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УДК 886-1(001)

Васил^е КРЕСТИЪ

Српска академ^а наука и уметности

Београд

О ЗАГРЕБАЧК01 ПРОСЛАВИ ПЕДЕСЕТОГОДИШНЬИЦЕ

К1ЬИЖЕВНОГ РАДА JOBAHA ГОВАНОВИЪА 3MAJA

О ставу JoBSHa JoeaHOBMha Зма]а према Хрватима, н>ихо-

Boj политици и Н.ИХОВИМ политичарима, као и о односу Хрвата

према 3Majy писано je доста. Стога данаппьим истраживачима ко-

]и се позабаве тим питанием npeocTaje да неком новом позединош-

hy само допуне оно што je вeh речено или иоправе понеки_погре-

шно протумачени Aorahaj . Cteaj прилог има управо такав задатак.

HHTajyhM кшигу Васе Crajnha, Зован Joeanoeuh — Зла], Нови

Сад, Скопл>е 1933, на 87 страни нашили смо на реченице Koje се

односе на прославу педесетогодишндще песникова юьижевног

рада. Прослава je одржана у Загребу jyHa 1899. године. CTajjih ту

каже:

„Зацело без песникове иривице, одбор за ту прославу je у свои

прогласу игнорисао Хрвате и Хрватску, док се у исто иреме на Плит-

вицама образовао одбор за дочек rocwijy на српскши Плитеицама.

То je било довольно па да 'зсрватска омладина' изрекне приреЬива-

чима и учесницима прославе cBoje гнушан»е, a 3inajy Hajeehe удив-

л>ен>е што ce flaje на такав начин слажити. Тако су л>уди, неспособни

да pa3yMejy мисао Kojoj je песник децени}ама служио, успели да

поремете jeflMHcrao и лепоту те службе управо о ггрослави лесника

KojM je нас звао 'Орпскохрватсхи или Хрватскоорпски народ'."

Beh следеЬе године, када je С. ПармачевиЬ, поводом стого-

диошьице песникова ро^егаа, писао студи}у под насловом Зма] и.

Хрвати, у потпуности je прихватио OrajitheBo o6janra>eibe о фран-

ковачким противсрпским демонстрацздама, Koje су приреЬене у

Загребу на дан 3Majesor педесетогодгашьег jyömieja. ИзричуЬи о

томе CBoj суд Пармачевип je налисао: ,,Од претставника хрват-

ских кулурних установа mnje нико присустовао прослави из веН
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поменутих разлога Koje je навео Baca СтатиЬ у свом делу о

SMajy".1

Тако je CTajjdieBa оцена о овом florahajy ушла у науку и,

чини се, до данас je остала на снази, премда то не заслун^е. Не

заслужу^е стога што je заснована на нетачним и половичним до-

казима, стога што je недозвол>иво упрошЬена, што loije имала за

цилэ да укаже на правог кривда за немиле florahaje него joj je

била камера да заташка непрщатнюсти а одговорност за изгреде

да подели на ранне делове измену организатора загребачке про

елаве и франковачких изгредника. Hajsafl, OrajidieBa оцена je не-

прихватл>ива и стога што догами везани за 3MajeBy прославу

нису пооматрани у склопу оновремених збиван>а, посебно не оних

изузетно деликатних односа измену хрватсних и ерпских гра-

Ьанских странака и н>ихових политичара, а само тако могу се

они правилно схватити и научно обj ас-нити.

