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ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЛЕВИЦА ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИНА И ПИТАЊЕ ДРЖАВНОГ ПРЕУРЕБЕЊА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Премда ce тек марта 1940. године формално издвојила y засебну страначку организацију, група присталица Драгољуба Јовановића, позната као земљорадничка левица, никада ce није сасвим уклопила y званичну политичку линију Савеза земљо- радника, нити успела да y његовом вођству оствари значајније место. До расцепа je дошло убрзо након припајања Групе за социјалну и културну акцију, али je сукоб између њених чла- нова који су обликовали језгро страначке левице и тежили да овладају странком и водећих личности y Савезу земљорадника остао неразрешен услед завођења шестојануарске диктатуре(1). Основне линије y политичком профилу земљорадничке левице оцртане су управо y првим годинама режима монарходикта- туре, када кроз самостална иступања неусаглашена са вођством странке она почиње све више да ce исказује као засебна струја независних погледа и држања.Замирање партијског живота, оклевање и пасивност стра- начких првака србијанске опозиције и њихово узмицање пред режимом, остављали су крупну празнину y којој je земљорад- ничка левица наслутила повољну прилику. Полазећи од оцене да су старе страначке организације разорене и да су ce већ на првим скупштинским изборима после 6. јануара исказале као преживеле, без снаге да зауставе растуће осипање члан- ства, њени прваци разрађују идеју стварања једног борбеног, моћног сељачког покрета, односно широко разгранатог „на- родњачког" покрета чија ће кичма бити сељаштво, a носилац пречишћена и подмлађена Земљорадничка странка, која треба да наследи истрошену Радикалну странку и понови историју

(1) Изјава Д. Јовановића објављена y .»Јутарњем дисту” 28. II 1940; А- Јовановић, Јединство земљорадничког покрета, Село и сељаштво, Сарајево, 1937, стр. 68—69; М. Мос- ковљевић, Земљораднички покрет код Срба, Ibid, стр. 47.94



АПФ. 1/1987 — мр Мирјана Стефановски, Земљорадничка левица Драгољуба ЈГовановићаи питање државног преуребења Краљевине Југославије (стр. 91—105)њеног успона y прошлом веку(2). Тај сељачки покрет који je тежила да изгради, земљорадничка левица je замишљала по угледу на Хрватску сељачку странку, као националан — срп- ски, као покрет који би ce, са легитимацијом представљања српског народа, поставио као противтежа Хрватској сељачкој странци и равноправан јој партнер y преговорима за решење хрватског питања(З). Већ je y првом програмском спису с краја 1931. наглашено да ће нови покрет бити искључиво српски, да нипошто неће тражити присталице међу Хрвати- ма(4). Али, замишљен као свесрпски, не само да je требало да наследи србијанску грађанску опозицију, већ je y пречанским крајевима конкурисао Самосталној демократској странци, која je себи присвајала монопол представљања српског живља y Хрватској и чији су прваци и сами испољавали амбиције да ce ставе на чело једног српског сељачког покрета(5). Успех своје агитације y Хрватској после склапања Споразума Цвет- ковић—Мачек и ширење свог покрета мећу пречанским Срби- ма, Драгољуб Јовановић je тумачио њиховим разочарањем y самосталне демократе због пристајања на подрећен однос пре- ма ХСС y Сељачко-демократској коалицији. Српски би сељач- ки покрет левих земљорадника по њему био пак постављен „упоредо са Мачековим", као потпуно равноправан партнер ХСС, док би, штавише, y будућем заједничком сељачком пок- рету који би сачињавале сељачке странке — српска, хрватска и словеначка — „Срби — први ослобођени од феудализма — играли водећу улогу"(6).Замишљајући нову странку и као матицу српског нацио- налног покрета, земљорадничка левица je, формулишући сво- ју програмску оријентацију, већ 1932. признала постојање изгра- ђених националних индивидуалитета српског, хрватског и сло- веначког и следствено — право ова „три главна народа" „на своје самостално опредељење и урећење"(7). Тумачећи да je политика званичног југословенства „гора него формула СХС" јер ce „истискује хрватство, док ce српство и даље слободно шири", да ce „за рачун финансиског и индустриског капитала, пречанског и србијанског" спроводи „хегемонија y име српства -------------- ‘ ‘(2) Ta je идеја исказана већ y првим програмским поставкама земљорадничке де- вице с краја 1931. познатим као Шеснаест тачака др Драгољуба Јовановића (Архив Југо- славије) y далзем тексту: АЈ), Збирка Јована Јовановипа-Пижона (у даљем тексту: 80), кутија 32, архивска јединица 152, сигнатура документа 75—80), a детаљније разрађена y програмском спису Задаци нове власти из априла 1932. (АЈ, 80—32—153—(243—247). Видети и Д. Јовановић, Јединство земљорадничког покрета, стр. 70—71.