
ШТА НАС КОШТА СВАЂА СА ХРВАТИМА?
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 Дошло је време ‒ и то је крајње време ‒ да српски сељаци проговоре, и да 

узму у своје руке решавање о својој кожи и о нашој народној заједници. 

 У рату је сељак највише поднео, и снагом, и крвљу, и имањем. Данас га 

више нико ни за шта не пита. Од њега се тражи све: и порез, и кулук, и монопол, и 

такса, и војник, и патрола. Све му се узима будзашто, за ништа, а он све купује 

десет пута скупље него што вреди. 

 Сељак аргатује и трпи, отвара нове рупе на каишу, штеди и оскудева као 

никад. И гледа чудо невиђено: УЗЈАШИЛА ГА И АЛА И ВРАНА, МУЗУ ГА И 

МАМУЗАЈУ СВИ РЕДОМ. Живнуо је био мало одмах после рата: обновио кућу и 

домаћинсто, раздужио се, купио нешто земље, набавио боље алате и лепшу стоку. 

Сав новац је убрзо истурио из руку, продао и заложио у бесцење сву ратну штету. 

Задужио се код приватних банака, плаћајући претешке камате. Мислио је да се 

уљуди, унапреди и обезбеди. Рачунао је да ће бити боље и њему, и његовима, и 

самој држави. 

 Шта је и како је у тој држави, он није много разбирао. Гледао је своју муку, 

јер је веровао да има ко се о томе стара и брине. Зашто је влада? Зашто господа 

примају толике плате? 

 Чиновници у општини и у срезу, посланици и трговци говорили су му да су 

наши људи на управи добри, али да Хрвати подривају и руше државу. Има тамо 

неки СТЈЕПАН РАДИЋ који буни Хрвате. Он је, рекли су, аждаја која хоће да 

прогута ову државу, и да потамани све Србе. Он је плаћен од иностранства, он је 

издајник, он је сатана. Позвали су српске сељаке да државу спасу од Радића, и да 

сачувају угрожено српство. 

 То је било 1925. године. Избори
a)

 су спровођени насилно, уз претње и казне, 

са пресипањем куглица и са много, врло много лажи. „Држава је у опасности! 

Српство је у опасности!“ Успели су да преваре Србе сељаке. Добили су већину. 

Месец дана није било прошао од избора, а иста владајућа клика направила је 

споразум са тим истим Хрватима, са тим истим Радићем. Пуштен је Радић из 

затвора и дошао је у Београд са својим посланицима.
б)

 Видели су га људи, чули га. 

Паметно говори човек, поштено, за народ и за сељака корисно. Али баш зато није 

могао са њима да се сложи, и убрзо је истеран из владе. Сад су опет почели да га 

нападају, да гоне његове људе и да у његовој странци траже издајнике који ће и 

воду и странку продати за новац. 

                                                 
*)

 Овај текст је написан у затвору 1932. године. Шапирографисан је и унеколико се разликује од 

првобитног текста, откуцаног на писаћој машини. Објављује се по шапирографисаном тексту који је 

приређивачима љубазно дала за објављивање ћерка др Драгољуба Јовановића, Дафна Дамњановић, 

за што јој дугујемо дубоку захвалност.  
a)

 Реч је о парламентарним изборима од 8. фебруара 1925. године. 
б)

 После верификације посланичких мандата народних посланика Хрватске сељачке странке у 

Народној скупштини 26. јуна 1925. године и склопљеног споразума између радикала и вођства ХСС 

од 14. јула исте године, представници ХСС су ушли у владу Рашић‒Радић. 



 Тих истих година и сељаку поче да бива све теже. Министар финансија, 

ЗЛОГЛАСНИ МИЛАН СТОЈАДИНОВИЋ, банкар и барзијанац, који је за рачун 

газде у бесцење купио ратну штету, да би само на том послу зарадио 100.000.000 

динара, радио је енергично на такозваном „снижењу динара“. За неколико месеци, 

наш динар се пење од 5 на 10 швајцарских франака за 100 динара. Он дуплира у 

својој вредности. Али само у иностранству, на страним берзама, где раде само 

банке и крупни трговци. У земљи динар не добива већу куповну снагу: кутија 

шибица остаје 1 динар, со остаје 3 динара, шећер 14 динара, а тако исто и друге 

ствари потребне сељаку. Порези остају исти, и чак се увећавају из године у 

годину. Државни буџет се од 7 милијарди попео на 14 милијарди, иако је по 

вредности динара требало да буде преполовљен. Нови намети се измишљају 

свакодневно. Дугови су остали исти, и још су порасли због ужасно високе 

интересне  стопе. Динар је постао велики да га двојица носе, а с њим сељак ништа 

не може кушити. 

