много Срба, који

се не радују спојидби Крајине, јер не воле хрватску

владавину. Истина баш последња хрватска влада под

Мажураникем, ма да је потекла из крила народне странке,

много је грешила против Србаља. Ohq што угарска

клада није према Србима чинила, то је учинила хрват-

ска влада, на име претворила је наше вероисповедне

школе у комуналне школе. Али на послетку еве те

диФеренције не могу увиђавне Србе и Хрвате раздво-

јити. Код нових избора сва је прилика, да ће неодви-

сна хрватска народна странка
бити

подупрта од Ср-
ба.ва. Данас истина стоје Срби у колу владине странке

и подупиру гроФа Пејачевића. Можда је то из неке

освете према Мажуранићу, и због тога, што Орби по-

еланици на хрватском сабору стоје под упливом Срба

чиновника, од којих неки заузимају највиша места. Али

тај уплив тешко да ће сметати да Срби при новим из-

борима опозицијоне послаеике изаберу.
11

~Но има једна диФеренција међу Србима и Хрва-
тима. која је на сваки начин од важности. Та је ди-

Ференција питање будућности наших сународника у



Турској. Ми Срби држимо ое тога начела, да исток

ваља дати источни.м народима и по томе да српске

провинције у Турској ваља да постану незавиене.

Хрватп на против држе. да будуиност наших стна-

родника може бити оеигурана п епојидбом с Атстро-

Угареком. По томе ми Орби моралн смо бити одлучњ i

против окупације, дочим Хрвати не само да су окт-

пацију одобравали, него су с њоме и велике наде екоп-

чавали. Наравна је етвар. да ако се Хрвати премда

с нама Србима исти језик говоре, — ипак као одељена

народност сматрају. хегемонију само помоћу Ауетро-

Угарске имати могу. јер оно, што ее v Босни и Хер>-

цеговини за Хрвате ематра. католицп. то је у знатноЈ

мањини, баш кад из рачуна и иепуетимо и Mvxa-

меданце. које ми за Србе, а Хрвати за Хрвате сма-

трају.“

„Но као да је и у Загребу наступио већ мамурлук

после великог одушевљерва за окупацију. Тегобе про-

тив аустро-угареке управе у Босни, учестале еу сада

век у хрватским новинама тако исто, као и у ерпским.

На
послетку мораТе увидети у Загребу, да права на-

родно-хрватска политика према истоку не може бити

друга до сриска. Оно што називају у Загребу на-

родно-хрватском политиком према истоку, то није нп-

шта друго, до ли аустријека политика. Збиља, је ли

могуће, да Загреб поетане средиште једне југославен-

ске државе, па било то и под ауетријском влада-

вином?“

~

Нма нешто, поштовани доме, што у том обзиру

никаквој сумњи не потпада. а то је, да мађарски на-

род не Ке никад допустити такву југославенеку др-

жаву, којој би Заг[»еб био средиште; (Одобравање с

левице), јер ако ће то бити лек пртотив руског уплива

и господства, онда би Мађар могао употребити ону
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Франдтску нзреку:
..le remecle devance le mal“ т. j. да

je дек гори него болест.“

„Поштовани доме! Та а.л гернатива могсћег решења

истонног питања иди р_уско-славенско или аустријско-

славенско решење та алтернатива да се избегне, као

да је довела Кошута на мисао дунавске конФедерације.

као савеза независних источних народа са Угарском.

Али и ова мисао као да припада оним многим илузи-

јама. које су евојствене Кошуту. Такав савез не треба
источним народима. а таког савеза још мање хоке

,Маl;ари. Да су Мађари имали и најмање .наклоности за

такав еавез, то за цело не би склопили нагоду са

Ауетријом год. 186 7. Дли МаДари одлучно одбише тај

савез, јер у савезу са Аустријом налазе бо.ва јемства

за њихову народност. Да је Кошут ту његову илузију

о дунавској конФедерацији још особито хтео да ове-

ковечи у својим мемоарима, готово да је непоњатна

етвар. Мој пошт. пријатељ ХелФи каже, да Кошутова

књига ва.ва да постане библијом Мађара. Но ја још

никад читао нисам мађарске књиге, која је кадра да

компромитује и Мађаре и Кошута, као та књига. Да

сам Мађар. ја бих забранио да се та књига преводи на

ту||з језике. (Кретагве на крајњој левици). Не обзи-

рући се на то, да се из те књиге види, какву је пот-

чињену улогу играла мађарска емиграција у смеровима

политике цара Наполеона не обзируки се на то,

врло чудновато изгледа, да Кошут пише о савезу са

источним народима у исто доба, кад су његове при-

сталице занесени за савез са Турском, или кад би

хтели у еавезу са Турском рат против истих источних

народа, што Кошут ћутећки одобрава. (Кретање на

крајњој левици.) Какву вредност могу имати беседе

Кошутове, што их је држао у Енглеској, кад се зна, да

Мађари према народностима у Угарској и према источ-

ним народима иету политику терају. као што је Ау-
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стрија према и.има терала? Данас да хоће Кошут у

Енглеекој да држи какву беееду не бп имао публике,

која би га слушала.“

Но према илузији Кошутовој има још једна про-

тивна илузија у Угарекој, а та је. да садања Форма

дуализма може бити од трајноети. Ако не би било

никаквих других узрока за измену дуалнзма веЕ узро-

ци Финанцијални. морали би на то нагонити монархију.
Пема примера у новијој повесници европекнх држава.

да једна царевина еаетојсћа се из две оде.вене државе.

која свака за себе није велесила. а ипак себи допушта

луксуз управе велесиле тако, да та царевина мора да

сноси двострукп трошак велесилна положаја. Даје се

готово математично прорачунати. кад ће морати мо-

нархија по тој сиетеми Финанцијално пропаети. За' то,

ако Ауетрија преживи источну кризу а мислити је

да Ее је прежнвити то ke прва посљедица бити та,

да ke се дуализам према Финанцијалним околностима

у нечем морати изменитиА

„Данашњи је дуализам врхунац преваге мађарске

народности. Ма какав обрт ствари на истоку узеле,

положај мађареког народа тешко да ke бити ејајниј-и.

Ми Србн и Хрвати налазимо се сада у сасвим потчи-

њеном положају овде. Али и у овом потчпњеном по-

ложају надимају нам се груди задовољетвом кад види-

мо, каква је огромна промена на истоку наетала. Пре

четврт столека пошле еу европеке Флоте за обрану

Турске против интереса источних народа. Данае су

пошле те Флоте ради заштите наших сународника.

Мала ерпска кнежевина Црна Гора добила је важност.

ради које би јој и века држава могла завидити. То је

победа једнога начела, које се само прпмењује и на

Црну Гору. Хришканско-славенекп народи на Балкану

ocekajv, да им се лепша будукноет приближује.
“

„Ми идемо на еусрет великом преображају на ие-
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tokv. који ke имати одлучног значаја за судбу н-аше

монархије. Монархија ова нема никаква интерееа, да

се етави у непријате.Бски положај према хришканеко-

славенским народима на истоку. Аустрија као свагда

знаке ее прилагодити новим одношајима. (Оа крајње

-левице нетина!). Но мађарски народ неке се знати

тим околностима прилагодити, него ke оетати у сада-

њем положају. Заиета чудновато, усред велике исто-

чне кризе нема се што прешније чинити, него у Загре-

бу отварати течај за мађарски језик! Тенденција, која

у том поступку лежи, значајна је, и зато та тенден-

ција наилази на отпор у Хрватској. Тиме у савезу

нова Финацијална нагода,са Угарском, ма да ју је хр-

ватски сабор векином гласова примио не наилази

на одобравање у ХрватскојТ

„Данас у Хрватској влада неко суморно стање,

.ал ми Срби и Хрвати и у том суморном стању добре

смо воље кад помислимо на будукност нашега народа,

која ke свакако боља бити. У том обзиру можемо ми

вами довикнути: Наша је будукност! Не примам за-

конски предлог. (Узрујаност.)“

Беееда ова била је од великог утиска у угарском

сабору. У Хрватској је учинила најпријатнији утисак,

што ее видило да Је Полит у чисто братском духу го-

ворио за права Хрватеке.
Тиса одговарајуки на ту беседу Политову био је

готово раздражен. Наравно да је употребио аргумент:

кад је хрватском сабору та Финанцијална нагода по

куди. од куда да се у то меша Полит као угарски по-

сланик! То мешање назвао је Тиса мешање „незваног

прокатора“ (fogaclatlan procator). Но посланик Мочари
са крајње левице одговорио је Тиеи, да се Полит и

као угарски посланик може са потпуним правом мешати

у хрватске ствари.
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Али што је Тиеа Политу одговарао. тоие ее није

нтдити. али ее нудити, што се нашао један хрватски

посданик (каноник Вунетић), који је најжешпе нападао

на Полита. Томе хрватском посланикс није бпло право

што Полит узима у заштпту Xрватеку. Хрвати да су

задово.вни са одношајем према Угарској. Пети посла-

ник преливао се у лаекању Мађарима и наравно да је

то Мађарима годило, те да еу му п.вескали. Но шта

да ее каже о таком понашању једнога Хрвата на угар-

ском сабору ? Меето да се радује. што му Србин бранп

права хрватска, кад он нема те одважности, он да би

се умилио Мађарима. напада још таког бранпоца. На-

равно да каноник Вучетпћ не може служитн за мерило

раеположаја Хрвата, јер каноника Вучетпћа хрватека

опозиција сваком прпликом псмејава. али је за улогу

хрватских посланпка на угарском сабору значајно бпло

то понашање канонпка Вучетића, значајно што ее може

рећи: difficile est satyram non scribere!

Поеледњи месеци саборске периоде слабо су били

занпмљиви. Посланици су се највпше занимали са пред-

стојећим новим изборима. Многи посланпци Још пре

свршетка еабора, отишли су у евоје срезове, да бира-

чима даду рачуна о свом саборском деловању. II др.

Полит о Ускрсу г. 1881 отишао је ирви пут у свој

изборни ерез уздински. да својим бирачима даде

рачуна о евом саборском деловању. Обишао је био

веки део општина евога изборног epesa п евуда је бпо

одушевљено дочекан. И он је пре евршетка еаборске

периоде свој рачун бирачима дао. Ово има свога уз-

рока. Орпском посланику нуждна је заштита, што

му имунитет даје, Јер према иаснлијама владиних ор-

гана, српском поеланику без имунитета није лпчна

сигу р н о е т обезбеђена.
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При крају саборске периоде год. 1881, улерена

опозиција и крајња левице, шхапп ev иајбо.т.е наде. да

te Тисину већину при изборима оборити. Ал ово се

показапо као ведика илрзија. Крајња левица показала

је саразмерно велики тспех. ал' умерена опозиција

изашла је из сабора врло умањена. И ерпска народна

странка гохала је при тизх новим изборима своју судбу.
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XVI

Бирачко кретање у Срба sa нов сабор г. 1881. Сри-

ска бирачка конференција у Н Саду дана 11. аирила

1881. Говор дра Мш. Нолит-ДесанчиИа на тој кон-

— Сриски избори. Нзбор Нолитов у Јгз-

дину, Милетићев у Тителу,
МаксимовпТев у Сомбору: пад

сриских кандидата у Н. Саду, Никинди и Т. ЈВечеју.

Адреса сриских иосланЏЏа. - Беседа дра
Мих. Нолит-

ДесанчиИа од 13. октобра 1881 у обрану адреее. lloea

pacupaea на угарском сабору о Босни и Херцеготни.

Беседа дра Мих. Нолит-Десанчиба од 15. маја 1882. —■

Мњење новинарско о тој беседи. Нзјава Нолитова у

мађаратм новинама. Даље тежње мађарске sa „кул-

турним јединствомС Увађање мађарског језика у

средње школе. Држање ердељских
Саса

у сабору.

Беседа дра Мих. Нолит-Десанчиба од 15. марта 1888.

Изборно кретање, што је у читавој Угарекој још

са пролећа г. 1881. започело, обЈхватило је и српске

крајеве. Срби у УгарекоЈ, ако и немају много изборних

срезова, где су у апсолутноЈ већини, то имају ипак из-

вестан број срезова, где би слогом и неком енергпЈом,

могли свагда изабрати ерпског кандидата. Но велики

немар и нека апатнЈа од етране српских бирача почини,

да су Србн у последње доба Један изборни ерез sa

другим губили. Да би се том злу доекочило ида би

се у српским изборним срезовима повољан резултат

постигао, нуждно Је било бирачко кретање организо-



вати, српским срезовима упутства дати, а где je по-

требно било кандидате поставити или препоручити. Да

би се изборно кретање органнзовало, др.
Полит и др.

Максимовик као посланиди ерпске народно-опозиционе

странке на угарском сабору, позову српску бирачку

конФеренцију v Нови Сад на дан 17. априла 1881.

Иошто такова бирачка конФеренција век од де-

вет година није била, (јбш од последње бирачке кон-

•Ференццје у Бечкереку г. 1872), то се било надати да

ke саучешке из српских крајева што веке бити.

Но на жалост приликом том баш се показало, да

је у Срба велика апатија настала. Честити Сомборци

истина дођоше у великом броју. Исто тако и суседни

Шајкаши. Али иначе осим два изасланика из уздин-

ског среза и два грађанина Бршачка та сазвана

конФеренција није била посекена и једва да је са бро-

јем Новосађана имала изглед неког векег збора. Истина

да еу ее многи из Баната извинили са тешким прела-

зом преко Тисе али на сваки начин да је саучешке

на тој конФеренцији било врло слабо.

КонФеренцију отворио је др. Полит овим го-

вором;

Говор дра Мих. Полит-Десанчцћа,

којим је сриску оирачку конференгруу 17. аирила 1881. отворио.

„Белештовани зборе! Минуло је томе много

година, како није било српског oninrer бирачког збора
и договора. Још од последњег збора у

Вел. Бечке-

реку г. 1872. баш лицем на Цвети, дакле за пмних 9

година не имасмо скупног бирачког састанка да ее о

избору, о политичном правцу наших српских кандидата

посаветујемо. Све политичке странке у Угарској и

представници тих странака држе за своју дужност што

чешке такове бирачке зборове држати. јер само у та-

ким зборовима могу да се распростру, да се ттврде
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она начела. која поједина странка заетупа. За то ev

важни такови бирачки зборови за читав полптичан жи-

вот у једној држави. Они дају правац изборном кре-

тању, према том кретању и према политичној етртји

испадају избори. а према изборима, у евакој уставиој

држави мењају ее владе. То смо од екора впдили еа

великом променом владе j Енглескрј, јер чим Је дрлта

етруја у изборима наетупила, морала је пређашња влада

одетЈпити. Енглеска. пређе велика поборница за Тур-

скј, еа променом владе ступила је у редове против-

ника TjpcKe.“

„И v нашој отаџбини. j Угарекој. видеемо пре

шеет година велику промену v влади. Пређашња ередња

левица еложила ее ca деаковом етранком, те је тако-

звану лнбералну етранку образовала. Неко време, по-

ред крајње левице пое-тајала је као крајња десница,

конзервативна етранка, но уе.вед иеттпа многих чла-

нова из тако зване либералне илн владине етранке об-

разовала се у скупу еа консервативном партијом: еа-

једињена опозиција. Ово су етранке. које и еад на

угареком еабору постоје и које свака за себе на том

ради. да при изборима до векине дође или да што

више посланика од евоје етранке на Јгареки сабор ио-

ш.ве. У том обзиру започело је у велнко изборно кре-

тање v читавој Угарској.“

„Поред мађареких иолитичних странака на vrap-

ском сабору има још једна странка: народносна странка.

Та странка j пређашње доба пмала Је евој посланички

клуб. Бар Орби и Романи имали cj своЈ заједннчки

клуб, дочим ej Саси заеебни клуб образовали. Но од

кад еу се Романи j пасивноет повукли, није се више

таЈ заједнички клуб образовао. Али Срби посланици

народне опозиционе странке, ма у како малом броЈу

били, образовали су своЈ посебан клуб, као састанак

за већања v важнијим стварнма. Тако Је са заједнич-



ког договора проистекла и она адреса на престолну

бееедт, коју смо ми Срби посланици у почетку сабор-

ске периоде од год. 1878. поднели.
а

~По примеру других странака на угарском сабору,

нми посланици српске народне опозиционе странке

држасмо за дужност, позвати српски бирачки збор.“

~Да таког састанка за толико година било није. за-

иста је врло жалостан појав. Јесу ли томе околно-

сти времена, је ли наша немарност, наша успавалост

крива? Да су околности времена за последњих 4—5

година заиста критичне биле, то се неда порицати.

Сви знамо за оно критично стање, у ком се налазисмо

за последњих заплета на иетоку. Но као да је п иза

тих заплета остао неки немар у нами за сваки поли-

тичан живот. Кад се опоменемо оног живог поли-

тичког, уставног кретања у српског народа, оног пул-

зирајућег свежег гибања у свакој политичној појави,

као што је то у пређашњим годинама било таки иза

успостављања устава у нашој отаџбини па кад

сравнимо данашњу апатију тако рећи на свима лини-

јама, то се заиста жалостити морамо. Изгледа, као да

се клонимо свега онога, што би са политичним пита-

њима у свези било. Но морамо ее запитати: нисмо

ли и ми Срби уетавни грађани ове наше отаџбине као

и други, па оно, што је у оквиру устава слободно

другима, то не може ни нами забрањено бити. Када

свака политична странка у нашој отаџбини себе орга-

низује, када евоја начела утврђује и распростире, за

своје кандидате ради, да им победу извојује —■ за што

да наша странка не би то исто радила? Изборно

уставно кретање, што је у читавој нашој 'отаџбини

век у велико започело, не треба ни нас непри-

правне да нађе.