OöjaiinbaBajyiui изгреде KojH су се догодили у Загребу, ка-

да су франковци напали учеснике прославе и када су наернули

на сриску цркву, парохи^ални дом и основну школу, Koje су за-

прл>али, CTajjife je добар део кривице свалио на одбор за просла

ву у Загребу, KojeM je председавао др Богдан МедаковиК, ерпски

политичар познат по свом концилбайтном односу према Хрва-

тима. CTajnh каже да je Taj одбор, KojMM je руководио Медако-

виК, у свом прогласу за прославу „игнорисао Хрвате и Хрват-

сжу." То, ме^утим, апсолутно пщв тачно. Одбор je упутио посеб-

не пиомене позиве свима хрватским просветним и културним дру-

штвима, свима политичким, кн>ижевним и деч^им листовима,

свима хрватским кн>ижевницима, заступницима Хрватског сабо-

ра, а више стотина позива упутио je и разним вийен^им лично-

стима.2 То je оно што je Orajíih пропустио да каже, а што je за о-

цетьивааье florafcaja о KojMMa je реч итекако 3Ha4ajHO. Када то

знамо, онда се позив кю]и je загребачки одбор за прославу упу

тио 4. (16) jyHa 1899. године на Србе и Српкин>е никако не може

оцешивати онако како га je оценио CTajnh: да оу н>име, найме,

игнорисани Хрвати и Хрватска. У сваком cлyчajy позив одбора

за прославу на Србе и Сршопье, после т^единачно упуЬених

позива хрватским културним и просветним институцтцама и

öpojmiM личностима, HMje могао послужити као умесан разлог

за л>утаьу и за игнорисанзе читаве прославе, утолико пре што су

у поменутом позиву од 4. (16) jyHa чланоаи одбора изjaвили:

„Уберегай смо да he ову нашу славу и радост подицелити с нама

и сва словеиока браЬа наша."3 Упркос томе, ica хрватоке стране,

1 ПармачевиН, 25.

* Хрвати и Змазева прослава, Браник 1899, 70. BpojHe ишисе H3¡

ерпске штампе о SMajeaoj прослави, Koje сам користио у овом прилогу,

уступио ми je академик Младен Лесковац, на чему му и овом приликом

на^лепше захвал>у^ем.

• Српски народе, Застава 1899, 68.
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што je веЬ речено, mije било очекиваног одзива на свечаностима

организованим у част песника Зма^а. Пре но што покушамо да

oèjacHHMO због чега je то било тако, саопштипемо два joui необ-

}авл>ена документа из xojnx се види како су Jyгocлaвeнcкa ака

демика знаности и yMjeraocTH и бан Куен Хедервари одговорили

председнику одбора за прославу др Богдану МедаковиКу на по-

зиве Koje им je упутио да узму учешЬе у прослави. Лугословен-

ска академи}а je писала:4

„Славному одбору за 3Majesy прославу «а руке п(оштован)ог

года. др. Богдана МедаковиЬа. Овуце.

Према эаклучку ,1угославенске академике знаности и ywjeTHO-

сти од 18. лишьа о. г. част наш je приапЬити, да je Дугославенска

академика прямила до знака повив славног одбора од 7. лишьа о. г.,5

те да he ceojmi путем исказати дужно поштован>е славл>еному

njecHMKy.

У Загребу 19, липн>а 1899.

За ,1угославенаку академику знаности и

yMjeTHOcTH

TajHiiK:

др. Фран ВрбаниЬ"

У име бана Куена Хедервари}а Медаковику je саоггштено:

„Велеучени Господине!

Н>ег. Преузвишеност бан веома жали што неможе примити

Вашу Велеученост са изасланством одбора за уприличенье 3Majeee

прославе. Преузвишени господин <xwiyje на лахком рхеуматизму у

лиевой ноэи, па неможе стога ових дана доЬи у уред.

Ca особитим велепочитани^ем

У Загребу 22. в. 1899.

покоран

ХервоиК"'

Премда Лугославенска академика знаности и yMjeTHOcra ни-

je узела непосредног ученгпа у прослави и HHje имала cßoje

представнике на 3MajeBoj свечаности, она се, као и Матица хрват-

ска, Хрватски педагошки кшижевни збор, а и неке друге хрват-

4 Оба ова документа налазе се у приватном власништву академика

Делана МедаковиЬа, чи]Ом предусретл>ивоиту их и користим.

5 По овом датуму се види да су по]единачни позиви хрватским

установама и Jammu радницима упуЪени вкше дана раните но што je

уследио позив од 16. jyna нв1мен>ен Орбима и Српкинэама.