 БАНКАРИ СУ ТАКО УДВОСТРУЧИЛИ СВОЈУ ИМОВИНУ, А СЕЉАК ЈЕ 

ПРОКУКАО. Заједно с њим, занатлија и ситан трговац, који од њега живе. ЦЕНЕ 

СЕЉАКОВИХ ПРОИЗВОДА ПАЛЕ СУ НА ПОЛОВИНУ, ПА И НА ЧЕТВРТИНУ, 

ДОК ЈЕ СВЕ ШТО ОН КУПУЈЕ ОСТАЛО СКУПО, А НАМЕТИ ЈОШ 

ПОВЕЋАНИ. Данас је трошарина у вароши већа него што вреди производ или 

живинче које се изнесе на пијацу. Раде људи џабе, хране овај свет џабе, и ето ‒ 

што више радиш, више штетујеш. Боље је поклати младе прасце него их носити 

на пијацу; јефтиније је убити вола него га терати на кланицу. А зеленаш и банка 

гоне за дуг. Порезник и егзекутор пописују и наплаћују. Жандарми се размилели по 

селима као сејмени. Ово је горе него окупација. 

 ГОРЕ У ВЛАДИ СВЕ ЦРЊЕ И ГОРЕ. Свака влада изгледа слабија и беднија 

од оне пре ње. После пашића, поред њега живога, доводе Узуновића
в)

, стопце му 

дају да састави владу. Кад је дошао Веља Вукићевић
г)
 са 11 посланика, мислило се 

да је дозлогрдило и да смо дошли до краја. Скупштина се претворила у циркус, 

влада у комедију, држава у лудницу. Ко је пронашао Вељу Вукићевића? Ко му је 

дао власт? За... на ред
*)

, и наредиои му да не иде у лов кад у Скупштини ври као у 

казану? Или се можда баш ишло на то да се Парламент сроза до најниже тачке да 

би се лакше растерао из оне штале? Јест, ишло се на то. Зато су спроведени онакви 

избори 1927, уз насиље, пребијање, фалсификовање, лаж и превару. Зато је од 11 

посланика Веља Вукићевић могао направити 140. Зато је дошла већина мангупска, 

пљачкашка и злочиначка. 

 ЗЛОЧИНАЧКА ВЕЋИНА ОДИСТА. Јер 20. јуна пукоше у Скупштини 

револверски меци Пунише Рачића, и падоше три велика и честита Хрвата, народна 

сељачка вођа: Стјепан Радић, Павле Радић и Ђура Басаричак. 

 Као да се чекало да то буде готово. Јесте, то се још чекало. Сметао је Пашић 

и уклоњен је још за живота. Најзад је и он умро. Али, ту је други народни вођа: 

СТЈЕПАН РАДИЋ. Њега упознаше и почеше волети поред хрватских и српски 

                                                 
в)

 Прва влада радикалског првака Николе Узуновића формирана је априла 1926. године, после 

оставке владе Пашић‒Радић 14. априла. 
г)
 Влада радикалског првака Велимира Вукићевића формирана је фебруара 1927. године, а 

Вукићевић је као председник владе остао на власти до 10. јула 1928. године. 
*)

 У документу део реченице је испуштен. 



сељаци: то је опасна ствар. Са њим је сада и СВЕТОЗАР ПРИБИЋЕВИЋ: то је још 

опасније. Придружише им се и СРПСКИ ЗЕМЉОРАДНИЦИ: Охо! То је баш 

загустило! Ако се споразумеју Хрвати и Срби пречани, ако се сељаци српски и 

хрватски удруже и направе једну сељачку странку за целу Југославију – онда је то 

пропаст за крупну госпођу из Београда, за оне који су досада владали у име Србије 

и Српства, који су на гробовима милиона сељака подигли виле и палате, 

нагомилали богатства, приграбили руднике и шуме, захватили државна имања, 

опсели државну касу. 