„Ми држимо да свест српска, да политична

свест нашега народа још малаксала није. То се ви-
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■дило и пре три године. кдда српски бирачи тако рећи
еами себи остав.Бени, ипак знадоше .у неким изборнхга

срезовшха нашој странци победт извојеватп/

„Но баш пре три године показала се велика оску-

дица заједничког збора и договора. Што избори по

нас још горе испали нису и што још већи пораз пре-

трпили нисмо, имамо еамо захвалити будној евести би-

рача у појединим срезовима."

„Пре три године по тадашњим околноетима није

ништа преостало, но да политично дртштво „Коло“

бирачком кретању неки и неки правац даде. Но ово

је било са многим незгодама скопчано. Немајуки по-

дробног знања о околностима појединих срезова и ос-

лањајуки се на поједине иисмене ннФормације, често

се није могла погодити жења појединих ерезова. није

се мохла дати директива, није се могао дати правац у

изборном кретању. Ово је била наравна пос.ведица.

што бирачка српска конФеренција није предходила,

што се представницн из разних српских срезова ниеу

посаветовали xi договорили.“

„Ми се надамо да ke тој оскудици, што је пре

три године владала, са овом сазваном конФеренцијом

бити поможено.“

„Српском срцу годити мора, кад после толико го-

дина опет види честите представнике појединих бнрач-

ких срезова у скупу сабране за цели народне српске

ствари.
и

„Када поборнике народне ствари овако скупа у

колу видимо, онда нам је срце весело, јер нас храбри

убеђење, да је свест српска још будна, да наше снаге

још малаксале ниеу, да се умемо још одушев.вавати

за наше народне ствари.“

„Вама, браћо, који се на наш позив одазвасте, те

не пожалисте труда овамо доћи, ми вам ее у име наше

народне ствари најердачније захва.вујемо.“
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„Ако би хтели сад да ознаиимо пред.мете већања

на овом збору, то кад би о том било говора, да се

наша народна опозициона странка тек етвара, то би

наравно на првом месту већања морао доћи програм,

на основу кога се која странка ствара. Но . српска

народна опозициона странка, она век од толико годи-

на постоји. и она у ееби век носи онај програм. који

је још пре толико година створен, обновљен и према

око.шостима удешен. Ми имамо програм бечкеречки

од г. 1869., од г. 1872 и изјаву „Кола“ од год. 1878.“

„Главно је, да српска народна опозициона стран-

ка зна политичан правац, кога се има држати, и тога

еу ее правца као што сте видили, српски посланици

наше странке на угареком сабору свагда држали.“

„По томе тога смо мњења, ми сазивачи, да на

овом збору није нужно какова програма износити и о

том векати. Највише могли би се посаветовати о не-

кој директиви нашим кандидатима у стварима, које су

се промениле. Могло би се о том посаветовати, какав

положау да заузму ерпеки посланици наше странке на

угарском сабору према другим мађарским странкама.

Да подожај тај треба да је опозициони док влада еа-

дања етруја против народности по себи се разуме.

До пре три године српеки посланици народне опози-

ционе странке заузимали су своја места на крајњој ле-

вици и ово је било у духу бечкеречког програма, где

је етојало да Орби посланици имају потпомагати ону

опозицнону странку, која је за укидање делегација и

заједничких министарства. а то је крајња левица.“

„Но велика државоправна питања међу Угарском
и Аустријом не могу се у првој линији ерпског народа

тицати. То ми можемо оставити мађарски.м странкама.

И зато нема потребе да ми у том обзиру крајњу ле-

вицу подугшремо. Али има још нешто, што нас је мо-

рало од крајње левице одстранити.
11



„Од доба иеточних заплета, кад ее види.то. да крајња

левица у иајвећој мери потпомаже Турке против Хриш-

ћана, српским поеланпцима није приличило да у таком

друштву буду и зато су онп још пре трп годпне таки

по отварању сабора заузоли места међу Хрватима. Ро-

манима и Оасима, тамо на виеини, у средини сабора за-

државајуки наравно своје опозиционо становиште. Зна-

чајно је, да сада та места некако сачињавају групу

свију народностиР

„Приликом велике раеправе о увођењу мађарског

језика у основне школе, ми смо са тих меета сви зајед-

нички одржали борбу пуних 8 дана протпв свију за то

нитање саједињених мађареких странака. Питање дакле,

коју he опозициону странку српски поеланици потпо-

магати. нпје главно. Главно је да ерпски посланици

стоје у опште v опозицији против еадање струје. која

није пријате.вска народноетимаГ

„Од доба последњег саетанка у Вечкереку иеточно

питање дошло је на површину.
II

ту наравно да срп-

ски посланици имају евоје становнште заузети.. Ми до-

садањн српскн посланици народно-опозиционе странке.

као што смо то у нашој адреси изјавили, при свој

лојалности, не можемо се слагати са иеточном полити-

ком у обзиру окупације Восне и Херцеговине. том

смо ми, ма и са разних гледишта били сагласнп са

свима странкама опозиције мађарске. Тога би се на-

равно и будуКи наши кандидати имали држатиТ

„Што ее народносних питања тиче. по себи се ра-

зуме, да ерпеки поеланпци наше етранке имају зајед-

нички радити у народноетим питањима са осталим на-

родноеним посланицима, наиме еа Романима и СасимаТ

„Српски посланици имали би још и ту посебну

дужноет, да у духу бечкеречког ггрограма потпомажу

самосталноет Хрватске. јер са спојењем Крајине. хрват-

ска државоправна ствар постаје п српека етвар.“

504
ГОВОР НА БИРАЧКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ Г. 1881,



„То би од прилпке оно било што би као у неку

допуну или управо у конееквенцију нашег досадањег

програма спадало.“

„Но наша еаветовања имала би поглавито за пред-

мет; изборно кретање, што га по примеру других стра-

нака имамо створити.“

„Избори за идуки сабор угарски по данашњим

околностимл постају врло важни. Пре три године било

је разних мњења. Неки су мислили. да би ваљало да се

повунемо у пасивитет као ердељски
Романи. Ал' је

ипак и пре три године превладало мгвење, да учеству-

јемо у изборима. Оада су ти избори много важнији.

Ердељски Романи хоке да оставе пасивитет и да

учествују у изборима. Тиме ke број народносних посла-

ника знатно повећан бити. Но и политичне околности

даваке важност гласу народносних посланика. Како

развитак ствари у самој монархијп, тако и ствари на

истоку, прибавиће важноет сваком гласу од стране

народносних посланикаТ

„По томе за идуки сабор угарски треба да нам је

девиза: шт о ви ш е српс к. и х посланика напт е

странке д а п о шље м о н а уг а р ек и са б ор.
“

„Ми од прилике знамо изборне срезове, у којима

имамо српску већину. У тим срезовима треба све да

употребимо, да нашим кандидатима већину прибавимо.
Но ваља да се посаветујемо и о том, како да се Срби

држе у оним изборним срезовима, где су наједнако или

у повећој мањиниА

„За то би ваљало избрати један централни би-

рачки одбор, у којем би било чланова како одавде из

Новог Сада, тако и из свију изборних срезова, те би

тај централни одбор све једнако у додиру био са по-

јединим изборним срезовима.“

„Г лав н о је, д а с е ств ор и жив о избо рн о

кр ет ањ е у ко ри ст на ш е ст р анке и наш их
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кандндата. Импулс к томе ва.на у првом реду да

даду она браћа, која еу се на овај збор потрудила и

која ће после овдашњег саветовања у свој срез се

вратпти.
“

„Покажемо ли ири идућим изборима нашу поли-

тичну евест. иокажемо ли изборима да умемо ерпском

имену и ерпекој ствари поборнике набавити, покажемо

ли. да у нами има још одушев.вења за етвар наше

народности. да има праве српеке свестн. онда немамо

узрока да се о нашој будућности посумњамо, онда може-

мо- казати оно. што сам ја у мом последњем говору

саборском рекао: наша је будућност. 11

~Поздрав.вајуки вае браћо добродошлпцом. изја-

вљујем. да је већање отворено. (Бурно жнвно!)“

Расираве на тој конФеренцнји биле су врло живе.

Паиме
расправ.вало ее о том, хоће ли се мењати до-

садањи програм, на ком еу српски посланици стајали.
Решило се, да ее остане при досадањем програму. Са

неке стране хтело се расправљати и социјалиетично

питање, али огромна већина конФеренције, а нанме др.

Милетић није то допустио. Бпло је расправе и о ком-

петенцији централног бирачког одбора, који би се имао

поставити. Оомборци жењаху да се сваком изборном

ерезу потпуна слобода остави. Но буде зак.вучено, да

централнн одбор има давати у извесним елучајевима

директиву. Са избором централног бирачког одбора

сврши се конФеренција.

Изборно кретање било је живо на еве стране.

Владина странка је развила особиту „енергију“ у срп-

ским срезовима да обори српске кандидате. Највећа

безакоња чиннла су ее у шаЈкашком и уздинском из-

борном срезу: у првом је Милетић, у другом је Полнт

кандидовао. Каква ее ередетва употреб.вавала против
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ерискс нар. странке, внди се из овог: У очи из-

бора у шајкашком изборном ерезу, пошто се v то доба

године вода била разнила по ритовима, не стану наје-

ред скеле за превоз, и шајкашки бирачи да би на ме-

ето избора приспели, морали су колима на такозва-

ној „Мутњачи“ води код Мошорина дубоко газити, а

неки су и воду препливали. Но у Тителу бар при са-

мом избору нису безакоња чињена, али у Уздину та

безакоња прешла су сваку меру.
Злогласни солгабиров

Васика Стојановић не само да је без нужде развио ве-

лики милитарни апарат, него је свакојаКим еретствима

бираче заетрашивао. Проглаее сриеког кандидата дао

је здерати. а у Уздину их је својеручно дерао. На

дан избора дао је добовати да бирачи владиног канди-

дата имају неизоставно под теретом
глобе на бирали-

ште доћи; па кад све није помогло, онда наједаред

нред очима изборне комисије нестане један табак из-

борног записника, ради чега др. Полит дуго и дуго

свој мандат добио није и ради чега је етајао у опасно-

сти. да на сабору не буде вериФициран.

Милетић и Полит беху ипак великом већином гла-

сова у њиховим срезовима изабрани. Др. Пика Макси-

мовић, и ако није баш великом већином гласова иза-

бран. ипак је српска победа у Сомбору према та-

мошњим околностима била сјајна.

Напротив од поражавајућег утиска било је, што

је (Пбовљевић у Ршкинди са малом разликом гласова

иодлегао, а исто тако ТриФунац у Т. Бечеју, и Тона

Хаџић у Новом Саду.

При отварању сабора, српски посланици као обично

саветоваху се о нацрту адресе. Састав тога нацрта би

поверен старини дру Светозару Милетићу. Тај нацрт

адреее са неким модиФикацијама, што их је учинио др.

llOvlht у обзиру источнога питања, гласио је:



Адреса поеланпка српске народне странке на

угарском сабору г. 1881.

Ваше царско и краљевско ааостожко Веаичиство !

„Најмилостивији Господару! Највишу пре-

сто.шу беседу. којом је Ваше Велпчасхво настојећт са-

борску перијоду отворити благоизволе.то, сае.тушалп

смо еајдуб.вом од предака нас.теђеном одаиошКу према

своме еветлом владаоцг.“

..У тој оданости усуђујемо се по дужноети евога

положаја на највишу преето.тну беееду најпонпзније

одазвати се оном искреношћу, крју од нас у том по.то-

жају и сама . оданост и верноет епрам Вашег Велпча-

ства изискује.
11

„У највишој престолној беседи спомпње се пре

свега Фактично спојење хрв. с.тавонске Крајпне са Хр-

ватеком и С.тавонијом, као п речко питање."

„Ми очекујемо, да ће Крајина, крја је сад само

номинално спојена, а иначе још на веопреде.вено вре-

ме у изузетном стању оетаје, што скорпје и стварно.

уетавно, с учешћем у зем. законодавству и у контро-

ли зем. управе спојена бити, јер је за то Крајина

спремна, а же.тимо да се то догоди на задовољство

српског и хрватског братског народа у досадањој

Крајини.

И ми же.тимо, да се речко питање, н то што ско-

рије на основу правице и општих интереса као и на

задовољство свију чпни.таца реши, и то са обзиром

како на повестницг тако и на геограФски
положај и

етнограФске одношаје.
У највишрј преето.тнрј беееди спомиње се иотреба

разних унутрашњих реФорама, које he бити предметом

саборског законодавног рада у овој перијоди.
Ми ћемо

у пог.теду тих реФорама као државни

грађанн своју дужност вршити у духу и правцу опште
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равноправне народне смободе. и општег благостања, а

оеобито feeiio подупирати зак. предлоге. који иду на

повишење привредне енаге. а на смањење прекомерних

терета.

Но врло нас је ожалостило. да j највишој престол-

ној беседи нема спомена о једној од најважнијих уну-

трашњих ствари, а то је : питање народности у Угарској.

Питање народности зак. чл 44. од 1868. није ре-

шено, јер исти зак. чланак није задовол.ио и не задо-

воњава народности : па и сам тај законски чланак не

извршава се ни у једном евом §-у, дакле постоји само

на папиру. а не и v животу; не обзируки се још и на

то. да исти закон. чланак у многим опредењењима от-

вара врата самово.Би, јер дотичним клаузулама закона.

да се ~могукности“ све оетавња, постаје и сам закон

илузорним.

Постојећи закон о „равноправноети“ стоји на

врло погрешном основу: на основу индивидуалности ;

тако језик појединих народности у погледу унутрашње

званичности не важи ни у нагјнижем кругу политичког

организма; код срезких политичних и судских власти

меета нема, а из општинског круга изгања се влади-

ним упутством: да се извештаји општински и самој

среекој власти имају подносити и на мађарском језику.
Али ни начело „индивидуалности“ не изводи се

у пракеи, јер нојединци на своје молбе и поднеске

добијају одлуке у неразум.вивом језику.

Постојећи закон о „равноправности народности,“

који је управо закон о искњучивости једног језика, ваља

с гледишта његове непрактичности исправити.
Жеља је

пак свију народности у Угарскрј, да се закбн о „рав-

ноправности народности“ узме у основну ревизију у

духу и правцу предлога од посланика српске и ро-

манске народности приликом расправе иетог закона

год. 1868. поднесеног.
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Напосе што ое тиче српске народно-црквене ав-

тономије IX. зак. чланком од год. 1868. тјемчене, по-

љуљана Је v последње време иста Цвтономија из те-

мења тиме, што је државна власт. прекорачивши право

врховног надзора, диспозитивно се умешала у црквент

и у автономну правну с.Феру одстрањењем српеког

митрополита-патријарха и постављањем админиетрато-

ра неканоничним и противавтономним начином.

Ваше Величаство благоизволело је на завршетку

највише престолне беседе изјавити: да и данас поетоји

добра воља велесила, која је до сад могуВим учинила.

да се повремено иекренута питања мпрним путем ре-

шавају, која околност, као и пријатељеки одношаји

спрам свију влада, оправдавају оеновану наду, да ће

народи ове монархије благоелове мира непомућено

уживати.

Но ми смо принуђени исповедити, да међу другим

знацима спољашњих заплета, задају нам бригу такођер
и одношаји Босне и Херцеговине.

На окупацију Босне-Херцеговине овластио је бер-

лински конгрес Аустро-Угареку ради умирења и ио-

правке унутрашњег стања гвеног.

Према опасностима, које собом таково подузеће

доноси, и према великим Финанцијским жртвама, на-

роди обе половине монархије противили су се томе

подузећу. Но кад је окупација свршенпм чином по-

стала, приволели су се на учињене жртве.

Данас се једним гласом осуђује начпн управе у

Босни-Херцеговини. Опште Је познато, да је сав

народ Босне-Херцеговине незадовољан.

Ми се усуђујемо најпонизније изразити наше уве-

рење: да ни даље траЈање окупациЈе Босне-Херцего-

вине, а Још мање евентуална апокеија не би било

средетво одржања спољашњег мира у опште. и на

истоку особено, него на против извор нових заплета.



Ако је окупација тчињена и даље освојење на бал-

канском полуотоку наумљено, с поуздањем у наслон

на немачку државу; то исти наслон добија сада саевим

други облик погледом на нове одношаје Немачке

према Русији, а ови одношаји не могу бити неприја-

тељски према иеточним народима.

Ми за монархију у опште, за Угарску особено за

најцелисходнију петочну политику држимо: пријатељ-

ство са источним државама и народима на основу на-

чела: исток иеточним народима. На исток епадају и

Боена-Херцеговина. које еу услов колико еамоетално-

сти свију источни народа, толико особито српског на-

рода на истоку.

С тога би време било својевољнохм упражњењу

(евакуацији ) Босне-Херцеговине.

Уз израз најдубље оданости и непоколебљиве

ности наше, усуђујемо ее овом искреном отвоЈзеношћу

изјављене жалбе и жеље највишој пажњи Башег Бели-

частва препоручити.

