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Daniel Slavík 

SRBSKÁ MENŠINA V BÁNSKÉM CHORVATSKU 

V LETECH 1881-1914 

Má práce přibližuje srbskou meněinu v Chorvatsku v ob

dobí, v němž se postupně formuje jako samostatná politická 

entita. Podmínky pro rozvoj její národní svébytnosti byly 

ovlivňovány a determinovány řadou vnějěích i vnitřních fak

torů. Ty souvisely s charakterem její sociální struktury i 

s předpoklady pro rozvoj národního vědomí chorvatských Srbů 

(které se ve spojení s chorvatským územím vyznačovalo spe

cifickými lokálními rysy). při obraně své národní identity 

se místní Srbové ocitali v konfliktu s nacionálně uvědomě

lou částí chorvatského národa. Podmínky srbské národní exi

stence byly přitom do značné míry závislé na přístupu vlád

ních kruhů z Bánského Chorvatska i vlastních Uher,do jejichž 

kontroly spadala jak politická, tak i sociální sféra. Posou

zení významu srbské meněiny v prostoru Bánského Chorvatska 

tak zahrnuje nejen její celkovou početnost ,rozmístění a 

sociální strukturu, ale také vazby na vládní kruhy a chor

vatskou národní opozici. V korelaci jejich zájmů se zájmy 

srbské meněiny totiž docházelo k formování předpokladů a 

záruk pro srbský národní rozvoj. 

časové vymezení této práce je na začátku ohraničeno ro

kem 1881, kdy doělo k připojení přilehlé části Vojenské Hra

nice k území Chorvatska pod civilní správou. přímým důsledkem 

byl značný nárůst srbského podílu na populaci Bánského Chor

vatska. Srbové z dotyčných vojenských území byli vytrženi ze 

stavu politické i ekonomické nehybnosti, spjaté s tradicí a 

systémem v Hranici. (Spíěe se ale jednalo o započetí řady 

změn dotýkajících se celé hraničářské společnosti.) Právě v 

roce 1881 eskalovala srbská otázka v rámci zmíněného regio

nu!~rvní světová válka pak do začné míry přinesla přeruěe
ní dosavadního vývoje. Nemohly působit mnohé společenské a 

~ 
politické organizace chorvatských Srbů, byly položeny zákla-

1 
dy pro vznik Jugoslávie~ 
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Ve své práci jsem se omezil hlavně na sekundární lite

raturu. Některé otázky jsou v ní nedostatečně podchyceny. 

příčinou je jednak jejich nedostatečná propracovanost sou

dobým bádáním (především v případě sociální problematiky), 

ale také selektivní přístup autorů v rámci mnou použité li

teratury. Týká se to informací o vnitřním vývoji v orgánech 

srbské církevní autonomie a také v srbské straně chorvatsko

vojvodinských radikálů, které jsou poměrně obecné v případě 

období devatenáctého století. Celkový objem získaných po

znatků však umožňuje vytvořit dostatečně celistvý obraz srb

ské národní emancipace v Bánském Chorvatsku. Přitom jsem se 

nezabýval bezprostřední srbskou kulturní tvorbou a folklo

rem. Důraz jsem zaměřil hlavně na srbská sociální a poli

tická specifika. Některé druhotné problémy jsem podal čás

tečně zjednodu~eněinapř.otázku zákonných norem týkajících 

se srbského školství. příčinou je značná složitost této pro

blematiky. 

Česky psaná literatura či spíše práce českých autorů se 

přímo srbskou menšinou nezabývají. Jenom řeší některá dílčí 

témata s ní spjatá. Důvodem je jejich orientace na vazby 

srbské a chorvatské pokrokové mládeže s českým prostředím. 

Hlavní pozornost věnují zejména osobě a působení Stjepana 

Radiée. Širší záběr má souborná práce od Václava Žáčka a 

kolektivu autorů z roku 1975 "Češi a Jihoslované v minulos

ti".3 Obsahuje ale poměrně málo informací o chorvatských 

Srbech. Detailnější sondou je příspěvek Františka Hlaváčka 

o jihoslovanské mládeži, kde vedle již zmiňované postavy Ra

diée sleduje v omezené míře i politický vývoj v Chorvatsku 

na přelomu devatenáctého a dvacátého století.~ Z rámce po

měrně obecných informací nevybočují ani "Dějiny Jugoslávie" 

z roku 1970 s hlavním autorem Václavem Žáčkem. Ucelenější 

pohled nabízí práce autorského kolektivu Miroslava Tejchma

na, Pavla Hradečného a Miroslava Šestáka z roku 1996 "Histo

rické souvislosti rozpadu Jugoslávie". Rovněž zde vzhledem 
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k šíři záběru není rozsah a hlavně hloubka zpracování pří

liš veliká. Přesto umožňuje seznámení se s elementárními 

problémy spjatými se srbskou menšinou (byť uvádí i některé 

d ' k b'l"d' ) S 1//, v v, h bl t'k lS uta l nl u aJe . Ve vetslm rozsa u se pro ema l ou 

chorvatských Srbů zabývají "Dějiny jihoslovanských zemí" od 

Miroslava Šestáka a autorského kolektivu z roku 1998. Prob

lémpředstavuje roztroušení předmětných informací do řady 

kapitol, rozdělených z teritoriálního hlediska. Výklad pro

to není souvislý.G O obou posledně zmiňovaných pracích lze 

říci, že umožňují elementární seznámení se s danou proble

matikou. Vzhledem k šíři svých tematických vymezení ale ne

zprostředkují hlubší vhled. Na příklad informace o institu

ci srbské církevní autonomie, o obsahu "Srbského zákona" a 

o činnosti tamních srbských politických stran jsou značně 

omezené a čtenář si tak může o nich vytvořit jen torzovitý 

a relativně povrchní obraz. 

V srbské a chorvatské literatuře spjaté s touto pro

blematikou dlouho chyběla ucelená práce systematicky se za

bývající srbskou menšinou v Chorvatsku. Autorem první tako

vé monografie je chorvatský historik srbského původu Drago 

Roksandié. Jeho "Srbové v Chorvatsku" z roku 1991 mapují 

údobí od středověkých prvopočátků až po nedávnou současnost. 

Problémem je však primárně popularizační zaměření publikace, 

nejde příliš do hloubky. ~ada údajů má spíše ilustrativní 

charakter. Roksandiéova práce proto netvoří potřebnou zá

kladní bázi, spíše slouží k všestrannému elementárnímu obe

známení se s touto problematikou a jako zdroj některých 

údajů specificky doplňujících poznání. (Podnětné jsou např. 

V k ' k' k db' hO' ř ne tere uaz y z o ovyc pramenu.) 

Prvním potřebným propracovaným dílem je monografie 

srbského historika Vasilije Krestiée, dokončená a vydaná v 

roce 1991 v srbském a v roce 1997 v anglickém jazyce. Práce 

zachycuje období 1848-1914, co do obsahu a hloubky je prv

ním uceleným zpracování dějin srbské menšiny z Bánského 
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Chorvatska. Krestiéova "Historie Srbů v Chorvatsku a Slavo

nii" je ale negativně ovlivněna autorovým ideovým přístupem, 

i když on sám v úvodu své knihy deklaruje snahu o pravdivé 

k ~ b ~ d ~ bl . k 8IV ~ . a ne ontroverznl zo razenl ane pro ematl y. Prace Je apo-

logeticky pojatá. Hlavní zdroj konfliktu Srbů a Chorvatů 

spatřuje především v chorvatské neochotě souhlasit s přemě

nou Chorvatska v srbochorvatský stát, založený na paritním 

sdílení obou státních tradic. Právě toto může podle Kresti

ée jedině zachránit tamní Srby před postupnou asimilací 

Chorvaty. Jakýkoliv prochorvatský ústupek zde považuje za 

škodlivější než přímou negaci srbské identity, nebot přispí

vá k tiché asimilaci: Autor se přitom ve svém výkladu vy

hýbá dokladům opačných extrémů ze srbské strany, propagandě 

negující samu existenci chorvatského národa, která bránila 
v ~ v ~ "1OV 

moznemu dorozumenl. 

Krestié při obhajobě své koncepce Srbů jako strany po

škozené Chorvaty opomíjí nebo upozadňuje nehodící se fakta. 

Kritiku ze strany chorvatské národní opozice zaměřenou na 

provládní Srby, mající účast na režimu bána Khuena, autor 

odsuzuje jako projev jejich nepochopení ze strany kritiků. 

Zmiňované Srby měla do uvedeného svazku dohnat ochrana je

jich národních potřeb při nevstřícnosti právě chorvatské 

opozice. (Tuto představu Krestié ještě více zdůrazňuje ve 

svém novém úvodu k anglickému překladu své práce.)~ V sou

vislosti s tím ale neuvádí stejnou kritiku provládních Srbů 

od vojvodinských Srbů. předkládá ji až dále v textu, aniž 

by ji v předešlém duchu stigmatizoval.Qsrbské radikály 

vynáší coby obránce srbských zájmů pro jejich opuštění srb

sko-chorvatské koalice. Jako jejich hlavní důvod uvádí ide

ovou převahu chorvatského prvku v koalicí hájeném konceptu 

jednotného politického národa. Ostatní motivy radikálů ba

gatelizuje. 1g Radikálové přitom právě tehdy odmítli samotnou 

ideu jednotícího jihoslovanského národa. Na ní však závise

lo přijetí kompromisní nechorvatské společné politické ná-
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rodnosti~~ Z těchto pozic jejich kritika tedy nebyla kon

struktivní. V případě motivace radikálů je dobré zmínit 

prouherské prvky v jejich odůvodnění opuštění koalice. Ra

dikálové přitom spolupracovali s uherskými vládními kruhy; 

které postupně stále více vystupovaly protisrbsky. Zmiňova

né korigující informace ale Kresti6 sám uvádí v jiných sou

vislostech v rámci své knihy.~ 

Kresti6 hodnotí působení srbsko-chorvatské koalice ne

gativně. Vzájemná spolupráce měla v krátkodobé i dlouhodobé 

perspektivě poškozovat srbskou stranu (byt v úvodu k angli

ckému překladu své knihy uvedený postoj částečně zmírňuje)~' 
Je zajímavé, že při hodnocení činnosti koalice dospěl k ob

dobným závěrům jako l chorvatský silně nacionálně zaměřený 

historik Damir Agiči6 ve své knize "Chorvatsko-české vztahy 

na přelomu devatenáctého a dvacátého století" z roku 2000. 

U něj poškozenými byli Chorvati. U obou dvou autorů se pro

jevuje snaha potlačit zápornou roli, kterou ve vzájemných 

sporech hráli reprezentanti jejich vlastních národů s cílem 

přenést vinu na protivnou stranu.11 

Kresti60vě práci lze ještě vytknout, že nerozebírá ne

které jím citované kontroverzní teze dobových historiků.Sem 

patří údajná podvrženost omluvného dopisu srbských obchod

níků po záhřebských bouřích z roku 19021~ kontroverzní hod

nocení Radi6e 19 a obviňování vysokého katolického kléru z 

okruhu papeže z přímé podpory již zmiňovaných proti srbských 

nepokojů v Záhřebu.LO Sám Kresti6 ale upozorňuje na některé 
nedostatky své práce týkající se hospodářské a sociální 

struktury srbského obyvatelstva a dané nedostatečně přístup

nou pramennou základnou!1 

Přes výše uvedené problémy je Kresti60va práce cenným 

základem pro poměrně komplexní poznání dané problematiky. 

Navíc zprostředkuje 1 informace pocházející z jiných prací 

téhož autora (např. o městské populaci v Chorvatsku). 
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Problematika spjatá se srbskou menšinou tvoří hlavní 

náplň nebo alespoň významnou část některých použitých mono

grafií a dílčích studií. Na prvním místě je třeba jmenovat 

"Ideologii srbsko-chorvatských sporň" z roku 1991 od chor

vatského historika Maty Artukoviée. Její význam tkví v tom, 

ze představuje protiváhu výše zmiňované Krestiéově práci 

ve věci ideového zaměření nezávislých, jelikož o této pro

blematice předešlý autor informuje ve velmi omezené míře, 

navíc zavádějícím zpňsobem. Artukovié je přitom značně ne

zaujatý. Uvádí i doklady velkochorvatské proti srbské propa

gandy, byt chybí její komplexní srovnání.2l To by ovšem bylo 

mimo rámec zaměření této práce, která se zabývá záležitost

mi spjatými se srbskou stranou nezávislých. Hlavně analy

zuje ideové pňsobení Srbobranu, zároveň ale podává přehled 

vývoje strany v letech 1880-1902. 

K poznání druhé politické strany v Chorvatsku přispívá 

dvoudílná monografie z počátku osmdesátých let "Radikální 

strana ve Vojvodině" od srbského autora Lazara Rakiée. Na

vzdory svému názvu se zabývá i činností radikálň na chor

vatském území. Autor přistupuje k problematice nezaujatě 

z nacionálního hlediska. Je k radikální straně kritičtější 
v • , 1" h . 23 ' , d' nez KrestlC r a to z eVlcovyc pOZlC. Vyznam ma uve enl 

některých elementárních poznatkň o činnosti radikálň Kres

tiéem upozadněných, které přibližují jejich roli v tehdejší 

srbské společnosti~4 Podstatnou součástí obou prací je i 

otázka srbsko-chorvatských vztahň v Bánském Chorvatsku, byt 

v Rakiéově díle nehraje zdaleka hlavní roli. Do téhož tema

tického okruhu spadají i dvě práce zabývající se bojem za 

zachování srbské národní identity. Jedná se o Krestiéovu 

studii věnovanou sporu o pojmenování společné jazykové nor

my ve sledovaném období. Druhým dílem je článek chorvatské 

badatelky Mirjany Gross mapující srbské školství zhruba v 

poslední třetině devatenáctého století. Celá problematika 

je zde řešena převážně v politickém kontextu. Monografie 
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zmiňované Mirjany Gross "Historie pravašské ideologie" po

jednává sice jen okrajově o reakcích srbské strany, před

kládá ale ideový základ srbských protivníků z chorvatských 

nacionálních pozic a tím doplňuje výše uvedenou Artukoviéo

vu práci. 

K poznání hospodářské a sociální problematiky slouží 

jednak údaje o obecných ekonomických předpokladech determi

nujících život v celém Bánském Chorvatsku, a tedy i míst

ních Srbů, jednak informace o ekonomických aktivitách a so

ciálních specifikách spjatých přímo se srbskou menšinou. 

Obecné předpoklady s celochorvatským záběrem rozebral 

v části své monografie "Postavení a boj rOlnictva ve Srěmu 

od konce 19.století do roku 1914" z roku 1958 srbský bada

tel Andrij Radenié. Jeho poznatky, zahrnující rozbor teh

dejších zákonných norem a přežívající praxe, doplnil chor

vatský badatel Dragutin pavličevié v monografii "Národní 

hnutí 1883 v Chorvatsku" z roku 1980, a to v rámci sociál

ních motivů oněch nepokojů. 

Jmenovitě sociálním rozvrstvením srbského zemědělského 

obyvatelstva se zabýval v již uvedené práci Radenié. Exis

tující pramenný materiál mu ale v rámci Srěmu neumožnil za

chytit vývoj majetkové struktury srbských zemědělců v šir

ší oblasti. Toto bylo možné v kratším či delším časovém 

úseku jen v některých mikroregionech a l v nich působilo 

problém ne vždy stejné stanovení mezních hodnot pro jednot

livé velikostní kategorie statků. To přitom ztěžovalo vzá

jemné srovnávání vývojových tendencí. Kvůli pramenným ne

dostatkům zde nebylo možné stanovit srbský podíl na zádru

hách. V případě členů moderních srbských družstevVbYlo mož

né stanovit jejich podíl na populaci i jejich sociální stru

kturu, byt s určitými výhradami~~Jinak poměrně zevrubná 

studie srbského badatele Nikoly Gaéeši věnovaná právě druž

stevnictví u Srbů v Chorvatsku a v Uhrách neumožňovala přímo 
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určit procentuelní zastoupení srbských družstevníků v rámci 

obyvatelstva. (Potřebné údaje se však naštěstí daly odvodit 

na základě jím uvedených informací.) Sociální struktura srb

ských družstevníků ale byla vyjádřena skrze finanční hodno-
Vl/· 

tu jejich podílů. Proto nelze u nich provést majetkovou ka-

tegorizaci a komparaci s materiálem od Radeniée~GNikola Ga

éeša dodal potřebné údaje v rámci svých dvou příspěvků pub

likovaných v jeho sborníku z roku 1995. I když se jedná o 

práce primárně spjaté s oblastí Vojvodiny, v jejich rámci 

zpřesnil poznání srbské majetkové struktury ve Srěmu a rov

něž obecně zádruh ve stejné oblasti~V další své práci Ga

ée~a shrnul pňsobení srbských finančních institucí. Jeho do

tyčná studie je ale poměrně úzce tematicky zaměřená a neu

vádí podrobnější sociologické informace o srbské městské 

vyš~í vrstvě, s níž byly tyto podniky spjaté.Zl 

Poměrně obecné údaje o skladbě a specifikách srbské 

populace z Radeniéovy monografie upřesňuje a doplňuje člá

nek Agnesy Szabó, ale ani ona nepodchycuje komplexněji zej

ména srbskou nobilitu. Její hlubší poznání jako společenské 

třídy proto na základě uvedené literatury není možné. Pro

blémem je zejména nemožrmt posouzení dynamiky vývoje srbské

ho zastoupení ve městech! natož pak sociální struktury a 

hospodářských vazeb. S výjimkou finančnictví není možné na 

základě výše uvedených zdrojů stanovit podíl srbské menšiny 

na trhu v jednotlivých ekonomických odvětvích. Přinejmenším 

zčásti je to dáno nedostatečnou dochovanou pramennou zá

kladnou. 

Institucím srbské pravoslavné církevní autonomie je z 

využitých děl věnována monografie Vladimira Radašina zabý

vající se srbským autonomním školstvím a autonomními insti

tucemi jej řídícími. V této souvislosti je nepřímo zmiňován 

i chod autonomie jako celku. Jmenovitě srbským školstvím s 

důrazem na jeho vazby na státní instituce se zabývala ve 
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své studii z roku 1988 také chorvatská badatelka Mirjana 

Gross. 

Ze souhrnných monografií v srbském jazyce lze zmínit 

druhý díl "Vytváření Jugoslávie 1790-1918" od srbského his

torika Milorada Ekmečiée. Jeho práce ve své části referuje 

o politických, ekonomických i sociálních aspektech existen

ce srbské menšiny v Chorvatsku v ucelenější a podrobnější 

podobě nežli srovnatelné souhrnné české publikace. Hloubka 

předmětných pasáží je většinou menší než v Krestiéově sou

borné práci.~Některé otázky jako např. problematika zavá

dění jednotné jazykové normy je oproti ní u Ekmečiée ve vět

ší šířce.,s°Rovněž přibližuje v komplexnější podobě přístup 
chorvatských národních opozičních stran k srbským národním 

požadavkům~1v případě pasáže o zrušení srbské církevní au

tonomie v Uhrách ale nejsou dodány potřebné doplňující in

formace. V důsledku toho si čtenář může učinit zkreslený 

obraz o této záležitosti (např. že pravoslavná církev se 

ocitla bez právní opory pro své působení). 