(3)У разговору са чехословачким нрвинаром X. Рипком y Београду 8. V 1936. Д. Јовановић je тврдио да вођства србијанске опозиције не могу остварити споразум са ХСС „јер не представљају српски народ", „да на српској страни не постоји организована снага, која би била протутежа хрватске снаге Мачекове” и да ,,с Хрватима може спора- зум провести само иаш српски сељачки покрет". — Извештај X. Рипке министарству спољних послова y Прагу и председнику Бенешу о разговорима воћеним y Загребу и Београду 3—8. V 1936. (наведено према Љ. Бобан, Мачек tt политика ХСС 1928—1941, Заг- реб, 1974, I, стр. 258).(4) Шеснаест тачака др Драгољуба Јовановића.(5) Говор С. Косановића. на збору y Кореници 3. XII 1939. — „Политика”, 4. XII 1939, „Новости”, 5. XII 1939; Србима сељацима!, изборни летак СДС из 1940. — Архив Војноисторијског института (у даљем тексту: A VII), Пописник XVII (у даљем тексту: П-17), к. 32, бр. per. 43/1—14, „Обзор”, 3. I 1940.(6) Политичке успомене (необјављени мемоари Драгољуба Јованбвића похрањеии y Архиву Југославије), књ. V, стр. 300, 306.(7) Шеснаест тачака др Драгољуба ЈовановиИа; Задаци нов& власти. 95



АПФ, 1/1987 — мр Мирјана Стефановски, Земљорадничка левица Драгољуба Јовановићаи пигање државног преуређења Краљевине Југославије (стр. 94—105)и југословенства" и подвлашћивање хрватског народа, њени прваци су већ тада поставили потребу решења хрватског пита- ња као императивну, a проблем државног преуређења као претходан. Уверени да ce држава „мора уредити тако да ce Хрвати и Словенци задовоље као посебне националне групе" — јер „док ce то не учини, ма шта да почнемо увек ће искрсава- ти национално питање" — и да полазна тачка мора бити нај- мање онај степен аутономности који су Хрвати имали y окви- ру Аустро-Угарске, изјаснили су ce за федеративно уређење заједничке државе(8). Додуше, као плод лагане еволуције, пос- тупно напуштање крутих унитаристичких позиција, или бар њихово темељно преиспитивање, постајало je y то време све изразитије и y кругу водећих српских политичара. Али су пр- ваци земљорадничке левице, тежећи да ce прикажу подобни- јим савезником y очима вођства ХСС, наспрам њихове уздр- жаности настојали да што више истакну своју федералистичку оријентацију. Тако je њихово опредељење за федерализам до- било велики публицитет y јавности и привукло пажњу поли- тичких кругова не само y земљи него и ван ње поводом про- цеса групи левих земљорадника на челу са Д. Јовановићем пред судом за заштиту државе септембра 1932(9). A поводом Загре- бачких пунктација — Резолуције Сељачко-демократске коали- ције од 7. новембра 1932. y којој je био истакнут y државно- правном смислу доста дубиозан захтев за враћањем на 1918. годину „као исходну точку" и y погледу новог државног уре- ђења искључен унитаризам без разјашњења о којем типу сло- жене државне организације би ce радило, но са неким недовољ- но одређеним формулацијама које допутптају и чак наговешта- вају лабавији облик државне заједнице но што je класична федерација(10) — израдили су y форми летка један проглас y коме су изјавили да прихватају жеље и тежње хрватског наро- да изречене y Резолуцији као „базу за преговоре" о будућем уређењу државе(И).Али и поред тога што ce земљорадничка левица кроз ова и доцнија иступања веома ангажовала на остварењу споразума којим би било решено хрватско питање, што je показивала вели- ку готовост да удовољи хрватским захтевима и чак y време непосредно пред закључење Споразума Цветковић-Мачек изјав- љивала да „решење хрватског питања има да ce прими онако какво га Хрвати поднесу и с каквим они буду задовољни"(12),(8) Ibid. Прваци землорадничке девице су и раније, y оквиру Групе за социјадну и кудтурну акцију, иступали са крнтикама централистичког уређења државе. Тако ce y алманаху ове групе још 1925. М. Арсић залагао за федерализацију земље y смислу изна- лажења неког компромнса између унитаризма и федерализма y виду широке аутономности покрајина блнске положају федералних јединица. (М. Арсић, Унитаризош и федерализам. Како ce поставља и како ce има решити српско-хрватски спор, Генерација пред ства- рањем. Алманах једне групе, Београд, 1925, стр. 138—150).(9) Т. Ctojkob, Опозиција y време шестојануарске диктатуре 1929—1935, Београд, 1969, стр. 181—183.(10) Текст Резолуције СДК од 7. XI 1932. — АЈ, Збирка Хинка Крнзмана (у да- љем тексту 84), кутија 2.(11) Истина о Загребачкој резолуцији, недатиран летак са потписом „Земљорадници из Србије” — АЈ, 84—2.(12) Излагање С. Живковића на земаљско] конференцији земљорадничке левице y Београду 31. XII 1939. — наведено према А- Јовановић, Политичке успомене, књ. V, стр. 276—279.96