Да бог благослови и поживи Баше Беличаство!

Верни и одани на сабору искупљени народни по-

сланици.

Ову је адресу заступао др.
М.их. Полит-Десанчић

овом беседом:

Беседа дра Мих. Полит-Десанчића

13. окт. 1881.

(II о стеногр а ф и ј и.)

„ГХоштовани доме! Ретко да се која влада у тако

повољним околностима налазила као садања угарска

влада. Судећи само по знацима, који су на површини,

рекао би човек, да је како спољри, тако и унутарњи

положај најповољнији. Према томе положају влада

као да погледа са задовољством на јаку позицију, коју
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заузима. И заиста да влада има не само јакЈ позицију

него и јаког темеља за свој положај, опознцпја а

разумевам све гране опознцпје после неуспешне борбе

од тодико година готово да би морала одступити.“

„Али у полнтици и у политичним положајима има

чеето опсена. и ја држим опсеном. кад би се да-

нашње како спо.вна тако и унутарња сптуација по-

во.вном назвала.
li

~Ако има нешто у престолном говору. што је

значајно, то је ставка о спо.вном положају. Престолна

беседа каже, да је међусобна добра во.ва велесила до

сад могућим учинила, да су се сва питања мирним путем

решавала. На
врло

с.табим ногама мора да стоји

тај европски мир, кад он нема другог чвршкег основа,

веА кад он зависи „од добре во.ве
1 '

појединих еила.

Још недавно то се трубило да је одржатву мира штј-

сигурнији основ еавез међу Немачком и Аустро-Угар-

ском. Ga великим задово.вством казивало се, да савез

немачко-аустријскн влада ситуацијом и да се ус.вед

тога еавеза Аустро-Угарска може елободно кретатп на

истоку, шта више, да може Русији у очп погледати.

Русију пак представ.вали су као да је слаба и немо-

Рна. па да је оста.та без еавезника, да усам.вена стоји.

Но на једаред се догоди састанак немачког и руског

цара у Данцигу и сва зграда, еве уздање у немачки

савез сруши се из теме.ва.‘ !

„Поштовани доме! ЈКалост је то, кад се основ

политичне једне ве.тике државе, као што је Аустро-

Угарска, на једаред погрешним покаже, кад надође та-

ково изнеиађење, као што је састанак у Данцигу."

„Велика је то обмана би.та Русију држати за сла-

бу и усам.вену. Ми
у Угарекој судимо стварп политп-

чне. правимо политику по симпатијама и антипатијама.

Па тако је би.то и еа нихи.тизмом у Русији. Нихи.ти-
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зам у Русији учинио је и може да начини много зло,



ал опстанак руске државе не зшже ннкад у опасност

ставити. јер прво не може да захвати корена j на-

роду. а друго нема позитивног државног револуцио-

нарног програма.
Још је била већа обмана држати, да

је Русија усам.вена.
“

„Тако велико, тако огромно царство као Русија,

које броји ркоро 100 милијона становника, таково

царство не треба никад да се боји. да ће остати усам-

жено. јер његов савез се тражи на еве стране. Још

пре састанка у Данцигу ваљало је знати, да Русија

само ако хоће, да може увек да обнови старо прија-

тењство еа Немачком. Ал Аустро-Угарска еву је своју

политику на погрешном оенову одношаја према Не-

мачкој удесила. Полазећи од рђавих предпоставака,

читаву је своју источну политику на рђав основ ста-

вила. Ако је окупација Босне и Херцеговине, ако је

читав берлински мандат то значио, да Аустро-Угарска

стане на пут Русији, онда се вањало осигурати, онда

је ваљало тражити гаранције од Немачке, да ће Ау-

стро-Угарску подупрети на истоку, ал не само у опште

подупрети, већ ју подупрети и за случај рата против

Русије. Ако ее та гаранција од Немачке није могла

задобити, то окупација Босне и Херцеговине постоји

као ствар без сваке цели, без еваког смисла, највише

на то створена, да наше Финанције сасвим упропасти.

Да се пак та гаранција од стране Немачке није могла

добити, то најбо.ве доказује састанак у Данцигу, који

је маниФестација тога, да Немачкој и не пада. на памет

да Аустро-Угарску против Русије подупире. Да окупа-

ција Босне и Херцеговине не може имати какве да.ве,

више це.ви, и то је јасна ствар. Ја, толико спомињани

поход Аустро-Угарске до Солуна за највећу несмислицу

држим. Не обзирући се на то, да Русија неће и не

може никад балканске Славене
жртвовати Аустро-

Угарској, не обзирући се ни на то, да држава, као

9 9
0Ш
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А_устро-Угарска, која до сад није знала ееби стећи нн

најмање симпатије на балканском полуотоку, држава,

која себи код куће није кадра да уреди одношаје сво-

јих народности, та држава да заузима балкански

нолуоток то нема смисла. Но да је поход до Со-

луна и могућ, те да Аустро-Угарска заузме балкански

полуоток, ја не познајем народа v нашој монархији.

коме би таково решење источнога питања мање могло

годити него мађарском народу. Да Аустро-Угарска у

себи још више словенског живља прими него што га

већ има ово би најгоре било баш по МађареА

„Ја држим, поштовани доме, да је најбоња исто-

чна политика за Аустро-Угарску. а оеобито за Угар-

ску, пријатељство и добро еуеедство са истонним на-

родима. Никаква анексија, никаква освојења. Нсток,

источним народима то је за Угарску све донде, док

целокупноет њена није у опаети, најцелпсходнија по-

литика. И према томе евакуација Боене и Херцего-

вине од стране Аустро-Угарске не лежи само у пнте-

ресу тамошњег народа, већ баш у еминентном инте-

ресу мађарском. “

„Но евакуацпју Босне и Херцеговине могао би

поискати и еваки потпиеач берлинеког уговора, јер

Аустро-Угарека берлински мандат испунила није. Упра-

ва у Боени и Херцеговини тако је рђава, да ее гора

замиелити не даје. И Хришћани и Турци једнако су

незадовољни том управом. Атстр о-Угарека за три го-

дпне, а ево идемо сад већ и у четврту годину, није

баш кадра у Босни и Херцеговпни етворити ни у нај-

мањој мерн уређене. цивилизоване одношаје: управа

je готово гора него под Турцима. Аустро-Угарска

дакле берлински мандат иепунила није.“

„Но да окупација Босне и Херцеговпне нема цели

и смиела, то најбоље показује састанак царева у Дан-

цигу. Ми смо ушли у Боену и Херцеговину уздајући



се v Немачку, да ke нас против Русије потпомоћи. Но

сад се показује, да Немачкој и не пада на памет нас

против Русије потпоравати, већ да она сама тражи

пријатељство Русије, а знамо и зашто, јер савез Фран-

цуске стоји увек на расположељу РусиЈе.“

..

Ако по свему томе спољни положај ниЈе најпо-

вољниЈи, то ни унутарњи положај ниЈе такав, да би на

њега са задовољством могли погледати. Ја нећу го-

ворити о нашим худим ФинанциЈама, о нашоЈ рђавоЈ

управи, о нашем правосуђу, већ Ку да говорим о

нечем. што Је наЈважниЈе за сваку државу, а то Је:

задовољство или незадовољство свога становништва.“

„Млого пута се казало, да Је унутарње стање

Угарске много повољније него оно у другоЈ половини

цадзевине. По спољашности тако Је, ал у ствари

ниЈе. У Цислитави бар показују добру вољу, бар су

дошли до убеђења, да Је неопходно нужно, да се пра-

ведни захтеви народности задовоље. У УгарскоЈ пак

сматра се, да питање народноети и не постоЈи: оно се

свима средствима забашурује, а народности се пред-

стављају као да су потпуно задовољне. Ја Ку при-

знати. да ако би успех земаљских избора меродаван

био. да би се могло казати. да су народности задо-

вољне. Јер у народносним изборним срезовима готово

да су искључиво посланици владине етранке изабрани.
Нас народносних посланика има овде тако мало, да го-

тово изчезавамо. Словака, Румуна, народносних посла-

ника и нема; има неколико Саса и неколико- Срба, то

је све. Но кад ствар тако стоји, и кад народносни

изборни срезови бирају готово искључиво владине по-

сланике, то Ку Ја обрнути ствар, па Ку запитати: да

ли та владина странка, која се понајвише рекрутира

из народносних изборних срезова : из словачких, румун-

ских, српских и немачких, да ли та владина странка

представља мађарски народ? (Ђрло добро! са левице)
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иаи представља народноети. пре.лхда ми на obo>i

caoopj сви предетав.вамо тгарску државт јер ја
bAv аномалиЈЈ на светт не познајем, него тv : да

док прави мафарскн изборни срезови понајвише би-

рају опозиционе посланике, u то крајње левичаре

(Брло добро! са левице), владина странка, пошто

се рекрутује нз народносних срезова, уображава
ееби. да она иредстав.ва мађарски народ, и то тим

начином, да баш против народности, из којих се

срезова еаставила, најнепријате.Ђскијн положај зау-

•зима. (Живо одобравање еа левице.) Та велика

аномалија мора имати свога тзрока. Мађарска опози-

ција j мађарским срезовима може при пзборима сло-

оодно да се креће: у народноеннм изборним срезовима,

за народносну опозицију, слобода избора потпјно је

иекључена. Не само да се против нас покреке еав

административни апарат, век прп изборима бивају та-

кове злоЈПОтребе, такова безакоња. такова наси.ва, да

све то и најжив.БЈ Фантазијт превазилази.
Сви пара-

граФи казненог законика о заштити избора могли бн

се Јпоравити против тих злоупотреба. Ал кад се

против такових нас.и.ва поднесе казнена пријава, суд

је одбаци, приватна странка нема призива, а држав-

ни одветник неке да тложи признв. те ее тако

закон потпуно изигра. У мом нзборном срезу, до-

тични солгабиров менн је v очи казао: „Пзволпте

само поднети казнену пријаву; према народностима

нас закон не веже, ми према народностима закон

друкчије тумачимо, ми смо само нашој вишој власти

одговорни.“ При таком поступку није чудо, да нас

овде у сабору тако мало има, него је велпко чудо, да

има и једног народносног посланика,“

„Но незаконитости према народностп хоке тиме да

се правдају ; да тобож народности имај v против државне

тежње. Али зашто би имале народности против државне
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тежње? Зато ваљда што не припадају мађарском племе-

hv? Осећај племенски иетина да је јак и моћан, но исто

тако је мокан осећај и љубан према отацбинн. Тамо, где

смо се родилп, где смо одрасли, камо нас хиљаду и хиља-

ду успомена вежу, где леже кости наших предака та-

ково земљпште мора да је ипак мило сваком човеку. па

мила је сваком сину отаџбине та његова отаџбина.

Ја не знам. да ли је само уображење. али успомене

мога детињства казивале су ми, да смо ми некад у

Угарској, пре год. 1848. особито у слободним краљев-

ским варошима најсретнији жнвот проводили. РСад је

г. 1848. све изгорело, све пусто остало. па кад сам

морао избећи далеко у Беч, а после кад сам за нау-

кама далеко у иноземство путовао, свагда сам се се-

ћао мог сретног живота у Угарекој. Али сада ја ту

отаџбину више не познајем, јер на сваком кораку на-

илазим на неку појаву, која је у старо сретно доба у

Угарској непозната била. а та је појава: племенско

господство. Од кад се држава истоветовала са једним

племеном, а тиме према другим племенима господују-

Рим га учинила, племенско господство морало је бити

наравна посљедица. И ово има не само свога поли-

тичног, него и свог друштвеног значаја. У крајевима,

где нема Марара, или где их има мало. сваки жупаниј-

ски четник, сваки варошки пандур, сваки судски писар

и слуга погледа са оеекајем неког суверенитета на све

оно. што није Мађар; на грађанина, на адвоката, на

посланика све то држи да је лошије од њега. Жа-

лосна слика! Год. 1848. укинуто је поданетво према

спахији, данас постоји друга врста поданства; поли-

тично и друштвено према једном племену.“

„Жалостан је то прјав, жалостно је кад држав-

ници повољним околностима заслепљени заборављају
на еве оно зло, што је незадовољство граранина једне

отаџбине веГ једнрм проузроковало: жалостно је. кад



се државници не брину да се задово.вство и елога

ме»г грађанима једне отаџбине уеиоставн."

„Ал ће се рећи: шта хоће те народности? Ето им

закон о равноправности; што смо могли тчинити, то

смо учинили, да.ве ићи не можемо. Још
при расправп

тога закона доказали су народносни поеланици, да тај
закон ни из далека није закон о равноправности на-

родности. Но и тај закон, кшјји већ и по себи није за

нас повољан, и тај се не извршава. За нае је тај

закон еамо на папиру. Не једаред. веп небројено пута

доказали смо, да нема naparpaoa v том 'закону. којп

према нама није повређен. Чеето
су биле пнтерпела-

ције у овом сабору. Сећам се да је једаред г. минп-

стар правде не еадањи, веи пређашњи признао,

да је закон повређен, ал зато ипак лека нашли нпсмо.

Ако судска власт повреди тај закон. па ми уложимо

призив, виши суд каже. да то не епада на судство,

већ на управну влает: ако пак управна влает повреди

тај закон, па се потужимо на вишу власт. онда она

опет каже; то спада на судство! Па тако се закон не.

само изиграва, него управо исмејава.“

„Ја мислим, поштовани доме, да је врло иогрешна

политика, кад државници, имајући државну власт у

рукама, мисле да могу и да смеју све -и свашта чинпти.

Погрегана је иолитика, кад државници, имајући држа-

вну власт у рукама, потчињавају укупне интересе др-

жаве једном специјалном интересу, ма био тај епеци-

јални интерес и интерее једног ма како важног пле-

мена у нашој отаџбинн. Подвргавајући пак укупни

интерес државии специјалном интересу, мора државна

власт доћи у криви положај према свему оном, што

не годи, што не иде у рачун том специјалном пнте-

ресу. Тако се разјашњава криви положај и према на-

родностима и према Хрватској.“

„Поштовани доме! Чудноват је то положај прела
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Хрватској. Појави, који су не давно на хрватеком

саборт искроли, врло су значајни.“ .

„Тамо се створила измајсторисана већина бар

хрватска опозиција је то тврдила и хтела је то дока-

зати. ал није до речи могла доћ.и.“

„Према тој већини, што ју је задобио гроФ Пеја-

чевик за хрватски сабор, мислило ее да нема никакве

запреке за решење речког питања онако, као што је

то означено у преетолној беседи. Кад бих хтео о реч-

ком питањ_у говорити. морао бих дуго говорити. Но

толико могу казати. да нема човека у Хрватској, који

би својеволшо пристао на таково решење речког пи-

тања, као што је у престолној беседи. Ја се опоми-

њем. кад сам још био чланом хрватског сабора, да је

не само народна, него и унионистична странка била за

Реку, да је хрватека. и еам садањи министар хрватски,

Бедековић гласао је за то.
!!

„Но има још нека чудновата појава у ХрватскоЈ.

Овде у Угарској влада са највећом безобзирношћу по-

ступа према нама Србима. У Хрватској изгледа некако

да потпомаже Србе против Хрвата. Spiritus regens

(управ.ваЈући дух) у ХрватскоЈ, барон Живковић Је

прави Србии, председник сабора Је Србин, председник

септемвирата Је (Јрбин, у опште људи око гроФа Пе-

Јачевића су Срби. Ја на послетку појмим ту политику:

divide et impera (раздели, па владаЈ), Јер у утеловље-

ној Крајини српски живаљ Је од велике важности. Ал

једно је, што у тој политици не разумем. Кад већ

угарска влада хоће да потпомаже Србе у Хрватској,
што не задово.ви Србе на пољу црквене автоно-

мије ?“

.„Језгра и већина српеког народа није овде у Угар-

екој, већ тамо у Хрватској и Крајини, па кад нас овде

у Угарскрј не задовољава, то и оне тамо не може

задовољити, Јер ми имамо Један исти конгрее. 11 ama



је црквена автономија, као uito је више пута овде спо-

менуто, на најбезобзирнијп нанин повређена."

„Да се то догодило Калвинима, Лутеранима, диг-

ла би ее граја до неба. Ал да, врло поштовани г. ми-

нистар-председник једном ми је казао по оној изреци

немачкој: Ја, Вапег. cla ist was anders. Дртго је што

црквена авхономија мађарских Калвпна, а друго српека

автономија. Наравно, кад је то тако, онда престаје ева-

ка аргументација. За две године пскалиемо евеједнако

конгрее. није нам допустила влада. Сад читам да ће

бити конгреса. ал баш у зиму, у невреме. кад пловид-

ба престаје, а жељезница и онако немамо. Онда te по-

сланици са границе далматинске п пз околине ст.-ан-

дријеке моратп путовати у Карловце. Наравно, влада

за две године није имала вре.мена за то. Ал шта је

стало до тога. да се уреде ствари једнога народа? Но

сасвим озои.ђно ја држим. да влада врло мало пажње

обраћа на све оно, што са народностпма и њиховим

стварима у савезу стоји. А ја ппак држпм. да је по

сваку државу најважнпје задово.вство свију етанов-

ника. Истина. врло поштовани г. министар-предеедник

ми је једном казао, да cv народности задовољне. само

поједини потстрекачи нису задовољни. Ал ово је од

вајкада свака апсолутна влада казала. И за време Ба-

хово казивали су Немци, да cv Мађарп потпуно задо-

вољни, само појединп иотетрекачи нису задовољниА

„Поштовани доме! Мађарско племе пово.вним окол-

ностнма дошло је до меродавног упдива у читавој

монархији. Ово повољно време ваљало би да угарска

влада употреби да старе погрешке поправи и задо-

вољетво грађана Угареке успоетави.
Ви од нае можете

захтевати, да будемо верпи синови ове наше отаџбине,

да иепуњавамо дужноети према нашрј отаџбини, ал то

не можете од нас захтевати, да се одрекнемо наше

народиости. што би значило, да се одречемо нагаег

520
БЕСЕДА ПРИ РАСПРАВИ АДРЕСЕ Г. 'lBBl.