 Радић је убијен. Ожалили су га сви у овој земљи. Зарадовали су се сви 

великосрби, силници и дерикоже, капиталисти и милитаристи. Они су у ствари 

припремили његово убиство: запалили мозак Пунише Рачића, створили у јавнсоти 

психозу крви и убиства. Њима слични људи су пет година раније убили у Бугарској 

АЛЕКСАНДРА СТАМБОЛИСКОГ, и 20.000 сељачких и радничких бораца. 

 Радића су убили још и зато што је био стварни шеф хрватскога народа. Да 

би потпуно обезглавили Хрвате, убили су и Павла и Дуру.
д)

 Мислили су да ће сада 

моћи несметано да владају и да ће најзад остварити свој сан: управљати без 

парламента, без народне контроле. Једном речи, сада може да се заведе ЛИЧНИ 

РЕЖИМ, ДИКТАТУРА, у корист неколико великана који ће заузети сва најважнија 

места, и накренути златну реку државног буџета на њихову воденицу. Народ је 

остао без вода и без главе. Рашчишћен је терен за лични режим: може да дође 6. 

јануар. 

 ТАКО ЈЕ БИЛО. Све што се радило од Радићеве смрти
ђ)

 до 6. јануара, била 

је само једна одвратна комедија и спрдња са јавним мњењем. У ствари је све било 

најмарљивије припремљено: одједном су почели да сипају законе из рукава: нов 

Устав (управо закон о краљевској власти, који је сву државну власт стављао у једне 

руке)
е)

, нови закон о заштити државе, о штампи, о општинама, о удружењима. Све 

је то очигледно било одавно сређено.ПЕТАР ЖИВКОВИЋ је на тај дан чекао 

годинама, сакривен иза дворских завеса.  

 ЗАШТО ЈЕ ДОШЛА ДИКТАТУРА? Зашто је сву власт у држави узело 

неколико људи који су и пре владали, само под извесном контролом парламента? Је 

ли зато што је држава била у опасности од Хрвата, од пречана, од Мачека, од 

Прибићевића? Тако су властодршци ствар представили иностранству, нарочито 

Французима, и на основу те лажи добили су одобрење да распусте парламент и да 

заведу диктатуру. На тој лажи почива целокупно данашње стање већ пуне три 

године, најцрње у нашој историји. На тој лажи су спроведени злогласни 

митровдански избори, у којима је наш народ доживео једно нечувено понижење, 

какво није познато ни под окупацијом непријатељском, ни у ропству. 

                                                 
д)

 Има у виду Павла Радића и Дуру Басаричека, убијене хрватске народне посланике. 
ђ)

 Стјепан Радић је подлегао ранама 8. августа 1928. године, задобивеним у атентату у Народној 

скупштини 20. јуна. 
е)

 Шестог јануара 1929. године прокламовани су нови закони за увођење монарходиктатуре: Закон о 

краљевској власти и врховној државној управи који је укидао уставно-парламентарни поредак и 

предавао целокупну власт краљу Александру, Закон о заштити јавне безбедности и поретка у 

држави којим су пооштрене из ранијег Закона о јавној безбедности, Закон о штампи којим је штампа 

стављена под цензуру апарата диктатуре, Закон о изменама и допунама Закона о општинским и 

обласним самоуправама који је укинуо самоуправу у општинама и областима. 



НИЈЕ ИСТИНА ДА ЈЕ УОЧИ 6. ЈАНУАРА ДРЖАВА БИЛА У ОПАСНОСТИ. 

Није истина да су Хрвати против наше заједничке државе. Није истина да је 

диктатура ма шта спасла и сачувала. Она је само продужила и учврстила једно 

стање које се већ било уврежило, стање стварног личног режима, корупције, 

пљачке, изузетних закона, изборних насиља, превласти двора и дворских улизица, 

стање које траје све од 1926. године. 

 Пошто су на УПРАВИ ДРЖАВЕ ВЕЋИНОМ СРБИЈАНЦИ, изгледа као да 

српски народ жели да притискује Хрвате и да их сматра за грађане другог реда. 

Изгледа, најзад, да су Срби, а поглавито Србијанци, повлашћени, да је њима лакше 

и боље, па зато трпе и лажну демократију и диктатуру. То, међутим, апсолутно није 

истина. СРБИМА ЈЕ ЛАЖНО ПРЕДСТАВЉЕН ОДНОС ИЗМЕЂУ НАС И ХРВАТА, 

нарочито су лагали да Хрвати неће ову државу и да хоће да је растуре и потчине. 