K publikovaným pramenům patří edice programů a statut 

srbských politických stran a uskupení jak z Chorvatska, tak 

i z jižních Uher, Dalmácie, Bosny a Hercegoviny a dokonce 

i z vlastního Srbska, časově řazených do let 1848-1918.Edi

tory jsou Vasilije Krestié a Radoš Ljušié. Druhým pramenem 

je článek od Adama Pribiéeviée, předního politika za Srb

skou nezávislou stranu a bratra známějšího Svetozara, věno

vaný okolnostem vzniku chorvatsko-srbské koalice a jejím 

působením. při hledání širších souvislostí se pribiéevié 

dostává až do počátku osmdesátých let devatenáctého stole

tí. Text je částečně doplněn o komentáře Vasilije Krestiée. 

Ten koriguje některé pribiéeviéovy kontraverze. Jedná se 

např. o nekritické vyvyšování role Vladimira Matijeviée ve 

straně nezávislých a nepřátelské výpady proti radikálům.3~ 
Vysvětlivkami je doplněna i předchozí zmíněná edice. Někte-
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ré sporné skuteěnosti ale nejsou v jejich rámci dovysv~tle

ny, např. podmínky práce uěitelfi v srbsk~ch církevních ěko

lách.33 v případě reakce na kritiku radikálfi Kresti6 uvádí 

odkaz na vlastní kontroverzní teze.3~ 

I) Politická aktivita chorvatsk~ch Srbfi spjatá s jejich ná
rodními ambicemi zapoěala již dříve. (Artukovi6 1991,str.7) 
(Šesták 1998,str.240) (Roksandié 1991,str.92-93) str.l 

II) Konkrétně se jednalo o úřední zákaz srbské strany radlkálu 
a dále o zabránění ěinnosti Svazu srbsk~ch zemědělsk~ch 
družstev a Privredniku, v zásadě sociálně podpfirn~ch orga
nizací, silně srbsky nacionálně zaměřen~ch.(Ga6eěa 1989, 
str.169) (Roksandi6 1991,str.113) (Raki6 1983,str.170) . 1 s"Cr. 

III) Ohledně věcného přístupu lze říci, že teze o dobové exis
tenci liberálního a radikálního křídla v rámci chorvatské 
odnože uherské Srbské národní strany svobodomyslné je spor
ná. Vyvolává totiž myln~ dojem, že v rámci chorvatské ěás
ti strany (nezávisl~ch) dochází k stejnému v~voji jako ve 
Vojvodině. Přitom chorvatská větev (nezávislí) se jako ce
lek specificky odlišovala, zejména společn~m přijetím Na
godby, rozhodně odmítané radikály. Proto je možné v této 
době hovořit maximálně o sympatizantech liberálfi a radiká

IV) 

V) 

lfi.(Krestié 1997,str.346-347) str.3 
Takto "vstřícn~" je Kresti6 jenom v předmluvě u srbské 

verze své práce z roku 1991. předmluva k anglickému vydání 
je navíc přepracovaná a znaěně rozěířená.(Kresti6 1991, 
str.7-8) (Krestié 1997,str.11-27) str.4 

Zejména se jednalo o publikaění ěinnost Srbobranu; pe
riodika srbské strany nezávisl~ch.(Artukovi6 1991 1 str.157-
158,189-192,242-243,253-254) str.4 

VI) Jedná se o družstva omezující členství v~hradně na 
příslušníky srbské národnosti. (Gaéesa 1989,str.137) str.7 

VII) Vyjádření v~ěe ělensk~ch podílfi družstevníků ve fi-
nanění hodnotě jejich majetku je samozřejmě mnohem přes
nějěí než uvedení v~ěe rozlohy pfidy. Ta mohla mít v rfiz
n~ch ěástech Chorvatska odliěnou hodnotu. Přesto já použí
vám z dfivodů možnosti komparace druhou, méně přesnou meto
du, která nabízí spíěe ilustrativní v~sledky.(Pavliěevié 
1980,str.33) str.8 
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1) Roksandié 1991, str.96-97 / Gaéeša 1999, str.117 

2) Šesták 1998, str.374-375 / Rakié 1983, str.160 

3) Žáček 1975 

4) Hlaváček 1965-66, str.8-9 

5) Tejchrnan 1996, str.75 / Krestié 1997, str.344-347 

6) Šesták 1998, str.320-321, 354-356 

7) Roksandié 1991, str.20, 24-25, 50, 56-57 

8) Krestié 1991, str.7 

9) Krestié 1997, str.499-500 

10) Artukovié 1991, str.192, 253-254 

ll) Krestié 1997, str.17, 303 

12) Krestié 1997, str.306 

13) Krestié 1997, str.519-526 

14) Šesták 1998, str.333 / Ekrnečié 1989, str.582 

15) Krestié 1997, str.538-539, 583 

16) Krestié 1997, str.23, 499-500 

17) Agičié 2000, str.236, 240 / Krestié 1997, str.19 

18) Krestié 1997, str.391 

19) Krestié 1997, str.451 

20) Krestié 1997, str.392, 395 

21) Krestié 1991, str.8 

22) Rakié 1983, str.8-14 

23) Artukovié 1991, str.246-247 

24) Rakié 1983, str.27 

25) Radenié 1958, str.43-51 

26) Gaéeša 1989, str.155-160 

27) Gaéeša 1995, str.38-45, 92-96 

28) Gaéeša 1999, str.118-119 

29) Ekrnečié 1989,str.397,440-441 

30) Ekrnečié 1989, str.354 

31) Ekrnečié 1989,str.568,583-586 

32) Ekrnečié 1989,s.615 / Rakié 1983,s.115 

33) Pribiéevié 1999, str.338 

34) Krestié,Ljušié 1991, str.272 

35) Pribiéevié 1999, str.365 
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Rozmístění a míra koncentrace srbské menšiny v Bánském 

Chorvatsku 

Hlavním kriteriem pro posouzení významu srbské menslny 

ve sledovaném státním prostoru je otázka její početnosti. 

V této souvislosti je třeba v úvodu zmínit problém týkající 

se dobového statistického určování národní příslušnosti po

dle jazyka. To s ohledem na úředn~ platnou jednotnou jazyko

vou normu zt~žuje statistické odlišení Srbů od Chorvatů. 

Jako pomocné kritérium zde ale slouží konfesionální přísluš

nost. Na jejím základ~ lze věřící pravoslavné církve v Bán

ském Chorvatsku ztotožnit se Srby s ohledem na zanedbatelné 

počty přislušníků této konfese jiných národností. (V úvahu 

je možné vzít Cincary a Řeky.) Pro upřesnění podle sčítání 

z roku 1880 se 99,11% zdejších pravoslavných v~řících při

hlásilo k výše uvedené jednotné jazykové norm~. Počet Srbů 

hlásících se k jiným vyznáním měl být zanedbatelný.~ 

Ve sledovaném období se Srbové podíleli významnou m~-

rou na obyvatelstvu Bánského Chorvatska. Jejich počet činil 

k roku 1880 26,3% populace. Jejich procentuelní zastoupení 

se ale postupně snižovalo. před rokem 1880 to činilo zhruba 

0,25% ročn~.(i s epidemií cholery ze 70.1et).po roce 1890 činil 

pokles zhruba 0,5% v průběhu desetiletí.Z 25,95% v posledn~ 

zmín~ném roce se srbský podíl snížil na 24,95% v roce 1910. 

Počet Srbů se ale přitom zvyšoval, a to ze 498 000 v roce 

1880 na 649 000 v roce 1910. 2 Srbové představovali druhý 

nejpočetnější národ v Chorvatsku" V roce 1910 ze 2 398 000 

tvořili v~tšinoví Chorvati jen 61,6% populace, prlcemž je

jich podíl se v minulosti dlouhodobě snižoval.3 Tento trend 

se měl mezi lety 1900-1910 obrátit, kdy podíl Chorvatů 

na populaci stoupl . V rámci dotyčného zdroje je ale opro-

tl' K ,', d v v , v bOl' t. I restlcoVl uve en o neco menSl pocet Sr u v popu~acl: 

Vymezení hlavních srbských sídelních oblastí a posou

zení jejich homogenity je druhým potřebným krokem k pocho

pení podmínek existence této zdejší minority. Srbské obyva-
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telstvo se v Bánském Chorvatsku koncentrovalo ve dvou vět

ších a dvou menších oblastech s poměrně souvislým osídlením 

příslušníků této menšiny. Na prvním místě je třeba zmínit 

oblast při hranicích s Bosnou a Dalmácií, v níž se souvislé 

srbské osídlení rozprostíralo od pohoří Velebit přes Krbav

ské Pole a oblast pohoří Malá Kapela a horní část povodí 

řeky Kupy do pohoří Petrova Gora a horní části povodíře~y 

Gliny. Odtud se táhlo přes pohoří Zrinska Gora do celé dol

ní části oblasti toku řeky Uny (na chorvatské straně) až po 

její ústí do řeky Sávy. Na takto vymezeném území žilo 

200 000 Srbů v nižších správních jednotkách (občinách) , v 

nichž měli převahu 77-99%. Tyto občiny přitom spolu v na

prosté většině sousedily. Dalších zhruba 51 000 Srbů obýva

lo bezprostředně sousedící občiny, na jejichž populaci měli 

více než 50% podíl. Celá tato oblast byla rozdělena mezi 

tři župy, a to Liko-Krbavskou, Modruš-Rijeckou a Záhřeb

skou. Nadpoloviční většiny přitom Srbové dosahovali jen ve 

třech z osmi venkovských okresů u první z těchto žup, u 

druhé převažovali Srbové jen ve dvou z pěti a u třetí ve 

čtyřech z osmi. Jen v jednom okrese župy Liko-Krbavské (La

nac Donji) a dvou u župy Záhřebské (Vrgin Most, Dvor) dosa

hovali příslušníci této národnosti většiny větší nez 75%. 

Celkové zastoupení Srbů na obyvatelstvu těchto žup dosaho

valo 51% v případě župy Liko-Krbavské, v župě Modruš-Rije

cké to bylo 32% a v župě Záhřebské jen 21% . Vzhledem k 

tomu, že v roce 1890, v ně~ž byly shromážděny výše uvedené 

údaje, žilo v Bánském Chorvatsku 567 000 Srbů, pak v tomto 

širším sídelním regionu, který jsem výše vymezil, žilo 44% 

příslušníků srbské menšiny. 

Druhou, menší, koncentraci Srbů (co do území, tak i do 

lidnatosti) bylo možné nalézt v oblasti na sebe navazují

cích pohoří Psunj, Ravna Gora a Papuk v západní Slavonii. 

Zde žilo okolo 35 000 Srbů v enklávě , tvořené obcemi se 

srbským zastoupením 50-96% Toto území zaujímalo západní 
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část Požegské župy a malou část Virovitické župy, přičemž 

nadpoloviční většiny zde Srbové dosahovali jen v jednom 

okrese prvně zmíněné župy. V Požegské župě tvořili Srbové 

26% a ve Virovitické 18% jejich obyvatel. Zde tedy bylo 

koncentrováno 6% chorvatských Srbů v rámci výše vymezeného 

území. 

Další, opravdu ale malou enklávu,bylo možné nalézt na 

soutoku Drávy a Dunaje. Tvořil ji shluk obcí s 15 000 Srby, 

představujícími 59-97% jejich obyvatel . Toto území bylo 

možné nalézt na pomezí Virovitické a Srěmské župy. Druhou 

největší koncentraci Srbů na území Bánského Chorvatska před

stavovala oblast mezi Dunajem a sávou na úrovni pohoří 

Fruška Gora a takřka navazující území při soutoku obou výše 

zmíněných řek. V obcích na vymezeném území se srbským po

dílem 76-99% žilo 93 000 příslušníků tohoto národa a dal

ších 31 000 žilo v tamních obcích, v nichž měli alespoň vět

šinu nad 50% . Celá tato oblast se nacházela na území Srěm

ské župy. V pěti z deseti jejich okresů dosahovali Srbové 

nadpoloviční většiny, přičemž na území tří z nich (Irigu, 

Zemunu / venkova a Mitrovice) dokonce většiny pres 75% . V 

mnou vymezeném regionu se koncentrovalo 22% chorvatských 

Srbů, ve dříve zmíněném regionu na pomezí této a Virovitic

ké župy dalších 3,5%. 

Srěmská župa si zaslouží pozornost hned z několika 

ohledů. Srbové zde tvořili 46% obyvatelstva. Byli zde ale 

přesto zdaleka nejpočetnější národnostní skupinou, Chorvatů 

zde bylo jen 28%. Dále v této zupe zde žilo nejvíce Srbů co 

do počtu z celého Chorvatska; a to 159 000, což bylo 27,5% 

z jejich celkového počtu.S 

Na základě výše uvedeného lze říci, že srbská menšina 

tvořila podstatnou část obyvatelstva Bánského Chorvatska, 

přičemž její význam v tomto ohledu umocňovala i nepříliš 

výrazná početní převaha hlavního národa - Chorvatů. V tom

to ohledu byla pro Srby výhodou skutečnost, že více než 75% 
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jejich příslušníků žilo v několika souvislých oblastech,kde 
II 

tvořili většinu obyvatelstva. Nevýhodná byla ale skutečnost, 

že dva hlavní sídelní regiony, sdružující 66% chorvatských 

Srbů, byly situovány na opačných koncích této země. 

+ 

II) 

o nepravdivosti uvedeného trendu svědčí skutečnost, že 
v letech 1901-1910 měli Srbové skoro dvojnásobnou nata
litu oproti Chorvatům. (Radenié 1958, str.16) str.12 

Co se týče dalšího vývoje, byl srbský podíl na populaci 
v případě Srěmu poměrně stabilní, zatímco v Lice a Krbavě 
se jejich podíl mezi lety 1880-1910 spíše snižoval. (Ra~ 
denié 1958, str.15-16) (Gaéeša 1989, str.133) str.15 

1) Radenié 1958, str.13 / Szabó 1988, str.156 

2) Krestié 1997, str.399-402 / Szabó 1988, str.158/Radenié 1958 

3) Ekmečié 1989, str.17 str.8,16 

4) Šesták 1998, str.185 

5) Krestié 1997, str.400, 665 / Radenié 1958, str.15 
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Předpoklady rozvoje a sociální skladba srbských zemědělců 

Pro posouzení postavení příslušníků srbské menšiny a 

jejich sociálního rozvrstvení je třeba vzít v úvahu v před

ní řadě obecné hospodářské předpoklady v oblastech, kde se 

Srbové především koncentrovali. Celá oblast Bánského Chor

vatska se dělila podle místních zdrojů a předpokladů pro 

rozvoj na dvě části geograficky oddělené tokem řeky Sávy.~ 

Jižní část se vyznačovala výrazně nižší bonitou půdy oproti 

severnějším oblastem. Průměrné výnosy z ornice byly např. 

oproti nim menší než třetinové. V oblasti Banije (převážně 

srbské jižní části záhřebské župy) byly výnosy méně než po

loviční i id.okont:;'e l v případě užitku z pastvin a luk, 

které byly klíčové pro zdejší dominantní hospodářské odvět

ví, jímž bylo dobytkářství. To se ale nacházelo od počátku 

sledovaného období v těžké stagnaci v důsledku zničující 

. d . d b v ~ kvůJ.,i" ~ ~ ~ epl emle o ytclho moru a nas~,ednemu dlouhodobemu zakazu 

vývozu dobytka do všech zemí Rakousko-Uherska. Důsledkem byl 

i propad cen sena, na jehož produkci byli závislí zejména 

drobní zemědělci. Výnosy nepřinášel ani tamní lesní porost 
2-

kvůli většinou velmi nízké kvalitě dřeva. Navíc zde 

chyběla infrastruktura, cesty byly špatné, železniční spo

jení chybělo. To se týkalo hlavně jižnějších a východněj

ších částí tohoto širšího regionu, obydlených převážně 
3 Srby. 

Příznivější oblastí bylo území na sever od řeky Sávy. 

Sem spadající srbská enkláva v západní Slavonii se rovněž 

vyznačovala převážně dobytkářským modelem.~Ekonomicky byla 

ale odlišná celkově výjimečná oblast Srěmské zupy. Jednalo 

se o úrodnou oblast, jejíž lesy patřily mezi ty s nejkva

litnějším dřevem (a to bylo nejlukrativnější vývozní polož

kou celého Chorvatska). Infrastruktura (důležitá pro dopra

vu zboží) byla velmi dobrá, sít vodních i pozemních cest 

poměrně hustá, včetně železničního spojení.
S 

Tato ob

last se vyznačovala rovněž nejrozvinutějším průmyslem v 

Bánském Chorvatsku. Region Srěmu byl v rámci této země cel

kově nejbohatším a nejvyvinutějším. (Na to nemělo podstat-
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nější vliv ani zdecimování zdejšího vinařství na konci 19. 
", ," ) ne g a t,i V,Jl ě,,,, V" v , v stoletl fllokserll. Faktorem oVllVnU]lClm obe vyse zml no-

vané oblasti byla hospodářská krize z let 1873-1895.
G 

Oba dva uvedené širší regiony se vnitřně diferencovaly. 

Týkalo se to území patřících dříve do Vojenské Hranice, 

na nichž panoval odlišný ekonomický model. Jedním z jeho 

charakteristických rysů byla autarktnost této oblasti. I 

po připojení Hranice v jejím rámci přežívaly původní hospo

dářsko-sociální struktury. Do téhož územního rámce spadala 

celá Liko-Krbavská župa a velká část župy Modruš-Rijecké a 

záhřebské. Jednalo se až na malé výjimky o celou zdejší srb

skou sídelní oblast. Do Vojenské Hranice patřila i menší 

část západoslavonské srbské enklávy a větší část Srěmu.Z něj 

pod ni nespadala z převážně srbských území jen východní po

lovina kraje lllok a kraj lrig.~ 

Obecné ekonomické předpoklady se odrážely spolu s míst

ními vývojovými specifiky také ve vlastnické struktuře v 

obou částech dvou hlavních převážně srbských oblastí. 

V srbských částech Liky a Kordunu a Banije (převážně srbská 

oblast v rámci Modruš-Rijecké a Záhřebské župy) chyběly vel

kostatky a převažovala drobná a střední hospodářství. 8 Přes
nější odhad skladby sociální struktury zdejších zemědělců 

umožňuje poznání místních zádruh. V této souvislosti lze 

uvést srovnávací údaje pro tyto ekonomické jednotky v obla

sti Srěmu. 