душевног бика, као што и вазш да ко каже: ево ваи

златпа елобода, ал се одрецпте. да не будете Мађари.

ви би ово најодлучније одбацили. (Тако је! са левице.)

Да се одречемо ми наше народноети, те силе на свету

нема.
ц

„Светски дшгжаји нису повољни по Угарску и по

мађарско нлеме. Ви нас сумњичите да идемо за рас-

комадањем Угарске. Велика заблуда! Ми баш да и

немамо искрице ,вл'бави према овој отаџбини. ннсмо

кадри то извести. То могу само јачи Фактори . из-

вести. Ово је моје мњење. Ако Аустро-Угарека не

бн имала животне снаге да преживи оне преобра-

жаје државне на истоку, који ke са коначним реше-

њем источног питања сљедовати. ако не би имала

те животне енаге и ако не би умела себи створити

позицију међу Немачком иРуеијом, то о судбини Угар-

ске решаваке много мокнији Фактори него народности

тУгарекој. На сваки начин држим за грдну погрешку,

за врло рђав превентиван лек, да се незадовољство

народности у Угарској без цели, без икакве нужде

повишава век ако то није цел, да поједини држав-

ници увеле лаворике евоје хоће да оживе пред мађар-

ским народом. (Тако је ! с левице.) Ми не чинимо

народносну опозицију из обести, век из нужде. Ако се

у овој отаџбини споразумемо, можемо бити сретни,

иначе бикемо несретни. Ал, на жалост, да се на вас

може употребити она изрека : Vous vonlez etre libres

et ne savez pas etre justes. Препоручујем наш нацрт

адресе.“

Оно место ове беседе. на којем је др. Полит докази-

вао да се владина странка рекрутује из народносних

срезова, а овамо хоће да представља мађарски народ

—■ то место било је од неописаног утиска на мађареку

опозицију. Тиса као обично. видеки утисак те беседе,
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устао је таки да говори против Полита, али mv је беседа

врло слабо била пришвена. Наиле оиозицпја више пута

лује тпадала у реч са: olcso baber (јвФтина лаворпка).

Источио пптање мало час, па је у једном пли дру-

гом облику долазило пред угарски сабор. Наиме
оку-

пација Босне и Херцеговине тпштала је Мађаре, па је

опозицнја сваку прилику употребила да влади њент

иеточну политику пребаци. Кад су делегације. у год.

1882. неки кредит за Босну и Херцеговину вотирале,

дошао је тај кредит на одобрење и пред угарскп са-

бор у колико еваки парламент у двема половинама царе-

впне, има своју квоту да репартира. Ту се породила

велика расправа о компетенцији за дозво.вење тога

кредита. Опозиција је тврдила, да делегацнје нису над-

лежне за дозволу таковог кредита. Том приликом- је

опозиција најодлучније осуђивада читаву окупациону

политику. Новодом те струје у угарском еабору др-

жао је др.
Полит једну од својих најзначајнијих беееда.

Та беседа гласила је:

Беседа дра Мих. Полпт-Десанчпћа

Iб. мдја 1882.

(П о стсноrраф и ј ц.)

„Поштовани доме! Има нека изрека, крја вели.

да ведики догађаји своју сенку напред бацају. Ако је

та изрека иетинпта, то би се могло рећи.да читав за-

плет наше монархије са Босном и Херцеговином наго-

вешћује кризу коначног решења великог источнога пп-

тања. Ако је та криза кадра да потресе одношаје ве-

лесила европских, то ће тај потрес у првом реду осе-

тити угарска држава, јер од сретног или нееретног ре-

шеља остатка великог источног питања, зависпће и

судба Угарске. Према развитку ствари на пстоку, ва-

л>ало би да Угарска напрегне сву сврју снагу да ие у3)е у

б-_>2
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заплете на истоку, те да одстрани за времена опасност,

која јој претп од извесних амбиција наше монархије, које

нп мало не одговарају интересима Угарске. Према за

плетима на истоку, према читавој тој босанској ствари,

ва.вало би запитати: да ли копча, која нас везује с

Аустријом, да ли читаво. толико хва.вено поравнање

од год. 1867., може имати тога смисла да Угарска пот-

помаже освојачке намере монархије на истоку, да на

себе навлачи непријате.вство и мрзоет источних народа,

да се на послетку излаже без нгжде опасности вели-

ког рата? И није лн на против смисао поравнања од

год. 1867. тај. да Угарска наслоном на Аустрију. јаки

деФензивни положај заузме и тиме унутарње да се кон-

солидује. Ако је ово смисао поравнања од год. 1867.,

ако је ово оенов одношаја Угарске према Ауетрији, то

се евако чудити мора, да угарска нлада излази пред

државни сабор са предлогом, који иште нове и нове

грдне жртве за цели, које не само да не служе инте-

ресима Угарске, већ излажу нашу отаџбину највећим
опасностима. Са захтевом новог кредита за угушење

устанка у Босни и Херцеговини свако се у Угарекој
запитати мора; куда води та несретна босанска етвар?
Где је граница камо се можемо задржати на том кли-

завом путу? Не чинимо себи илузија. Ми се већ од

шеет месеци налазимо у правом рату. Како стоји

управо тај устанак, то ми не зна.мо, нити знати можемо.

јер вести, које добивамо, врло су тамне. Ми тај уста-

нак можемо еамо пресудити по оној великој справи,

коју употребљавамо за његово угушење. И вјзло је

чудновата ствар да ми потежемо читав апарат једне

велесиле за угушење једног устанка! Није доста да

имамо тамо сувоземну војску од неких 70.000 љмди,

него потежемо још и нашу флотј, те у заливу х-штор-
ском мало крји дан да се не на усташе. Нема

сумње, да ће устанак бити угушен од куд шака



усташа да од-оле једној велеснди као што је Аустро-Угар-

ска али ко нам јемчи, да се тај устанак неће обновити

и да опет некемо морати милионе и милионе трошити

за угушење нових устанака, а свп знамо како нам тра-

љаво Финансије етоје. како се под теретом великих

пореза
хокемо већ да срушимо.“

~А колко ја v поееднутим покрајинама одношаје

познајем, ондашњи народ ире ће се дати истребитп.

него што te главу Аустрији пригнути. (Посланик

Чанади са крајње левице довикује: Право има. Весе-

лост са деенице.) А док Ауетро-Агарска тамошњи

народ истреби, то Ке и она бити Финансијално руинп-

рана, не обзирући се на то, да мбгу настати прплике

европског значаја. које би могле опасне постати за

нашу монархију. Ал питајмо. кад ее већ од нас такове

грдне жртве захтевају, кад се велпким опаеностима

излажемо, питајмо, какву имамо цел са том читавом

окупацијом? Хоће ли са положајем v Босни и Херце-

говини да се нечем доекочн? Је лп то нека превен-

тивна мера? Или је то увод за неку велику акцију?

Речено је било, да ми са поседом Боене и Херцего-

вине бранимо посед Хрватске и Далмације.”

„Но ако ее са једним поседом хоће да брани други

посед, то би морали опет за сигурност Босне и Хер-

цеговине, заузети Албанпју п Мацедонију. па све тако

даље. Да је таково што могао изрећи озбп.ван држав-

ник а сви знате ко је тај државник томе се

човек доста начудити не може. Но то је баш доказ,

како је лакомислена морала битп политика, која нае

је довела у Босну и Херцеговину. (Тако Је! врло до-

бро! са средње и крајње левице.) Или Је окупациЈа

Боене и Херцеговине само увод за ведику акциЈу?

Ако Је то, онда немојмо околишити, изрецимо реч,

која можда многима на устнама лебди, рецпмо, да хо-

ћемо рат са РмсиЈом. Ако дакле наша монархија осећа
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л’ ееби снаге, да води рат са Рдсијом, ако она има

тога самопоуздања. и ако Угарска мисли, да је то без-

опасно подузеке, па се у том саглашава, да се води

рат против Руеије, то немојмо оклевати, не губимо

снагт и време са угушивањем устанка у Херцеговини.

веР против Русије и доведимо ствар на чисто.“

„Ал рат против Русије као да.није сасвим безо-

пасна ствар.
За ово мњење могао бих навести једног

класичног сведока. а то је гдавом поштовани г. мини-

стар-председник. Он је једном у делегацији рекао, да

се ни у последњем часу евога живота неке кајати и

да зато потпуно прима одговорност што се г. 1877

нисмо заплели у рат са Русијом. (Гласови: рекао је
баш овде у сабору). Дакле овде у сабору је учинио

ту знамениту изреку. Потпуно се слажем са пошто-

ваним г. министром-претседником и врло се добро опо-

мињем, да у оно доба. кад је у овом поштованом дому

текла расправа о источном рату, да сам ја одобрава-

јући поступак владе што ее није дала завести од шо-

виниетичне струје, г. министру-председнику први пут,

а зшжда и последњи пут моје поверење изразио.“

„Но ако ствар тако стоји. да је у оно доба рат

са Русијом опасан био. је ли тај рат сада мање опа-

сан? Тада су се Руси морали зауставити пред Плевном,

Балкан још ирекорачили нису, Турска је стајала још у

пуној енази. Устанке у Босни и Херцеговини знала

је Порта сама угушити, шта више и Србију је побе-

дила. Тада је могла бити Тур.ека снажан савезник Ау-

стро-Угарске. К томе долази, да је тада на крмилу у

Енглеској стајао Биконофилд: министарство Русији са-

свим непријатељеко, а нама посве пријатељеко, које
би нас у свему потпомогло. А како данас ствари сто-

је? Данас је Турска поготово поништена, из њених раз-

валина додигла се Бугарска и источна Румилија,. да-

нае имамо пред нама две независне хришћанске кра-

б’25
БЕСЕДА ПРОТИВ ОКУПАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.



љевинв: Румунију и ОрбиЈу све појави, да се етарп

сустав истока руаш, а нов да из њега постаје, коме

ми хоћемо да се противимо.
Наш стратегичан положај

са окупацијом Босне и Херцеговине много је горим

поетао него пре. Ако сада већ ради угушења устанка

само у једном куту земље морамо тамо имати војску

од 70.000 војника, то у случају рата са Русијом мо-

р'али би тамо имати два пут и три пут толико војника.

А је ли Енглеска еада тако пријате.вскп одана према

нама као кад је на крмилу био Биконсфилд? Данас на

крмилу Енглеске стоји муж, који је баш у обзиру

Босне и Херцеговине напго ј монархијп први повикао:

Себи руке девере! У слунају рата. нема сумње да би

министарство Гледстоново одлучно против нас било.“

~ Пре.ма тим свима неповољним околностима. је ли

можда једино тздање у савез Немачке? 0 том савезу

дало би ее много што шта казати. Hek данае тај са-

вез не изгледа као еавез ЈедномоКннх Фактора, веК као

неки вазалски одношај. Од каквих последпца тај са-

вез може постати за Ухарску, а наиме за мађареки

народ, то је лако предвидити. Но кад се говори о са-

везу са Немачком не треба заборавити на негдашње

тесно пријатељство Немачке и Русије, не треба забора-
вити да се некад говорило у Берлину: да су интерееи

Немачке на горњем Дунаву истоветни са интересима

Русије на долњем Дунаву. То је било у доба кад је

Аустро-Угарска иагињала Русији и кад је гроФ Ан-

драши био у аџилуку у Петрограду и Москви. А то

наглашење заједничких интереса Немачке п Русије, није

могло друго значити до претња, да би се Немачка и

Русија могле споразумети о деоби Аустро-Угарске.
Но кад искреност савеза немачког неби могла потпа-

дати никаквој сумњи, Русија могла би се свакојако за

изгубљен савез Немачке свагда тешити са савезом

Француске.
“
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„Рат са Руlкјом био би од таког замашаја, да му

се поеледице предвидети не дају. Рат такав потресао

би мир Европе, а је ли нама од потребе да са оно

што се каже „мало Херцеговине“ изазовемо опет ве-

лики рат. 'Угарска бар лшрала би се из свију сила

упети, да такав рат предупреди, јер нама је нуждан

мир. и пре свега мир. па не би ваљало да се ради Бо-

сне и Херцеговине излажемо опасностима великог рата.

Угарска је била таки из почетка противна окупацији

и сад видимо, да смо у том сви право имали. Кад нас

та злосретна боеанска ствар веЕ до сада толико мили-

јона кошта. шта би тек било кад би се ради тих про-

винција у какав велики рат упустили? Сада већ стење

земља под несносносним теретима, за кратко време на-

товарисмо народу ради Восне и Херцеговине много и

много милиона. а овамо оскудевамо и за вајнужније

наше ствари. (Тако је! Тако је! са крајње левице).
Хокемо ли и даље тако иЕи, хокемо ли народ до оча-

јања да доведемо само за то, да извесне освојачке на-

мере наше монархије потпомажемо, намере које су

у осталом са свим неизведиве, па ако би и биле изве-

диве. по Угарску од најмање користи бити могу. Хо-

ћемо ли на поелетку са Босном и Херцеговином без

нужде на се примити све опасности Једног великог

рата? Ако Је са победама наше војске, ако Је са угу-

шењем великог дела устанка, части за доста учињено,

то оставимо те покраЈине, коЈе нам никакве користи не

носе него нашу Финанеијалну снагу исцрпљују, v ом-

разу нас стављаЈу са читавим истоком (Тако Је! с ле-

вице) и на послетку нас излажу опасности великог рата.

Наша монархија, а у првом реду Угарска кадра Је дру-

гим начином своје интересе на балканском полуотоку

заступати, него тим што навлачи на себе
омра.зу свиЈу

источних народа,“

„Ако се ради о томе, да се уплив руски на бал-
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канекозх лолуотоку паралише, то би управо наша зхо-

нархија морала подражаватп пример Руеије. Морала
би се паштити, да задобпје прпјате.ветво тамошњих

народа, а не да заузме према њему најнепрпјате.Бскпјп

положај. На берлинском конгресу мислпло се, да ће

Аустро-Угарска моралннм сретствпма знати етворптп

противтежу упливу руеком на балканском полуотоку.

Бугари су некако били предати руском упливу, а у

обзиру Срба, мислило се, да Ре Аустро-Угарека знати,

у истрј мери као и Русија код Бугара, евој уплив ожп-

вотворити. Но шта је радпла Аустро-Угарска ? Таки

из почетка заузела је најненаравнијп положај у посед-

нутим покрајинама. Место да ее ослањала на онај
жива.Б. који је најважнији у Боени и Херцеговинп.

место да је тражпла његово пријате.Бство, наша мо-

нархија заузела је најнепријате.БСКиј и положај према

свему, што је српско.
Ослонпла се на мајушни део

католика, Турцима је ласкала, а Орбе је Формално-

гонила. У Боени и Херцеговини управо и нема другог

народа до српског, само што је поде.вен на три вере.

Мухамеданци ма да не знају турски говоритн. већ.

чис:го српски говоре, као ма који Србин j Бачкој и

Банату. зову се Турци и поносе се тим пменом. като-

лике рекламују Хрвати, но Србп источне вере, зову

се од вајкада Србима и хоке као такови да остану.

Но. не би човек веровао, да је аустријекој управи у

Босни и Херцеговини и само име српско зазорно. Од

екоро пет етотина година под Турцима, Срби су сло-

бодно употребљавали своје народно име. Под аустриј-

ском управом име српеко има значај велеиздајнички,

значи нагибање к Србији и Црној Горп. Са великом

страшку прогања се и само име ерпско. То тако да-

леко иде, да човек уман то себи ни представити не

може. Реки ку еамо један пример (Чујмо! Чујмо!). Под

Турцима слободно еу етојали натписи над ерпским ве-
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роиеповеднии школама еа фвгаком „српска школа‘ г

.

Аустријској управи тај натпие био је зазоран. Са не-

ком номпом, јз иитерсенциј v политичне власти скида-

ни су ти натпиеи и став.вани место њих „грчко источна

вероисповедна школа.
“

Непријате.вство '

према свему

оном, што је српеко, вуче се као црвена нит кроз чи-

таву администрацију аустријску у Босни и Херцего-

внни. Тамошњи
народ, који је мислио да аустријска

окупација значи неко ослобођеље, на екоро ее уверио

да је цивилизована владавина аустријска много гора

него турска. Би.го би дуго, поштовани доме, наређати
све неспретности аустријске админиетрације у Босни

и Херцеговини. “

„Ал има једно пнтаље, поштоване доме, о ком ее

може рећи, да ако Аустрија није себе осећала кадром

то питање решити, да онда призната цел берлинског

мандата, да се у Босни и Херцеговини уређени, циви-

лизовани одношаји створе, никаквог смисла нема. А

то је питање, земљишно пнтање. Наскоро

после окупације имао сам прилике у овом поштованом

дому разложити питање у Босни и Херцего-
вини. Ја сам тада казао, да је ово питање најважније,
тако рећи горуће питање за Босну и Херцеговину,

јер без решерва овог питаља не може бити говора о

каквој уређеној администрацији. Тамо где усљед аграр-

них одношаја нема устројених сеоских општина, тамо

о уређеној администрацији, којој би основ уређена
општина била, не може бити говора. Било би сувише

дуго, аграрно питање Босне и Херцеговине разлагати.