Хрватима пак изгледа да Срби хоће да их зајаше и потчине, иако Хрвати плаћају 

порез, служе војску и носе све јавне терете као и Срби. Шта би Срби, шта би 

Србијанци радили кад би све најважније положаје у заједничкој држави заузимали 

Хрвати? Они би сигурно дигнули буну. 

 ИМА И ХРВАТА У ВЛАДИ!, одговориће нетко. Има и пречана на 

вели˗˗˗је
*)

 Шврљуга, ту су Сршкић, Франгеш, Перовић, Шиловић, Сернец, 

Бедековић, Карло Ковачевић, Никола Никић и разни други. Одиста, ови наши 

зликовци увек су узимали понеког Хрвата и по неколико Срба пречана и 

Словенаца, колико да замажу очи, али никад нису звали праве представнике 

хрватског народа, које би овај слободно изабрао и који би стварно заступали 

његове интересе. Кад су радићевци били у влади, они никад нису могли ништа да 

сврше: добијали су најслабија министарства, и најзад су побијени усред Скупштине 

људи које Хрвати обожавају и сматрају као своје праве заступнике: Стјепан Радић 

и Басаричек. 

 А КАКВИ СУ ХРВАТИ КОЈИ СУ ДАНАС НА ПОЛОЖАЈИМА? То су све 

најгори људи, улизице и подрепаши који су раније служили Аустријанцима и 

Мађарима, а који сада служе Пери Живковићу и његовом газди, за паре и за 

господски живот. Народне улизице су били, то су и остали. – Такав је тај 

Шврљуга, који је упропастио једну велику банку, па су га довели да упропасти и 

државне финансије, и да се обогати на зајму и сву своју имовину пренесе у 

иностранство, као и они који су га на власт довели и његову жену узели за дворску 

даму. – Такав је Отон Франгеш, који је за време рата у Босни захваљивао немачком 

цару Виљему што ће их ослободити од „српских свиња“, повукао се после пораза 

са аустријском војском и у Бечу остао све до 1922, а пред сам 6. јануар је први 

потписао проглас да се не сарађује са Србима ни у којем облику. – Такав је бивши 

бан Јосип Шиловић, који има сва највећа мађарска одликовања јер је био врло 

познат и истакнут мађарон и поклоник Фрање Јосифа. – Такав је садашњи бан у 

Хрватској, Перовић, који је најгоре вијао пок. Стјепана Радића, и чији брат је данас 

талијански фашистички вођа у Задру. – Такав је бивши бан у Словенији Сернец, 

чији брат је данас хајмеровски вођа у Аустрији. – Такав је злогласни Никола Никић, 

који је први издао Радића за новац, који је показао полицији где се он крије, и који 

је данас саградио једну од највећих палата у Београду. – Такав је Карло Ковачевић, 

који је био аустријски агент провокатор и који је у Митровачком казамату одлежао 

                                                 
*)

 Нејасно место у тексту. 



пола године робије за опасну крађу. – Такав је Јанко Бедековић, пијаница и шеф 

полиције у Загребу, који је убијао и вешао Србе у Срему (у Купинову на пример, 

премлаћивао и хапсио Србе у Аустро-Угарској). 

 ТИ ЉУДИ СУ ПРЕ РАТА МРЗЕЛИ И ГОНИЛИ СРБЕ НАЦИОНАЛНЕ 

БОРЦЕ И РЕВОЛУЦИОНАРЕ. Данас они служе овоме режиму. Данас су они 

Југословени, данас они бране Краља и Отаџбину! Они су Југословени, заједно са 

СРШКИЋЕМ, који је био највернији слуга Аустрије, са МАРИНКОВИЋЕМ, који је 

служио Обреновцима и са братом Павлом удешавао лажни порођај краљице Драге, 

са многим председницима општина из окупације, који су данас посланици и бански 

већници, са војним бегунцима и забушантима, са лиферантима, који су нашу 

војску хранили песком, облачили шињелима од коприве и обували опанцима од 

хартије. Они су онда били против народа, и служили су аустријским и мађарским 

грофовима и баронима. Сада су опет против свога народа, и служе православним 

грофовима који се зову: Бајлони и Влада Илић, Драгиша Матејић и Илија 

Михајловић, Петар Живковић и Божа Максимовић, Узуновић и Кумануди. Ту 

спадају још 100 и 200 корупционаша и зликоваца-пљачкаша који се, на нашу 

велику срамоту, зову Србима. 