АПФ, 1/1987 — up Мирјана Стефановски, Земљорадничка левица Драгољуба Јовановнћаи шгтање државног преуређења Краљевине Југославије (стр. 94—105)не само да су њени прваци били искључени из преговора, већ ни након остварене нагодбе, нити су узети y обзир за влада- винску комбинацију, нити им je омогућено да учествују y креирању владине политике, иако je Земљорадничка странка у влади имала свог представника(13). Премда су грађанска вођ- ства уочавала да политика Драгољуба Јовановића y основи тежи да спречи одливање сељачких маса, које су ce удаљавале од старих политичких странака и чије je дубоко незадовољство претило све већим ширењем комунистичког покрета на селу(14), ипак. су им ce његови погледи и иступи чинили превише ради- калиим. Резервисан према његовом политичком раду био je и сам Мачек, кога je земљорадничка левица вазда истицала као свог главног савезника(15), док ce вођство Савеза земљорад- ника — посебно од када je y току преговора између Цветкови- ћа и Мачека крајем јуна 1939. умро шеф странке Јован Јова- новић, a вођство преузео Милан Гавриловић, стожер србијан- ске деснице y странци — старало да што више сузбије утицај левице, изолује je и одстрани и огради ce од њеног деловања, видећи y њеном радикализму и сметњу за учешће y власти(16).Упркос томе земљорадничка левица ce y прво време по образовању владе Цветковић-Мачек држала сасвим лојално, уздржавајући ce од критике, величајући Споразум као исто- ријско дело које je y одсудним тренуцима учврстило државу, истичући свој допринос y изграђивању духа и политике српско- -хрватског споразумевања и наглашавајући готовост да ce и сама ангажује на оживотворењу Споразума(17). Но, убрзо Дра- гољуб Јовановић почиње y својим јавним иступањима све чеш- ће да наговештава да српски народ y влади не представљају његови прави представници, да je због тога још увек отворено српско питање, које ће остати нерешено све док y владу не уђу прави представници Срба(18), као и да ће постигнути Спо- разум моћи да буде остварен тек. онда када га прими и по- дупре српски народ организован y сељачки покрет какав из- грађује земљорадничка левица(19). Након више безуспешних покушаја y јесен 1939. да ce са вођством Земљорадничке стран- ке око Милана Гавриловића изнађе неки компромис и тако(13) Ibid, crp. 278—279.(14) Извештаји иностраних дописника о процесу трупи девих земљорадника повем- бра 1932. — Т. Стојков, ор. oit., стр. 183; И. Рибар', Политички заппси, Београд, 1952, IV, стр. 151; Исти.Лз моје политичке сурадње (1901—1963), Загреб, 1965, стр. 287.(15) Извешта; X. Рипке о разговору са Мачеком y Загребу 4. V 1936. — видети напомену 3 (стр. 244, 252); „Обзор”, 8. 11. 1940.(16) Говор Д. Јовановићо. rid збору Блока народног споразума y Аранћеловцу 9. 1 1938. — АЈ, 80-31—151—(513—518); „Политички вијесник", бр. 1Д1, Загреб, јуни 1939. — A VII, П-17, к. 21, бр. per. 7/4—(1—8); Излагање С. Живковића на земаљској конференци- ји земљорадничке левице. 31. XII 1939; Резолуција са земаљске хонфгренције земљорад- ничке левице 31. XII 1939. — АЈ, Фонд Централног пресбироа — ЦПБ (у даљем тексту: 38), к. 95, арх. јед. 227; Зашто организујемо нову сељачку сгранку, брошура земљорад- ничке левице од 5. III 1940.(17) Поздрав Споразуму!, летак првака земљорадничке левице Ј. Јовановића од 28. VIII 1939; Изјава Д. Јовановића новинарима 8. IX 1939. — „Хрватски дневник”, 9. IX 1939; „Хрватски дневник" 19. IX 1939; Говор првака земљорадничке. левице II. Малетића на земљорадничком збору y Мартинцима 14. X 1939. — „Јутарњи лист”, 15. X 1939.(18) Говор Д. Јовановића y Крагујевцу I; X 1939. — Д. Јовановић, Политичке успомене, књ. V, стр. 214; Говор д. Јовановипа на земљорадничком збору y Мартинцима 14. X 1939. — „Јутарњи лист", 15. X 1939.(19) Говор Д. loeanoiniha y Београду 15. IX 1939. — Д. Јовановић, Полшичке успо- мене, KiB. V, стр. 199. 97



АПФ, 1/1987 — мр Мирјана Стефановски, Земљорадничка левица Драгољуба Јовановићаи питање државног преуређења Краљевине Југославије (стр. 94—105)оснажи и учврсти утицај левице y странци и кроз учешће y креирању званичне страначке политике обезбеди и сразмерно учешће y власти, међу првацима земљорадничке левице била je сазрела одлука да ce иде на отворени раскид(20). На то je утицала и овакву одлуку свакако убрзала и околност да je Земљорадничка странка својим учешћем y влади делила одо- ворност за расписивање веома непопуларних сенатских избора, гушење децембарских демонстрација y Београду, полицијски терор и прогоне којима je праћено и доношење реакционарне уредбе о интернацији. Далеко од власти, нису смели да дозво- ле да изгубе и глас опозиционарства и критику режима пре- пусте радакалима и демократима, чију су укорењеност на срп- ском селу тежили да сузбију и наследе. Но, не треба занема- рити ни лични моменат — дуготрајно ривалство Гавриловића и Јовановића за примат y странци и амбиције Драгољуба Јо- вановића да сам води странку, да ce нађе на челу једног моћ- ног покрета, његову суревњивост, самољубље и непристајање да ce помири са подређеном улогом(21).