' Лавност je оазнала за OBaj одговор бана Куена а Застава га je

овако прокоментарисала: „Како jaeaajy из Загреба, тро}еднички бан гроф

Куен Хедервари пати од лаке peone, те по наредби лекарево} мора чувати

собу. Према томе he изостати и гвриманъе оне депутаци^е што je била

одреЬена да походи бана поводом прославе педесетогодишн>ице 3Majeee. —

Hnje ли ту посреди какав други узрок а не банова реома?" {Болестан,

Застава 1899, 90).
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ске установе, придружила славл>у лесника тако што му je пос

лала поэдравни телеграм.7 Доследна прокламовано] слови била je

У]един>ена хрватска и српска омладина, Koja mije дозволила да

je било ко терорише и mije налазила озбил>не разлоге за оглуши-

ван>е о jyбилej лесника KojM je провео век залажуЬи се за слогу

и je,zuíHCTBo Срба и Хрвата. Под во^ством хрватског омладинца

Живка БертиКа, У}едшьена омладина поздравила je 3i«aja у

н>еговом загребачком стану.8

Када ce HcroiTajy разлози због Kojnx je дошло до готово оп-

ште апетиненшце Хрвата на 3Majeeoj прослави мора се знати

да су noTKpaj XIX века односи измену хрватског и српског гра

жданства запали у дубоку кризу. „У^едиаьена опозищца" праваша

и обзораша, створена 1892. године, повела je борбу против Срба

у XpBaTCKoj с цшьем да уништи н>ихову националну и политич-

ку индивидуалност у XpeaTCKOj и Славонией и да створи jедин

ствен хрватски политички народ. У HajTenuboj вези с тим пита

нием, током деведесетих година у жижи националног и политич-

ког збивааа Срба и Хрвата нашле су се Босна и Херцеговина.

Питан>е припадности тих ÄBejy области мутило je меЬусобне од-

носе утолико више што су хрватске и српске гра^анске странке

имале различита гледишта у односу на Аустро-Угарску и нье-

ну улогу на Балкану. На односе Срба и Хрвата неповол>но je ути-

цао и све присуттци католички клерикализам, Kojn je до пу-

ног изpaжaja дошао последних година XIX и почетком XX века.

Не мали знача] за односе Срба и Хрвата имало je и то што се

део Срба, Koje су предводили аихови нотабилитети (погрдно на-

зивани Куеновим Србима), непризнат од хрватске опозицеде, при-

клонио Куену и влaдaj,yгioj Hapojraoj странци. У расправама, сва-

Ьама и сукобима до Kojnx je долазило у различите време и из

различитих али мак>е-више увек истих или сличних разлога, мр-

жк>а са Срба тзв. владиноваца првносила се под де}ством снажне

и непрестане пропаганде хрватских опозиционих napTOja на све

Србе, па и оне ко]и су били против Куена и н>еговог режима.

Србе су оптуживали, посебно Франк и шьегове присталице, да су

одговорни за све зло Koje се под Куеном збива у XpeaTCKoj. Од

српско-хрватских размирица и противсрпоке xajKe Hajemue ко-

ристи имао je Куен, jep су се и он и бро]ни угледни Хрвати чла-

нови н>егове Народне странке, држали према Србима трпел>иво

7 Из Заставе сазнадемо и за садржаЭ неких од ових честитки. Чести-

TajyhM 3Majy JyrcoiaBeHaKa академ^а знаности и умзетности му je писала

„ваш српоки народ" и „песниче срттски" а дотакла je й песникову „усрд-

ност према хрватском народу"- Матица хрватска je поздравила 3Maja као

пеоника „нашег народа" и пожелела му ,да доживи слогу у нашем народу".

Хрватаки педагошки кшижевии збор je у честитки HajaBHO да цени Зма-

jeee заслуге за српску и хрватску кн>ижевност, обавестио га да га je стога

изабрао за свог почасног члана и пожелео му ,да дуто поживи на дику

и понос нашега народа". (Ca Змазвве прославе, Застава 1899, 91).