 ТИ ЗЛИКОВЦИ ЗНАЈУ ДА СРПСКИ СЕЉАЦИ ВОЛЕ ЈОШ УВЕК ОВУ 

ДРЖАВУ И ДА ХОЋЕ ДА ЈЕ САЧУВАЈУ, ЈЕР ИХ ЈЕ МНОГО КРВИ И НАПОРА 

СТАЛА. Ту нашу слабост они вешто искоришћују, као што разбојници 

искоришћују љубав мајке према детету, и кад год мрднемо против њих, побунимо 

се или хоћемо да их отерамо са власти, одмах повичу како је држава у опасности и 

како треба спасавати Српство. Они врло добро знају да то није истина, јер зацело 

неће ову државу разрушити њени најчеститији политичари Радић, Мачек, или 

Трумбић, Светозар, Адам и Милан Прибићевић, Давидовић, Продановић, Жујовић, 

Јовановић, који су годинама представљали народ и служили му. 

 ПОГЛЕДАЈМО ИСТИНУ! Какве вајде има српски сељак, какве користи има 

србијански сељак од тога што је хрватски народ погружен и увређен? Да ли му је 

због тога нешто лакше? Да ли му је жито скупље него хрватском сељаку, или стока, 

или свиње, или земља? Или му је трошарина мања, зашто стално гласа за државу, 

за краља и отаџбину? Или је њему дуван, и со, и гас, и шећер јефтинији? Је ли њему 

камата нижа зато што је Бајлони Србијанац, и Богдан Марковић, и Војин Ђуричић, 

и Милорад Недељковић? Зар није, поред свега свог државотворства, српски сељак 

најзадуженији и по најтежу камату, а ударили су му порез и трошарине, 

бановинске таксе и тешке прирезе? Кад је требало куповати ратну штету од 

сељака и бесцење и шићарити на снажењу динара, онда су се уортачили 

београдски и загребачки банкари: Шврљуга и Стојадиновић, гроф Кулмер и гроф 

Илија Михајловић, Личанин Теслић и Моравац Савчић, Црногорац Андрија 

Радовић и Сремац Никола Никић... и, као зачинка овог кити: газда. 

 БАНДА ЈЕ ТО ЈЕДНА. И од Срба и од Хрвата, од Србијанаца и од пречана. 

Ортаци су то и компањони. Пљачкају што стигну и увек су сложни, увек у име 

државе и југословенства, увек у име краља и отаџбине. Зар не видите да су од 1926. 

године увек исти људи на управи земље, под Парламентом као и после 6. јануара? – 

Они завађају Хрвате и Србе, сељачки народ у Србији и у пречанским крајевима, и 

том свађом се користе да непрестано пљачкају ортачки са онима који су лизали 

пете Фрањи Јосифу, а сада се клањају Александру Карађорђевићу. 



 САДА СУ ЈУГОСЛОВЕНИ И ПАТРИОТЕ и полако доводе ову земљу до 

ивице пропасти. Кад су осетили да је држава пред банкротством, они су брже-боље 

сву своју имовину пренели преко границе: тамо зидају виле и дворове. Знају да ће 

динар почети да се срозава, и зато своју готовину шаљу у Француску и Швајцарску, 

претварају динаре у доларе и франке, у фунте и флорине. А кад дође сасвим до 

густога, ти ватрени Југословени ће на аеропланима побећи из земље, а нама ће 

оставити грађански и спољни рат, празне државне касе, презадуженост, беду и очај. 

 РАДНИ ПОШТЕНИ НАРОД СРПСКИ, од велике брига која му је остала од 

рата, још није стигао да се озбиљно забави стварним положајем у држави. Веровао 

је на реч нашим назови Србима, гласао је сваких избора за њих, верујући да Хрвати 

одиста неће ову државу и да је одиста треба спасавати. Међутим, сада се види да је 

држава сасвим озбиљно у опасности – али не од Радића и Мачека, не од Хрвата и 

пречана, не од опозиције, не од сељачког народа који ту државу сачињава, који је 

храни и брани – већ баш од оних који су управљали последњих десет година. 