Први корак било je сазивање земљорадничке конференци- је 31. децембра 1939. на којој je усвојена Резолуција којом je осуђен рад вођства око Милана Гавриловића и оспорено им право да представљају странку. Наглашено je да ce не сме дозволити да ce земљораднички покрет даље компромитује учешћем y влади и да ce зато мора одстранити монополисање вођства и утицај десног крила(22). Како je овај покушај да ce овлада вођством странке остао без успеха, прваци земљораднич- ке левице су на састанку 25. фебруара 1940. одлучили да исту- пе из Савеза земљорадника и приступе стварању засебне стра- начке организације(23), те су на оснивачком конгресу y Београ- ду 17. марта 1940. образовали нову Народну сељачку старнку(24). Тумачећи ово одвајање, премда су оштро осуђивали званич- нике Савеза земљорадника за политику коју воде y странци и y влади, издвајали су Хрватску сељачку странку и самог Ма- чека, сваљујући сву одговорност за политику владе на Чубри- ловића и Југословенску радикалну заједницу(25). Штавише, оптуживали су вођство да je увек било противно споразуме-(20) Излагање С. Живковиђа на земаљској конферениији земљорадничке лгвице v Београду 31. XII 1939.(21) Недатирана белешка Ј. Јовановића о поједшшм страначкпм првацима и свом могућем насдеднику на положају шефа странке — АЈ, 80—32—153—(467—469); Извештај X. Рипке о разговорима y Загребу и Београду 3—8. V 1936. — видети напомену 3 (стр. 244); И. Рнбар, Политички записи, Београд, 1949, П, стр. 201, 1951, III, стр. 186.(22) Резолуција са земаљске конференције земљорадничке левице v Београдк 31. XII 1939. — АЈ, 38—95—227.(23) Саопштење са састанка групе Драгољуба ЈовановиЈга y Seoipady 25. II 1940. — AJ, 38—95—227. Саопштење je објављено y дневним листовнма: „Загрсбачки лнст". 25. II 1940; „Политика"', 27. II 1940. и др.(24) Извештај Централшп пресбироа о оснивању Народна сељачке странке, Београд, 17. III 1940. — АЈ, 38—95—227; Народна сељачка странка. Основна начела — Програм — Статуг, Београд, 1940. У Извршни одбор нове странке, ушли су сви истахнути првацп земљорадничке левнце: Арагољуб Јовановнћ, Душан Богдановић, Нинко ПетровиН, Милош Милошевић, Светислав Живковић, Никола Бопић, Живота Бермановић, Небојша Малетић и другн. О изднајању земљорадничке левице из Савеза земљорадника видети: Б. Петра- новић, Оснивање Народне сељачке странке (НСС), Годшпњак града Београда, XXV/1978, стр. 303—310.(25) Изјава Д. Јовановића од 27. II 1940. — „Јутарњи лист”, 28. II 1940; Земљорад- ницима митровачког среза и околине, летак Н. Малетића из фебруара 1940; Зашто орга- низујемо пову сељачку странку.98



АПФ, 1/1987 — мр Мирјана Стефановски, Земљорадничка левица Драгољуба Јовановићаи питање државног преуређења Краљевине Југославије (стр. 94—105)вању с Хрватима, a да ce политици споразума приклонило само да би ce Мачек компромитовао и тако осујетило решавање хрватског питања(26). Упоредо су наглашавали да нова странка једним од најбитнијих својих задатака и даље сматра рад на оживотворењу Споразума Цветковић-Мачек(27), a борбу за ново државно уређење ооновано на савезном начелу и принципу самоопредељења народа уткали су y темеље новог страначког програма(28), да би најзад, у. својој првој. званичној Резолу- цији и отворено изашли са захтевом да буду заступљени y новој влади(29).Требало би зато утврдити y каквој ce светлости овај рас- цеп y Земљорадничкој странци приказује с обзиром на два најкрупнија унутрашњеполитичка питања y то време — питање концентрације и питање процедуре даљег државног npeypefee- ња — од чијег би решења директно зависио исход започетог процеса федерализације земље. Наиме, y оновременим политич- ким круговима су ce поводом оснивања НСС јавили гласови да расцеп y редовима земљорадника треба приписати Мачековом утицају и да je то повезано са тежњом ХСС да ce, уместо образовања концентрационе владе, што je захтевала опозиција y Србији, y кабинет уведу вође малих политичких група и ванстраначки политичари као представници Срба, што би хр- ватским министрима омогућило да y влади задрже пресудну улогу(ЗО). Доиста, y току маја и јуна 1940. y загребачким листо- вима je наговештавана могућност да ce влада прошири тако да уђу представници оиих србијанских странака које прихвата- ју споразум, стоје на федералистичком