Zádruhy existovaly dvojího druhu. První byly archaické 

rodinné zádruhy, což byla sdružení kolektivních spoluuživa

telů na principu vzájemné výpomoci. Jednotliví členové ne

měli k půdě dispoziční právo, ale ani samotná zádruha nemě

la status právnické osoby. Tato ekonomická uskupení byla 

přitom v naprosté většině spjata s územím bývalé Vojenské 

Hranice. Jednalo se o způsob ekonomické a společenské orga

nizace hraničářů, přežívajÍcí i po připojení Hranice k ci-
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vilnímu Chorvatsku. G V případě řady zádruhářů se ale jedna

lo jen o formální, byt oficiální status, nebot v rozporu se 

zákonnými podmínkami svou zádruhu i s částí půdy po tajné 

dohodě opustili. 9 Pro podchycení sociální struktury zejména 

v Lice a Krbavě mají cenu právě oficiální zákonné předpisy 

pro rozpouštění zádruh. V celozemském průměru drtivá větši

na rodinných zádruh disponovala v průměru s méně než 50 ji

try půdy (1 jitro = 0,575 ha) při prumerném počtu zádruhářů 

( b hl ") 7.fO , 1 ' . , 1 ' , d h ' ~ o l' o ou po aVl . O rea nem SOCla nlm statusu za ru aru e-

pe vypovídá skutečnost, že podle zákonných norem měl přidě

lení zádruh obdržet každý plnoprávný člen (dospělý muž)stej

ný podíl 6 jiter půdy. Pro Srěm byly příděly půdy navýšeny 

na 8 jiter. Avšak pro Baniji, Liku a Krbavu byly podíly sta

noveny na pouhá 4 jitra! (Velikost přídělů samozřejmě omezo

val rozsah půdy spravované konkrétními zádruhami.)41Na území 

Liko-Krbavské župy přitom k roku 1890 činily zádruhy 92% 

tamních hospodářství, i když celkově 64% hospodářství tvo

řily tajně rozdělené zádruhy. V Modruš-Rijecké župě zaujíma

ly zádruhy 57% zemědělských jednotek, včetně 35% jen formál

ně existujících. Oblast Srěmu specifikoval podíl zádruh ve 

výši 31%:lJejich skutečný počet zde byl nižší o přibližně 3%1 

tvořené zádruhami nezákonně rozpuštěnými. Uvedený trend ne

byl setrvalý, mezi lety 1889-1910 klesl celkový počet nele

gálně rozdělených zádruh díky státní vstřícnosti, v Lice a 

Krbavě tak bylo k roku 1910 o 63% méně formálně existujících 

zádruh, v Modruš-Rijecké župě o 49% méně a ve Srěmu dokonce 

o 93% méně oproti roku 1889. Navzdory zmíněné větší vládní 

ochotě nebránit rozpouštění zádruh ale nedošlo k jejich vý

znamnější redukci. Mezi lety 1900-1910 se podíl zádruhářů na 

zemědělské populaci snížil z 26,6% jen na 26,4%!( V téže do

se však i snížil počet obyvatel živících se zemědělstvím o 

zhruba 3%.) Opačný trend se uplatňoval v Lice-Krbavě a ve 

Srěmu. Počet zádruh z první uvedené župy se jen v letech 

1880-1895 snížil na méně než polovinu, zatímco ve Srěmu 



- 19 -

naopak zádruh nepatrně přibylo. Souviselo to s místním dě

lením zádruh na ještě menší zádruhy. Proces atomizace půdy 

takovýmto způsobem se v letech 1905-1906 ve Srěmské župě 

ještě prohloubil.~3Etnická příslušnost zádruhářů není uvádě
na r značný počet Srbů v jejich řadách lze odvodit na zákla

dě značného podílu Srbů na obyvatelstvu Vojenské Hranice a 
. 4 II 

jejich převážně zemědělského způsobu obživy. ~pro posouzení 

životních podmínek zádruhářů má význam zjištění r že v přípa

dě Srěmu představovalo 10 jiter půdy minimální možnou rozlo

hu potřebnou pro uživení rodiny o pěti členech (při maxi

mální šetrnosti a za přijatelných klimatických podmínek) :$ 
Srbové-zádruháři tedy v drtivé většině (s ohledem na veli= 

kost jejich přídělů půdy výše uvedenou) patřili mezi nejdrob

nější rolníky. 

Jako zádruhy byla označována také sdružení selských 

vlastníků půdy převážně z civilního Chorvatska r která spo

lečně obhospodařovala obecní lesy a pastviny. Jejich počet 

však byl velmi nízký v Liko-Krbavské župě i převážně srbské 

části civilního Srěmu (lze-li ovšem věřit dobovým katastrál-
~ ~. o ) "lb IIi nlm zaplsum . 

Ve Srěmu tvořili k roku 1895 většinu hospodářů velmi 

malí a nejmenší držitelé půdy o výměře pod 10 jiter. Bylo 

jich přes 61%, disponovali přitom jen zhruba 14% půdy. Nej

větší podíl na půdě r a to přes 39% drželo přibližně 17% 

středních sedláků (20-100 jiter). Hned za nimi co do celko

vé plochy půdy v jejich kategorii byli drobní vlastníci o 

hospodářstvích od 10 do 20 jiter půdy. Jejich počet i jimi 

obhospodařovaná půda činila necelých 22%. Až na třetím mís

tě byli velkostatkáři disponující více než 1000 jitry půdYr 

jejich necelých 17% půdy náleželo pouhým Or06% zemědělských 

producentů. Ještě lze zmínit velké hospodáře (100-1000 ji

ter) s více než 7% z celkové zemědělské půdy čítající jen 
v O 5 o "1'1- IV pres r 'ó. 
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Srbská držba půdy přibližně odpovídala srbskému podílu 

na populaci ve Srěmu. (Srbové čítali přibližně 45%, jejich 

půda pak 42,5%). V krajích s většinově srbským obyvatelstvem 

(Irig, Stará Pazova, Zemun a Mitrovice) dokonce srbští země

dělci drželi dohromady více půdy, než by odpovídalo jejich 

početnosti. Totéž platilo v celožupním rámci i pro srbské 

rolníky hospodářící na půdě o výměře odpovídající malým a 

středně velkým statkům (tedy do 100 jiter). Půdy patřící 

velkým srbským hospodářstvím . však bylo o přibližně čtvr

tinu méně než by jim mohlo náležet na základě srbského po

dílu na srěmské populaci. V kategorii velkostatků (latifun

dií) příslušelo Srbům méně než 10% půdy! Podíl středních a 

velkých sedláků na srbské populaci odpovídal objemu jimi dr

žené půdy. Těch středních tedy bylo o něco více a těch vel

kých o přibližně čtvrt~nu méně než by odpovídalo celoiupní 

sociální struktuře. Výraznější odchylku představoval: šest

krát nižší počet velkostatkářů (nad 1000 jiter)mezi Srby o

proti srěmskému průměru. Jelikož ale srbští latifundisté dis

ponovali výrazně menší částí velkostatkářské půdy, většina 

z nich patřila mezi méně movité v rámci své společenské vrst

vy. Paradoxně relativně málo bylo v rámci župy i srbských 

nejdrobnějších rolníků, konkrétně 38% oproti průměru 42% 

(jedná se o kategorii do 5 jiter půdy)disponujících celkově 

množstvím půdy odpovídajícím župnímu průměru~Tato sociální 

skupina se zároveň prolínala s vrstvou zemědělských dělníků. 

Do ní patřili nejchudší sedláci a bezzemci, kteří se pri

márně živili jako nádeníci. Celkem 37% srbských zemědělců 

tvořili zemědělští dělníci! 18 

Výše uvedená čísla nevypovídají sama o reálném sociál

ním postavení Srbů v zemědělské sféře. Mezi uváděné rolníky 

patřili i zemědělci hospodařící zčásti na pronajaté půdě, 

není zmíněna celková výše zadluženosti:
9

Údaje tak mají do 

určité míry jen orientační charakter. 
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Možnosti zachytit vývoj držby půdy u Srbů jsou značně 

omezené. Dobové prameny umožňují jeho přiblížení ve velmi 

časově i územně omezeném rámci, v několika dobových mikro

sondách. Na jejich základě lze říci, že v Indjiji a Illoku 

dochází okolo počátku 20. století k mírnému nárůstu pozem

kové držby u Srbů (v Illoku tomu ale předcházel výraznější 

pokles během devadesátých let). Smysluplnější poznatky na

bízejí údaje z hraničářského města Stará Pazova, které za

chycují interval z let 1878-1911. K velmi výraznému pokle

su zde došlo v letech 1878 - 1893 během hospodářské krize, 

kdy se počet těch nejchudších skoro zdvojnásobil (ve výměře 

do 5 jiter). Stejný trend pokračoval v menší míře i nadá

le.~OHlubší závěry z toho ale vyvodit nelze, srovnání brání 

různé mezní hodnoty použité pro podchycení sociální struk

tury v jednotlivých sondách. 

Specifickou skupinu vlastníků tvořily srbské pravo

slavné kláštery. Na území Srěmské župy se nacházelo 86,7% 

půdy těchto institucí v Bánském Chorvatsku.WNejvětší výmě
ra zemědělské půdy náležela klášteru Krušedol, překračovala 

více než dvakrát limit pro zařazení mezi velkostatky (1000 

jiter půdy), jednalo se přitom o druhého největšího plátce 

pozemkové daně ve Srěmské župě. Velkostatkářský charakter 

(co do velikosti) měly i majetky pravoslavných klášterů Ši

šatovce a Chopovo (11.-12. největší srěmský plátce).~1Aby 
nedošlo k mýlce, je třeba říci, že kláštery samé byly při 

placení daní oproti velkostatkářům výrazně znevýhodněnéo~Z 
Pozemky klášterů z velké části obdělávali srbští nájemci, 

často za nevýhodných podmínek. za 

Druhou specifickou skupinu hospodářů v obecných stati

stikách nepodchycenou byli členové moderních srbských druž

stev , zakládaných od roku 1897. Ta fungovala jako akciové 

společnosti. Jejich členové z nich mohli vystoupit nebo být 

vyloučeni po převzetí svého dílu závazků; zároveň byli po-
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vinni racionálně hospodařit. Jejich řídícím a kontrolním 

orgánem byl Svaz srbských zemědělských družstev. Členskou 

základnu tvořili většinou drobní zemědělci, ta tvořila 6%-

7% srbské populace žup zahrnujících hlavní srbské koncen

trace (Liko-Krbavské, Modru~-Rijecké, Požegské a Srěmské) 

k k 1907 S v , ,v v, '1 30 b 1 v VII ro u . Ve remu to ]menovlte Clnl o ~ o yvate zupy. 

Družstva disponovala v celouherském průměru 8-10 jitry na 

jednoho člena. Konkrétně ve Srěmu tvořili k roku 1912 zhru

ba 12% družstevníka bezzemci, velmi drobrti ~olníci sméně_~ 

než 10 jitry pady měli podíl 62%, hospodáři do 30 jiter před

stavovali 23% člena a jen 3% disponovala s větší výměrou 

(většinou ale ne větší než 50 jiter). Družstva zároveň doku

povala a pronajímala půdu,o níž se pak členové společně sta

rali, často ale ne více než 1-2 jitra v přepočtu na kaž-
v 2.4 VIII 

dého clena. 

Srbové živící se v zemědělské sféře měli poměrně přiro

zenou sociální strukturu, díky poměrně silné střední a vyšší 

střední vrstvě. Výraznější odchylku představoval jen jejich 

poměrně nízký podíl mezi největšími pozemkovými vlastníky. 

Nejdaležitější jsou však životní podmínky srbských ze

mědělců, které závisely na místní ekonomické situaci,do zna

čné míry determinované necitlivým přístupem vládnoucích vrs

tev. Zde se silně negativně projevoval nepříznivý vliv vla

stních Uher. Chorvatská vláda totiž nedisponovala vlastním 

ministerstvem hospodářství. O výši a rozpisu daní v Bánském 

Chorvatsku tak rozhodovaly vládní orgány v Pešti. Jejich da

ňová politika značně poškozovala zejména drobné zemědělce. 

Daňové výměry pro zemědělskou padu byly v Bánském CHorvatsku 

ve srovnání s vlastními Uhrami nadsazené:Svzniklý nepoměr 
však byl v případě chorvatských velkostatkářa mírněn s vyu

žitím mezer v zákonném rámci či dokonce mimo něj. Daň z po

zemkové půdy tak závisela na starých odhadech bonity pady, 

v případě zmiňované společenské vrstvy navíc úmyslně podhod-
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nocených. Jinak by velkostatkáři platili několikanásobně 

vyšší daně. Jejich výnos se přitom(v souvislosti s rozšiřo

váním orné půdy zúrodňováním a zaváděním nových progresiv-
2b 

ních metod hospodaření) jen ještě zvyšoval. 

o rozporu mezi výší daňového výměru a reálnou platební 

schopností plátců svědčí skutečnost, že během hospodářské 

krize z let 1873-1895 stouply daně o 100%, zatímco ceny hos

podářských produktů poklesly o dvě třetiny. Velký problém 

představovala jednotná pozemková daň z hlavy, jejíž výše by

la pro všechny poplatníky stejná a hlavně neobyčejně vysoká. 

U nejnižších plátců mohla tvořit těžko splatitelnou většinu 

požadované částky. Dluhy na daních přitom zatěžoval vysoký 

úrok s hrozbou budoucí exekuce veškerého movitého i nemovi

tého majetku. Docházelo k ní i v případě, že veškerý nemovi

tý i movitý majetek nestačil ani na pokrytí dražebních ná

kladů. Tyto dluhy se vázaly na usedlost plátce, takže posti

ženými mohli být i budoucí dědicové. O neefektivnosti daňo

vého systému rovněž svědčí, že v žádném roce nebyly daně vy-

b ~ v d ~ ~ v. Z1 rany v poza ovane VySl. 

Díky systémovým vadám ve státní organizaci mohli země

dělci trpět také kvůli domnělým daňovým nedoplatkům. Mohly 

vzniknout díky zmatkům v katastrálních zápisech. Za neplati

če mohl být považován nejen domnělý majitel, ale také daně 

řádně platící sedlák vinou nedostatečné evidence o zaplace-
~ h d ~ h d ~ 1 . k ~ v ~ k ~ Zd' nyc anlC. Proto ochaze o l neopravnenym exe UClm. Ce-

lou situaci zhoršovaly nezákonnosti ze strany vládních úřed

níků. Někteří odmítali provést zápis do katastru (zatížený 

už beztak vysokým poplatkem) bez úplatku, někdy výběrčí z

pronevěřovali vybrané daně, odpovědné orgány se špatně sta

raly o dobytek podmínečně zabavený neplatičům ( v horších 

případech jej pod rukou prodávaly!)~9zvůle vládních úřední
ků nacházela odezvu v násilných vystoupeních srbských rolní-

ku 
o •• .IX v Lice 1 897 . ~ 

v BanlJl v roce 1883~ v Irlgu v roce 1904. Vlada se pro-

ti nelegálním aktivitám úředníků pokoušela bojovat, většinou 

však nedůsledně a jen v omezené míře. 30 
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Dalším negativním činitelem byly nízké investice ze 

strany vlastních Uher v Bánském Chorvatsku, dané do značné 

míry snahou uherských producentů přeměnit chorvatskou ob

last v prioritní odbytiště pro uherské výrobky.31 S tím také 

souvisela tendence neuskutečnit řádné komunikační napojení 

Chorvatska na Dalmácii a neumožnit tak ekonomický rozvoj 

dalmatských přímořských měst, konkurenčních středisek k Ri

jece. (Zmíněný přístav se nacházel pod přímou uherskou kon

trolou.) Zvláště poškozená byla převážně srbská východní 

část Modru~-Rijecké župy a Liko-Krbavská župa.~ve stejné 

souvislosti je nutno připomenout, že po připojení Vojenské 

Hranice zřídila uherská vláda zvláštní fond na podporu roz

voje hraničářských území. Prostředky z ne], tvořené částí 

výtěžku z prodeje dřeva z bývalých hraničářských lesů, však 

byly používány ve výše zmíněných intencích. Investice 

do státních podniků a hlavně do výstavby železnice, z 

části ale na území vlastních Uher ~ Právě s ohledem na 

šly 

velké 

geo-

ekonomické zájmy lze vysvětlit, vedle místních ekonomických 

zdrojů, lepší postavení Srěmu. 

Chorvatské vládní orgány se rovněž snažily usměrňovat 

hospodaření rolníků. V prvé řadě sledovaly obhajobu uher

ských ekonomických zájmů. Sociální situaci bývalých hrani

čářů tak rozjitřovala ekonomická exploatace území bývalé 

Vojenské Hranice, která narušovala soběstačnost jejích oby

vatel v souvislosti s rozšiřováním trhu do tohoto regionu. 

Hraničáře postihl zákaz pěstovat vinnou révu a tabák a pá

lit alkohol. Místním obyvatelům bylo znemožněno svobodně 

využívat státní lesy (sběr lesních plodin, ale hlavně sta

vebního a palivového dříví ). Vláda se ovšem také svým způ

sobem snažila zajistit ekonomickou stabilitu rolníků s cí

lem zabezpečit plátce daní a zabránit jejich pauperizaci.3~ 

Na prvním místě se jednalo o podporu domnělých progre

sivních modelů hospodaření razantní zákonnou normou bez ně-
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jaké sociálni hmotné podpory. Sem patřil zákon ztéžujíci 

rozpouštění zádruh z roku 1889 a zákon na prováděni zcelová

ni pozemků (komasaci) z roku 1891. Prvni zminéná norma pod

miňovala déleni zádruh souhlasem alespoň poloviny jejich 

plnoprávných členů (dospělých mužů), s tim spojené úkony by

ly navic zatiženy vysokými poplatky. Vláda zádruhy vnimala 

jako ekonomicky stabilizujici prvek s ohledem na princip 

vzájemné výpomoci členů a kolektivni ručeni při placení da

ni. Druhou normou byl zákon o zcelováni pozemků. Jeho usku

tečňováni mělo usnadnit ustanoveni, dle nějž pro zahájeni 

komasace stači souhlas minimálně 20% vlastniků držícich mi

nimálně 50% půdy v dané obci. Vláda tak chtěla odbourat pře

živajici trojpolni hospodařeni a s nim souvisejici rozdro

benou držbu půdy. Cilem mělo být nepřimo podnitit progre

sivnějši obděláváni většich půdnich celků~5 

Oba tyto zákony z přelomu osmdesátých a devadesátých 

19. stoleti ale vycházely z ignorováni reálných poměrů na 

chorvatské vesnici. Zádruhy přestávaly být zárukou sociálni 

stability pro své členy v důsledku drtivé vnějši konkurence, 

již zminěných malých výměrů půdy na jednoho člena a absence 

prostředků na inovace (použivané zemědělské náčini bylo ve

lice primitivni, např. dřevěné radlice), mohoucich zvýšit 

výnos. Vláda navic zhoršila sociálni situaci po připojeni 

Vojenské Hranice pro zádruháře-hraničáře odebránim dřivěj

ších nároků na pravidelné příděly soli a možnost státní ma-

t . --1" . 1 h 36 erla nl vypomocl v etec nouze. 

V případě komasace představovaly hlavní problém výše 

uvedené zápisy katastru, které neodpovídaly reálné držbě 

půdy. Svou roli hrály i obavy rolníků z majetkové újmy způ

sobené státními úředníky provádějícími komasaci. V důsledku 

komasace mohli rolníci dokonce i o své pozemky zcela při

jít. Proto musely být oba zákony (zákon o komasaci a zákon 

zádruhách), novelizovány v roce 1902. Přes uClnené ústupky 

nespokojeným sedlákům ale nedošlo k výraznějšimu zlepšení?~ 
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Přesto se díky zpětné legalizaci podařilo snížit počet taj

ně rozdělených zádruh z dřívějška. Novela zákona o komasaci 

brala větší ohled na přání většiny sedláků v daných lokali

tách, zatímco v případě zádruh se spíše jednalo o legaliza

ci faktické držby. Oproti předešlým normám měl pozitivnější 

charakter zákon o obecních pastvinách. Zde direktivní zásah 

do hospodářsko-společenských norem působil spíše pozitivně. 