Кад сам г. 1879 о том питању овде говорио, разло-

жио сам постанак и развитак узурпације што су се

спахилуци у читлуке претворили или да се према бив-

шим аграрним одношајима Угарске изразим: што су

урбаријална селишта претворена у алодијална, кон-

трактуална, те из урбаријалног одношаја постао за-
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кмшичк.и одношај. Према томе морао сам се чудити

што је т претпоследњој делегацији заједнички министар

Финанеија и босански министар г. Олави рекао. да не-

задовољству т Босни п Херцеговини не могт бити
узроци

аграрни одношаји, јер да сличнп зактпнички одношаји

постоје и у Далмацији и j Пталији. Истина да постоје

тамо, постоје и у многим другим земљама, па постоје

пт Угарској, само што не постоје тс.вед узурпације.

Да би ту узурпацију иоле појмљивом учинио, ја ћу у

кратко ту ствар према бпвшим аграрнпм одношајпма

Угарске предетавити.
“

„Замислимо себи да су спахије угарске пмале много

урбаријалних, а мало или ннмало алодијалних земљишта,

и да су усљед ратова оспромашили, те да им прпход

од урбарнјалних земаља није био довољан и пошто нису

смели од аукторитета краљевог своје сопствене сељаке

лишити од урбаријалних сесија. они почеше еуседве

сељаке оружјем, силом, привидним уговорима натери-

вати да сттпе у контрактуални или закупнички одно-

шај према њима, давајући им семе s.a земљу и заштиту

од насиља, рецимо бочкорошких немеша. но при свем

том оетављајући нетакнутим одношај урбаријални према

свом спахији, тако да би уе.вед тога узурпираног од-

ношаја, сељак морао давати једном спахпји усљед ур-

баријалног одношаја дееетак, а уељед закупничког од-

ношаја другом спахпјп трећинт. На послетку кад би

влада у обзиру десетка одштетила спахије за дееетак ур-

баријалних селишта, а тај десетак за државни порез узе-

ла, те сељаци тако напослетку од урбариалиета постали

проети закупници, без да има даље трага урбаријалном

одношајт шта би рекао сељак у Угарској, би ли се

он задовољио тим одноЉајем? Ја сам уверен да бп

сељак у Угарској, псто тако као и онај у Босни и

Херцеговнни иекао оружаном руком регулпсање аграр-

них одношаја, а сваке владе наЈсветија би дужноет била,
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растерећење зем.ве сировести праведном одштетом спа-

хија и приде.Бењем у власништво неког дела зем.ве се-

њацима. X Босни и Херцеговини постао је закупнички

одношај из узурпације и баш због тога не може бити

предметом приватног, век јавног права. и за то рас-

терећење земље на сваки начин би било оправдано. Но

ако наша монархија нема новаца да земљишно расте-

спроведе. то будимо искрени и рецимо, да је

то узрок што се аграрно питање у Босни и Херцего-

вини не решава. а немојмо забашуривати ствар тиме.

што кажемо да су одношаји аграрни у Босни и Хер-

цеговини нарави приватног права. Бугарска и Србија.

ова последња у ново задобивеним деловима, већ су по-

чели решавати аграрно питање, које је тамо истоветне

нарави као и у Босни и Херцеговини, те га нису схва-

тили као питање приватног. веБ као питањејавног права.

Но ако ми аграрно питање v Босни и Херцеговини

не можемо или нећемо да решимо а ја сам уверен

да Угарска на ту цел не би хтела ни једне паре жрт-

вовати то би већ овај један једини узрок био до-

во.ван да те покрајине оставимо. Зар кемо ми те по-

крајнне све једнако у опсадном етању држати? А док

се аграрно питање не реши, мора бити све једнако

устанака као и под Турцима. Овај је подожај за нас

несносан. (Тако је! с левице.)“

„Но и у другом обзиру наш је положај у запосед-

нутим покрајинама такав, да се згрозити морамо. Ев-

ропа је поверила нашој монархији мандат. да у Босни

и Херцеговини створимо уређене, цивилизоване одно-

шаје, а ми не само да нисмо то створили, него горе

газдујемо него Турци. Хрђавом управом, прогањањем

тамошњег народа и на послеткх неоправданом наред-

бом о војачењу изазвасмо устанак. Сада место циви-

лизованих одношаја, ми водимо рат на истреб.вење:

иреко па.вевина и рушевина, преко мртвих лешина ко-



рача ауетријска војска, да угушује устанак. Ако је и

стотинити део истпнит од онога. што београдске. а.ги

не само београдске, него и енглеске и друге новине о

начпну вођења тога рата пишу. то је онда заиета не-

што. што мрзост мора произвеети против наше монар-

хије, а Угарска. а и посебице мађарски народ увдачи се

у ту мрзост. ма да је он одлучио против окупације.

(Тако је! са .гевице). Но ја нећу да верујем тим

извештајима о грозном вођењу тога рата, али морам

ипак рећи, да је последња осуда у Мостару правп

екандал. Најодличнији грађани моетарски осуђени су

на тешку тамнпцу за то, што су ее уеудили ремон-

стровати против расписа рекрутације и то поглавито

из узрока, што су Хршпћани под владом султана били

оелобођени од војничке службе. Са админнетрацијом

могла је Аустро-Угарска стећи право само организо-

вати какву жандармерију, никако пак рукрутовати

војску.“

„Начин, којим се поступа са становнпштвом у за-

поееднутим покрајинама, заиета нпје кадар, да стече

аашој монархији симпатије на балканском полуотоку.

За кратко време, што је наша монархија запосела те

покрајине, она је стекла толико мрзостн, ко.гико су

Турци за пет стотина година требали, (Жиио одобра-
вање са крајгве левице) и данас на читавом балканском

полуотоку нико није тако омражен. неизузимајући ни

Турску, колико наша монархија, а што је најжалоеније,

та се мрзост преноси п на Угареку, а погдавито на

мађарски народ. (Тако је! са средгве и крајње ле-

вице.)“

„Но питам ја, поштовани доме, лежи ли у инте-

рееу Угарске, лежи ли у интерееу мађарског народа,

да се мразн са народима балкапеког полуотока, и није

ли на против у животном интересу Угарске, у инте-

рееу њене будућности. да са тим народима у прија-
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те.БствЈ живи? (Тако је! са левице). Управо рећи.

слобода и независност балканских народа, то је гла-

вни п животни интерес Угарске. Ја звам, да се на

то каже: та ми нисмо неиријатељи тих народа, та и

ми хоћемо њихову слободу и независноет, само то не-

Темо, да они буду оруђе у рукама Русије. (Тако је!
са деенице). С тиме у свези недавно је поштовани г.

министар-председник и ту Фразу изустио: да он није

непријате.Б Славена, већ само Панелависта. (Тако и

јесте! с деснице.) Допустите! Будимо на чисто с том

ствари и немојмо се са речима играти. Могу ли се

источним Славенима замерити руске симпатије? Питам

ја: је ли за слободу и независност тих народа што

чињено? Мени се чини, да се они. који тобож хоће

слободу и независност тих народа. а овамо им заме-

рају њихове симпатије за Русију, у кривом колосеку

налазе. Док су ови на]зоди потиштени, нико се не

брине за њих. нико се не заузима за њихову слрбоду

и независност, ал чим ови народи скоче на оружије,

да себи извојују слободу и независност, ту је онда

таки вика: То је руско масло! По томе би морали ти

народи у вечитом ропству бити, само да одстране од

себе сумњу пријатељства руског. Онај, који је у не-

вољи. тај прима помоћ ма од куда му дошла. И кад се

нико у Европи не миче, да тим народима помогне, до

само једини Руси, онда се немојте чудити, да ти на-

роди са Русијом еимпатишу. Да су се Руси године

1849. окренули против Аустријанаца, за цело да би

Кошут ту помоћ
примио и не би се много предомиш-

љао, да ли се тиме тобож слободоумној Европи заме-

рио! Будимо само праведни према народима балкан-

ског полуотока и немојмо им оно у грех уписивати, што

би иначе у одношају према Русији и сваки други на-

род, а камо лиједноплемени иједноверни народ чинио.“

„Но нама, мислим, може на поелетку равиодушно
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бити какве симпатије ти народи имзјј, главна је етвар

да се слободом и независнопгку тнх народа створи,

нека заграда .међу Угарском п Ргсијом, (Одобравање

с левице) а то би бнло, кад би се створиде неЈтралне

хришћанске државе на балканеком полјотокј. те би

тиме отпао сваки повод мешањЈ Pjcnje j корист тих

народа. Но могло би се рећи: та ти народп билн би

само предстража Pvcnje и по томе нама свагда непри-

јатељи. Но шта ви хокеге? Вп TvpcKj више ЈскрснЈ-

ти не можете, наша монархија пак није кадра затзети

балкански полуоток, необзируки се на то, да Европа
то исто тако неби допустила као што то не донушта

Русији. Шта дакле преостаје, него створити независне

неутралне хришћанеке државе. Док РумЈнија. док Ср-

бија ниеу биле независне, и онда се казивало: потпо-

магати незавиеност тих вазалних држава. знаин пот-

помагати Русију на истоку. Оетимо ее еамо колко је

муке стало да се дипломацнја саглаеи, да Турци оставе

српске градове. А еада, тако рећи, преко ноћ. признаје

се од читаве Европе нова краљевпна ериска. Може ли

се рећи да је са независношћу Румуније и Србпје,

руски уплив у тим земљама ојачао? Извеено је то,

да је са независношћу тих земаља отпао повод меша-

њу Русије ради положаја тих земаља, као што је то

било док су Румунија и Србија биле вазалне државе.

И у том кулминира и читаво босанеко питање. Држн-

мо ли ми те земље поседнуте или хоћемо да их анек-

тирамо за које нам ваља имати дозволу Европе -

то дајемо Руснји свагда повода да држи отворено ис-

точно питање, да против нас изигра своју карту

можда под околностима, које могу бити по нас врло

неповољне. Допустимо лп пак да те покрајпне постану

елободне и независне, то смо уједно одузели повод

сваком мешању руеком, (Тако је! са средње и крајње

левице.)“



„Хоће ли те покрајине за еебе бити, m се при-

дртжити Орбији и Црној Гори, то је за Европу рав-

нодушно, за AjeTpo-УгарскЈ зависи то питање од од-

ношаја према Србији и Црној Гори. Јесмо ли j при-

јатењствЈ са Србијом и Црном Гором, то и нама та

ствар може равнодушна бити. На иослетку било би

срамота за веникЈ државу од 36 милиона да јој је за-

зорна каква држава од 3—Ј милионаА

„Заједнички министар спољних послова г. гроФ

Ршлноки, запитан j делигацијама о целима са Босном

и Херцегоиииом. рекао је нешто налик на ibis reclibis

non morieris in beilo, рекао je, да влада жели да се

тамошње становништво „што више приљЈбњује овој

монархијиГ ГроФ Калноки није имао одважности да

отворено каже, да влада жели анексиЈЈ. Но obj од-

важност није могао ни имати, јер јавна је тајна, да

је од стране наше монархије на више страна Јпињен

јпит ради анексије, ал да је од свуда добивен негати-

ван одговор. Xobe ли наша монархија- самовластно

да анектира' те покрајине? Ја држим да би тај чпн

ЈЈединио све велееиле да стант против нас и да нас

каквом демонстрацијом присиле да оставимо Боснј и

Херцеговину. И сад је већ јавно мњење у Европи

против нае. Начин како ми извршујемо европски ман-

дат; место да j те покрајине уређене, цивилизоване

одношаје створимо, ми пјстошимо зем.ву и истребљт-

јемо тамошњи народ. Да није тако шкакљиво источно

питање, да се j њему не испрекрштавају толики инте-

реси и да не садржава свагда j себи клицу европеког

рата, Европа би нам давно век ставила ултиматум да

излазимо из Босне и Херцеговине. Државници аустро-

угарски не би требали да чекају на такав ултиматум,

већ би требали да настоје да својевољно из тих не-

еретних покрајина изађемо. Bap угарски др.жавници

имали би дужност да се одзову јавном мњењу Угарске
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н да пораде да што екорије изађемо из Босне и Дер-

цеговине. (Тако је ! са крајње левице.)“

„Ми смо са чнтавом босанском ствари v неки kop-
сокак јшли. из кога ва.ва да што пре изађемо. П

према томе нашем несретном положају v Босни п Хер-

цеговини још има државника, који кажу, да ее наш по-

ложај на ист-оку побо.вшао и као доказ показују на

наш уплив у Орбијп. Доптетите да то као велику плт-

зију означим. Да се може говорити о упливу Аустро-

Угарске у Србији. то би ее морала наша монархија
ослањати на каковт странку v Србпји. која има корена

j народу. Али наша монархија се ослања само на са-

дањп кабинет. који никаквог наслона j народу нема п

кога први ветрик против Аустрије може отпирпти.

Нека се не каже да садањп кабинет има векину v скуп-

штини. Свака влада j Србији има векицу екупштин-

ску. (Са левице: исто као код нас!) Свака влада зна

сретства да нађе, ,да ееби створи векину. (Са левице:

истоветно као код нас!) II Ристик је нмао до послед-

њег часа векину скјпштинскј. X Србији не биваЈЈ

промене владе парламентарнпм узроцима, век из других

узрока. Но садањи кабинет нема управо реки ни ве-

кину скупштине и ово ke еваки знати. који зна саетав

српске екупштине. У скјпштинј именује владалац једну

трекинЈ скупштинара и еамо две трекине се бирају.
Но онај део оаозиције, који је поеледњи пут иступио

из екЈпштине а тнме скупштину немогуком учинио, веки

је него онај део бираних посланика, који је j скуп-

штини остао. Дакле се не може казати за данашњу

владу српску да има векину скјпштинскј. Од какве

је дакле вредности наш уплив v Београду, по ееби се

каже. Да може бити говора о нашем упливу v Бео-

градЈ, морала би се иаша монархија ослањати на на-

роднЈ CTpjjj у Србији, а ово све дотле не може бити,

докле ми држимо заиоееднуту Боену и Херцеговииу.
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Повишење Србије на степен краљевине, према околно-

стима. v којима је то учињено. није moimo на Србе онај

утисак учииити. који би иначе учинио. Зна се да је

то повишење Орбије на ступањ краљевине за то у та-

кој хитости чињено нису могли дочекати ни Цвети.

tj народну светковину да се у нечем несретна аФера

Бонту забашури и да се одстрани поглед српског на-

рода од Босне и Херцеговине. Но Срби тамо преко

волели би имати кнеза са Босном, него кра.на без Бо-

сне! (Веселост.)“

„Тако ми на читавој линији источних ствари заузи-

мамо крив положај. Као што се варамо са нашим

упливом у Србији, тако себе и друге варамо са нашим

читавим положајем на истоку.
Ми себи уображавамо

да сузбијамо руски уплив на балканском полуотоку, а

овамо са окупацијом Босне и Херцеговине сретно смо

дотерали до тога, да потпуно заузимамо онај положај,

што га је пређе Турска заузимада. То није више суз-

бијање руског уплива, већ је то као негда од стране

Турске, провокација Европе против нас. Хоћемо ли

ми и даље у том кривом положају остати? Нема ли

Угарска узрока же/ити и захтевати, да се једном тога

кривог положаја опрости? (Живо одобравање са крај-
ње левице).

Но та босанска ствар не само да компроми-

тује Haui положај на истоку, већ је и од најпагубнијег

уплива на наше нутарње ствари. Не само да немилице

кроз прозор бацамо милионе, где нам је овде у земљи

свака крајцара од потребе, (живо одобравање са крај-
ње левице) него ти источни заплети чине нас .неповер-

љивим према свему, што нас окружава. Угарска влада,

да забашури ту несретну босанску ствар пред народом

у Угарској, хоће себе популарном да чини, што раепа-

љује страсти владајућег племена према народностима.

Само тако ја могу себи да растумачим неке појаве,
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који би иначе ои.ш непоји.виви. Нама Србима против

закона и правице наметнула је влада поглавицу цркве

простим именовањем патрпјарха. 0 тој теми говориће

једном другом приликом један мој посланинкп еадруг.