становишту и желе да подупру политику владе Цветковић-Мачек. — Народне сељачке странке Драгољуба Јовановића и демократске левице — као и црноторских федералиста(31). Истовремено je наглашавано да je признање Споразума предуслов за концентрацију, која ce не може остварити ако не пружа јамство да ће преуређење државе бити споразумно окончано(32). Да није без основа повезивање издвајања земљорадничке левице из Савеза земљорадника са Мачековим утицајем, указује и коментар којим je y „Хрват- ском дневнику" као званичном органу ХСС оно пропраћено и који ce може схватити као подстицај групи Драгољуба Јовано- вића за оснивање засебне страначке организације. У њему je, додуше не сасвим отворено, али ипак недвосмислено, наговеш- тено да би нова странка, уколико би имала успеха y пропаги- рању Споразума међу Србима, могла постати онај партнер Хрватској сељачкој странци кога би она примила као легитим- ног представника српског народа(33). Такође, веома je инди-(26) Зашто организујемо нову сељачку сгранку.(27) Изјава Д. Јовановића од 71. II 1940. — „Јутарњи лист", 28. IL 1940.(28) Народна сељачка странка. Основна начела — Програм ' — Статут.(29) Резолуција Главног одбора НСС из маја 1940. — Јовановић, Полатичке ус- помене, књ. VI, стр. 96—97.(30) Извештај дописника ЦПБ-а из Загреба за фебруар 1940. — АЈ 38—16—54; П6- водом концентрације — „Српски глас", 9. V 1940.(31) Обзор, 1. V 1940; „Економска политика", 15. VI 1940.(32) Обзор, 1. V 1940; „Обзор", 25. V 1940.(33) „Хрватски дпеввик”, 28. II 1940. 99



АПФ, 1/1987 — мр Мирјана Стефановски, Земљорадничка левица Драгољуба ЈовановиНаи питање државног преуређења Краљевине Југославије (стр. 94—105)кативна чињеница да je само дан након што je објављено са- општење земљорадничке левице о иступу из Савеза земљорад- ника, са хрватске стране истакнута разлика која y кључном питању процедуре даљег државног преуређења постоји између Милана Гавриловића и првака земљорадничке левице — да насупрот Гавриловићу, који je за то да ce пре скушптинских избора и коначног решавања образује српска јединица на читавој територији ван Бановине Хрватске и Дравске бано- вине, левица дели став ХСС да ce о српској јединици решава тек при дефинитивном обликовању новог устројства државе(34).Међутим, након реконструкције владе y коју je уместо Б. Максимовића ушао Антон Корошец, вођа Словенске људске странке и један од главних стубова режима, чиме je и питање концентрације било одложено, y хрватској штампи постаје све видљивији преокрет y односу према Народној сељачкој стран- ци. Тако већ крајем јула 1940. „Обзор" пише да вођство Се- љачко-демократске коалиције „не може политички сурађивати са дром Јовановићем који пропагира оснивање фронте радног народа града и села", да сарадњу са њим одбацују и представ- ници традиционалних српских опозиционих странака и да ње- гова странка не само да нема присталице међу Хрватима и Словенцима, већ ни y Србији не представља знатнију снагу(35). Затварање перспективе уласка y владу свакако je утицало да ce прваци Народне сељачке странке убрзо почну одрицати савез- ништва са ХСС(36), при чему je ово удаљавање упоредо било подстакнуто и све ширим незадовољством усмерењем владе и y унутрашњој и у спољној политици, за које je билб јасно да га подржавају и носе хрватски министри. Поводом годишњице Споразума Народна сељачка странка je иступила не само са критиком владине привредне и социјалне политике, спољнопо- литичке оријентације и унутрашње управе, уз наглашавање сада одговорности и вођства ХСС, већ и са критиком начина на који je постављен проблем државног уређења(37). За Споразум Цветковић-Мачек je речено да je склопљен без учешћа и без пристанка представника српског народа и да je од стварања Бановине Хрватске „трагична разлика само y томе што сада y хрватским крајевима наредбе за терор долазе из Загреба, a не више из Београда". Такође, да су Споразумом задовољени само хрватски интереси, a запостављени интереси других на- рода и покрајина, јер уместо да ce читава држава преуреди на федеративној основи, хрватски политичари, спречавајући ства- рање и других јединица, стално истичу све нове и нове захтеве за проширењем територијалног обима и компетенција Банови-
(34) „Обзор", 26. II 1940.(35) „Обзор", 30. VII 1940.(36) Промена држања првака HCC тумачена je на хрватској страни увиђањем Д. Јовановића ,,да му његово позивање на везу са дром Мачеком не доноси оног политич- ког успјеха који je очекивао”, те да од своје нове оријентације очекује више пробитка. — „Обзор", 8. XI 1940.(37) Народна сељачка странка о годишњици para и Споразума, Београд, септембар 1940.100