(Právo na užívání pastvin bylo vázáno na držbu nemovitosti 

v dané obci. To spolu s dalšími omezeními mělo zabezpečit 

původním uživatelům a jejich rodinám pastviště.)38 X 

Vládnoucí režim přijal některé zákony, které přímo pod

pořily ohrožené sedláky. Jednalo se o zákon o ochraně sou

kromého vlastnictví z roku 1890, který mohl přispět alespoň 

zčásti k vyřešení neujasněných majetkových poměrů na vesni

ci a k zabránění násilným excesům. Vláda však byla ochotna 

i k částečným přímým finančním ústupkům v sociální rovině, 

konkrétně přispěla k snížení výše soudních poplatků. Obojí 

usnadnilo rolníkům obhajobu jejich vlastnických práv.38 

Dalším projevem vstřícnosti byla již od počátku osmde

sátých let možnost odepisu daní v případě postižení úrody 

živelnou katastrofou. Podmínky pro využití této možnosti 

byly ale spjaty s takovou byrokratickou složitostí, že jen 

málokteří sedláci toho mohli vyuŽít.~O Hraničáři též nakonec 

obdrželi finanční kompenzaci za převzetí státní neplodné 
o d k . .. h b v • 41 X/~,; 1 . t' , pu y na atastru JeJlC o Cln. ~e ze pomlnou anl panovnl-

kovu amnestii vyhlášenou v roce 1882, která se vztahovala 
. 4ZXII 

na nezaplacené pokuty za krádeže dřeva a pokuty z nlch. Po-

kusy o dosažení ještě větších ústupků ze strany státu byly 

v případě myšlenky odpuštění daňových nedoplatků sociálně 

slabým plátcům neúspěšné. (Šlo přitom o princip, nikoliv 

reálnou finanční ztrátu, jak napovídají výše uvedené sku-
43 XIJ/ 

tečnosti.) Rovněž neprošel zákon o ochraně selských hospo-

dářství před věřiteli, a to vynětím určité minimální části 
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majetku (movitého i nemovitého) z možné dražby, který by 

byl nezbytný pro existenci hospodářství. Tato norma přitom 

platila v případě zádruh. Vláda se hájila tak, že by zrněna 

stávající praxe přinesla ztížení podmínek získání úvěru 

sedláky. Ovšem vzhledem k výši úroků u státních bank a vět

šiny soukromých finančních ústavů (s výjimkou Srbské banky) 

měly tyto půjčky pro chudé rolníky zničující důsledky.4~ 

Racionální čerpání úvěrů zprostředkovala a řídila az 

od konce devadesátých let moderní exkluzivně srbská družstva 

prostřednictvím Srbské banky 7SVětšina srbských chudších rol

níků se při souhrnu výše uvedených negativních faktorů jen 

ztěží prosazovala na trhu. Tlak ze strany státních ekonomic

kých struktur je odsuzoval k dlouhodobé existenční nejis

totě. V celém Chorvatsku docházelo v devadesátých letích k ná

růstu exekucí na zadlužený selský majetek. Zadlužení sedlá

ci kvůli výši dluhů mnohdy ani neměli motivaci efektivně 

1 d v. M' . v ,. bl' h S b O 44p t' nospo arlt. eZl postlzenyml y o 1 mno o r u. omoc v l-

živé situaci umožňovala již zmíněná Srbská banka a Svaz srb

ských zemědělských družstev. Svaz družstev fungoval zároveň 

jako spořitelna, jako šiřitel progresivnějších metod obhos

pOdařování půdy a také jako cílený propagátor srbského druž-
, , v XIV , v • 

stevnictvl. Jednotliva druzstva jako akciove spolecnostl 

mohla za výhodnějších podmínek kupovat a pronajímat si dal

ší půdu; členové též mohli v jejich rámci uplatňovat svou 

produkci na trhu. Navíc svaz také vytvóřil zvláštní fond pro 

podporu družstev z chudších regionů ( Banije, Liky a Kordu

nu) ~~svaz družtev se neustále rozrůstal ( v letech 1898-1907 

stoupl počet družstev v Chorvatsku více než čtyřikrát) a 

dlouhodobě prosperoval.Ljg Jako pozi ti vní impuls působila v le

tech 1906-1913 zemědělská konjunktura. Během ní narostly ce

ny zemědělských produktů, např. u pšenice až o téměř 100% 

ve srovnání s vrcholem dřívější hospodářské krize (rok 1895). 

Konjunktura na jednu stranu utvořila podmínky pro rozvoj 
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progresivního srbského družstevnictví , na druhou stranu 

přispěla k zvýšení cen půdy a tedy i výše plateb drobných 

srbských pronajímatelů. Nepřímým důsledkem rozvoje byla ta

ké negativní atomizace srěmských zádruh. 49 Nepříznivé život

ní podmínky srbských zemědělců tedy gradovaly zejména v de

vadesátých letech. Od poóátku dvacátého století se zaóínají 

óásteóně lepšit díky široce organizované srbské svépomoci a 

vývoji cen. Částeóně k tomu přispěl i realistiótější pří

stup ze strany vládní moci, která usilovala současně o za

bezpeóení majetkových zájmů místních velkostatkářů i o so

ciální smír. základní problémy nižších zemědělských vrstev 

přesto nadále přetrvávaly. 

Srbská populace vykazovala specifické sociální a demo

grafické odchylky od většinové spoleónosti. Srbové z Vojen

ské Hranice tvořili k roku 1881 74,6% příslušníků srbské 

menšiny. Ve Srěmu 71% Srbů představovali bývalí hraničáři. 

Odlišný status sice měli městští hraničáři, jejich poóet byl 
~ ( b ~ h . v ~ v o ) SO vk ~ h . ale maly3,4% sr skych ranlcaru. Proto se ne tera ranl-

óářská specifika mohou stávat specifiky srbské menšiny. Lze 

to doložit ve Srěmu. Je možné uvést agresivně zažitý kon

zervatiznus v metodách hospodaření (lpění na zádruhách, od

por k technickým inovacím)S1 a taktéž jakousi třídní hrdost 

projevující se lpěním na zachování svých krachujících hos

podářství coby symbolu osobní nezávislosti. Mezi těmito Sr

by pak byl výrazně nižší počet zemědělských dělníků pracu

jících na stálý úvazek (obecný jev "vojenské" óásti Srěmu), 

byt tito měli óasto vyšší platy než sezonní pracovníci. 

Negativní postoj se týkal obecně 1 práce ve službě, 

vóetně srbských žen a dívek (dán odporem k "ponižujícímu" 

zaměstnání). Jen část srěmských Srbů tyto zábrany pre

konala. Diametrálně odlišná byla situace u Srbů z Liky 

a Krbavy, kteří ve velkém poótu jako stálí zeměděl

ští dělníci p~icházeli pracovat právě do Srěmu a byli zde 

jmenovitě 'ceněni pro svou nenároónost a výkonnost. Tady lze 
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počítat s rozkladem tradičních struktur v důsledku katas

trofální ekonomické situace v Lice5~Ličané během hladových 

krizí chodívali nezřídka hromadně žebrat)~3 Srbská společnost 
obou regionů dále vykazovala vnitřní uzavřenost a odbojnost 

vůči civilním autoritám. Sem patřilo i hromadné společné 

kradení dřeva ze státních lesů a ničení majetku přistěhoval

cům do jejich občin se zakoupeným právem k užívání občino

vých pastvin (společensko-ekonomické motivy), s tristními 

d Ol dk ~ ~ ~ k S4 us e y pro ucastnl y. 

Negativním demografickým faktorem byla nejvyšší úmrt

nost právě v řadách chorvatských Srbů (zejména vysoká dět

ská úmrtnost v rodinách srbských hraničářů). V době připo

jení Hranice se v tomto ohledu Lika nelišila výrazneJl od 

Srěmu. Jednalo se o dlouhodobější trend:Szatímco Liku a Kr

bavu sužovaly hladové krize (např. 1897), Srěm postihovaly 

t v ~ k ~ . d . ( ~ .c) S6XVS b k' 1 . v • ~ • ez e epl emle napr. ty~u. r s a nata lta prltom patrl-

la mezi nejvyšší. V případě vystěhovalectví, zejména do USA, 

docházelo v celochorvatském rámci k největšímu úbytku v ob

lastech právě Liky-Krbavy a Banije po celé sledované období. 

Naopak ve Srěmu byl přinejmenším od roku 1905 srbský podíl 

na emigraci výrazně nižší/než by odpovídalo jejich podílu 

na obyvatelstvu župy. Počet srbských emigrantů ze Srěmu měl 
5'1 

mít dokonce klesavou tendenci. Lze tedy usuzovat o silnějším 

vlivu hospodářských podmínek při formování sociální svébyt

nosti Liky a Banije, zatímco ve Srěmu převládal vliv hrani

čářské tradice (ovšem díky příhodnějším ekonomickým podmín

kám) . 

Obě hlavní srbské sídelní oblasti se od sebe dosti od

lišovaly. První z nich, Liku (budu tak pro zjednodušení sou

hrnně nazývat celé převážně srbské zasávské pohraničí s Bos

nou), charakterizovala nepřirozenost hranic této sídelní 

ekumeny, tvořené horskými oblastmi. Druhá, Srěm, naproti to

rnu tvořila relativně přirozený celek. Hlavní problém spočí

val v _~tom, že Lika představovala v podstatě nejchudší a Srěm 
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nejbohatší část Bánského Chorvatska.Zde je třeba ale podot

knout, že řadoví Srbové z tohoto bohatství neměli zas tak 

moc velký prospěch kvůli ekonomické dominanci ne srbských 

elit z Bánského Chorvatska i vlastních Uher. Jednalo se pře

devším o velkostatkáře, mezi nimiž měli chorvatští Srbové 

jen dosti slabé zastoupení. přístup vládních vrstev se vy

značoval nezájmem o skutečné sociální problémy nižších ze

mědělských vrstev. Paradoxně ale zároveň vláda projevovala 

průběžně částečnou sociální vstřícnost. Její nesoustavné zá

sahy mívaly často kontraproduktivní dopad. Zákon o komasaci 

a o zádruhách v prvotní verzi nepřispěly k stabilizaci ven

kova (ekonomické i sociální), ale naopak k vyhrocení stáva

jících rozporů. Srbskou menšinu nepřímo posilovala relativ

ní početnost srbských středních a vyšších středních sedláků, 

přímo ji posilovala moderní srbská zemědělská družstva se 

zaštitující organizací v podobě Svazu srbských zemědělských 

družstev. Družstva však vázala jen poměrně malou část srb

ské zemědělské populace. Negativním faktorem bylo značné 

sepětí mnoha srbských zemědělců s recentními hraničářskými 

strukturami v hospodářské a sociální sféře. Ty nejenže brá

nily možnému ekonomickému vzestupu bývalých hraničářů, ale 

také přispívaly k jejich společenské izolovanosti. 

I ) Podle údajů z let 1880 a 1895 se v mezním období celkový 
počet srěmských zádruh změnil jen nepatrně. Proto jsem 
považoval za možné použít k určení podílu tajně rozpuš
těných zádruh jejich počet z roku 1889. (Radenié 1958, 
str.43) (Gaéeša 1995,str.95) 

str.18 

II) Srbové měli podíl 59% ve vojenské části Srěmu. Banije, 
Lika a Krbava patřily do Vojenské Hranice celé. (Šesták 
1998,str.264,320)(GaéeŠa 1999, str.117) 

str.19 

III)Pro označení zmíněných ekonomických společenství je UZl

váno synonymum k zádruze "zemljišna zajednica", i když se 
jednalo o zcela odlišný ekonomický model. Proto také je
jich rozpouštění upravoval jiný zákon. (Gaéeša 1995,str. 
41-42) (Radenié 1958,str.33-36) 

str.19 
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V) 

VI) 
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Zhruba třetina půdy velkých statků a 12% půdy latifundií 
bylo dáno majiteli do dlouhodobého pronájmu. (Radenié 
1958,str.72) str.19 

Je ale známo, že část Srbů musela z ekonomických důvodů 
prodat své pozemky získané při dělení zádruh. (Krestié 
1997,str.403) str.20 

příčinou byla velká koncentrace srbských pravoslavných 
klášterů v pohoří Fruška Gora v severním Srěmu. (Radenié 
1958,str.3l-32)(Pelikán 2005,str.154) str.21 

VII) Ve Srěmu počet družstevníků v jednotlivých obcích nepře
vyšoval 30% v rámci jejich srbských obyvatel. (Radenié 
1958,str.138-139) str.22 

VIII)Velká družstva měla v prona]mu i větší rozlohy půdy.Prů
měrná plocha pronajaté půdy činila k roku 1906 7 jiter 
půdy na každého člena v rámci všech družstev z Chorvat
ska i Uher, kde také Svaz působil. Tato půda byla přímo 
rozdělena mezi jednotlivé družstevníky. Zhruba stejné 
množství půdy spravovala tzv. poddružstva. V nich byla 
půda obhospodařována vybranými družstevníky k výlučnému 
prospěchu příslušného družstva. (Gaéeša 1989,str.150) 

IX) 

X) 

XI) 

XII) 

(Radenié 1958,str.131-134) str.22 

Svou roli zde ovšem hrála i obecná nespokojenost býva
lých hraničářů s novou civilní správou. (Pavličevié 1980, 
str.260-264) str.23 
Jednalo se o stejné společenství vlastníků, o kterém již 
bylo psáno na str.19. (Radenié 1958,str.33-34,172)str.26 

Ke vstřícnosti vládu donutil značný odpor mnoha občin 
proti jejímu bezplatnému převzetí. Neplodná půda byla 
totiž zatížena relativně vysokou pozemkovou daní. (Rade
nié 1958,str.200) 

Jednalo se pouze o jednorázové 
drobného lesního pychu zvláště 
značně přibývalo, dokonce i po 
ze. (Radenié 1958,str.201) 

str.26 

resení. Případů 
v devadesátých letech 
vyznění hospodářské kri-

str.26 

XIII)Odpovědné úřady ale často po roce 1899 bud fakticky re
zignovaly na provádění exekucí u nemajetných dlužníků 
nebo ji alespoň maximálně dlouho odkládaly. (Radenié 
1958,str.81) str.26 

XIV) Také Chorvati měli své národní družstevnictví fungující 

XV) 

podobným způsobem. (Radenié 1958,str.129) str.27 

Dotyčná epidemie proběhla již v první polovině sedmdesá
tých let. Statisticky však~ovlivnila přírůstek populace 
s přesahem až do počátku devadesátých let.(Radenié 1958, 
str. 8,10,16) str.29 
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1) Krestié 1997, str.402 

2) Pavličevié 1980, str.45-47, 92 

3 ) 

4 ) 
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Srbové ve městech a v nezemědělské sféře 

V celém Chorvatsku tvořilo k roku 1890 zhruba 15,5% 

populace nezemědělské obyvatelstvo. Přitom obyvatelstvo měst 

se na populaci Chorvatska podílelo 6,2% k roku 1869. V ro

ce 1910 podíl lidí činných mimo zemědělskou sféru vzrostl 

zhruba na 21 / 2% . K témuž roku činila městská populace 8,5% 

zdejšího obyvatelstva. 1 Pro stanovení srbského podílu jsou 

ale dostupné ( v rámci použité literatury) převážně jen úda

je z let 1880 a 1890. Přes svou obecnost moho?posloužit ale

spon k vytvoření rámcové představy o srbském zastoupení v 

v sociálních skupinách spjatých převážně s městy. 

Srbové tvořili k roku 1880 v Chorvatsku (včetně Vojen

ské Hranice) 14% městských obyvatel. Jejich podíl byl ale 

značně odlišný v civilní části (7,5%) oproti hraničářskému 

území (32,4%).~Nejvyšší zastoupení měli Srbové ve městech v 

Srěmské župě, a to 44% (po sjed~cení s Hranicí, údaj pochá

zí z roku 1910)}Před připojením Vojenské Hranice setr~ale 
klesal srbský podíl ve městech v civilní části. Údaje o 

srbském zastoupení ve městech z roku 1890 se bohužel z části 

týkají měst i s předměstími, což ztěžuje následné srovnání. 

Mezi lety 1880-1890 stoupl počet srbských obyvatel z 1000 

(3,3%) na 1200 (3,1%), případně na 2700 (4,4%) i s předměs

tími. V Karlovaci se srbský podíl snížil z 6,5% (800 Srbů) 

na 4,1% (500) /??/, s předměstími /nezapočítanými u první-

ho údaje/ by to bylo naopak 10,2% (1500)1 Proto je třeba 

brát s rezervou nárůst srbské" ~ početnosti z 6% (300) na 

7,5% (500) /s předměstími/. V Osijeku Srbové klesli z 9,1% 

(1700) na 8,1% (1600), s předměstími 8,4% (2100). V Bjelo

varu Srbové spadli z 13,8% (500) na 12,4% (500), respektive 

v~četně předměstí na 12,9% (800). Nezpochybnitelný pokles 

zasáhl i Požegu, z 8,5% (300) v roce 1880 na 8,2% (400) s 

předměstími v roce 1890. V oblasti bývalé Hranice se zdál 

prosazovat' také sestupný trend. V Mitrovici (dnešní Srěmské 

Mitrovici) se sice srbský podíl změnilz 40,3% (2900) na 35,3% 
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(3400 Srbů), resp. 35,6% (4200) i s předměstími; v Zemunu 

se srbský podíl ale snížil z 37,1% (4400)na 36,Q%(5100). I 

s předměstími by to údajně mělo být 35,6%(5400). ~aktéž po

kles zaznamenalo nejsrbštější město - Karlovce(Srěmské Kar

lovce), jmenovitě z 55,9% (2700) na 53,7% (3000), s předměs

tími 55,4% (4200). Ve Slavonském Brodě srbský procentuelní 

podíl lze k roku 1890 těžko posoudit. Počet Srbů se zde změ

nil ze 7,6% městské populace (350) na 12,7% (900), ovšem i 

s předměstími. V Petrinji se ale srbský podíl opravdu zvý

šil z 11,1% (500) na 11,3% (530). I s předměstími by Petri

nja měla 13,7% (700).~U Zemunu a Záhřebu šlo z použité li

teratury zjistit další vývoj tamních srbských komunit.V roce 

1910 tvořili Srbové 4,5% (3400), tedy posléze došlo k nárůs

tu jejich podílu. V případě Zemunu tvořili srbští obyvatelé 

k roku 1900 35,4% (5100). K roku 1910 činili 33% (5700). 

Někdejší pokles i nadále pokračoval, byf nijak dramaticky.S 

Na vývoj městské populace působila i poměrně nízká natalita 
b 

městských Srbů v porovnání se srbským venkovem. 

u srěmského města Staré Pazovy z dostupných údajů není 

možné porovnat vývoj v určitém časovém úseku. K roku 1900 

činilo 1150 místních Srbů 15,9% obyvatel města.~v případě 
Kostajnice porovnání není možné, nebof k roku 1880 již ne

byla zmiňována jako město. (Přitom v roce 1869 400 tamních 

Srbů představovalo 21,1% jejích obyvatel.)8 Městským charak

terem se mělo podle Krestiée vyznačovat i neprivilegované 

velké obchodní sídliště Glina v Baniji. Údajně zde Srbové 

tvořili 38% obyvatel (600-700?)!r (Čísla jsem zaokrouhloval.) 

Na sociální skladbu i na přírůstek srbské populace měst 

měla v případě Srěmu vedle nízké natality také vliv situace 

tamního průmyslu. Majitelé místních podniků převážně německé 

a madarské národnosti jednoznačně upřednostňovali při přijí

mání dělníků příslušníky svých národů z vlastních Uher a 

Rakouska. Stála za tím snaha zaměstnavatelů o lepší kontrolu 

nad svými zaměstnanci, což bylo snazší u nových přesídlenců. 
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Srbové se jen obtížně uplatňovali ve srěmském průmyslu jako 

dělníci a neměli tedy ani motivaci stěhovat se do průmyslo

v~ch městsk~ch center ve Srěmské župě.mNavíc již zmiňovan~ 
odpor srěmsk~ch b~val~ch hraničářů k podřízenému postavení 

způsoboval jejich obecně nízk~ zájem o služební profese,což 

mělo ovšem vliv i na srbské zastoupení v této sféře ve měs-
-'1 tech. 