Државу треба данас спасавати од њених „спасилаца“. 

 ШТА ТРЕБА РАДИТИ? Треба одјурити са власти ове лажне Југословене, 

који се одржавају силом а не представљају никог. Треба да дођу на површину и да 

узму управу државе прави Срби, прави Хрвати и прави Словенци, које народ на 

слободним изборима буде послао у Скупштину; који своје не даду а туђе неће, који 

своје бране а туђе поштују, који су Срби а другима допуштају да буду Хрвати; који 

су Хрвати а цене Србе; који су Словенци а желе да буду браћа са Србима и са 

Хрватима. 

 ПОШТЕНИ СРБИ, НАРОЧИТО СРБИЈАНЦИ, ТРЕБА ДА ЗНАЈУ КАКО 

ТАЧНО СТОЈИ СТВАР СА ХРВАТСКИМ ПИТАЊЕМ. Не смеју се више дати 

заводити лажима о „држави у опасности!“; не смеју више слушати лажи и клевете о 

хрватском народу и његовим водама; не смеју више са презиром узвикивати: „Шта 

хоће ти Хрвати?“ 

 Они морају знати да су Хрвати пре рата имали своју самоуправу, да су 

имали Скупштину (Сабор) у Загребу, да су њихови синови служили војску у 

Хрватској, да је постојала Краљевина Хрватска и Славонија. Ми морамо признати 

да данас, у слободној својој држави, Хрвати не смеју имати мање. А у многим 

стварима они данас имају мање него пре. 

 ШТА ХОЋЕ ХРВАТИ? Они не желе да излазе из ове државе, јер им је у 

интересу да буду са нама заједно. Али они траже да им се остави извесна 

самоуправа у вођењу посебних локалних и покрајинских послова. Показало се за 

ових 13 година да је држава рђаво уређена. Вучемо се тако као волови везани за 

рогове: сметамо једни другима; мучимо једни друге; а не можемо да идемо напред. 

 ТО ВИШЕ НЕ СМЕ ТАКО ДА ИДЕ. Мора се држава другачије уредити. 

Тако да ДРЖАВНА ЗАЈЕДНИЦА остане, а да ипак сваки од наших народа буде 

свој на своме, да буде господар у својој кући. Иначе ће нас опасни догађаји наћи 

завађене, и распашће нам се држава у парампарчад. Хрвати су свесни тога. Они не 

траже засебну државу, већ своју народну самоуправу у заједничкој држави. То 

није ништа страшно, и не представља никакву опасност за нашу заједницу. 

 СЕЉАЧКИ НАРОД У СРБИЈИ МОЖЕ РАЗУМЕТИ ТАЈ ЗАХТЕВ ХРВАТА. 

Ми смо се годинама борили за општинску, среску и окружну самоуправу. 

Пријатељи краља Милана Обреновића тада су били против тих самоуправа, и 



радикале су гонили као антидржавне и комунце, баш као што данашњи режим гони 

људе који траже да се наша држава уреди на федеративној основи. Противници 

народне слободе онда су нападали радикале да шире „срески дух“ и предвидели су 

да ће те самоуправе расточити државу, да ће поједине општине, срезови или окрузи 

одрицати послушност, одметати се од државе, одбијати да плаћају порез, речју, да 

се неће знати ни ко пије ни ко плаћа. Међутим, шта је било? Никад српска држава 

није била чвршћа и сигурнија него баш у златно доба народних самоуправа, од 

1903. до 1912. Онда су настали ратови и самоуправе су биле јако окрњене, тако да 

се данас поново мора водити борба за њих. 

 КРУТИ ЦЕНТРАЛИЗАМ, који је владао првих десет година, дао је најгоре 

резултате. Човек који га је заступао, Светозар Прибићевић, видео је да су од 

централизма извукли користи само корупционаши и лиферанти, крупни чиновници 

и пљачкаши. Зато се он сложио са Радићем и тражио да се држава друкчије уреди и 

да поједине покрајине добију своју самоуправу за извесне послове који се њих тичу. 

Властодршци су осетили да ће им се велики положаји извући испод ногу, да неће 

више бити бесних зарада и несметаног располагања са огромним буџетом од 13 и 

14 милијарди, и они су завели диктатуру која води земљу у пропаст. 