АПФ, 1/1987 — мр Мирјана Стефановски, Земљорадничка девица Драгољуба Јовановићаи питање државног преуређења Краљевине Југославије (стр. 94—105)не Хрватске(38). Те тврдње, међутим, нису биле нове, већ ce њима група Драгољуба Јовановића само придружила све изра- зитијем оспоравању правца којим je, склапањем нагодбе између ХСС и режима, залочет и усмерен процес државног преуређења.Главне контуре свог концепта новог државног устројства прваци Народне сељачке странке су изразили y страначком програму из марта 1940(39), при чему су утлавном иреузете и разрађене основне мисли садржане joui y програмском Спису 
Задаци нове. власти из 1932. Политички карактер ових докуме- ната, који самим тим није налагао исцрпност излагања уставне материје, нити давање дорађених и прецизних решења и терми- нолошку усклађеносг, не дозвољава јасно правнотеоријско од- ређење облика државног уређења који ce y њему предвиђа. Премда je декларативно ново уређење опредељено као федера- листичко, његова правна природа остаје спорна. Оно што оспо- рава придавање својства федералних јединица трима земљама које ce као националне државе предвиђају y изложеном кон- цепту, јесте једнодомна структура централног парламента, чи- њеница да оне као такве не суделују y вршењу савезне законо- давне и уставотворне власти, односно да y оквиру централног законодавног тела није обезбеђено представништво земаља као таквих, што ce по правилу узима као основно мерило разгра- ничења правних појмова федералне јединице и политичко-тери- торијалне аутономије. Проблем je ипак замагљен тиме што није јасно да ли би ce будући уставотворац, обезбеђујући на друге начине одређену заступљеност посебних јединица y про- цесу одлучивања о виталним питањима заједнице, старао да ублажи овај недостатак. Наиме, y програмским поставкама није оиредељен састав и начин одлучивања у уставотворној скупштини, нити y другим централним органима власти, на првом месту врховном државном суду, као ни процедура ус- тавних промена. Такође, делимична коректура могла би бити извршена путем изборне геометрије. Најзад, већ je y изложе- ном програму предвиђено извесно, мада недовољно разјашње- но, учешће посебних јединица као таквих y одлучивању о неким уставним и појединим питањима из савезне законодавне надлежности(40). Додајмо и то да je, управо y време када су прваци земљорадничке левице израђивали свој програм, прав- на наука y Србији почела оспоравати схватање по коме je ус- танова горњег дома нужност и аксиом федерације(41).С друге стране, више елемената не дозвољава поуздано дефинисање овог концепта као унитаристичког, с високим(38) Ibid. Видети и коментаре загребачке штампе „Хрватски дневник", 6. XI 1940; „Обзор”, 8. XI 1940.(39) Народна. сељачка странка. Основна начела — Програм — Сгатут.(40) Тако програм HCC предвиђа суделовање земаљских влада y опредељивању ауто- номног положаја историјских покрајина, изради привредног плана за поједине гране прив- реде, утврђивању основа социјалне политике и здравственог старања.(41) I. Борђевић, Основна питања федералне државе, Београд, 1940, стр. 18—21, 75 —19. Чини ce да je концепт једнодомног парламента y држави преуређеној на федератив- ној основи y то време заступао и Слободан Јовановић. (Југословенсгво y tipouiaocru и бу- дућности, предавање C. Јовановића одржано y Српском културном клубу 4. XII 1939. — „Српски глас", бр. 4. од 7. XII 1939; C. Јовановић, Југословенска мисао — „Српски глас", бр. 8. од 4. I 1940). 101



АПФ, 1/1987 — мр Мирјана Стефановски, Земљорадничка левица Драгољуба Јовановиђаи питање државног преуређења Краљевине Југосдавије (стр. 94—105)степеном децентрализације. На првом месту ту je постојање изворне законодавне надлежности земаљских сабора, искључи- ве y одређеном круту послова — јавна безбедност, судство, култура и просвета, и мешовите — y области саобраћаја и веза, привреде, рада и радних односа и социјалног старања(42). За- тим, није предвиђен надзор централних власти над законодав- ном делатношћу земаљских сабора(43), већ чисто федералистич- ки институт оцене уставности и законитости и решавања суко- ба надлежности од стране врховног државног суца, који je, наспрам мреже земаљских судова, предвиђен као једини цен- трални судски орган. При томе, околност да читав систем су- дова од првостепених до апелационих и касационих припада искључиво посебним једаницама, битно појачава федералистич- ко обележје овог концепта. Даље, y посебним јединицама поред земаљских није предвићено постојање и посебних органа цен- тралне власти(44), нити ce помиње икаква могућност утицаја централне власти на образовање земалхжих органа. Ту ce, ме- ђутим, поставља питање улоге монарха, које остаје неразјаш- њено, јер премда je речено да ce „признаје постојећи облик владавине", y програму ce не помиње ништа што би иоле ос- ветлило природу тог монархијског федерализма. Уставотвор- ној скупштини која je дефинисана као суверена остављено je да одлучи о облику владавине. И најзад, образовање посебних јединица предвиђено je на националној основи, као израз права народа на самоопредљење. Српски, хрватски и словеначки национални индивидуалитети били би темељ територијалног омеђавања посебних јединица, критеријум за њихово терито- ријално разграничење. Замишљене као националне државе, те посебне јединице свакако би обезбеђивале и појачавале претеж- ност федералистичких обележја.