Bánské Chorvatsko specifikovalo v~razné prolínání měst

ské společnosti se zemědělskou sférou. Z lidí žijících ve 

městech se průměrně 20% živilo v zemědělství. Ze srěmsk~ch 

měst s početnou srbskou menšinou dosahoval nadprůměrn~ch ho

dnot Zemun, kde mělo zemědělsk~ charakter 23,4% obyvatel, 

v Mitrovici to činilo 21,1%. Většinově zemědělsk~ ráz pří

slušel právě převážně srbskému městu Kar1ovcím, v něm se 

takto živilo 59,6% zde žijících. Charakter městského země

dělského obyvatelstva dokresluje, že v rámci Mitrovice k ro

ku 1895 přežívalo 14~ rodinn~ch zádruh! Konkrétně 53,8% Srbů 

ve srěmsk~ch městech tvořili zemědělci. 33,5% "měštanů" byli 

zemědělští dělníci, navíc 10,1% tvořili v~še uvedení nedis-
." "1 " b dl" 12. pOnU]lCl v astnlm o y lm. 

Mimo zemědělskou sféru bylo činn~ch jen 12,8% srbsk~ch 

obyvatel srěmské župy. V případě jejich městské populace 

se řemeslníci, obchodníci, obecně živnostníci a úředníci 

podíleli 35,7% na srbské menšině ve srěmsk~ch městech (u 

části srbsk~ch měštanů nebyl určen způsob jejich obživy). 

Na zastoupení Srbů v celozemském rámci na společensk~ch vr

stvách primárně spjat~ch s městy měl přirozeně i vliv je

jich o zhruba 42% nižší podíl na městské populaci v porov

nání s jejich celkovou početností v Bánském Chorvatsku. ži

vnostníci a řemeslníci srbské národnosti tvořili 13,12% v 

této hospodářské sféře, čili o 48,5% méně než byl srbsk~ po

díl na obyvatelstvu země (a i celkově méně než bylo procen

tuelně Srbů ve městech). Srbové tedy na tom byli hůře než 

etničtí Chorvaté, jejichž 53,02% podíl v této sociální sku-
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pině byl jen o přibližně 27% menší než odpovídalo celkové 

početnosti jejich etnika. Naopak Srbů mezi obchodníky a fi

nančníky bylo s 16,28% více než odpovídalo srbskému podílu 

ve městech. Přesto byl jejich počet o 35% nižší oproti srb

ské celkové početnosti v zemi, zatímco u 48,85% Chorvatů 

činných v těchto odvětvích se jednalo jen o přibližně 19% 

nižší podíl (vztaženo k jejich celozemskému zastoupení 62,5% 
13 

v roce 1910). 

Relativně vysoký počet Srbů z řad finančníků souvisel 

se specificky srbským jevem v jejich sféře, jímž byl dobový 

výskyt velkého počtu drobných spořitelen, zaměřených prio

ritně na srbské malorolnické střadatele. I když nemalá část 

těchto podniků prosperovala, část jich skončila v úpadku. 

V řadě případů se tak s"talo v důsledku zlé vůle nekompeten't-

ních a pochybných vedoucích pracovníků. Z prosperujících lze 

uvést spořitelnu v Mitrovici (dnešní Srěmské Mitrovici), 

spořitelnu v Pakraci v Požegské župě, ale také spořitelnu v 

Korenici z Liky-Krbavy. Obzvláště mnoho malých finančních 

institucí se srbským vedením i klientelou se nacházelo hlav-
v v 1tr II 

ne ve Sremu. 

Přelomový čin pro srbské finančnictví a i celou srb

skou národnostní menšinu znamenalo založení Srbské banky v 

Záhřebu v roce 1895. Byla zaměřena výhradně na příslušníky 

srbského národa, jimž na rozdíl od výše zmíněných institucí 

poskytovala půjčky za opravdu výhodných podmínek. Již od 

svého vzniku byl totiž zmíněný ústav programově utvářen 

coby národně podpůrná instituce s řadou k ní přidružených, 

volně s ní spjatých organizací, jako byl již uvedený Svaz 
1ft. 

srbských zemědělských družstev s jeho Centrální pokladnou. 

V ní byly výhodně úročeny půjčky právě od Srbské banky. Vznik 

této banky lze považovat za mezník ve vývoji srbské společ

nosti. Dříve totiž, pomineme-li sedláky, byli srbští podni

katelé a qbchodníci ve ztížené situaci. Jedna z hlavních 

srbských sídelních oblastí, Banije, Lika a Krbava, poskyto-
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vala málo podmínek pro rozvoj. V té druhé, Srěmu, zase mu

seli čelit velmi silné konkurenci od příslušníků jiných ná

rodností. Za nimi samými nestála dostatečně silná kapitálová 

základna. Po roce 1895 ale srbští podnikatelé a obchodníci 

mohli počítat s lepšími podmínkami než jejich etnicky chor

vatští kolegové. 15 přesto však velkorysá podpora srbských 

sedláků vyvolávala odpor u části srbských měštanských vkla

datelů (a bohatých sedláků také) kvůli snižování zisků této 

instituce. Negativní vliv na hodnotu akcií banky mělo i její 

výhradné zaměření na etnické Srby. Srbská banka byla ale 

přesto setrvale zisková. Její čistý příjem stoupl mezi lety 

1895-1913 více než pětkrát a objem spravovaných financí se 

zvýšil v~témže období zhruba devatenáctkrát.-1(; 

o majetkové síle a vlivu srbských měštanů svědčí také 

jejich prosazení se do správy měst. Obzvláště dobře na tom 

byli Srbové v Mitrovici. V ní tvořili většinu městské eli

ty; z této pozice pak v letech 1881 - 1914 kontrolovali 

městské zastupitelstvo.47 Diametrálně odlišná byla ale situ

ace v Zemunu. Na počátku dvacátého století se místní srbští 

měštané marně pokoušeli dosáhnout alespoň takového zastou

pení v městské správě, které by odpovídalo srbskému podílu 

na obyvatelích města, (k roku 1900 činil zhruba 35%):tf velmi 

významnou však byla srbská městská komunita v Záhřebu, a to 

pro svou ekonomickou sílu. Zde také sídlila Srbská banka a 

Centrální pokladna Svazu srbských hospodářských družstev. 

Finančně silná byla též srbská menšina ve Vukovaru. Srbové 

tedy částečně dominovali i ve městech, v nichž byli jinak 

málo početní. Přitom žádné město v Bánském Chorvatsku nemě

lo většinově srbský charakter. ~3 

O četnosti srbské elity svědčí také přiznané volební 

právo s ohledem na vysoký majetkový cenzus. V případě země

dělských vrstev pak byla jeho výše dvojnásobná. Z pozic své 

funkce ho ale drželi mnozí srbští úředníci. před volební re

formou v roce 1911 převažovali srbští oprávnění voliči ve 
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volebních okrscích v části Srěmu a jihozápadní Slavonie, 

zatímco v Lice, Krbavě a Baniji jich bylo poměrně málo .zo Po 

navýšení počtu voličů zmíněnou reformou na přibližně 8% po

pulace Chorvatska tvořili 25% z nich Srbové.Z1 

Pro srbskou nezemědělskou elitu byla typická značná 

početní slabost zejména na počátku osmdesátých let,což sou

viselo s celkovou strukturou srbské společnosti v Chorvat

sku, jíž charakterizoval drtivě převažující rurální charak-
Jl:? ~ ~ "~ ~v," ter. Srbove predstavovall ne]V1Ce se zemedelstvlm sp]ate 

místní etnikum i ve Srěmu, v němž měli největší podíl na 

městské populaci v porovnání s celou zemí v rámci svého et

nika, ale i celkově v rámci celé župy vzhledem k ostatním 
'k O 2..3 d' ~ 1 d ~l 1 k~ ~~ ~ etnl um! V osm esatych etech os o v ce ozems em m§rltku 

k rozvoji srbského finančnictví, konkrétně spořitelen, ori

entovaných zejména na srbské zemědělce. Díky tomu se posí

lili jejich zřizovatelél~sedláci ne, i když někteří /nejen/ 

srbští finančníci zároveň byli i statkáři). Značný zájem o 

srbské zemědělce (v opravdu pozitivním smyslu) charakteri

zoval i nejdůležitější ze srbských kreditních bank založe

ných v devadesátých letech, Srbskou banku. Ovšem to logicky 

souviselo s její prioritní národně podpůrnou orientací, při 

dobové skladbě srbské populace.~ 

Srbské menšině v Bánském Chorvatsku chyběla přirozená 

sídelní struktura při absenci alespoň lokálních srbských 

městských center, byt její sociální skladba zahrnovala v 

menší míře i nezemědělskou sféru, včetně vyšších vrstev. 

Zejména oblast Liky, Krbavy a Banije, navzdory značné srb

ské početnosti, netvořila svébytný celek. Srbská elita se 

jen zčásti koncentrovala ve Srěmu, obecně se vázala na měst

ská centra mající převážně nesrbský charakter. Tamní Srbové 

byli navíc z velké části spjati se zemědělskou sférou (což 

umocňovalo zemědělský charakter srbské populace). Přesto se 

Srbové dokázali dominantně prosazovat i mimo oblast zeměděl

ství. Bylo to jako lokálně (správa města Mitrovice), tak na 
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celozemské úrovni (Srbská banka). Obecným specifikem srb

ských finančníků byla jejich orientace na klienty z řad 

vlastního národa. Souvislost lze najít ve větší vnitřní 

uzavřenosti srbské menšiny v nižších sociálních sférách (u 

klientů malých spořitelen)t ale také v projevech národní 

solidarity (zřizovatelé Srbské banky). 

I) Pro určení podílu srbské populace na obyvatelstvu měst v 
roce 1890 jsem použil údaje od Krestiée vztahující se k 
počtu pravoslavných věřících. Počet Srbů v Zemunu byl ale 
zde u něj vyššírnež kolik sám později uvádí pro Zemun i 
s předměstími. Proto jsem raději použil statistické údaje 
od Radeniée. Stejná disproporce jako u Zemunu se týká i 
Gliny. Ovšem i Radenié uvádí k roku 1900 dvě dobové sta
tistikYt lišící se od sebe výší procentuelního srbského 
podílu ve městě při stejném počtu místních Srbů. Já sám 
v textu jsem zvolil vyšší údaj (o lt3%) s ohledem na po
užité údaje o celkovém počtu městského obyvatelstva,nebot 
s ním byly v souladu. Proto je třeba brát zmíněné údaje 
jen orientačně. (Szab6 1988,str.16J-16B)(~idak 1968,str. 
320) (Krestié 1997 t str.400,665)(Radenié 1958,str.15) 35 

str. 

II) První srbské spořitelny vznikly již v roce 1869 ve Vuko
varu a Mitrovici. (Gaéeša 1999 t str.118) str.37 

1) ~esták 1998,s.185 / ~idak 1968,s.320 / Radenié 1958,s.17 

2) Ekmečié 198~/str.35 

3) Artukovié 1991,str.12 

4) Szab6 1988,s.167-168 / Krestié 1997,s.400,665 / 

~idak 1968,str.320 

5) Radenié 1958,s.15 / Roksandié 1991,s.122/~idak 1968,s.320 

6) Szab6 1988,str.163,169 

7) Radenié 1958,str.45 

8) Szab6 1988,str.168 

9) Pavličevié 1980,str.257 / Krestié 1997,str.400,665 

10) Radenié 1958, str.20 

ll) Radenié 1958, str.l03 

12) Radenié 1958, str.21, 39, 47 

13) Krestié 1997, str,402 
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14) Ga6eša 1999, str.118~121 / Radeni6 1958, str.87-97 

15) Kresti6 1997, str.402 / Gross 1973, str.311-312 

16) Ga6eša 1999, str.126, 132 

17) Ga6eša 1999, str.119 

18) 

19) 

20) 

Kresti6 

Krestié 

Ekrneči6 

Radeni6 

1997, 

1997, 

1989, 

1958, 

str.467 / Radeni6 1958, str.15 

s.390/Ga6eŠa 1999,s.118-121/ 

str.441 

str.178 / Kresti6 1997, str.538-539 

21) Raki6 1982, str.34 / Ekrneči6 1989, str.568 

22) Kresti6 1997,str.401-402 

23) Radeni6 1958, str.50 / Ekrneči6 1989, str.35 

24) Ga6eša 1989, str.135 / Ga6eša 1999, str.119-120 / 

Radeni6 1958, str.46, 94-97 

25) Ga6eša 1999, str.120,128 / Raki6 1983, str.143 / 

Gross 1960 / str.41-42 
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Historické kořeny srbské přítomnosti v Chorvatsku 

Pro pochopení zdrojů srbské národní identity v Bánském 

Chorvatsku je třeba přiblížit dějiny této minority. Ty hrá

ly významnou roli nejen při konstrukci specifického národ

ního vědomí chorvatských Srbů, ale také v nich hledali svou 

oporu chorvatští nacionalisté pro konstrukci svých proti

srbských výpadů. Srbové se prezentovali jako historická po

litická individualita, nezávislá na chorvatském státu a je

ho institucích. Od toho odvozovali svůj nárok na zvláštní 

státoprávní postavení pro sebe v rámci Chorvatska.
1 

Jejich 

odpůrci z řad pravašů se snažili dokazovat, že Srbové jako 

národnost v minulosti na chorvatském území nežili a že SOH

dobí chorvatští Srbové jsou převážně etničtí Románi, kteří 

přejali srbskou identitu v poměrně nedávné době.~ 

Samotné počátky srbské přítomnosti v chorvatském pro

storu nejsou zcela jasné. K příchodu a usazování srbských 

uprchlíků z prostoru Despotoviny (severní a centrální ob

lasti dnešního užšího Srbska) docházelo již od počátku pat

náctého století. Jejich přítomnost vedle písemných pramenů 

potvrzují místní pojmenování Rascia, tedy Raška, a to pro 

oblast jihozápadní Slavonie a Srěmu. Toto jméno bylo histo

rickým názvem raně středověkého srbského státu a podle něj 

bylo pojmenováno srbské etnikum v uherském prostředí.3 Ozna

čování Srbů jako Račani přitom v Uhrách přežívalo hluboko 

do devatenáctého století. V pozdějším období, kdy se na 

chorvatském území usazují nově příchozí, vykonávající hra

ničářskou službu na habsburské, ale i turecké straně, bývají 

tito označováni jako Vlaši. Toto jméno je primárně spojeno 

s románským etnikem, žijícím na Balkáně, pro nějž byl ty

pický osobně svobodný pastevecký způsob života. Totožné po

jmenování se však obecně přenášelo na obyvatele se stejným 

socio-ekonomickým statutem. Později se vžilo jako synonymum 

k pojmu hraničář.~ Ve druhé polovině šestnáctého století 

byla takto označovanými přistěhovalci osídlena z velké čás-
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5 
ti tehdy turecká oblast Liky-Krbavy a habsburská Banije. 

Pro území jihozápadní Slavonie se zase od přelomu sedmnác

tého století vžívá jméno Malá Valachie.& Jmenovitě o srb

ském původu lze hovořit v případě hraničářů usazených v 

oblasti Žumberaku v kraňsko-chorvatském pohraničí. Část 

Vlachů bývala také souběžně označována jako Račani. S urči

tým nadhledem lze říci, že i název Račan v podstatě znamená 
pravosla'l.mlch , . ~ . ~ , 
6znaceni",iprlcl1ozlch z oblastl nekde] slho Srbska. O slavini-

tě podstatné části_ těchto přistěhovalců ale svědčí slovan

ská mís"tní jména na velké většině "Vlachy" osídlených úze

mí.? Konkrétně větší množství Srbů přišlo zejména do oblasti 

Srěmu a jihozápadní Slavonie v roce 1690.!(Jednalo se o při
stěhovalce hlavně z oblasti Kosova a dnešního jižního Srb

ska.) Míra srbské etnické přítomnosti na chorvatském území 

a s tím související rozsah srbské asimilace balkánských Ro

mánů tak nelze z historických pramenů přesněji doložit. Ji

sté je, že příslušníci románské menšiny (zvaní jako Arumuni 

či Cincaři) žili ještě na konci devatenáctého století v 

Chorvatsku, přičemž jejich asimilaci se Srby usnadňovala 

jejich pravoslavná víra. (v té době ale tvořili jen zlomek 

tamní populace.)9 

Chorvatští pravaši mohli disponovat poměrně obsáhlými 

podklady, na jejichž základě mohli zpochybňovat slavinitu 

a dá se tak říci i primární genetický srbský původ svých 

srbských současníků z Bánského Chorvatska. Toto bylo ale 

jimi předkládáno v příliš zevšeobecňující podobě.Navíc hod

nota takto odvozených tezí byla poplatná dobové koncepci 

nacionalismu. Absurdnost celého problému umocnu]e skuteč

nost, že sama pravašská koncepce chorvatské národní identi-
1ó 

ty byla ve své podstatě asimilační. 

Srbové hledali zdroj své národní individuality v Chor

vatsku v privilegiích, udílených jejich předkům, která do

tyčné stavěla mimo působnost chorvatských státních orgánů.~1 

Práva udělovaná hraničářům lze přitom rozdělit do tří 
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okruh~, lišících se obsahem i osobami příjemc~. První blok 

tvořil tzv. "Vlašský zákon" z roku 1630. Ten potvrzoval a 

rozšiřoval starší privilegia, udělovaná hraničář~m od druhé 

poloviny šestnáctého století a navyš oval i okruh jejich no

sitelů. Na jeho základě si hraničáři mohli na místní úrovni 

volit předáky se správní a nižší soudní pravomocí (trestání 

drobnějších deliktů, notářské potvrzování převodů soukromé

ho vlastnictví u hraničářů). Jeho příjemci byli také samo

zřejmě nezávislí na chorvatských státních orgánech, podlé

hali místnímu habsburskému velení. Význam tohoto ustanovení 

pro srbské hraničáře byl ale snížen, nebot jim nezajištova-

1 b d ' , 12. 1 v, , v o svo o u vyznanl. Platnost V asskeho zakona vsak nebyla 

rozšířena na nové hraničáře v habsburských službách z území 

osvobozených od Turků na přelomu osmdesátých a devadesátých 

let sedmnáctého století. (Nejvýchodnější část Srěmu byla 

osvobozena až na počátku osmnáctého století.)43Vlašský zákon 

tedy platil jen pro potomky původních hraničářů, kteří žili 

mlmo jiné v Baniji a na území pozdější Modruš-Rijecké župy.~~ 

Druh~ okruh hraničářských práv proto tvořily normy upravu

jící postavení nových hraničářů. Nezajištovaly jim samosprá

vu a omezovaly jejich držbu pŮdy!3 

Třetí okruh privilegií získali srbští spojenci Habs

burků z oblasti tureckého Srbska po svém příchodu na habs

burské území v důsledku společné porážky Turky v roce 1690. 

Definitivního potvrzení dosáhli v roce 1706. Dříve totiž 

nebylo počítáno s jejich dlouhodobým pobytem na novém území. 

Práva se týkala možnosti příjemců volit svou místní samo

správu i vyššího světského předáka "místovojvodu Rašky". 

Současně ale obdrželi i rozsáhlé svobody, umožňující nejen 

legalizaci jejich pravoslavného vyznání, avšak také místní 

působení celé jejich církevní organizace. Všechna tato pri

vilegia byla přitom jmenovitě spjata se srbským etnikem, 

jehož příslušníci se usazovali hlavně ve Srěmu a v oblasti 

Malé Vala6hie z oblasti jihozápadní Slavonie. Samozřejmě i 
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zde se jednalo o hraničáře/ podléhající výhradně habsbur

ským armádním orgánňm. 15 

V souvislosti s privilegii hovořili srbští politici 

v devatenáctém století o existenci historického nezávislého 

politického národa na chorvatském území/ tvořeného Srby. 

příjemci práv byli nazýváni a chápáni jako "vlašský národ". 

Tak jsou nazýváni jak v prvním souhrnném potvrzení Ferdinan

dem II/tak v pozdějších znovupotvrzeních všech starých hrani

čářských privilegií Leopoldem I. (1702 a 1706) a Karlem VI. 