Но ја се не могу уздржати а да ,не кажем да тога по-

кора није било у нас Срба од кад v овој држави жи-

вимо. Било је свакојаких влада у Угарској. али да нам

се против нашег стародавног права бирања, против

наше, законом ујамчене автономије, поглавица цркве

пменује тога покора било нпје. Влада је тим актом

не само закон повредила већ управо и круну компро-

митовала, јер шта je друго до компромитовање круне,

него кад се у краљевском рескрипту каже: да се па-

тријарх за то именује, што није било „једногласности‘
г

при избору, дочим тај реквизит једногласности ни v ко-

јем закону не стоји, а зна се да је било избора једно-

гласних, па за то ппак нпје потврда задобивена, дочим

је било нзбора већпном гласова, па су потврдх за-

добили. Да је правог братства међу нама, неби тре-

'6a.no да ми Срби позовемо на одговор) владу ради

повреде наше автономије, већ би требало да то

чине МаДари протестанти. јер кад се данае нама име-

нује патријарх, може се вама ejrpa пменовати evnep-

пнтендент. (То је што друго са деснице. Чанади:

Има право што каже). Ал као што рекох, о тој теми

говорнће један други посланичкп садрЈГ дрггом при-

ликом. Ја сам ово еамо мимогред навео. Једно друго

јуначко дело владе против народности, јесте прогон-

ство еловачких ђака у Пожуну и Еперјешу. У тим за-

водима нема ни говора о том да се предаје словачкм

језик. Да би ово накнадили и да би се веџбали у свом

матерњем језику скупљали ej се словачки ђаци и

држали предавања у еловачком језику. То је било

онда што страшно! Ту је већ био панелавизам.

Управа одстрани ђаке из завода. (Врло добро! са
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свију страна). Но то није било доета. Министар иште

акта, па ствар на више лицитира; забрани тим ђацима

да се не смеју ни на каквом заводу у Угарској учити

и ако задобију. какву диилому изван Угарске, да не

могу никада добити службу у Угарској. (Врло добро.)

Јо, ако је вама то врло добро, то се онда не чудите,

гато г. Тиса сме свашта да чини што му је воља.“

„Но у једној етвари ужасно је насела влада са

својом такозваном енергијом против народности, а то

је у ствари „ШулФерајнаУ Ја кад сам ту шзјаву читао

и потписе на истој видио, рекао сам: Одоше симпа-

тије велике Немачке за Мађаре. (Веселост). Немојте

ту ствар узети на лако, то је врло озби.вно. Вабадава

ти многи митинзи против ШулФерајна: тима нико не

верује у Немачкој. За њих важи аукторитет оних ве-

ликих мужева, којн су изјаву против министра-иред-

седника потписали. И напослетку шта xofee ти силни

митинзи да докажу ? Протусловље у самом себн: да

Немци неће да су Немци! Таковој неистини не може

нико веровати. Приврженост отаџбини, то није нико

доводио у сумњу: ми све народноети држимо да смо

добри патриоти, ма да смо привржени нашој народно-

сти, ма да нећемо да смо Мађари. (Живо одобравање

од стране Саса.)“

„Ја сам ово навео еамо да покажем како влада

радо повла!ђује начелима мађарског народа иоказујући

тиме енергију, где ју није тешко развити. Но у обзиру
Саса та је енергија рђави последица имала-. (Порица-

ње.) Док емо ми Срби, Романи, Словаци јаукали ни

по јада, то се није ни чуло. Али кад стадоше Саси

јаукати, читава се велика Немачка узрујала. (Веселост.)

Оад као да се влада каје што је чинила са Саеима.

(Порицање.) Но ја велим, што се тога поступка про-

тив народности тиче: Са државном влапгћу у рукама

лако је бити „ен'ергичан“ према народностима. Ала
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нека угарека влада буде енергична према Бечу, нека се

покаже енергичном у босанској ствари. (Тако је! Врло

добро, са краји>е левице). Читава Угарска одлучно је
била, па је свеједнако против окупације. Ми свп же-

лимо да. се једном опроетимо те несретне босанске

ствари. Али нема владе, која би знала v Бечу на ноге

стати, те тамошње кругове опоменути: да Угарека није

учинила изравнање од г. 186 7 зато. да потпомогне из-

вестне освојачке намере на иетоку. да Угарска неће

да угњетава слободу иеточеих народа, већ хоке да

одржи пријате.вство е њима. (Живо одобравање са

читаве левице.) II ја сам уверен да има енергнчне вла-

де угарске, која би ее знала етавити на ноге у Бечу.

да би брзо био крај окупацији. ££

„Или нека нам се рече, шта се хоће с том оку-

пацијом ? Хоће ли се рат са Русијом? Добро. Онда

будимо на чисто с том ствари. Но по мом мњењу

опасније стварп не може бити по Угарску и по ма-

ђарски народ до велики рат са Руеијом. Узме ли се

ствар ма е које етране, исход таковог рата мора по-

стати Фаталним по мађарски народ : било да победи

Русија, било да победи Аустр о-Немачка, јер то би

била највећа илузија и замислнти. да бн победоноена

Аустро-Немачка оставила еадањи сустав Угарске. По-

беда Немачке над Русијом значила би освојење европ-

ског иетока, зиачила би ширење немштине на иеток,

значила би продужење понемчавања против Мађара -

покушаји, крје је Аустрија чинила, и које би Рlемачка

много моћније продужила. Наравно. да би у случају

победе Немачке над Русијом Аустрија еасвим под-

чињен положај заузела, ако не би еасвим изчезла.

Какав би ми Славени у УгарскоЈ положај заузели

при таковој огромноЈ промени, то се неда предвидити.

Можда би нам горе, а можда бо.ве било. Оеамдееет
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Јшлиона Олавена не можс дрогЈтати Немачка, ал пет

милиона Мађара врло лако.“

„Мн Олавени j ЗМарској не желимо тј промену, ма

нам под Немцима .можда п бо.ве било. Ми се опоми-

њемо да cj наши отци и да смо ми j овој земљи за-

довољно живили док није настЈПило време племенског

гоеподства. Ми желимо да се поврате она сретна

стара времена v Угарекој, где се свака народност као

j својој КЈћи оеећала, где смо се сви као opata во-

лели. Ја управо не појмим политикј мађарску према

народностима. Мађари на широком евету немају брата,

немају еродника, немају пријатеља. Зашто дакде не

траже пријатељства у оних, који cj оД хиљаду годнна

амо с њима једну судбу делили; нека Мађари не сма-

Tpajj народности као потчињене, већ као праву

своЈЈ 6j)aiy.“

„Са заплетима на истоку, са почетком решења

источног питања, настао је критичан тренутак за

УгарскЈ и за мађарски народ.
Са окупацијом Босне

и Херцеговине Угарека и мађарски народ носе сав

одијум греха аЈстријских према народу у Босни и

Херцеговини. Ако је икада, то је на босанској

ствари доказано колкј малу вредност има поравнање

од г. 1867. Стоји ли Угарска сад боље ? Некад је

хоФкригсрат заповедио да иду угарске пуковније у

ИталиЈЈ да Јгњетавају слободу. Данас се заповеда

угарском министру да овакав предлог j сабору про-

тури, да опет пођу угарске пуковније да угњетавају

слободу на Балкану. Онда се угњетавала на десној
обали јадранског мора талијанека слобода, а сад се

на левој угњетава српска, али као што није пошло

за руком угушити талијанску слободу, тако неће поћи

за рјком ни српску.
u

~
Окупација Босне и Херцеговине несрећа је по

Србе, ал је несрећа и по Мађаре. (Тако Је! са левице).
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Угарској не треба Босна и Херцеговина, јер она неке

да осваја, да угњетава друге народе. (Тако јеГса

левице). Ако то хоће Атстрија, нека не иште од Угар-

ске да је j тим освојачким намерама нотпомаже. (Тако

је! са левице). 11

„Ми имамо начина да другим путем дођемо до

уплива на иетоку. 1 Гледајмо да задобпјемо пријатењ-

ство источних народа.
Отавнмо наш уплив на вагу,

да ти народи до слободе п незавиености дођу. (Одо-

бравање са левице.)
а

„Права мафарска политика дала би се свести у

две речи: пријатељство са иеточним народима, правич-

ност према народностима у Угарској. (Одобравање на

левици.) 11

„И пошто законски предлог о кредиту за Босну

и Херцеговину греши у обадва правца протпв пнте-

реса Угарске, то га како еа српског тако и са чието

мађарског гледишта примити не могу. (Живо одобра-

вање са свију етрана левице.)“

Та беседа учинила је у сабору и изван еабора ве--

лики утисак. Наравно да је за Полита била повоњна

струја, гато су и Мађари против окупацпје. Ако се

од стране Мађара што замерало тој беседи, то је било,

што је Полит поред окупације говорио и о народносном

питању. Беседа Политова била је предмет раематрања

свију пештанских, па и бечких новина.

„Пестер Л о јд“, који иначе непријате.вским духом

дише против Политових беседа, нпје могао у овај мах

да му одрече признање. „Пестер Лојд
11

вели : најинте-

ресантнији говорник био je данас г. Полит. Ми се не-

устручавамо признати му разноврсност његове поли-

тичне тактике, која нам респекта улива. До сад је г.

послаипк без обзирце заступао славенску политику.
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али као да се уверио да ее у угарском сабору то не

прима, па ]е окренуо страну интереса Угареке, које

ставља у противност са интересима ауетријским. Може

ли ее томе обртм веровати? То је у осталом само

једна страна његовог говора. Главна етрана његовог

говора је она. где удара гдасом: напоље из Босне! У

интересу Угарске лежп вели Полит да се пот-

помаже слобода и независност балканских народа и

тиме тплив осигура, кога иначе Русија мора имати.

Но obv кардиналну ставку његовог говора, као да је

г. Полит сам опет пор}
гшио кад је рекао, да наша мо-

нархија нема уплива у Србији. Кад би томе дакле

тако било, да наша монархија при евим доказима при-

јатењства према Србији. ипак не може да задобије

њено пријатељетво шта онда вредн она Фраза
По-

литова, да у интересу монархије лежи потпомагати сло-

боду и независност балканских народа? За ово се ухва-

тио и г. министар-предеедник па је еа успехом побијао

аргументацију Политову. Али ово још није читав систем

источне политике г. Полита наставља „Пестер Појд“

г. Полит оснива ту политику на противностима међу

Аустро-Угарском и Русијом. те отуд изводи консеквен-

цију, да би наша монархија управо и као Русија требала

моралним сретствима да себи прибави лшлива на бал-

канском полуотоку. И ми смо вели „Пестер Појд‘
!

- свагда сматрали окупацију само са гледишта проти-

вности са Русијом. Само што ми не изводимо ту кон-

секвенцију као г. Полит. Ми моралним сретствима

саРуеијом на Балкану не можемо конкуровати. Ми пре-

ма упливу руском само можемо енергичним сред-

ствима поступити. са моралннм средствима ми би увек

у назатку били.

„Пешти Напло“ вели о Политовој беееди: Да-
нас је с великОхМ пажњом елушао сабор беседу Поли-

тову. шта вигае многе делове беседе попратпла је опо-



знција живим оцобравањем. Шта је томе узрок? Ваљда

то, што је г. ЈТолит променуо своју ерпску политику.

па стао на мађарско становиште? Ннкако. По.тнт је

остао тамо, где је и био, али.еа политиком окупацпје

променуо се у тако великој мерп положај. да кад и

Полит са српског гдедишта критикује окупациону по-

литику, да његова умствовања п његовн разлози не

долазе у опреку са мађарским становнштем.

Ми иетина не држимо, да је Полит тактипно по-

ступао, кад је окупациону политнку довео v свез v са

у нутрашњим питањем, ал и м у мор ам о признат и,.

да у оном. што је о окупационој политицп

каз ао, им а потпуно пра во. Призшпјемо, да на-

родној марарској политици мора лежати у интересу.

да унапређује развитак балканских народа, п тиме њи-

хове еимпатије задобије, а тиме опет руски уплив од-

страни.
Све ово признајемо, као што признајемо да

окупацнона политика тој цели не одговара, те томе

сходно да ради одстрањења те шкод.виве политпке,.

мађарски интерес са интересом .Срба на Бал-

кану не етоји у пр оту елов.ву. И то признајемо

Политу, да само за то, што смо протежирали кра.вев-

ство српско не осигурава нам још уплив у Србији. П

да ми у поседнутим покрајинама европскн мандат преко

лешнна и рушевина нзвршујемо, и да емо за пеколико

година више мрзости пожњелн него Турцп за 500 го-

дина. Велику пажњу заслужују и разјашњења Поли-

това о унутарњим одношајима Србије, као што заслу-

жује признање помир.вив тон, којим је говорио према

Мађарима.

У главноме пак заслугу Политовог говора у том

налазимо, што је разложио, да окупациона политика

поред тога, што унутарњи развитак Угареки епречава,

љену снагу превеликим жртвама слаби и све једнако

Угарску епољној кризи излаже осим свега тога
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још непријате.Бство народа балканског полуотока на

себе навлапи и страсти племенске распа.вује. Према

toj беседи Политовој, г. Тиеа министар-председеик,

cefeaj ући се да је негда највеће своје парламентарне

триумФе имао да захвали беседама Политовим, на које

је својим начином одговарао, и сада уграби прилику

да се упусти у малу народносну расправу али

овом приликом изоеташе „ељени!" Куда ће

нае још одвести Тисина влада, кад морамо и то иску-

сити, да у маl) а pvc ко м парламе нтур ечи Пол ит а

већег одзива налазе него речи мађарског ми-

нистра-председника?

~Нај ес Пестер Журнал“ ово каже о Полито-

вој беседи: Јунак данашњег дана био је Полит. Он

је најсиловитији нападај тчинио на читаву окупациону

политику. Погодио је тиме и оне, који стоје, ма да

су против окупације, на чисто мађарском етановишту.

Ново, и што је највећма у тој знаменитој беседи изне-

надило било је то, што се г. Полит ставио на _угар-

еко становиште. Г. Полит развио је читав програм

источне, шта више интернационалне политике, коју би

тобож требало да води мађарско племе. Цељ те ма-

Зјарске политике ваљало би да буде слога и пријате.в-

ство са народностима у земљи и са народима
балкан-

ског полуотока. Ко се не би с овим потпуно сагла-

сио ? Оамо кад би и ти народи хтели дати какова знака

своје приврженоети к нама, а не да нас најжешће мрзе.

Затим је г. Полит нагласио слободу и независ-

ност балканских народа као протутежу руском упливу

- што је крајња левица са великим задовољством

слушала. У свези с тиме доказивао је г. Полит без-

опасност северне велесиле за Угарску, на против је

живим бојама насликао опасност, која прети мађарском

племену од стране моћне и велике Немачке. Према

томе излазна тачка праве народне политике
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морала. би бити слобода и незавиеност иеточних Сла-

вена, и незавнсноет. Босне те што скорпјп пзлазак из

ње што се наравно еве потп.уно елаже са захте-

вима и жељама наше крајње левице. Прелазећи на а-

грарно питање у Босни. нагласио је г. Полит дужиост

земљиштног растерећења, и пошто то наша монархија

није кадра одмах епровести. да бп веС зато морала

оставити Боену. Мн с наше стране не увиђамо ту

велику прешност. ТПто је г. Полпт казао о енергији

владе против народности, и о.слабоети према горе

то је наравно морало наићи на најживље одобравање

крајње левице. јер се неда порицати, да у том има

мало истине. У опште морамо се псклонитн пред из-

ванредном вештином великосрпеког политичара, е ко-

јом вештином је знао шовинистичну мађарску странку

нашег сабора за његову полптику задобптп. Разбацане

примедбе г. министра-председника Тиее, које је онако

неприправан баш пред закључак седнпце учинио, нису

бпле кадре, да утиеак те опасне беееде забашуре.

„Будапешти Хпрлап 11

донео је уводнп чланак о

Политовој беседи, те признавајукп велику ветптпну

Политову опомиње ма|арску публику, да се неда за-

варати лепим речима Политовим, јер је Полнт „био

васпитан на државни трошак Русије, која га сада као

свога агента држи у Угарекој.“ На ово је др. Полит

дао у исти лист ову изјаву;

Поштовани г. уреднппе!

У данашњем уводном чланку Вашег поштованог

листа, читам да сам ја „на државнп трошак Русије ва-

епитан“ и да сам „руски
агенат“.

Коме су моје породичне околности познате, знаће,

да је мој покојни отац доста имукан био, да меје мо-

гао о свом трошку школовати. У оеталом ја се

нисам у Русији ве!\ у Бечу изобразио, где еам пуних
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13 година живио, тамо сам своје науке свршио и по

■свршеним наукама код бивше хрватске дворске канце-

ларије служио.

По томе ]е са свим из ваздуха узето, да сам ја на

„државни трошак Русије васпнтан и да сам руеки а-

генат“!

Имајте пошт. уредниче доброту ове редке у ваш

пошт. лист примити.

У Будим-Пепхти 16. маја 1882.

Др. Полпт с. р.

зелаљски послани к.

.Пешти Напдо“, који је дан пре горе саопштену

пово.вну критику о говору Политовом донео, као да

се сутра дан покајао. па да пред мађарском публиком

не изгледа да је ствише похвалио српског посланика.

донесе чланак под насловом: „Политика Политова“, у

ком изводи, да на жалост источно питање стоји у свези

са народносним питањем у Угарској и да за то морају

бити Мађари опрезни. Полит хоће да се Босна даде

Србији. али после би Полит искао Далмацију, Хрват-

ску, Орем, па и Бачку и Банат. На овај чланак дао

је др. Полит у „Пешти Напло“ ову изјаву:

Иоштовани г. уредниче!