Тежња да y новом државном уређењу свој израз нађу и традиционалне посебности историјских покрајина унела je из- весну „асиметрију" y федералистички концепт земљорадничке левице. Наиме, предвиђено je да историјским покрајинама ко- је ce за то буду изјасниле, буде обезбеђен аутономан положај, било y оквиру једне од земаља, било y облику посебне једи- нице. На такво тумачење лапидарне формулације да ће ce „раз- граничење и обим послова одредити y договору са земаљском 
или са централном владом" (подвукла М. С.) упућују стано- вшпта која су била изражена y ранијим програмским списима(42)У искључнвој надлежности централних органа власти остали би послови одбране земље, спољне политике и спољне трговине. Тежња да ce удовољи хрватским захтевнма нашла je израза y решењу да војни обвезници оних земала које ce за то определе служе војску y cBojiiM земљама. Такође, обезбеђује ce финансијска самосталност посебних једи- ница/ при чему ce шггање финансирања може решити само уз сагласност земаљскпх власти.(43)У гаггању надзора централне власти над радом земаљских органа програм из 1940. напушта решење предвиђено y Задацима нове власти да председништво владе ,,руко- води ПОЛИТИЧК1Ш надзором од општег значаја”. Осим тога, изостала je формулација да централна влада одређени круг послова, изреком набројан, „поверава“ земаљским владама. што са још неким битним одступањима указује да су ce творци програма из 1940. дос- ледно старали да изоставе све оно што би оспоравало федералистичко обележје њиховог концепта.(44) И y овом питању je y програму из 1940. напуштено решење усвојено у Задаци- ма нове власти — да за везу са земаљским владама централна власт има код сваке земаљ- ске владе своје делегације.102



АПФ, 1/1987 — мр Мирјана Стефановски, Земљорадничка левица Драгољуба Јоваковиба 'и питање државног преуребења Краљевипе Југославије (стр. 94—105)земљорадничке левице — да ће Вардарска и Пиринска Македо- нија, по уједињењу са Бугарском, добити посебан статус, по елаборату „Шеснаест тачака" и да „ако ce нека велика историј- ска покрајина плебисцитом за то изјасни, она ce може, y до- говору са трима главним земљама, организовати као посебна земља", по „Задацима нове власти". При томе би степен ауто- номности појединих историјских покрајина био различит, y зависности од „њихове животне снаге". Али ни оне које би ce евентуално образовале као посебне јединице не би по положају могле бити изједначене са земљама, што представља одступање y односу на раније програмске списе. Горња граница степена њихове самосталности одрећена je појмом „уже аутономије", но конкретније опредељење тога појма није садржано y прог- раму. Али би Бутарска свакако, по укључењу y југословенску државну заједницу, добила једнак статус са осталим трима земљама(45).Став о уважавању традиционалних посебности историј- ских покрајина при изграђивању новог државног устројства, који претпоставља очување њихове целовитости, логично ce исказује као коректив строгом провођењу критеријума нацио- налне припадности становништва при територијалном омеђава- њу посебних јединица. По том еје овај програм неспојив са примањем стварања Бановине Хрватске као прве степенице ка коначном преуређењу државе, јер су по Споразуму Цветковић- -Мачек хрватској јединици били припојени знатни делови те- риторије Босне и Херцеговине и западни део Срема. Признање Споразума значило je зато делимично одрицање од програмског става о аутономности историјских покрајина, што потврђују и доцнија казивања Драгољуба Јовановића да би при територи- јалном разграничењу српске и хрватске јединице земљораднич- ка левица пристала на припајање Бачке и Барање и читаве Врбаске бановине Хрватској(46). Искључујући те крајеве, нај- вероватније би ce аутономни положај унутар српске јединице тражио за Црну Гору, Македонију и преостале делове Војводи- не и Босне и Херцеговине(47), чиме je Народна сељачка странка y основи стала на становиште о тројној федерацији, које je временом преовладало међу српским грађанским политичарима.