 А ШТА СУ БАНОВИНЕ? Зар то нису неке самоуправе? Не, то је напаст и 

несрећа за народ. Оне су врло рђаво скројене, незналачки и злонамерно. Оне су 

потпуно у рукама владе, нарочито министарства полиције. Оне имају врло мало 

власти да народу учине добра и да му помогну, а имају врло много власти да народ 

оптерете новим наметима, и баце му на грбачу нове десетине хиљада чиновника, 

банске дворове, аутомобиле и друге скупе лудорије. Ове и овакве бановине морају 

се укинути, јер од њих народ има само штете. 

 ТО СЕ МОРА МЕЊАТИ. Земљу треба поделити онако како желе њени 

становници: на САМОУПРАВЕ. 

 Те самоуправе бавиле би се свима оним пословима који нису од општег 

државног значаја, као што је старање о здрављу, о школама, о путевима, о 

пољопривреди, о културним и просветним установама. Свака самоуправа би имала 

свој сабор који би доносио законе о свима тима питањима, а у сагласности са 

органским законима које за целу земљу доноси заједнички парламент, биран 

општим правом гласа од свих становника Југославије. На челу читаве државе стоји 

заједничка влада са овим министарствима: Министарство спољних послова, 

Министарство војске и морнарице (које су заједничке), Министарство финансија, 

Министарство саобраћаја, Министарство унутрашњих дела. – ТО ЗНАЧИ 

ФЕДЕРАЦИЈА. Као што видите, ништа страшно и ништа за државу опасно. Браћа 

остају под истим кровом и раде исто заједничко поље, само сада не једу сви из 

истог лонца и не броје један другом залогаје, већ су одељени зидом и вратима, те 

сваки живи у својој соби, греје се на својој ватри и једе из свога лонца. Тако ће 

бити чист рачун и дуга љубав. Неће више Хрвати оптуживати Србе да их 

опљачкаше; неће више Срби оптуживати Хрвате да подривају темеље државе. 

 За овакво или приближно овакво решење нашег државног питања изјаснили 

су се наши најбољи патриоти, заслужни ратници и јунаци, најпоштенији 

политичари и највећи научници. Зар су они непријатељи државе? Зар су они 

издајници? Зар разни лажни Југословени, лопови и корупционаши могу државу да 

спашавају од наших најбољих народних имена? Зар су издајници Слободан 



Јовановић и Живојин Перић, Милан и Адам Прибићевић и Живко Павловић, Божа 

Марковић и Драгољуб Јовановић, Михајло Петровић и многи заслужни људи и 

искрени пријатељи народа? 

 ДОСТА ЈЕ БИЛО ЛАЖИ О ДРЖАВИ У ОПАСНОСТИ! Српски народ је већ 

свестан тога да њу доводе у пропаст баш они који највише вичу: „Држите лопова.“ 

Сада је јасно и најпростијем сељаку да држава није у опасности од Хрвата и од 

њихових правих вођа, већ од једне разбојничке дружине у којој има и Срба и 

Хрвата и Словенаца, и православних и католика и муслимана, али где су арамбаше 

Срби, нарочито Србијанци, на срамоту нашег имена и образа. 

 СУТРА ЋЕМО ПОЋИ КОРАК ДАЉЕ, и нашу народну заједницу 

обезбедити на тај начин што ћемо у њу позвати и братски бугарски народ, 

словенски, сељачки и мученички. Остварићемо тако сан наших народних великана 

и апостола: Васе Пелагића и Светозара Марковића, Христа Ботева и Стамболиског, 

Анте Старчевића и Јована Скерлића. 

 На томе светом и величанственом путу неће нас зауставити обмане и 

претње... насилника и пљачкаша. Згазићемо немилосрдно ову разбојничку и 

издајничку банду, која загађује нашу лепу земљу и упропашћује наш честити радни 

народ. Створићемо слободну Југославију радног народа. 

 Доле лични режим! Доле диктатура! Доле пљачкаши! 

 ЖИВЕЛА СЛОБОДА! ЖИВЕО СЕЉАЧКИ И ОСТАЛИ РАДНИ НАРОД! 

ЖИВЕЛА СЛОБОДНА НАРОДНА САМОУПРАВА!  