(1717). Z nich vyplývá používání jména "Vlach" ve smyslu 

"hraničář", toto označení bylo vztahováno i na srbské pri

vilegované přistěhovalce - hraničáře z roku 1690.~ (Etnici

tu hraničářů může alespoň rámcově přiblížit údaj z roku 

1857, podle nějž 45% hraničářů ve vojenských oblastech vy

ňatých z Chorvatska tvořili Srbové. Hraničářská populace 

tedy neměla převážně srbský charakter.)11Ačkoliv ve výše 

uvedených zárukách a s nimi spjatých listinách je o "Vla

ších" hovořeno jako o svébytném subjektu závislém jen na 

panovníkovi, tyto teze byly podloženy účelovými zájmy vy

tvořit z čási:i Chorvatska panovnickou doménu, nezávislou na 

chorvatských i uherských stavech/ jež by sloužila jako 

zdroj vojenských sil. Postavení hraničářů proto bylo v roce 

1734 omezeno (k podobnému kroku došlo už v minulosti v roce 

1665 u využivatelů "Vlašského zákona", před jeho "znovuoži

vením" v roce 1706) v souladu s posílením pravomocí vojen

ského vedení, které přes všechna privilegia bylo vždy nej

vyšší instancí v hraničářských oblastech. V roce 1745 se 

celý proces završil reorganizací hraničářských oblastí. 

Samospráva hraničářň byla zrušena a jejich půda (pokud ji 

měli v soukromém držení) byla postátněna a přemenena v léna.! 

Dluhy a úvěry hraničářů byly jednorázově zrušeny.UNavíc v 

rámci nového vytyčení v oblasti Hranice se pod přímou civil

ní správou ocitla velká část Slavonie a Srěmu. To se týkalo 

i části území osídleného srbskými hraničáři - nositeli pri-
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vi legií z roku 1690. O své postavení ale při§li i jejich 

stejně privilegovaní kolegové na území nově zformované Vo

jenské Hranice.~ Jejich práva v politické rovině a ve znaě
né míře i sociální překryl nový jednotný hraniěářský status. 

O nějakém politickém národu v rámci tohoto nesamosprávného 
~ ~ k ~l· vv~ v. 11/ uzeml ta s o Jen ztezl hovorlt. 

přímo jmenovitě o konstituování srbské politické národ

nosti, resp. povědomí o ní, lze mluvit v souvislosti se srb

skou pravoslavnou církví a institucemi s ní spjatými. Tato 

církev byla na chorvatském území přitom ěinná dlouhodobě. 

V omezené míře zde působila již od roku 1412 na základě prá

va svobody tohoto vyznání. Díky tomu již v té době vznikaly 
18 

ve Srěmu pravoslavné klá§tery nadané majetkem. Fungování 

institucionalizované církevní správy zaji§toval biskup z 

kláštera Moraěa (založeného roku 1550), a to navzdory svému 

přijetí unie v roce 1611. Nadále totiž udržoval úzké vazby 

na peěský patriarchát, a to až do konce sedmnáctého stole

tí. 20v té době ale již byla zabezpeěena legální pravoslavná 

srbská duchovní správa. Umožnila to privilegia udělená v 

roce 1690 přesídleným srbským vojenským spojencům Habsbur

ků. Na jejich základě vznikla na novém území samostatná srb

ská pravoslavná církevní metropolie.
Z1 

Na základě dal§ích 

privilegií, udílených Josefem I., Karlem VI. a Marií Tere

zií, se formují orgány církevní autonomie. Sem spadá církev

ní školství a církevní sněm, na němž měli úěast vedle zá

stupců církve l delegáti z řad laických věřících. Během osm

náctého století ale tato instituce ztrácí politické prvky a 

stává se ěistě nábožensko-kulturní institucí (a do této 
z. z. 

sféry byla omezena její ěinnost). 

Přesto se v rámci církevního sněmu projevují tendence 

o přenos jeho působení i do politické sféry. V tomto duchu 

celkem třikrát v historii předložil oficiální požadavek na 

vytvoření samosprávného srbského území, jež by zahrnovalo 

civilní i vojenské ěásti Chorvatska osídlené převážně Srby. 
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Stalo se tak v roce 1790 na tzv.Temešvárském sněmu, 1848 na 

tzv. Májové skupštině a v roce 1861 na tzv. Blagoveštenském 
2.2 

sněmu. 

K reálnému naplnění tohoto požadavku došlo jen v dru

hém případě, a to jen dočasně a v omezeném rozsahu.V letech 

1849-1860 bylo utvořeno samosprávné území Srbská Vojvodina 

a Temešský Banát. Jeho součástí byla i převážně srbská ob

last civilní části Srěmu (okresy lrig a lllok). I když vět

šinu obyvatelstva v tomto útvaru netvořili Srbové,přece jen 

lze hovořit o vytvoření oficiální srbské politické národno

sti na části území Bánského Chorvatska:
3
srbská politická 

reprezentace v Chorvatsku v poslední čtvrtině devatenáctého 

a na počátku dvacátého století se ale k tradici tohoto útva

ru přímo nehlásila (a vzhledem k politické situaci ani ne-
ZLf mohla) . 

Specifikem chorvatsko-srbských sporů na území Bánského 

Chorvatska byla otázka historického charakteru jejich poli

tických národností. Srbové za jejich zdroj považovali právě 

privilegia, udělená jejich předkům, v prvé řadě ta z roku 

l690.Z~Roli pro ně nehrál omezený okruh jejich nositelů, 
nebot došlo postupem času (a také díky odbourání jejich po

litické části) k zevšeobecnění jejich platnosti na celou 

srbskou komunitu v Chorvatsku v rámci církevní autonomie. 

V rámci účelového výkladu historie tak privilegia chápali 

jako nezrušitelný příslib státnosti, když už ne teritori

ální, tak alespoň v personální rovině. 

při obraně proti asimilační koncepci chorvatské poli

tické národnosti, odvozené od historické příslušnosti území 

k chorvatskému středověkému státu, se navíc Srbové mohli 

opřít o jeden fakt. Srěrn, oblast druhé největší srbské kon

centrace v Chorvatsku, ve středověku nikdy nebyl součástí 

h k
, , 2.S V" , 

c orvat s eho statu. Soucastl Chorvatska se jeho civilnl 

část stala až v roce 1745.t6 Území vojenské části se součástí 
Ch k ' 2."1 v , • orvat s a stalo po prve v roce 1881. Argumentacnl hodnota 
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těchto údajů při celkovém řešení srbské otázky v Chorvatsku 

byla ale omezená (srbský boj o svou koncepci národních práv 

se nikdy neomezil na tuto oblast) a pochopitelně silně sub

jektivní. 

Srbská menšina byla přítomna v Chorvatsku ve zkoumaném 

období již zhruba 500 let, a to na základě nepřímých dokla

dů. Proto nebylo možné stanovit její alespoň přibližnou po

četnost ve vzdálenějším časovém horizontu. Historické vědo

mí příslušníků srbské menšiny posilovala historická speci

fická individualita jejich předků spjatá s hraničářským sta

tusem. Na jejím základě tak zdejší Srbové mohli subjektivně 

vyvozovat své historické právo na svoji státoprávní výluč

nost v prostoru Bánského Chorvatska. 

I) 

II) 

III) 

Hraničářská půda ztratila status léna až v roce 1850 
(při zachování vojenských povinností). Půda hraničář
ských občin byla svěřena zádruhám, archaickým společen
ským jednotkám typu velkorodiny. Zádruhu při jednání s 
úřady zastupoval tehdy "staršina zádruhy",ovšem nikoliv 
jako rovnoprávný partner.Na základě zákonů z let 1868-
1880 mohla být půda zádruh rozdělena mezi stávající uži
vatele. (Šidak 1968, str.7) (Radenié 1958,str.153-l54, 
159,164) str.45 

Z tohoto omezení byli vyňati hraničáři z významných cen
trálních sídlišť jako byl Brod,Kostajnica 1 Petrinja,Kar
lovce a Zemun. Počínaje rokem 1748 se mohli věnovat ře
meslu a obchodu a navíc byli zproštěni vojenské služby 
i s~ěli mít vlastní samosprávu. (Šidak 1968,str.7-~~r.45 

O připojení Vojenské Hranice k Chorvatsku bylo rozhodnu
to v roce 1868. V letech 1871-1881 se Hranice nacházela 
pod civilní uherskou správou, při zachování dřívějších 
institucí. Ta připravovala budoucí sjednocení sladováním 
právních norem. Část erárního majetku (lesy) se dostala 
do vlastnictví uherského státu. Sjednocení se završilo 
až v roce 1888, do té doby oblast Hranice byla finančně 
zcela závislá na uherském ministerstvu financí, které 
pro ni sestavovalo zvláštní rozpočet. (Šidak 1968,s80-83) 

str.46 
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Srbská pravoslavná církev a instituce s ní spjaté 

Jedinou recentní srbskou historickou strukturou na chor

vatském území byla srbská pravoslavná církev. představovala 

zdroj srbské národní identity, ale i organizační základnu 

pro srbský společenský (a nepřímo i politický) život. Její 

význam pro chorvatské území umocňoval fakt, že sídlo jejího 

patriarchátu se nacházelo v Bánském Chorvatsku ve srěmských 

Karlovcích. Pod přímou duchovní správou patriarchátu se na

cházela oblast Srěmu a přilehlá východní část Slavonie (s 

Osijekem). V Chorvatsku sídlili také dva z podřízených bis

kupů této od roku 1848 autokefální církve. Jednalo se o pa

kracké biskupství, spravující většinu Slavonie, a o gorno

karlovacké biskupství, jemuž podléhala Banije, Lika a Krba

va.I(Sídlo biskupství se nacházelo v Lice.) Další čtyři bis

kupství (z Bačky, Budína, Vršace a Temešváru) byla situována 

ve vlastních Uhrách. 4 V rámci celouherské srbské církevní 

provincie měli převahu chorvatští Srbové, tvořili 59% věří

cích k roku 1907.l 

Specifikem této církve byl široký podíl laických věří

cích na záležitostech s ní spjatých. Dělo se tak v rámci 

místních církevních obcí na nižší úrovni, na vyšší úrovni 

to pak bylo v rámci volených orgánů církevní autonomie. Kon

krétně řadoví věřící měli právo volit svého kněze. Zároveň 

také všichni věřící, jak laikové, tak kněží, volili společ

ně své zástupce do 75-členného církevního sněmu. Z řad kněží 

bylo voleno 25 zástupců, z řad laiků 50. Jmenovitě v Bánském 

Chorvatsku Srbové volili 38 zástupců, z nichž bylo 13 kněží. 

Lze zmínit, že každému ze zvolených náležela finanční ná-

hrada v souvislosti s výkonem funkce, disponovali imunitou 

za činnost spjatou s prací na sněmu. Disciplinární řízení 

proti nim mohl vést jen kontrolní orgán sněmu. Sněm volil 

členy finančního výboru, který především rozhodovalo zachá

zení s příjmy z církevního majetku. Dále byli sněmem voleni 
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členové školské rady, která řídila a kontrolovala srbské 

církevní školství. Sněmovní těleso rovněž volilo 25-členný 

kontrolní orgán, který hodnotil činnost představenstva fi

nančního výboru i školské rady za předchozí volební obdo

bí. 3 Sněm ale též vybíral školní inspektory i vrchního ins

pektora pro své školy. Také se podílel na volbě :samotného 

patriarchy.4 H sněm samotný rovněž zajištoval kontrolu regu

lérnosti voleb, v nichž byl zvolen, a to se zpětnou platno

stí~ Volené těleso hodnotilo a kontrolovalo činnost jedno

tlivých náboženských obcí. G Do sněmovních pravomocí spadaly 

otázky ekonomického, kulturního a církevně-správního cha

rakteru. Patřilo sem vydávání prohlášení v zálež i tos

tech spjatých se zmíněnými okruhy. Spadalo sem také schva

lování návrhů organizačních změn v samotných orgánech. 
1 

Veškeré takovéto změny podléhaly potvrzování panovní

kem, respektive jeho pověřencem. Tuto funkci plnil uherský 

premiér, přímo na sněmu jej zastupoval královský komisař 

mající pravomoc rozpustit sněm. Důvodem mohlo být projedná

vání politických otázek, resp. problémů, které jako poli

tické mohly být chápány. (Posouzení záleželo do značné mí

ry na libovůli premiérova pověřence.) Na základě panovníko

va dekretu si představitelé sněmu a orgánů autonomie nesmě

li na rozhodnutí královského komisaře ani stěžovatI Hypote

ticky se ale mohly orgány autonomie zabýva"t konkrétními po

litickými otázkami spjatými se srbskou menšinou, a to -Ua 

mimořádném sněmu povoleném panovníkem. 8 

Platnost sněmovních usnesení vyžadovala přítomnost 

předsedy sněmu, jímž byl z titulu své funkce karlovský pa

triarcha.V případě jeho nemoci či úmrtí jej mohl dočasně 

nahradit nejstarší biskup. (Místopředsedou sněmu se stával 

vždy laik.) Souběžně s církevním sněmem zasedal synod srb

ské pravoslavné církve řešící otázky duchovního charakteru. 

Jeho svolání rovněž záviselo na panovníkovi, resp. na uher

ském premiérovi.Časově spojené zasedání nově zvoleného cír-
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kevního sněmu a synodu se mělo konat každé 3 roky, přičemž 

doba jejich činnosti závisela na dozorčích státních orgá

nech. Rozpuštění sněmu znamenalo i ukončení činnosti sněmo

vní kontrolní komise. Trvalými orgány byla jen školská rada 

a finanční výbor. Místem zasedání byly tradičně Karlovce ve 

Srěmu, sídlo patriarchy.~ 

Finanční výbor spravoval příjmy z církevního majetku. 

Zároveň ale podle jednacího řádu z roku 1875 připravoval 

jednací program pro církevní sněm, zajištoval posudky odbor

níků k projednávaným sněmovním návrhům a zveřejňoval usnese

ní sněmu. předsedou výboru byl srbský patriarcha. Jeho členy 

byli dále tři zástupci z řad biskupů, z nichž aspoň jeden 

musel být z Chorvatska a jeden z vlastních Uher. (V Uhrách 

byla celkem 4 biskupství a na chorvatském ~zemí sídlila jen 

dvě biskupství.) pět členů výboru volil sněm z řad laiků, 

z nich minimálně dva z Bánského Chorvatska a dva z ~zemí U

her. V rámci výboru byli tedy poměrně rovnoměrně zastoupeni 

zástupci z laiků i duchovních, z Uher i Bánského Chorvatska.~ 

Finanční výbor spravoval rozsáhlé pozemkové vlastnictví 

pravoslavných klášterů, ale také přidružené zpracovatelské 

závody. zmíněný majetek měl právní status nadace, takže je

ho primární držitelé (hlavně dotyčné kláštery) s ním nemohli 

volně disponovat. To se týkalo možného prodeje či změn ve 

skladbě pěstovaných plodin. Mohli však rozhodovat o pronáj

mech půdy a kontrolovali hospodaření církevních institucí 

bezprostředně disponujícich zmíněným majetkem. S finančním 

odborem, který rozhodoval o rozpočtu, jeho rozdělení a in

vesticích získaných prostředků, se ale až do samého počátku 

dvacátého století pojily velké zmatky ve finanční sféře a 

neprůhledné ~četnictví. To se týkalo ~dajného překračování 

rozpočtu ze strany patriarchátu. Zmínit lze také výborem 

umožněný prodej církevního majetku v Beočinské Kaji.Ten byl 

pro prodejce nápadně nevýhodný a stal se tak budoucím zdro-
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jen četných kontroverzí.~ Členové samotného výboru bývali 

často svými politickými protivníky na sněmu obviňováni ze 

zpronevěr. Spíše než o zneužívání lze spíše hovořit o vyu

žívání církevních fondů finančními správci. Týkalo se to 

ukládání těchto prostředků do finančních ústavů, na které 

měli úzké vazby či byli přímo v jejich představenstvu. To 

byla obecná praxe. Takto si počínali do roku 1902 odbor kon

trolující liberálové, do roku 1910 radikálové a do roku 1912 

nezávislí (členové srbských politických stran).1Z 

S tímto stavem byli nespokojení jak zástupci klerikál

ních kruhů v církvi, tak liberálně smýšlející radikálové 

(srbská politická strana zdůrazňující občanské prvky). Kle

rikálové k tomu předložili návrh řešení již na počátku osm

desátých let v rámci plánu na celkovou reformu autonomie. 

Podle ní by církevní majetky ztratily status nadace, což by 

znamenalo rozšíření jejich vlastnického práva a větší nezá

vislost na finančním výboru.
1j

Naopak radikálové v roce 1903 

přišli s vlastním návrhem, který počítal s úplnou ztrátou 

dispozičního práva faktických duchovních vlastníků (hlavně 

klášterů) a s jeho převedením na finanční výbor. Tento pře

pracovaný návrh pod jménem "Klášterní správa" byl potvrzen 

premiérem v březnu 1908. Oproti předešlému konceptu byla z 

jejího rámce vyňata nejlukrativnější část církevního majetku 

(vinohrady, lesy), ovšem i příjmy z nich kontroloval výbor. 

Klášterům byly zabaveny jejich chrámové poklady pro budoucí 

muzeum. 14 Uherský premiér si v potvrzení vyhradil právo kon

trolovat vyúčtování hospodaření výboru a nechat potvrzovat 

jednotlivá rozhodnutí o pronájmech církevní půdy v rámci 

veřejné dražby. Přijetí "Klášterní správy" sice znamenalo 

zefektivnění a zpřehlednění hospodaření, na druhou stranu 

ale ekonomický příjem nebyl zas tak značný (část půdy byla 

pronajata za výrazně nevýhodných pOdmínek).15 Tato hospodář
sko-finanční-~práva zanikla v souvislosti se zrušením auto

nomie v roce 1912, byt samotný výbor zůstal ve změněné po-
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době zachován coby orgán přímo podřízený a zcela závislý na 

d ~ ~k 16 ve enl Clr ve. 

Školská rada se skládala ze dvou výborů. První předsta

voval vyšší odvolací instanci vůči druhému výboru a měl cír

kevní charakter. Druhý výbor školské rady vykonával vlastní 

správu církvi podřízených škol. Rozhodoval o personálních 

změnách, uděloval stipendia, ale také vypracovával osnovy a 
"'1 

připravoval učebnice pro církevní školy. Na základě škol-

ského zákona z roku 1874 podléhalo schvalování učebnic i os

nov souběžně příslušným chorvatským úřadům. Po roce 1881 se 

to týkalo i škol pravoslavné církve ve Vojenské Hranici.pro

blémem celého devatenáctého století lze ovšem označit nízkou 

kvalitu učebních materiálů. Státní kontrola se hlavně zamě-
v 1 ~ v • d ~ k b 1K ~ Vl 1 k ~ d rova a prave na 1 eovou stran u o sahu. Prace SKO sera y 

také obnášela sestavování seznamů srbských žáků školou po

vinných, což bylo nicméně trvale zanedbáváno. Školská rada 

též zajišfovala inspekci nad svými školami. Tu ale díky zá

konu z roku 1874 vykonávali souběžně i státní inspektoři,po 

roce 1881 i na území Hranice.~ Církevní inspektoři ale na 

přelomu sedmdesátých a osmdesátých let monitorovali jen ob

last srěmu:CC Jejich funkci v jihozápadní Slavonii jen v ome

zené míře suplov~la církevní správa. V Baniji, Lice a Krbavě 

autonomní dohled prakticky neexistoval. Přitom zvlášf zde 

byly hygienické podmínky ve školách a úroveň výuky opravdu 

otřesné~O Po připojení Vojenské Hranice k civilnímu 

Chorvatsku zde začala platit ustanovení o dozoru a všeobec

ném placení školného na státních školách (dle zákona z roku 

1874), naprostá většina srbských církevních škol zanikla 

nebo musela být předána státu. Způsobila to právě povinnost 

rodičů školou povinných žáků přispívat na lokální státní 

školy bez ohledu na reálnou docházku.
Z1

Na základě vžité pra

xe přitom církevní obce svým učitelům dlouhodobě vyplácely 

mzdu nepravidelně a s velkým zpožděním, její výše navíc byla 

nízká. Tyto záležitosti spadaly do součinnosti školské rady 
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a finančního výboru. Dlouhodobě ale nebyly uspokojivě řeše-

t · f . ~ o IV v. ~ ny, a o l za re orem radlkalu. UCltele tak byli odkázáni 

na dobrou vůli svých obcí. To se týkalo laických učitelů. 