(45) Захтев за уједињењем са Бугарском и спољнополитичким наслоном на CCCP присутан je y низу иступања првака земљорадничке левице.(46) Д. Јовановић, Политичке. успомене, књ. V, стр. 299.(47) Народна сељачка странка о годишњици para и Споразума; Д. Јовановић, Поли литичке успомене, књ. V, стр. 304—306. 103



АПФ, 1/1987 — мр Мирјана Стефановски, Земљорадничка левица Драгољуба Јовановићаи питање државног преуребења Краљевине Југославије (crp- 94—105)Mr. Mirjana Stefanovski,Assistant of the Faculty of Law in BelgradeFARMERS’ LEFT OF DRAGOLJUB JOVANOVIC AND THE ISSUE OF STATE REFORM OF THE KINGDOM OF YUGOSLAVIASummaryThe Farmers’ Left appears in the first years of the monarch dictator ship (in pre-war Yugoslavia) as a political group of independent views and ideas. While forming a conception of creating a powerful peasant movement among the Serbs, which, as was the case -with the Croatian Peasant Party, shall advocate Serbian national interests and act as an equal partner to that Party in the negotiations for settling the national question, its leaders have quite early incorporated into the foundations of their political program the national and state-legal component. Since they wanted to be partners with the leadership of the Croatian Peasant Party, they also wanted to be such an ally in the conflict over the state reform. As a result of these endeavours the concept emerged of the state order of the movement which amounted to particular, although not entirely defined, attempt of settlement of national and traditional specificities of the historical provinces within federalist and autonomist frameworks.The basic charateristics of such a concept, which is otherwise expressed in the program documents, which does not permit clearer legal-theoretical specyfying of the wanted form of state order, are the following: on the one hand, in spite of all essential federalist characteristics, the representation of particular units as such within the framework of the central legislative body is not ensured, and, on the other hand, the autonomy of various degrees is envisaged, both within the framework of individual countries, and in the form of specific units. However, territorial delimitation of the regional unit of Croatia (banovina) under the Cvet- ković—Maček agreement, followed by further Croatian territorial claims, provoked departure by the leaders of the Farmers' Left from the attitude of preserving of entirety of historical provinces; they have also abandoned the idea that some of them may be formed as separate units, outside the framework of the three national states, namely Serbian, Croatian and Slovenian.
Mr Mirjana Stefanovski,assistent à la Faculté de droit à BelgradeLA GAUCHE AGRARIENNE DE DRAGOLJUB JOVANOVIC ET LES REFORMES POLITIQUES DU ROYAUME YUGOSLAVERésuméDans les premières années du régime de la dictature monarchique, la Gauche agrarienne s’etait constitutée en tant que group politique ayant des opinions et des positions politiques indépendantes. Reflétant le désir de former un puissant mouvement des paysans serbes qui, à l’image du Parti paysan croate, représenterait les intérêts nationaux serbes et jouerait un rôle important dans les négociations pour la solution de la „question nationale", les dirigeants de ce groupe ont rapidement inclus les éléments national et constitutionnel dans les fondements de son programme politique. Orientés vers l’alliance avec la directions du Parti paysan croate, ils se sont efforcés d’apparaître comme des partenaires fiables également dans les débats sur les réformes politiques. Par conséquent, ils ont adopté la conception du régime politique qui tâcherait de concilier les spécificités nationales et traditionnelles des provinces historiques dans un cadre fondé sur les principes de fédération et d’autonomie. Cette con104



АПФ, 1/1987 — мр Мирјана Стефановски, Земљорадничка левида Драгољуба Јовановићаи питање државног преуређења Краљевине Ј-угсславије (стр. 94—105)ception figure dans les programmes d’action ce qui empêche une qualification théorique précise du sistème politique préconisé. On peut toutefois dégager ses caractéristiques suivantes: d’un, côté, malgré les caractéristiques fédérales bien prononcées, elle n’assure pas la représentation des unités fédérées au sein de l’organe législatif central, et d’autre côté, elle prévoit une autonomie à plusieurs degrés, telles que des états fédérés et d’autres unités administratives. La délimitation territoriale du Banat croate au terme de l'Accord Cvetkovié—Mačok, ainsi que de nouvelles revendications territoriales des Croates, ont forcé les dirigeants de la Gauche agrarienne à s’écarter de la conception initiale relative à la sauvegarde de la totalité des provinces historiques et à abondonner l’idée de la formation de certaines unités hors du cadre des trois états nationaux'— serbe, croate et Slovène.
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