Данашњи чланак у „Пешти Наплову“ под насло-

вом „Политова Политика“
врло ме је изненадио. јер

даје смисао мојој саборској беседи, који ја не могу

никако примити. Ја нигда, па баш нигда нисам сматрао

питање народности у Угарској као питање државно и

државоправно, век као чието административно. Бачка

и Банат немају никаква посла са источним питањем,

јер у тим крајевима је српски живаљ раштркан и не

може бити позван за ону улогу. која са правом при-

пада српском живљу у турским покрајинама. У Далма-

цији, у Крајини, у Срему, где је српски живаљ ком-
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пактан, т j постаје не толико српско, колко хрватско

питање, које Хрвати и Мађари ииају да реше.*)
Што се тиие народносног питања у Угарској. то

ja народносу. подитику г. Тиее за велику несрећу

држим, јер ее мудрост државника не може у том са-

стојати да прети са „емрвљењем“ народности, већ

да задово.вп њихове захтеве у границима целокуп-

ностн Угарске и оправданог првенства мађарског пле-

мена. Ја сам уверен, да кад би поетојала Још негдаш-

ња Деакова етранка, да се политика »смрв.вења“ неби

била смела ни започети.

Што се на послетку наших одношаја према Србији

тиче, то сам уверен, да кад окупација Босне и Херце-

говине неби међу нами и народом у Србији препреку

чинила, да би се међу мафарскпм и ерпеким племеном

могло развпти најбоље пријатељство, што би у инте-

рееу одношаја наше отаџбине на истоку, врло желитп

било.

Имајте доброту пошт. г. уредниче, овим мојим

редовима у Башем цењеном лиету простора дати. lls-

волите иначе примити уверење мог оеобптог пошто-

вања.

У Будим-Пешти 17 маја 1882.

Др. Полпт,

земаљски послаиик.

По свему овом, што смо из пештански новина

саопштили, види се какву је сензацнју учинила
Поли-

това беседа.

И бечка стара „Прееа“ имала је чланак о Политовој

беседи. Ту се наравно хвали Тиса како је „сјајно“

бранио окупацију.

И друге беседе Политове, биле су свагда предметом

*) Нарапно да се ово, што Полит кгпке, има односптп на констелације

према истонном питашу и на државиоправни положај Троједннце према

Угарокој, иикако пак на одношггј Срба и Хрвата међу собом у Троједнчци

који онп међу собом пмггју расправити.
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зовинарских расматрања, али приликом ове беседе све

су се новине у разном облику сагласиле у признању

sa ту беседу.

Наравно да је у српском народу утисак био нај-

пово.внији. Др. Полит дсбио је са више страна изјаве

признања. Но адреса признања од етране бирача

изборног среза Политовог, била је у том обзиру

најзначајнија изјава.

Кад је у г. 1879. мафарска влада донела онај по-

знати предлог за увађање мађарскогјезика у основне

школе, који је предлог изазвао најжешћи отпор народ-

носних посланика онда се век видила главна мисао,

која је владу руководила. А та је мисао: да за ма-

ђарски народ није довољно државно јединство са вод-

ством мафарског народа.
већ. да мађарски народ има да

тежи и за култу рн и м једин ст в о мт. ј. да слије

колико је могукно немађарске народности, а наиме бар

њихову интелигенцију у мађарски народ, да једнако ми-

сли и oceka са Мађарима, а сретство к томе даје ули-

вање и знање мађарс.КОг језика. Према тој миели ма-

ђарска влада није се могла задржати при том, што је

увела мађарски језик као обвезан предмет у основне

вероисповедне школе немађарске народности,
век је

пошла једним великим кораком даље. Под насловом

„државнога надзора“ гледала је да створи такав закон

о средњим школама, који би сву власт мађарекој влади

дао у руке и над вероиеповедним школама, а та власт

би се у првом реду маниФестирала са увађањем мађар-
ског језика у вероисповедне школе немађареких народ-

ности. Дуго такав законски предлог у наставном од-

бору саборском није могао продрти, јер све вероиспо-

вести, па и Католици и Калвини Мађари нису хтели да

даду таку власт влади над гвиховом автономним веро-

исповедним школама. Али влада на послетку одстрани
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бојазан Католика и Калвиаа Мађара v каз v јуки да је

оштрина тога закона уиравшена против немађарских

народности.

И тако тај законски предлог о увађању мађарског

језика у средње школе, дође пред сабор почеткозг

марта. г. 1883.

Од свију немађарских народноетн тај законски пред-

лог највише је био на шкоду ерде.веким
Сасима.

јер они имађаху неких осам изврсних немачких веро-

иеповедних гимназија, које су они автономно ргково-

дили, а по томе предлогу имао би „владин повереннк“

да им се меша и да управља над њиховмм гимназпјама.
Зато сви саски шосланици до једнога, и опозиционп

и владини, говораху против тога закбнског предлога.

Говори њиховн били су од великог значаја, јер се

разлегаху по читавој Немачкој. Др. Волф (уредник

листа „Siebenbiirgisch-dentsGhes Tagblatt-a“) у свом го-

вору тако се занео, да је рекао, да немафареке народ-

ности очекују њих ов о ослобођење еамо још с

по.ва. Др. Цај говорио је пуна три сахата, п то са

великим знањем. Тиса
му је назвао говор „памФлетом"

ал немачки „Schnlverein £<

штампао је ту беееду у 30.000

примерака, па ју је по читавој Немачкој раепроетрво.

Најимпозантније говорио је стари сакеонски посланик

Гул. Са немачком мирноВом и са великим достојан-

ством опровргавао је мађарске говорнике. Барону

ПронаЈу, који је против народности употребио изреку:

„cjiiod ferrnm non sanat ignis sanat“, рекао Je Гул :
„
Кад

Ви господо иротив нае хоћете да воЈуЈете еа гвожђем

u ватром, онда Ви господо, ниете далеко од ди-

намит а! “

На жалост, да према држању Оаеа није било др-

жање Срба и Романа. Год. 1879 подигли су се готово

сви поеланици Орби и Ромаии, како опозициони тако

и владинп. против тадањем законском предлогу. Године

б.бО
ПРЕДЛОГ ЗА MAf>- ЈЕЗИК У СРЕДЊЕ ШЕОДЕ.



1883. од Ро.мапа говораше сам Лдекеаидар Роман. од

Срба сам др,
Подит.

Беседа дра
Полпта глаеида је:

Беседа дра Мих. Полит-Десанчића

15. марта
1883.

(П а стеноrраф и ј и.)

„Поштовани доме! У течају. ове дугачке раеправе

говорено је о законском предлогу за средње школе

са различног гледишта. Било је говора са дидактичног

гледишта, еа вероиеповедног. са народносног. Али ја

мислим, да само једно гледиште може бити меродавно,

а то је: да ли тај законеки предлог одговора добро

схваћеној културној политици Угареке. Нема еумње,

да у свакој образованој држави културна политика

спада међу најплеменитије, најузвишеније задатке др-

жавне. Управо, новија цивилизација означује место

образованим државама по ступњу њихове културе.

Угарска на жалост нема такову културу, која би је

ставњала у прве редове цивилизованих држава. Угар-

ску обично стављају у ред источних држава. Са не-

ког гледишта са основом, но са другог гледишта

сасвим неосновано. Угарека заиста наличи на источне

државе у колико има развијених ивдивидуалности,

које неке да се слију у културно јединство, век се

противе културној асимилацији. Но с друге стране у

Угарској веза, која нас скопчава са западом, никад

прекинута била иије дочим у источних држава упа-

дајем османским. почетци културе беху уништени, и

источне државе морају све е нова да стварају. Раз-

лика је даклем та, што Угарска има своју културну

традицију, своје културно предање. Питање је само,

какве је природе та традиција? На сваки начин само

такова. која одговора тим индивидуалностима како су

се током повеснице развиле.
11
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„Поштованп доме i Неда се ггрипиеатн елучају, да

су У Угарској вероисповести тако велику. тако огром-

ну улогу играле, као нигде иначе у Европи. Вероиспо-

вести беху свагда тако енажни Фактори, да се држава

на њих обазирати морала, ал тај јак положај вероиспо-

вести није само био од користи немађарским народ-

ностима, него и самом мађарском илемену. Не може

се знати, поштовани доме, да ли би мађарскп језпк.

мађарска књижевност, читаво мађарско 6nte тако јак

развитак задобило, да нису мађарски Калвини знали

тако снажно бранити евоју автономију v цркви и шко-

ли против умешаја државне властп.
“

„Но може се казати. поштовани доме, то су ста-

ра, минула времена: сад је положај сасвим други, сад

се државна власт налази у рукама мађарског племена,

па није замислити, да бп се мађарска влада огрешила

против мафарског племена. и зато ее каже, да је не-

појмљива ствар, да се мађарски протестанти, бар гос-

пода с оне стране (показује на крајњу ловицу), овом

законском предлогу толико противе. Та тај законски

предлог каже се није управ.вен протпв мађар-

ског племена, већ напротив зготов.вен )е у његову

кориет, а није тешко погодити. против кога је тај за-

конски предлог управ.вен.“

„Но да видимо, поштовани доме, је ли тај закон-

скн предлог заиета управљен само против народноети и

да ли он не садржава и неке опасности за Мађаретво.

Ја ћу допустити, да је мађарско племе поравнањем од

год. 1867. задобило ејајан положај, премда господа с оне

стране (показује на крајњу левицу’) тај положај баш тако

сјајним не налазе. (Тако је! с крајње левице.) А има неко

гледиште, поштовани доме, које држи, да при евем том

сјајном положају Угарска нема толико самоеталности,

колико на прилпку Бугарска или Источна Румелија. (По-

рицање и вееелост с деене стране.) Ја ћу допустити, да
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је тај положај сјајан, ал што не могу допуетити, то

је, да је Угарска тако независна, да је господар своје

иудбе : што не могу допустити. то је, да Угарска није

изложена свима евентуалностима. којима је Аустрија

изложена, не само у обзиру спољашних него и унутар-

них прилика. Ал ее каже, док постоји мађарски устав.

док постоји мађарски парламенат, док постоји жађар-

cka векина
у том парламенуу дотле ауетријски уну-

тарњи одношаји не могу бити од уплива на Угарску.

Но да видимо. поштовани доме, да ли је та векина

баш тако мађарска ? На сваки начин боја је мађарска,

али градиво није мађарско, (Немир и веселост еа десне

стране ; са левице : Чујмо, чујмо!) јер се та векина

регруту|е из немађарских изборних срезова.
Ставите

тамо (показујуки на министарску столицу) другога бо-

јадисара, који ke том градиву другу боју дати. и онда

помиелите на последице. Но кад то знамо, поштовани

доме, да је Угарска усљед копче. која нас везује с

Аустријом, да Је Угарска разним евентуалностима из-

ложена, недајмо, поштовани доме, државној власти

снагу у руке, не дајте државној власти оно оружје у

руке, које ви сада хокете да употребите против на-

родности, ал које би ее под промењеним околностима

могло употребити против Мађарства. Немојте ру-

шити оне бедеме, иза којих је Мађарство етајало и

иза којих су мађарски Калвини у најтежа времена са

обраном своје вероисповедне автономије знали одбра-
нити и МађарствоА

„Но може се реки, поштовани доме : лепа Је била

та вероисповедна автономија, корисна Је била, велике

Је услуге учинила Мађаретву и мађарској држави; али

на послетку. каже се ако кемо да градимо др-

жаву новијег века, то у обзиру наставе не можемо

тамо остати, где смо сада. Настава није вероисиоведна

установа. век у наЈвекоЈ мери државна установа. Допу-
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штам то је са свим модерно схваћање. Знам га. давно га

знадем. тамо у Блунчлију стоји: die Sclrale ist Staatsschu-

le. Ho модерне установе могу се само тамо уводити, где

постоје за то услови, где тим установама повесничкн

развитак одговара. Па
зар се модерни преображај на-

ставе само т туторисањм државном састоји ? Mu нисмо

у стању уетанове западних држава подражавати, где

свевласти државној одговара културно јединство. Ка-

кав несмисао би био, кад бп хтели наставну еистему

Француске подражавати! Ми нпсмо у стању нп да

замнслимо неке наетавне установе Француске.
У Фран-.

цуској саевим што друго значи ~imivorsite u
него у

нае свеунилиште. Тамо сасвим што друго значи „ecole

normale,“ него у нас нормална школа. Француеки

„Iусее, <£ је еасвим што друго, него наша гимназија. Ко бп

хтео од наших гимназија да начини неке конвикте, ко би

хтео у наше гимназије да стави на управу чиновнике као

што су : proviseur, censeur, repetiteur? То су такове уста-

нове, помоћу којих је државна тутела у свима поједино-

стима изведена. Хтети подражавати v Угарској оно, што

за Угарску није, то је прави несмиеао. Па ипак има

.вуди, има послаиика, који хоће да сравне Угарску са

Француском. Ја сам живио у Француској. тамо сам

много шта научио, ал ипак нешто нисам знао, што

сам тек ових дана овде у сабору од' поштованог г.

посланика Гринвалда научио. (Чујмо!) Зби.ва, г. по-

сланик сравњује Француски ~patois“, језик простог

света са Француским књижевним језиком према Јези-

цима нема!)арских народности v обзиру ма|арског Је-

зика. (Порицање). Но поштовани доме, да овако што

каже какав посланик парламенту источне РумилиЈе,

то би се дало опростити, ал кад се тако што рекне у

мађарском парламенту онда Је то за мене непојм-

њива ствар. Господину поеланику Гринвалду будућ-

ност Угареке задаје велике бриге. Он вели: велика
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маса немађареких народности не да се помађарити, али

ако Машри неои бнли у стању да средњи сталеж,

изображенији сталеж посредством мађаррког језпка

културно не асимилирају, то Угарека нема будућности.

Нека се умири г. посланик, Угарска има хињпдуго-

дишњу повесницу, хињадугодишњу прошлост, без да

је културна асимилација спроведена, шта више није

такова ни покушана. (Гласови: доста зло !) И моје је

убеђење. да Угарека може и будућности имати без те

културне аеимилације. Али поштовани доме, и ја бнх

,се забринуо за будућност Угарске, ако би се поку-

шало. да се мисли посланика Гринвалда ожитворе.

(Порнцање. веселост с десне етране.)
и

„Поштованн доме! Овај законски предлог о

средњим школама само је излив једне системе, која

је пре три или четири године у овом сабору о-

свештана, кад се одредило увађање мађарског је-
зика у основне школе. Управо. народносни посланици

не би ни требало да учествују у овој расправи, јер су

они у оно доба све, што се имало и могло против те

системе навести о њеној шкодљивости и некорисности

потпуно исцрпили, и искуство од посљедњих го-

дина нама је дало за право. Но ако се ипак упуштам

у ову расправу, то је за то, да бар неке чињенице

копстатујем.“
Ј Ј

»Каква је то система, која хоће са свима срет-

етвима државним да се у Угарској уведе? То је та

система, да се посретством тако званог „државног је-

зика“ створи неко културно јединство. Но да видимо,

да ли тај израз „државни језик
и

има каквог основа.

Тај се израз ни на какав језик на свету превести неда,

а то за то, што тај израз нема смисла, а нема смисла

што у њему нема логике. Реците ви Французу „langne
d' Etat“ или Енглезу „language of state“ па ће стати

те вас питати. гата Је тб ? Нарбди имају Језика, али
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државе као такве не могу имати језика,- (Кретање.)
И сам израз ~Staatssprache <£

ннје иемачки. јер Немци

кажу
„
Amtsspraohe“ и израз ~Staatssprache! !

увткао ее

у иемачки језик само из Аустро-Угареке. Постоји је-

зик енглескп, језик француеки, језик немачки, п то је

званичан језик дотпчних народа. Чим пак држава пре-

корачи ону сФеру, која припада народима, онда таки

настаје језичко наеи.Ђе. Пстина. поштовани доме. има

мадих народа, који етоје на мањем ступњт изображења
и који до извесне границе усвајају језик каквог вели-

ког културног народа, али то не бива никад државним

сретствима и наеилним начнном, него свагда привлач-

ном снагом. коју евака виша култура у себн садржава.

Навеигћу јаене примере. Руека влада v бившпм по.б-

ским покрајинама ма да са државним сретствима хоће

да распростире руски језик, ипак нема никаквог успеха.

И сам онај руски чнновник, који је по.вске народно-

ети, само тодико научи руски колнко му је нужно за

званије: изван званија у друштвеном животу он руски

не говори. На против у Азији, у азијатеким покраји-
нама руским, руеки се језик тако јако, тако огромно

развија, да ми о томе у Еврбпи ни појма немамо. Они

мали азијатски народи. чим науче читати п пиеати, чим

обуку европско, одело, хоке таки да су Русп. Онај му-

хамеданеки Татарии. који у крчмама Петрограда као

крчмарски послужигел. служи, као и онај кнез грузиј-

ски и мингрелијски, који у палати у Москви живи

све су то Руси од главе до пете. А зашто

то тако' бива, да руска влада са државним сретстви-

ма у бившим по.бскнм покрајинама у обзиру распро-

стирања руеког језика нема никаквог успеха, дочим у

азијатским покрајинама без ведиких државних сретста-

ва има највеКи уепех? То је зато, што је у по.бским

покрајинама култура по.вска јача од руске. На против

по.Бска култура не може да .ее такмачи са немачком
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културом j Познањској, ма да тај великн народ не-

мачкн, та велика немачка држава мајушној мањини

поњској j школама внше слободе даје него што jj ми

немађарске народности овде j Угарској имамо, ма да

смо ми. овде j већини. (Порицање, веселост.) Но пош-

товани доме, пођимо да.ве. Елсаска је немачка покра-

јина. тако незгачка, да к-ад сам ја кроз Елсаску пјто-

вао, да сам мислио, е се налазим међм нашим банат-

ским Швабама. Па како тамо стоји ствар ? Тај елсае-

ки Немац. чим обуче варошко одело, Hebe више да је

Немац. већ Француз. У Паризу мојим правничким ко-

легама из Елеаске, ако би им са.мо из шале рекао. да

cj Немци то би они као увреду сматрали. А

зашто ej ти одношаји таки? Има ли се то приписати

државним сретствима за распрострањење Француског

језика? Не, већ надмоћиЈЈ ФранцЈСке културе оној

привлачној снази. што је та кслтура кадра j друшт-

веном животј да произведе. Ал не идимо тако далеко.