Učitelé náboženství - místní kněží naopak zneužívali pro

středky určené k zabezpečení provozu škol ke svému prospě

chu. Někdy také využívali pro výpomoc laické učitele a je

jich žáky na 6kor výuky (výpomoc při pohřbech)!~Nízkou pro

fesní 6roveň učitelů pomáhaly překonat učitelské přípravky 

v Karlovcích, pakraci a Karlovaci.Vučitele svazoval tvrdý 

kázeňský řád. Tato situace se zlepšila až po stávce studují

cích adeptů na učitele v pakracké přípravce v roce 1912, kdy 
. t3 Vl se prosazuje alespoň částečná demokratlzace. 

Snad nejdůležitější byla ale skutečnost, ze po krachu 

sítě církevních škol po roce 1881 ve Vojenské Hranici se au

tonomním orgánům nepodařilo obnovit alespoň částečně svůj 

výrazný podíl na výuce srbské mládeže. K roku 1907 se v cír

kevních školách v Bánském Chorvatsku vzdělávalo jen necelých 

5% srbských žáků. Většina jich byla ze Srěmu, v menší míře 

z jihozápadní Slavonie, část i z Banije a vůbec žádní z Li

ky a Krbavy. Ve vlastních Uhrách přitom církevní autonomie 

zajišfovala výuku 64% srbských dětí, které tak tvořily 95% 

žáků autonomních škol. Proto se aktivity školského výboru 
~ • • ~ ~v 1" tykaly oblastl Chorvatska Jen v omezene mlre. 

~innost obou těchto institucí, finančního výboru a 

školské rady, ovlivňovala nedostatečná vnější kontrola ze 

strany samotné autonomie. Dvacetipětičlenný kontrolní or

gán byl existenčně vázán na existenci církevního sněmu. Ten 

ale býval uherským premiérem svoláván nepravidelně, takže 

nebyla možná 6činnější kontrola, ani obměna vedení dotyč

nýCh orgánů. (Konkrétně byl sněm svolán ve sledovaném obdo

bí v letech 1881/1882, 1885, 1892, 1897, 1902, 1906/1907 a 

1910.) Sněm měl být přitom svoláván po třech letech~Svůj 
vliv měla ~ doba, po níž jednotlivý sněm mohl působit. Dal

ším problémem bylo, že v kontrolním výboru mohli zasedat i 
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kontrolovaní představitelé a tak ovlivňovat jeho činnost ve 

svůj prospěch. V rámci autonomie tedy chyběl trvalý nezávi

slý kontrolní orgán, což se negativně odráželo na činnosti 

volitelných institucí autonomie. (Např. sněmovní kontrola 

voleb, z nichž sám vzešel, zabrala nezřídka podstatnou část 
2.6 

zasedání sněmu.) Konečným důsledkem toho tedy byla neefek-

tivnost činnosti autonomie.~ 

Sněm svým způsobem vnějškově působil dojmem menšinové

ho parlamentu. K tomu přispíval i charakter voleb, jichž se 

účastnily srbské politické strany, s předvolební kampaní a 

koalicemi. Na sněmu a v rámci jeho orgánů tak působili před

ní provládní a opoziční politici.
ZI Zvláště ti opoziční zde 

mohli alespoň v omezené míře jako volení zástupci ovlivňo

vat život příslušníků svého národa, a to při řešení podnětů 

a stížností církevních obcí. Sem spadala i jejich činnost 

v rámci sněmem volených orgánů. Absence jejich reálných pra

vomocí však opozičním stranám nebránila v předkládání nespl

nitelných předvolebních slibů.~Ve skutečnosti lze říci s 

určitou nadsázkou, že sněm byl něčím mezi valnou hromadou 

akciové společnosti pod nucenou správou, sjezdem kulturního 

spolku a zasedáním církevního sboru s okořeněním o politic

kou animozitu. 

Fikce sněmu coby okleštěného národního parlamentu byla 

živá v myslích srbských nacionalistů i v ideové rovině. Po

dle nich zástupci Srbů při stěhovaných v roce 1690 uzavřeli 

s habsburským panovníkem společenskou smlouvu, která jim 

měla zajistit plnou národní autonomii. K jejímu porušení mě

lo dojít jednostranně z habsburské strany, čímž ale prý 

(v jejich naivních představách, vlastních vypjatému nacio

nálnímu cítění) nemohla být popřena její legitimita.SoV tom

to duchu se církevní sněm v roce 1874 pokusil čelit prosaze

ní školského zákona v roce 1874 prohlášením, že chorvatský 

sněm prý nemá pravomoc do platnosti tohoto zákona zahrnout 

i srbské církevní školy autonomie!1 
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Praktičtější naplnění této představy se odrazilo v pro

gramových plánech srbských opozičních stran na zrněny v auto

nomii. Nezávislí se ve svém programu omezili jen na trans

formaci sněmu v národní parlament.3~ Radikálové usilovali o 

totéž, zároveň chtěli, aby byl církevní majetek svěřen do 

správy zvláštního národního fondu. Ten by sponzoroval srb

ské kulturní a národní instituce a jako jednu z nich i srb

skou pravoslavnou církev. 33 Jejich plány nakonec byly usku

tečněny v roce 1908 jen ve velmi okleštěné podobě. Charak

ter sněmu zůstal zachován, revize se dotkla jen finančního 

výboru a statutu církevního majetku. Tato zrněna týkající se 

omezení v této rovině vlivu církve ale byla vyrovnána zesí

lením vlivu uherského premiéra, a tedy i dalším okleštěním 

beztak již poměrně 6zkého rámce autonomie.J+To byla 

cena za posílení laického vlivu. Cena, za kterou radikálové 

nedokázali a do značné míry ani nemohli nabídnout odpovída

jící protihodnotu. V této souvislosti došlo navíc ještě k 

porušení autonomie nad zákonný rámec. Uherský premiér totiž. 

potvrdil "klášterní správu", kterou přijal dle řádu autono

mie neusnášení schopný sněm (při ne6časti předsedy-patriarchy 

a za nedostatečného počtu přítomných zástupců),35 čemuž se 

radikálové pochopitelně vůbec nebránilil 

Druhá protivná strana v orgánech autonomie, klerikálové 

reprezentovaní nejvyššími církevními hodnostáři, měli také 

své plány na reformu autonomie. Ta ale sledovala opačný cíl, 

vytlačení laického prvku z autonomních orgánů. Její náhled 

na církevní sněm byl zcela opačný, viděli v něm církevní in

stituci, do níž byl v rozporu s kanonickým právem vnesen 

laický prvek, který pak z titulu svých pravomocí omezoval 

církev na jejich právech, hlavně v majetkové sféře.Napravit 

to měl její návrh reformy autonomie, zvaný "Jednotná statu

ta". Podle nich by pouze kněží volili kněžské kandidáty na 

církevní sněm, z nějž by byli laici zcela vyloučeni.I kle

rikálové za to nabízeli podstatný 6stupek vládě. Nejvyšší 
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odvolací instancí proti všem rozhodnutím sněmu, školské ra

dy a finančního výboru měl být uherský premiér.Autonomie by 

tak byla podstatně omezena za cenu vyloučení laického prvku! 

Klerikálové také usilovali i o omezení nezávislosti církev

ních obcí. Ty by si nemohly již volně vybírat -~vého kněze, 

ale musely by si závazně vybrat ze tří kandidátů navržených 

kněžským seminářem. 3G 
( Dosavadní praxe přitom byla, že se 

kněžské semináře pokoušely prosadit své kandidáty do jedno

tlivých obcí nátlakem či skrze korupci. )'3'1 Specifické navíc 

bylo, že patriarcha German Andjeli6, tvůrce "Jednotných sta

tut", nebyl do své funkce zprvu vůbec zvolen kanonicky, ale 

dosazen pouze uherským panovníkem. SS 

Dalším úsilím klerikálních kruhů bylo získání stejných 

finančních státních dotací úměrných počtu věřících, jako mě

la katolická církev. Navzdory jejich zákonným garancím v 

"Srbském zákoně" z roku 1887 však dostávala pravoslavná cír

kev jen zlomek odpovídající částky!' Nezávislých zákonných 

záruk dosáhla samostatnou normou v roce 1906. V témže roce 

navíc byla zákonem podchycena její duchovní organizace,a to 

nezávisle na orgánech autonomie.~Tento proces završilo v 

roce 1912 faktické zrušení církevní autonomie v její zastu

pitelské podobě, a to zrušením církevního sněmu. Jeho orgá

ny školská rada a finanční výbor zůstaly zachovány. Jejich 

laičtí členové mohli ve svých funkcích teoreticky zůstat, 

ovšem jako zcela závislí a volně propustitelní služebníci 

církve. 41 z církevní autonomie byli vyloučeni laikové jako 

rozhodující a kontrolní síla. Všechny vyšší instituce auto

nomie nyní plně kontrolovalo vedení církve, laická samosprá

va zůstala jen na nejnižším stupni, na úrovni řadových cír

kevních obcí. Klerikální kruhy dosáhly svého, aniž by došlo 

k posílení vládní kontroly institucí autonomie (což by jinak 
Vll 

přineslo přijetí "Jednotných statut"). 

Církevní autonomie byla církevně-kulturní institucí, 

v podstatné míře pod přímou kontrolou uherské vlády, která 
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dlouhodobě bránila vnitřním změnám, pokud neznamenaly posí

lení její kontroly nad těmito institucemi.Hlavní iniciátoři 

hlubších _změn, jak radikálové, tak klerikálové v prvé řadě 

preferovali snahu po naplnění svých ambicí před formálním 

zabezpečením dosavadní míry nezávislosti autonomie. při je

jím naplňování byli ochotni i k absurdním ústupkům,nekonzi

stentním.s jimi hlásanými idejemi. Autonomie ale ve své za

stupitelské podobě byla přece jen schopná poskytnout širší 

využití finančních prostředků a kontrolu nad jejich upotře

bením. Její hlavní význam tkvěl v nL samé coby historickém 

symbolu srbské národní individuality Srbů v chorvatském 

státním prostoru, na což jejich církev dlouhodobě nebrala 

zřetel. 

I) 

II) 

Sídlo druhého biskupství se nacházelo v jihozápadní části 
MOdruš-Rijecké župy při hranicích s Liko-Krbavskou župou. 
Proto také bývá nazýváno biskupství Plaški, případně bývá 
spojováno s názvem Lika. V Kresti60vě souborné práci o 
srbské menšině je Gornji Karlovac ztotožněn s Karlovacem, 
biskupství je tam důsledně označováno podle svého sídla 
Plaški. (Radašin 1987 ,str .. 86~88, 133) (Kresti6 1997, str. 61, 
255(418) 

str.50 

Biskupové i patriarcha zasedali na sněmu automaticky z 
titulu své funkce. Biskupy volil církevní synod, patriar
chu celý církevní sněm. Výběr kandidátů ale podléhal 
schválení panovníkem, resp.jeho zástupcem! (Radašin 1987, 
str.18,20) (Kresti6,Ljuši6 199I,~tr.219,226-227,277)(Artu
kovi6 199I,str.120) str.51 

III)Problémem většiny církevních inspektorů byla jejich níz
ká pedagogická odbornost, což platilo ještě na počátku 

IV) 

V) 

20.století.(Radašin 1987,str.210,235) str.54 

Zatímco před rokem 1902 bránila v řešení problémů cír
kevního školství malá aktivita školské rady, po roce 1902 
zase její práci ztěžovaly vnitřní konflikty mezi radikály 
a nezávislými na jedné straně a klerikály na straně dru
hé.(Radašin 1987,str.40-43) str.55 

Srbové měli v Chorvatsku ještě 2 střední školy. Jednalo 
se o srbské ortodoxní gymnázium a kněžský seminář,obě dvě 
v Srěmských Karlovcích. (Kresti6 1997,str.418) str.55 
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VI) Jednalo se o protest proti tyranskému profesorovi. Dotyč
ný byl posléze skutečně odvolán. Dosavadní praxe přitom 
bývala jiná. (Radašin 1987,str.115-116,230-232) str.55 

VII)Uherská vláda plánovala zřízení ce10uherské madarsky ná
rodně pojaté pravos1avné církve. Do ní měli být včleněni 
i Srbové a Rumuni.Samotnou likvidaci zastupitelské srbské 
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Srbské politické strany v Bánskérn Chorvatsku 

První politickou stranou výlučně srbského charakteru 

činnou na území Bánského Chorvatska byla Srbská národní 

strana svobodomyslná, respektive její chorvatská část usta

vená zde v roce 1880, která po přijetí vlastního programu 

v roce 1881 vystupovala pod jménem Srbská nezávislá strana. 

Její členové pak bývají označováni jako tzv.nezávislí.4 Dal

ší dvě frakce se utvářejí v letech 1884-1887 na území něk

dejší Vojvodiny, základny původní strany, a to tzv. liberá

lové a tzv. radikálové. Oba subjekty přitom měly své sympa

tizanty i na chorvatském území~pouze radikálové zde zahá

jili samostatnou politickou činnost, počínaje rokem 1893.3 

Původní jméno strany používali nadále jen liberálové,zatím

co radikálové (kteří se přitom prohlašovali jedinými právo

platnými reprezentanty původni strany) přijali jméno Celis

tvá srbská národní svobodomyslná strana~Od roku 1890 nesli 

jméno Radikální strana, které ještě před koncem devatenácté

ho století nahradil název Srbská národní radikální strana.o 
Nezávislí působili od roku 1896 pod názvem Srbská nezávislá 

strana jako zcela samostatná politická strana, když se plně 

osamostatnili na tehdy už fakticky rozdělené původní stra

ně. G Coby separátní strana vůči své jihouherské části ofici

álně působili i radikálové z Bánského Chorvatska. (Chorvat

ské právní normy neumožňovaly činnost uherských stran na 

chorvatském území.)~ 

Nezávislé i radikály spojovala obdobná podoba a vývoj 

jejich stranické organizace. při dlouhodobé absenci vnitro

stranické struktury byly totiž oba subjekty závislé na au

toritativním vedení dominantních osobností. V případě ne

závislých se jednalo o dlouhodobého stranického předsedu a 

redaktora stranického listu Srbobranu, jímž byl paja Jovano

vié. O jeho úloze ve straně svědčí i skutečnost, že po jeho 

smrti v roce 1897 bylo vedení strany na dva roky ochromenoft 

Obdobnou roli u radikálů naplňoval jejich zakladatel a rov-



- 63 -

něž redaktor hlavního stranického periodika Zastavy, a to 

Jaša Tomič.~ Nový předseda nezávislých Bogdan Medakovié 

se ale musel dělit o vliv s novým redaktorem Srbobranu Vla

dimirem Matijeviéem. Zatímco Medakovié kontroloval vlastní 

stranický kolektiv, Matijevié skrze tisk určoval prezentaci 

strany vůči široké veřejnosti.10 K dělbě moci bylo do určité 
míry přikročeno i u radikálů. Funkci předsedy obou jejich 

stran (uherské i chorvatské) vykonával Djordje Krasojevié. 

Funkce redaktora Zastavy zůstala Tomiéovi. Ten si ale i na

dále zachoval rozhodující vliv mezi radikály a byl brán ja

ko hlavní autorita.~Vnitřní demokratizaci umožnil až rozvoj 

stranických struktur, spojený s větši 6častí členů na stra

nických záležitostech. Nezávislí i radikálové měli az do 

počátku dvacátého století jen formální stranickou organiza

ci. Pokus o vytvoření lokálních struktur u nezávislých (za

ložený na jejich novém prbgramu z roku 1887) nebyl 6spěšný.n 
K realizaci došlo až po přijetí revidovaných programů obou 

stran na počátku dvacátého století, u nezávislých v roce 

1902 a u radikálů v roce 1903. U obou stran byla též utužena 

stranická disciplina. Volební kandidáti byli nově povinováni 

hájit stranický program. Posílily se tak obapolné vazby mezi 

straníky a vedením.~v praktické rovině se projevila silnější 
role širšího stranického vedení. Důsledkem bylo např. vytěs

nění vlivu Matijeviée na Srbobran u nezávislých. Radikálové 

se nedočkali zas tak velkých změn. Jejich politická praxe 

byla přesto částečně usměrňována tlakem straníků:* 

Stranický tisk byl v podstatě hlavním prostředkem agi

tace, pojítkem stranické struktury.V počátcích existence své 

strany byli nezávislí odkázáni na Srbski Glas,jenž byl prio

ritně spjatý se Srbským klubem,součásti vládní Národní stra

ny. Vlastním listem nezávislí disponovali až do roku 1884. 

Jednalo se o Srbobran, vydávaný i řízený pajou Jovanovičem 

až do počátku devadesátých let. 15 V té dbbě se prosadil jako 

člen redakce a po Jovanoviéově smrti i jako vydavatel 

již zmiňovaný Vladimir Matijevié. Pod ním noviny vychá-
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zely až do roku 1902, kdy bylo vydávání listu dočasně úřed

ně pozastaveno. List pak znovu vycházel s názvem Novi Srbo

bran pod redaktorem Svetozarem pribiéeviéem. Kvůli zajiště

ní nezávislosti na stávajícím vydavateli Matijeviéovi pře

brala vydávání svého stranického tisku samotná strana, resp. 

její širší vedení. 1'Od téhož roku začalo vycházet nové stra

nické periodikum Srpsko Kolo určené obsahem i zaměřením pro 

b k " 1 "k 1~ sr s e ro nl y. 

Hlavním orgánem radikálů byla Zastava (vydávaná v No

vém Sadu), s výjimkou let 1886 - 1887, kdy ji kontrolovala 

protivná frakce liberálů. Jejím redaktorem byl Jaša Tomié.~ 
Na rozdíl od nezávislých radikálové nedisponovali oficiálním 

stranickým periodikem, které by mělo celochorvatský ráz. 