• Ca Зма]еве прославе, Браник 1899, 68.
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и коректно. Штавише, понекад су их узимали и у заштиту од су-

рових насрта]а, што у ово време, као и paroije, ниje остало без

повошних последица по хрватску владу и nocTojeïm режим.

Узроке nocTojehnx супротности измену одре!)ених кругова

хрватског и српског гра^анеког друштва при xpajy XIX и поче-

тком XX века вал>а тражити и у веома ограничении условима

економског развитка Хрватске, 4Hja je трговина животарила, ин

дустрии а се споро развивала, домаЬи закати пропадали у конку

ренцией са страной индустри]ском производимом, а обеземл>ени и

сиромашни сел>аци, како Хрвати тако и Срби, били прину^ени да

се масовно исел>ава]у у Америку. У таквим веома спутаним прив-

редним оквирима, ситна хрватска буржоази^а, Koja се окупила у

Фpaнкoвoj странци права, све cBoje економске тешкоКе неоснова-

но je приписивала у грех српском гра^анству, у xojeM je налази-

ла свог главног привредног такмаца. Стога mije случа}но да су у

франковачким противсрпским демонстращцама мете напада би

ли у првом реду српски трговци, занатли^е и н>ихове привред-

не установе.9

Као прва веома непризатна последица ôpojimx супротности

Хрвата и Срба и дуто негованог непри]ател»ства и непризнава-

н>а Срба у XpBaTCKOj и Славонии биле су масовне противсрлске

демонстрацеде у Загребу 14. и 15. октобра 1895. године у време

посете Фран>е Jocифa главном граду Хрватске.

BpojHa нерешена питан»а Koja су се тицала не само нацио-

налнополитичког него и културног, просветног и верског живо

та Срба у XpBaTCKOj и Славонии принудила су их да ce KpajeM

1898. и током 1899. године масовно почну обраЬати Хрватском са-

бору с молбама да се удовол>и гаиховим захтевима. Захтеви су се

однооили на: слободно истицанэе српске заставе, равногтравну у-

потребу Ьмрилице, равноправност српске православие и римока-

толичке цркве, измену школског закона из 1888. године, jaBHocT

рада српсних учительских школа у Карловцу и Пакрацу, прави

лен назив српске православие цркве, отваранье катедре за исто-

рщу српског народа на Филозофском факултету у Загребу, сло

боду штампе, збора и договора, сттречаваше матери]алног пропа

дала народа и друго.

CTojeiui на становишту хрватског државног права и засту-

najyiui идejy „хрватског политичког народа", коалищца обзораша

и домовинаша уогалте roije хтела у Сабору да расправл>а о пе-

тищцама Срба, Koje су имале превасходни задатак да onyeajy н>и-

хову националну индивидуалноет. Из истих разлога je српске

захтеве одбацивала и Чиста странка права. JaBHO одб^ан>е об

зораша и домовинаша, као и Чисте странке права, да у Сабору

расправл^у о ерпским петищцама jacHO je указивало на то да

• О меЬусобним односима Хрвата и Орба у овом временском периоду

види опширни^е наш текст у шестое кььизи Исторще српског народа, ко]и

ускоро излази из штампе.