Да ли велика освојења, што је немачки језик, немачка

књижевност. немачки друштвени живот j Угарској

јчинио. је ли то чинио државним сретствима? Не, век

надмокијем немачке културе. Зато ја кажем, поштова-

ни доме, изволите створити за Мађарство ону при-

влачну снагу. коју свака виша култура има у друшт-

веном и у многим, многим другим Факторима, изволите

у опште створити вишу културу и онда вам нисј

НЈжна присилна државиа средства. (Велико кретање.)“
..По у чему се, поштовани доме. састоји

културна политика Угарске? У том, да одржава, угње-

тава култЈру немађарских народности, а није кадра

створити јачу и већу културу, која се не састоји само

j распростирању језика, него у много јачим и већим

Факторима.“

„Када је овај садањи законски предлог немач-

ко новинарство у престоиици хтело да представи и-



ноземствју, то ]е ов}
7 читавт ствар у врло невиним

бојама претставило. И заиста изгледа као да је сасвим

невина ствар, кад се каже. да држава према свом нај-

вишем надзорном правт изашиље евога повереника к

пспитима зрелостп. Ал кад ми знамо. да је том пове-

ренику дата у руке тако велика дискреционарна власт.

да од њега не зависи само судба појединпх ученпка.

него да од његовог извештаја зависи и судба једне

народносне веропсповедне гимназије (порпцање с де-

сна) то онда не изгледа тако невина етвар. Јер по

данашњој струји, на што fee највеКу пажњу обратити

владин повереник? Не на учевне предмете. него на

то, да ли ученик знаде мажареки језик или не. Но

допустите ми, може знати когод мафарски. ал зато не

мора знати повесницу светеку, математику п Физику.

па кад знамо с каквим је великим тешкоћама скопчано.

док који од немађарских народности ученик научп

мађарски, па кад бн тај ученик макар изврсно знао

друге предмете, а мало слабији био у мађарском језику,

то te му владин повереник ускратпти евој потпие на

сведоџби зрелости и он је пропао. (Порицање с десна.)“

„Друга ствар што се тако невино приказивала. то

је, да се у вишим разредима учи маЦарски и на мађар-

ском језику мађарска књижевност. Но нас нпје морао

тек тај законски предлог на то упутити, јер у српској

гимназији учи се мађареки језик и мађарека књижев-

ноет на мађарском језику већ давно п давно, шта више

ми смо за тај предмет поетарали се за таког проФе-

сора, који зна мађарски језик бо.ве него српскп и који

има тако чист мађарски изговор, да га од Мађара не

можеш разликовати. Па то смо ми, поштовани доме,

учинили пре тога законског предлога. Но како ke сад

та ствар стајати, ако у питању стојећи законски пред-

лог постане законом? Онда ће
у нашој гнмназијп битп

главна ствар, да ученици знају мађарски. И сад ми
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б-бд

и Mpvio v том обзиру нека иекуства. Ако који уненик

пропадне на нашој српској гимназији, он онда оде на

мађарску гимназију; тамо не мора много унити на-

равно да је тешко учити историју, математику, физпку

главно је да учи мађарски, и ако то зна, онда не

пропада на иепиту.
Но

допустите ми, може ко год

знати добро мађарски, али за то не мора бити изобра-

жен по дотичним учевним предметима. И то би био

напредак у култури? Не. то је назадак у култури. то

ie опадање културе.
“

„Један други захтев законског предлога, што је

на дневном реду, био би тај, да кандидати прОФесуре

полажу испит на мађареком језику. Но и то неби

било највеће зло. Ал по данашњој струји неће испи-

тивати много кандидата проФесорског да ли он зна

учевне предмете, него зна ли мађареки. шта вшпе, да

ли он има тако својетво, да распростире помађари-

вање.“

„Поштовани доме! Читава система. по којрј се

хоће са распростирањем мађарског језика да створи

културне јединство, по мом мњењу јесте и остаје

-Фантом, ташта сањарија, која се неда извести, и томе

Фантому државна власт. мафаЈзска влада потчињава

најважније интересе државне. Од неколико година

главна је ствар, да се мађарски језик распростире.

ру.ако пак стоји са распростирањем културе ? То је

данашњој струји сасвим побочна етвар. (Живо пори-

цање.)“

„Но ја, поштовани доме, ту читаву систему еа

распростирањем мађарског језика не држим за какав

интерес државни, шта више не држим то ни за на-

родни интерес мађарски. Узвишени интерес угарске

државе био би тај, да се народности помирују, а не

да се огорчавају. Узвишени задатак државни био би

тај, да се успостави споразум, пријатељетво и брат-
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ство ме!)у народностима и Мађарима. Ја имам најдуб.ве

уверење, да нема Мађара, да нема домоњуба- мађарског
а под домо.нубом не разумем онаке .Ђуде, који са

домољуб.Бем занат терају, као што код нас бива (Кре-

тање) него оне домо.вубе Мађаре, који жпво желе,

да се успостави стари споразум еа народностима. А с

друге стране нмам и то дубоко уверење. да нема чо-

века међу народностима, који не бп желео споразум

са Мађарима. Па кад је то тако. откуда ипак. да се

ми не можемо споразумети? Ја налазнм узрока само у

томе, да немамо владе, која би се знала узвиеити до

свога племенитог задатка. Нека буде, поштовани доме.

влада, која ће у Угарској Мафаретву онај државнп

значај одржати, који му је дала повесница, друштвени

живот. поеед, пнтелигенција. но нека бгде и такова

влада, која te бити пријате.вска према народностима,

која ke допустити у периФеријама мало живота народ-

ностнма, онога живота што је нуждап п еа гледишта

добро уређене адмпнистрације. Нека буде влада, која
ће

културу народности потпомагати, а не угњетавати,

јер кад то чини, то онда ннје само погрешка. већ

злочинство према култури. II онда, ако узимамо таку'

владу, уверен сам, да I>е пријате.вство п братинство,

да Ке етари дух опет оживити међу еиновима једне

отаџбиие.“

„Но пошто законеки предлог, што је на дневном

реду, тај дух ие провејава, већ на против, пошто је

исти удрављен против културе иемађарскпх народно-

сти, то га ја за основу специјалне расправе прпмити

не могу. (Живо одобравање од стране народносних

посланика.)“

Ова беседа колико се занимала са самим предме-

том законског предлога, толико је предочила пагубност

тежње, која иде само за распростпрањем мађареког је-
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зика. а губи из вида прави културни развитак

етановништва Угареке.
Но најзначајније је у тој беседи крајња етавка.

где ее каже, да „нема владе. која би се знала узвиеити до

евога племенитога задатка“. И заиста да такове владе

има и питање народноети и читав енутарњи положај

Угарске стајао би друкчијеУ)

*) Ова беседа Политова пада веЕ
у доба кад се ово дело почело штам-

патп. И са том бееедом закључена је ова збирка Политових беседа.
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ЗАВРШНА РЕЧ.

Српскн народ у овим крајевима, кад му једном

euHv лепши дани, знаке просудити и уважити тешку

политичну борбу ових иоследњих двадесет година То

је читаво једно коло интелигенције српске, које је ту

борбу подржавало и још подр.жава. Тек кад би се

скупило све оно. што је сваки поједини за тих дваде-

еет година на пољу те политичве борбе радио, тек

онда би се могла слика те политичне борбе саставити.

Беседе Политове само су неки део те слике или

ако се хоке, показују слику. која би се тек колоритом

иравог повестничара морала исиунити. Но и та слика

може имати своју вредност, у колко се у њој главна

струја српске политичне борбе огледа, а та је струја,

да српски народ и у свом најпотиштенијем стању о

својој будукности не очајава. „Наша је будукност", ре-

као је Полит у једној од својих беседа и ово зацело

oceka и читав народ српски: то му је нада, то му

је утеха.

Повестничар, који ke писати повестницу српског

политичног живота за ових последњих двадесет година

имаке многе јаде и невол 3е, многе неиравде, многа

безакоња према ерпском народу да забележи. Но уједно

ke имати да забележи и велику стрпељивост, велику

истрајност, велику челичност српскога народа у трј

борби.

Зацело да је српски народ у своЈим политичним

тежњама имао најпоштеније намере. Најмање му се
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зшже замеритн. да он није хтео споразума еа мафар-

ским народом. При понетку уставне ере. после окто-

барске дипломе, он је пружио руку помирења мађар-
еком народу; признавао му је све оно, што му приетојп

као вођи у овој нашој отаџбини. Ал' од доба порав-

нања од год. 1867, властници мађарски променпше

еав одношај према народностима немафареким. II Орби

и друге народности дођоше у еасвим потпштен по-

ложај.

Ко има то убеђење. да непрпродни одношајп не-

могу дуго трајати, и да напослетку и појединп народп

морају доћп до правде и правице тај не може сум-

њати, да данашње стагпе у Угарској не може дуго

трајати. Било споњном политпком, бпло унутарњим

преображајем околности морају наступитп, које ће

крај учинити данашњим непрнродним одношајима. Acci-

dit in pimcto, qnod non speratnr in anno стара je

изрека, која ce чеето обиетинила. 11 Мађари за време

Бахове системе, нису могли ни сањати. да ће настати

оне велике промене, које су настале и које су пм све

њихове политичне тежње у оној мери испужиле, како

се они то ни из далека надати нису моглп. Потпштено

стање народности у Угарској сасвим наличи на оно

стање, у ком су се Мађарн налазили за в])еме
Бахове

системе, шта више. то је стање по народности у мно-

гом обзиру горе само што то владајући кругови

мађарски неће да признају. већ напротив заваравају

сами себе: да су народности задовољне, те казивају,

да су само појединп „агитатори“ незадово.внп. То је

позната Фраза, коју свака апсолутиетична влада упо-

требљује и коју су и врема Мађарима за време Бахове

системе употребљавали. Тиса је често у сабору према

Политу ту Фразу употребио, ал’ му је овај одвра-

тио, указујући на Бахову систему. кад су Немцп за

Мафаре казивали, да су „задово.вшћћ



Бидо би врло жалостно, кад би садашња систсма

виадавине у недоглед могла трајати. НастаКе и ivio-

pajv настати лепши дани за ерпски народ у овим кра-

јевима. Лако је задовољити српски народ у овим кра-

јевима и врло је мало оно, што он за опстанак своје

народности захтева. Ваљало би само да има владе, да

има државника, који би се знали узвинутн до племени-

тијег задатка према немађарским народностима.

Развој ствари на истоку и несигуран одношај према

другим државама мора за собом донети и промену у

системи владавине према народностима у аустрнјској

царевини. као што се ово већ
у једној половини царе-

вине опажа. Аустрија не може сматрати само Мађаре

за једину заштиту свога бика. Ако аустријека царевина

неби умела задовољити своје разне народе, то она ни

будућности имати неби могла. Али то је баш значајно

за царевину аустријску, да она у најкритичнијим тре-

нутцима променом системе владавине. зна себи осигу-

рати оно биће, што је тако често у опасности било.

ГледаЈући на садашње прилике у Угарској, мора

се свако чудити великој разлици у еистеми владавине

међу једном и другом половином царевине. У такозва-

ној Цислитави. влада поступа са највећом обзирношћу

према народностима. Да и не спомињемо Чехе и Пољаке,

који су до меродавног уплива у Бечу дошли и који

своје људе на министарским столицама имају, у

Цислитави и сами Словенци уживају равноправност на-

родну. Министар правде тамо у Аустрији опомиње др-

жавне одветнике, да се уче словенском језику да могу

течно на еловенском језику пледирати. Каква је према

томе слика у Угарској ! Ту о народностима нема ни

говора, ни спомена. Ту се само за језик једног пле-

мена зна и сва тежња иде за тим
( да се читав кул-

турни живот по калупу тога једнога племена преобра-
зи. Према немађарским народностима немају се ника-
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квн обзири. На послетку што се тиче Срба, то ее век

и v вероисповедну автономију задерало. Оно што је

ерпеки нород држао за немогуће: да му се поглавица

цркве именује и то се догодило!

Могу ли ти ненаравни одношаји дуго трајати? Рок

им се истина не може определити. алн према оном што

бива у другој половини царевине, према свима околно-

стима, бо.ва времена морају наступптн.

Да, настаке и морају настати лепши данп за српеки

народ у овим крајевнма. Но да ли ke оно коло срп-

ске интелигенције, које је за овнх последњих двадесет го-

дина у тешкој борби политичној учествовало, те лепше

дане дочекати то се не може знати. Садашње потн-

штено етање може кратко битн а може још дуго тра-

јати. У тешкој борби. која се водила, а још се и сада

води, многи и многи је k.iohvo. а еваком којн је у тој

борби учествовао, та борба је многе п многе неугод-

нбсти донела.

У неједнакој борби. многе вође другпх народно-

сти у Угарској као н. пр. у Романа, Мочоњи. Бабеш

и др. давно су ту борбу напустпли. У Срба та борба

није напуштена. већ се при изборима за сваки еабор

обнав.ва. Но баш због тога, што су Србп од свију

народностни најпетрајнпји v борби. тим су
веће непри-

јатности како за оне, који ерпског посланика бпрају

тако и за самог посланикаУ)

*) Др. Полит по својој природи наклоњен мириом иородичном животу,

миого И миого пута хтео је да Мвусти оваку иолнтичпу улогу. Али околно-

сти опет п oiigt су ra иа површпну вотављало. Muoro пута у животу, човек

нијо господар своје.судбе. Заиета стоји ина изрека великог учцтеља Полн-

товог, iipo-i>ocop;i Лорспца Штпјна: Dre Dingc sind шаскНшг als die Menschen!

На каквих гровиих тренутака имм често оаај, којп мора своју политпчну улогу

да ттгра! При оним великим ог.ацијама у Папчеву иоеле првог избора на

пекп.шко дана про тога capaimo је др. Полит овог ирвог спна. Кад је оти-

ш.чи у Пеиггу да говорп о бер.шиском уговору оставио јо својо троје децо

опаспо болестпо п таки посло беееде вратио се на болничку пбстељу своје

деце. На дан свога избора у Иовом Саду sa пародно-црквепп сабор г. 1879,

ложалнму је млађана супруга у еамртним мукама, две недељо пред сабор
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На угарском, сабору улога. народносних посланика

у опште. а српских напосе, врло је тешка и непријатна.

Саобраштај са мађареким посланицима готово да је

искључен. При говорима, које држе народносни носла-

ниди. налазе се они као у каквом непријатељском ло-

гору. Но ако има какве утехе при том, то је, да се

говори цародиосиих посланика, бар оних, који су ееби

знали аукторитета стећи*) пажљиво слушају и да глас

тих посланика не само у свом народу, већ и у ино-

земству одјека налази. И то је можда један од глав-

них узрока, што ее борба од стране народности не на-

пушта.

Но при свим непријатностима на угарском еабору

и у опште у политичном животу, једна мисао подр-

жава све оне, који су у тешкој политичној борби за

последњих двадесет година учествовали, а та је мисао:

да је народ велика породица, према којој

сви чланови имају заједничке дужности да

испуњавају. Та је мисао подржавала многе из оног

кола интелигенције српске, који су политичну борбу

за последњих двадесет година нмали да подрже, и који

је и сад подржавају.

Двадесет година тренутне су честице у животу

једног народа. У животу појединог човека велики је

и велики простор времена. Па ипак и тај велики про-

стор времена брзо прохуји. Но ако у том простору

времена, људи, који су били бачени на море политичне

борбе, учине биланцију за њихов приватан живот, то

многи морају да уздану**), јер за себе нису имали ни-

саранпо ју је али на сабор је ипак морао ићи и таио своју улогу играти!

Други људи у таким жалосним приликама, господари су свога раоположајгц

људи пак, којима окодности политичну улогу додело, морају да је играју до

краја на у каквом инане расподожају били.

*) Др. Полита на угарском сабору обично са пајвећои пажњои слупгају.

Др. Милетић је зато често уздануо у кругу овојих присиих пријатеља..
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кад оне угодноети, које инане сваки човек мање више

има у свом, ма како скромном животу.

Но за све те неугодности, које политична борба

за собом доноси, бике оно коло интелигенције српске.

које је за поеледњих двадесет година ту борбу водило,

довољно награђено, ако повестница српска буде рекла :
Они су евој родљубили!
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ПОПРАВКЕ.

На
странп

72 од горе стоји: на баркету у Петрограду г. 186(3,

а треба да стоји ; па бчпкету у Летротраду г. 1867.

На страии 286 с.тоји Осшан-пашп, п треба да стоји Нерим-паши.

На страни 512 стоји: кад се основ иолитпнне једне велпке

државе, а треба да стоји; кад се основ аолптнке једне ве-

лике државе.
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