http://www.balcanica.rs



210 Василисе Kpecrofh

je сукоб хрватске апозици^е са српским грайанством у nocroje-

Ьим уеловима непремостив. Штавише, одбо^но држалье према Ср

бима, нлхово непризнаван>е и стални напади .опозипэде, noHajne-

tuhe Франкових праваша, продубл>ивали су мейусобни ja3, KojH

се после демонстранта 1895. године све чешЬе пренооио на за-

гребачке улице, где je доб^ао драстичне облике. Пуни мржн>е

према Србима, франковци су просто тражили прилику да je jaB-

но иополэе.10 У том склопу односа и збиван>а треба тражити и раз-

логе због Kojioc су Хрвати, неки сво]евол>но а неки под притис-

хом, игнориеали Зма^еву проелаву и због ко]их су франковци не

само о 3Majesoj прослави веЬ и годину дана касни]е изазвали не-

реде и приредили противсрпске демонстрацоде. Истина, то треба

отворено казати, одбор за дочек гости]у на Плитвичким дезерима,

за разлику од загребачког одбора за проелаву, пружио je фран-

ковцима повод за противерпоке иступе несмотреним и KpajH>e

нетактичним позивом rocTOijy на српским Плитвицама. Ме^утим,

то je био само повод. Прави разлоэи за негпмцатности на 3Maje-

Boj прослави могу ее найи у оновременим правашкмм и фран-

ковачким листовима какви су били Хрватска домовина и Хрват-

ско право. Ово потон>е je писало:

кажу, да he яекакви 'Срби' прославити педесетогодиш!ьицу

песника Зма]ована. Taj песник пева складне песме красним хрват-

ским ]езиком, али има ману што шири Орпство по хрватских кра-

]евих. Ну зашто 'чика' Зма^ован xohe баш у Загребу да прослави

CBojy педесетогодипиьицу? Зашто баш ту, где je душевно средиште

хрватског народа?" . . . „То не може прикати хрватском народу и

зато у такво] слави не може бити Хрватах. Они пак Хрвати мажар

грчко источне ejepe, Koju су овде роЬени, a присуствуоу cpncKoj

слави и с нуом се идентификузу, напросто су велеиздазници, потпуни

одметници ceoje домовине. Ми у XpsaTCKoj не признакемо ерпске

мюсли и орпског имена."11

Kpaj овако jacHor става према Србима и 3MajeBoj прослави

бесмислено je разлоге за апстинегащцу Хрвата и за франковачке

изгреде кощ су се тада дееили тражити у nojединим прогласима

или другим ман>е важним nojeflUHOCTOiMa. Неучествован>е у прос

лави и изгреди KojM су се догодили неодво}иви су део ондаишьих

до yoHjaŒba заоштрених односа измену Срба и Хрвата, односа" ко-

]и су били толико затровани да ни у таквим тренуцима какав je

био jyб(илej обострано омшьеног и цен>еног песника нису могли

бити на досп^анствен начин превази^ени. Не треба сумшати да

je н>има HajBMnie био погашен 3Maj, Kojn je читавог живота ула-

гао максималне напоре да зближи Хрвате и Србе, да на обема

странама умири разбукггале страсти, да увек и упорно трага за

путевима коди he их спо]ити и истииски збратимити. Таквим се по-

казао и те године када су се на дан шеговог славл>а догодиле не-

10 Исто.

11 Хрвати и Зма]ева прослава. Застава 1899, 91. Jovanoviéeva pedeseto-

godisniiea, Hrvatsko pravo 1899, 1084.
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прижатие сцене на загребачким улицама. До ja«yapa 1899. он je

повремено сара^ивао у хумористичком листу Врачу погсфачу,

ко]и je у то време излазио у Загребу. Тада je одлучио да ту са-

радн>у прекине, о чему je овим речима обавестио Милана Ше-

виЬа:

„По каткад сам написао нешто мало (неполитичке) шале за

'Врача ПогаЬача', ал сад сам му и то сасвим отказао. Hehy да знам

за raj лист, Koju je створен само да грди Хрвате и све што je

хрватско, — а о свему другом пише као од беде, — за ibera као да

не nocTojM ни Босна, ни Калами. Такав хум[аристички] лист само

запрема место бол.ем листу, ко]и би ceojy дужност друкчизе схва-

тио."1* (подвукао В. К.)

Таквом 3Majy, иекреном и до дна душе оданом Хрватима и

XpBaTCKoj, франковачко Хрватско право и они ходи су стлали

иза тог листа желели су да ускрате славл>е у Загребу, „у душев

ном средишту хрватског народа", да ce, KojMM cлyчajeм, и том чи

ном не би „ширило Српство по хрватских xpajeanx."

11 Лован ЛовановиЬ 3waj Милану ШевиЬу, 7. (19) jaHyapa 1899, Руко

писно одел>ен>е Матице српоке, бр. 27.086.
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