Radikálové se pokusili celkem dvakrát o přeměnu svých lokál

ních stranických periodik v hlavní stranickou tribunu, pro

tiváhu Srbobranu. První byl Narodni Glasnik, vycházející v 

letech 1906 - 1907 v Zemunu a od roku 1908 v Záhřebu! Další, 

Srpski Glasnik, vydávaný původně v letech 1907-1908 v Pakra

ci, ho nahradil za svého znovuvydávání v letech 1911-1912 v 

Záhřebu. Všechna zmiňovaná periodika spojená prioritně s 

územím Bánského Chorvatska zkrachovala. 1' 

Činnost periodik úzce souvisela s prosazováním se nezá

vislých a radikálů v částech Bánského Chorvatska obydlených 

Srby. Zprvu nezávislí coby srbská opoziční síla dominovali 

na celém chorvatském území. V roce 1893 však získali radiká

lové na svou stranu většinu zástupců nezávislých ze Srěmu 

na církevním sněmu. (Jednalo se o počátek přímého působení 

radikálů v Chorvatsku coby samostatné a hlavně místní poli

tické síly.)ZOPřitom Srěm býval klíčovou základnou nezávis

lých. Zde v letech 1880-1881 sídlilo vedení strany před svým 

přenesením do Záhřebu. Rovněž ve dvou srěmských okresech by

li v roce 1892 zvoleni dva poslanci za nezávislé do chorvat

ského sněmu. Dlouho předtím a dlouho poté přitom nezávislí 
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nedisponovali parlamentním zastoupením. Ze Srěmu navíc po

cházel i předák nezávislých Paja Jovanovié~Nezávislí nako

nec v roce 1901 oficiálně uznali oblast Srěmu za sféru vý

lučného vlivu radikálů výměnou za příslib učiněný radikály, 

že přenechají nezávislým zbylé srbské oblasti Bánského Chor

vatska. Po jednostranném porušení uvedené dohody radikály 

v roce 1903 se obě strany střetly v boji o vliv nad Srby z 

celého Chorvatska!2právě působení oficiálních periodik ra

dikálů bylo odrazem jejich převážně ne~spěšných pokusů. V 

omezené míře se dokázali prosadit v západní Slavonii. Území 

Liky a Krbavy a obecně celé srbské části chorvatského pří

moří se ale stalo doménou nezávislých. Navíc se nezávislí 

znovu dokázal~ alespoň částečně prosadit po roce 1906 i ve 

Srěmu .23 

Nezávislí a radikálové se převážně neorientovali jen na 

určité oblasti r ale také hlavně na odlišné sociální vrstvy. 

přímí podporovatelé obou stran byli sice především přísluš

níci středních vrstev z řad obchodníků, řemeslníků a advo

kátů, specifikem nezávislých byli však četnější zastánci z 

řad vyšších vrstev společnosti srbského původu~+Na příklad 
dlouhodobý redaktor Srbobranu , Vladimir Matijevié, patřil 

mezi nejbohatší Srby vůbec. Společně s Bogdanem Medakoviéem 
~ 1 kl ~ v ~ d ~ b ~ b k 7.5 11 d zastava lcove posty ve ve enl Sr ske an y. Na ruhou 

stranu nezávislým chyběla podpora mezi selskými vrstvami, 

která byla typickou naopak pro radikály. Jednalo se o rol-
~k v III b v IV ~ b l~ 'k b nl y pouze ze Sremu, ne ot se stl o yvate e Ll y a Kr avy 

byli dlouhodobě poměrně apolitičtí pod vlivem obecně špat

ných sociálních poměrů v jejich regionu. Mezi tamními sed

láky se nezávislí uchycovali od roku 1903. Kromě toho nezá

vislí získali po roce 1906 na svou stranu i část srěmských 

rolníků.WOdrazem částečně pozměněné sociální orientace této 
lb strany byla i existence novin Srpsko Kolo. 

Na ~zemí Bánského Chorvatska působily dvě srbské poli

tické strany, pro jejichž stoupence bylo typické specifické 
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sociální rozvrstvení a teritoriální příslušnost.Oblast Srě

mu, resp. jeho srbská část s ohledem na dominující radikály 

byla poměrně úzce propojena s etnicky srbskou částí jižních 

Uher. Srěmští a vojvodinští Srbové měli fakticky společnou 

politickou reprezentaci, při posuzovanl s nimi souviseJl

cích problémů tak dochází k překročení rámce Bánského Chor

vatska (obdobně jako u srbské pravoslavné církve). Nezávis

lí i radikálové prošli podobným vývojem při budování svých 

stranických organizací, které dostaly plně strukturovanou 

podobu až v počátečních letech 20. století. Výsledkem byl 

nejen těsnější kontakt se straníky, ale též i jejich šir

ší zapojení do práce svých stran. 

Míru úspěšnosti stranického působení lze odvodit z vo

lebních výsledků nezávislých a radikálů do církevního sněmu. 

Obě strany sice také získaly ve 20. století zastoupení v 

chorvatském zemském sněmu (Saboru), volební výsledky však 

byly do značné míry ovlivněny podporou koaličních partnerů 

srbských stran (zejména u nezávislých). Proto jsou čísla o 

výsledcích voleb do církevního sněmu směrodatnějším ukaza-

1 d b b k ~. 1 . Y. 2.'1 lb ~ h k te em po pory o ou stran sr s yml vo lel. Ve vo ac z ro u 

1902 bylo radikálům přiznáno 35 mandátů(z počtu 75}, nezá-
V 

vislým pak 18. V roce 1906 činil zisk radikálů 41 míst opro-

ti 29 zástupcům za nezávislé. A konečně v roce 1910 radiká

lové obdrželi jen 28 křesel, zatímco nezávislí disponovali 

44 místy. Na základě seznamu zvolených zástupců do církev

ního sněmu z roku 1902 obdrželi tehdy nezávislí 42% míst 

vyhrazených chorvatským Srbům, celkově vítězní radikálové 

dosáhli v Bánské Chorvatsku zisku 21% míst~8Z volebních vý

sledků lze odvodit, že roku 1906 nezávislí mohli kontrolo

vat 75% míst na církevním sněmu za oblast Chorvatska. Roku 

1910, kdy si nezávislí výrazně polepšili, ale obdrželi vice 

mandátů- než kolik odpovídalo rozdělení křesel na církevním 

sněmu mezi chorvatskou a uherskou část. Proto i předešlý od

had je třeba brát s rezervou. 
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Vzájemné vztahy nezávislých a radikálů byly v období 

jejich stranické jednoty spíěe ěpatné. příčinou byla vzá

jemná blízkost nezávislých s liberály, nepřátelskou frakcí 

vůči radikálům. Jejich vazby se nesly jak v rovině osobní, 

tak i programové, přesto nezávislí a liberálové netvořili 

jeden celek. Své sympatizanty měli mezi nezávislými i radi-

k , 1 ' 2~ 1'" v, hOd vl' 1 a ove. K ve ml vyraznemu vyostrenl vzta u os omezl ety 

1893-1896, kdy nezávislí byli nuceni se plně stranicky osa

mostatnit, aby zabránili svému postupnému pohlcení radikály. 

Poté až do roku 1897 obě strany odmítaly uznat legitimitu 

působení těch druhých v Bánském Chorvatsku!30Následovalo ob

dobí střídavé spolupráce, vynucené v nemalé míře politic

kou slabostí obou stran. V letech 1897, 1901 a 1905 utvoři

li nezávislí a radikálové dokonce předvolební koalice, při

čemž jen v případě té poslední doělo k dlouhodobějěí spolu-
, . ( 1) 31 , , v v praCl do roku 907. K obnovenl spoluprace doslo nove az 

v roce 1912 v souvislosti s protesty proti zruěení církevní 

autonomie~Avěak i během předvolebních koalic nezávislí a 

radikálové na sebe nepřestávali útočit ve stranickém tisku. 

I když iniciátory nejpruděího vzájemného konfliktu v roce 

1902 byli radikálové (kvůli jejich jednostrannému poruěení 

dohody o rozdělení sfér vlivu v Chorvatsku z roku 1901), 

spojenectví z let 1905 a 1912 paradoxně zprostředkovali prá

vě radikálové:
3

0porou při sbližovacích pokusech byli u obou 

stran zejména mladí straníci~~U nezávislých i radikálů se 

střetávalo úsilí o obranu národních zájmů s čistě stranic

kými ambicemi. Obě roviny se prolínaly v případě vzájemného 

mezistranického boje srbských opozičních stran3~ Vnitřní ne

jednotnost těchto reprezentantů srbské meněiny přispívala k 

jejich politické slabost~ a umeněovala roli chorvatských 

Srbů v politice. 

Svá specifika měl přístup nezávislých a radikálů ke 

státní moci. Nezávislí, třebaže byli opoziční stranou, pro

jevovali málo kritiky vůči celkovému omezování občanských 
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práv za vlády bána Khuena, tedy az do počátku dvacátého sto

letí. Rovněž zachovávali jistou umírněnost při hodnocení 

nejvyšších představitelů státní moci:GNaproti tomu radiká

lové ve stejném období považovali boj za občanské svobody 

za jednu ze svých hlavních priorit. Z těchto důvodů také 

odmítali Nagodbu, chorvatsko-uherské vyrovnání. Připadala 

jim nedostatečně demokratická, vnímali ji jako závazek poš

kozující celkově chorvatskou společnost~~Nezávislí působící 
ve výše uvedeném rámci neměli s uznáním Nagodby problém. 

Jejich prioritou bylo zabezpečení srbských národních práv v 

Bánském Chorvatsku. Proto také při kritice provládních Srbů 

odsuzovali jejich nedostatečnou angažovanost v srbské národ

ní otázce~Radikálům naopak hlavně vadila samotná spolupráce 

části Srbů s vládním režimem. V tomto duchu dokonce radiká

lové od počátku své existence v osmdesátých letech udržovali 

kontakty s umírněnými madarskými opozičními nacionalisty z 

vlastních Uher (Strana nezávislosti)~SOproti tomu nezávislí 

v prvních letech své existence byli poměrně úzce vázáni na 

provládní Srby (zhruba do roku l883)~ONavíc v devadesátých 

letech během vrcholící chorvatsko-srbské šovinistické kam

paně vnímali bánskou vládu a hlavně bána Khuena jako pasiv

ní zastánce srbské menšiny.41W 

Změnu v politice obou srbských stran přinesl rok 1902. 

Tehdy nezávislí přijali nový program vytyčující důsledně 

opoziční politiku s důrazem na zajištění občanských práv.4~ 
Naopak radikálové v souvislosti s chystanými volbami do cír

kevního sněmu začali projevovat dříve nebývalou vstřícnost 

vůči vládním Srbům i představitelům uherské vládní moci.Svůj 

program ale nezměnili~~Jejich zmíněný přístup se ještě utu

žil po vítězství radikálů v uvedených volbách.#Nezávislí v 

souladu s novým programem navázali spolupráci s tehdejší 

uherskou opozicí vedenou Stranou nezávislosti v rámci chor

vatsko-srbské koalice, k níž se připojili i radikálové. Ne

závislí se tak při zachování programové kontinuity stali 
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provládní silou po vítězství jejich manarských spojenců v 

uherských volbách z roku 1906. Změnu př~nesl rok 1907, kdy 

nezávislí spolu se svými chorvatskými koaličními partnery 

silně omezili spolupráci s vládou kvůli porušování chorvat

ské autonomie~Radikálové v témže roce z koalice vystoupili, 

přičemž v odůvodnění svého kroku uvedli mj. protiuherskou 

politiku nezávislých a chorvatských koaličních stran. Radi

kálové projevovali vstřícnost ke vládě (centrální uherské, 

mnohem méně vůči bánské), dokonce i během vládní protisrbské 

kampaně z let 1908-1909. Prioritu radikálů zde představovala 

vládní podpora činnosti instituci církevní autonomie kontro

lovaných převážně radikályJbve stejné době nezá.vislí neváha

li~ souvislosti s proti srbskou kampaní přistoupit na velmi 

útočnou osobní kritiku vůči nejvyšším představitelům moci. 41 

Nezávislí i radikálové se znovu ocitli ve stejné pozici vůči 

vládě v roce 1910. Nezávislí přistoupili coby součást srb

sko-chorvatské koalice na předvolební dohodu o vzájemné spo

lupráci výměnou za rozšíření volebního práva. Též samotní 

radikálové uzavřeli předvolební dohodu s vládou za podmínek 

pro ně méně příznivých~fvztahy obou srbských stran s vládou 

se ale záhy znovu vyostřily kvůli jejímu nevstřícnému pří-

stupu. Radikálové se 
. 4'N ~ . l' . k tlce. ezaV1S 1 Ja o 

sklonku roku 1912 se 

tak vrátili k důsledné opoziční poli

součást srbsko-chorvatské koalice na 

však znovu stali vládními spojenci, 

přičemž byli nuceni k závažným prouherským ústupkům ve věci 

státoprávního postavení Chorvatska. V této linii pokračova-

l . v d v ~ k ' v , ~ lk ~O 1 az o zacat u prvnl svetove va y. 

Obě srbské politické strany se až do počátku dvacátého 

století vzájemně lišily ve svém přístupu k prouherské vládě. 

Radikálové proti ní vystupovali rovněž z občanského hledis

ka, přesahujícího rámec bezprostředních zájmů srbské menši

ny. Nezávislí tuto sféru poměrně opomíjeli. Po roce 

1902 začínají se obě strany stavět do opačných rolí proti 

výše uvedeným. Zmíněná tendence dosáhla vrcholu v letech 



- 70 -

1908-1909. Tehdy nezávislí působili jako důsledná opozice 

(byt pod tlakem vlády) a radikálové fakticky rezignovali v 

praktické politice na svůj občanský přístup, dokonce vládu 

nepřímo podporovali. Důvody, jež vedly srbské strany k ur

čité formě spolupráce s vládou, byly výsledkem prolínání se 

osobních, národních a stranických zájmů. První dva z nich 

usměrňovaly politiku nezávislých v devatenáctém století.Prv

ní a třetí ze zmíněných důvodů určovaly provládní motivaci 

radikálů v letech 1902-1910. Aktivity nezávislých byly ale 

po roce 1906 provázány s chorvatskými koaličními partnery. 

Pro srbské strany představovala spolupráce s vládou lákavou 

možnost naplnění některých jinak neprosaditelných krátkodo

bých i dlouhodobých stranických plánů. Zde svou roli hrály 

také konkrétní zdroje a vliv jednotlivých stran. 

Nezávislí a radikálové se dlouhodobě značně odlišova

li svým přístupem k sociální problematice. Nezávislí dlouho 

projevovali k sociálním problémům poměrně značnou nevšíma-
VII K ~ 1 ~ . ., h ~. dVl v • v d d vost. pOSl enl JeJlc zaJmu os o az po smrtl pre se y 

Jovanoviée v roce 1897.51 Naopak radikálové od počátku své 

existence vyjadřovali silné sociální cítění~.t V odlišném du

chu také obě strany přistupovaly k socialismu. Nezávislí se 

ho primárně obávali, nebat v jeho kosmopolitním charakteru 

spatřovali hrozbu pro srbské národní vědomí.proto také nega

tivně hleděli na stranu chorvatských sociálních demokratů, 

která zastávala ideu úplné národní jednoty Srbů a Chorvatů a 

která usilovala o potlačení jejich národních specifik (v ro

vině státní tradice a konfesionální příslušnosti) .53 Vzhledem 

k tornu, že významnou část nezávislých tvořili příslušníci 

vyšších srbských vrstev, vedle pocitu národního ohrožení ne

závislí pocitovali i ohrožení svých materiálních zájmů.S od

sudkem přistupovali samozřejmě i k účasti srbských rolníků 

na nepokojích z roku 1883. V představách nezávislých byli 

bouřící se srbští rolníci odsouzeníhodnými obětmi manipulace 

ze strany 'srbských nepřátel, jmenovitě chorvatských naciona-
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listd. u rolnických nepokojd za srbské óčasti z roku 1883 

tedy nezávislým vadil celkově chorvatský charakter zmíně

ných bouří. Rolnické nepokoje ve Srěmu z devadesátých let 

devatenáctého století zase nezávislé děsily svým socialis

tickým charakterem. Přesto ale mohlo dojít na počátku deva

desátých let devatenáctého století k dočasnému sblížení ne

závislých a části sociálních demokratd reprezentovaných Sr

bem Vitomirem Koraéem. Za přímé podpory předsedy nezávislých 

Jovanoviée jim vydávali nějakou dobu jejich tisk. Nezávislí 

to oddvodňovali společným odporem k idei chorvatského stát

ního práva a myšlence násilného třídního boje.$~ 

Naproti tomu radikálové měli k myšlenkám socialismu ve

lice kladný vztah. ~ada jejich předákd byla v mládí činná v 

širším socialistickém hnutí, navíc jejich hlavní autorita 

Jaša Tomié se sám považoval za socialistu. Se sociálními de

mokraty je sbližoval podobný program zaměřený na zabezpečení 

sociálních jistot a rozšíření občanských práv, stejně tak 

jako idea cesty k socialismu skrze evoluci!SK přerušení vzá

jemných vztahd radikáld a sociálních demokratd v Chorvatsku 

došlo až v roce 1907, přičemž hlavní příčina nesouvisela se 

sociální ale politickou problematikou (hrubé popření ideje 

jihoslovanské národní jednoty a přílišná vstřícnost ke vlá

dě ze strany radikáld).5GRadikálové poměrně podporovali stá

vková hnutí, byt také neváhali projevovat vdči němu částeč

nou kritiku (ve věci splnitelnosti cíld a motivace vedoucích 

stávkových aktivistd). Otevřeně se postavili za srbské óča

stníky rolnické vzpoury v Irigu, při níž byli při násled

ných represí postiženi stoupenci radikáld. Ještě na počátku 

20. století představovali radikálové jedinou politickou sí

lu, která se otevřeně a systematicky zabývala postavením 

sociálně ohrožených zemědělských vrstev. Sr 

v politické praxi spjaté se sociální problematikou ne

byl ale mezi nezávislými a radikály zas tak velký rozdíl. 

Co do rozsahu naopak dominovaly konkrétní sociálně motivova-
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né aktivity nezávislých, díky jejich větším zdrojům podmí

něným _movitými a finan5ně štědrými straníky. V omezené mí

ře individuálně projevoval vstřícnost již Jovanovi6 (vůói 

svým zaměstnancům), k nárůstu sociální angažovanosti strany 
58 

dochází ale až po jeho smrti (1897). ~innost radikálů naopak 

douhodobě podvazoval nedostatek financí, jejich movitější 

51enové sponzorovali stranické aktivity jen neochotně a v 

omezené míře~~Obě strany přímo vydávaly osvětové příru5ky 
pro zemědělce, v případě nezávislých však navíc vycházel i 

zvláštní stranický list stejného zaměření Srpsko Kolo, jenž 
~ 1 b' v d ~, , ,. dl ' k ' d o 'O me yt pre cltan gramotnyml se a y negramotnym souse um. 

Obě strany chtěly založit banku, která by poskytovala Srbům 

výhodné 6věry. K realizaci nakonec došlo za relativně domi

nantního podíl u nezávislých (Srbská banka). Radikálové je pod

pořili, byť později marně usilovali o založení podobné banky 
... 1 ' d ' G1 b k' b k ~ . O· dVl v d Jlml ov a ane. Sr s a an a prltom pusoblla od e ene o ne~-

závislých, díky 5emuž ale v ní byla možná aktivní 65ast vlá

dních Srbů a rovněž jí méně hrozila politicky motivovaná pro

skripce:ZMimo strany též stály sociálně podpůrné organizace 
WIl 

Svaz srbských zemědělských družstev(~prostředkující mj. půj-

5ky od Srbské banky, jejich výhodné uložení a zajišfující do

pl~ování vzdělání jednotlivých 5lenů)~ a privrednik (zajišfu

jící praktické vzděláni /i6zce odborné/ pro nadané děti z 

chudých selských rodin) .X Jejich zakladateli a vedoucími před
staviteli byli přední 51enové strany nezávislých (např. Vla

dimir Matijevi6). Byli v nich 5inní jako soukromé osoby, ov

šem za plné podpory své strany~3Nezávislí v ~sepětí s chor

vatskými koali5ními partnery nedokázali ale prosadit žádný 

zákon zlepšující postavení zemědělců, byf v roce 1902 svůj 

program rozšířili o návrhy sociálních 6lev pro rolníky. Nezá
slí (již za Jovanovi6e) si byli vědomi sociální nouze u niž-

ších zemědělských vrstev. V tomto duchu pak poslanci zvolení 

za nezávislé hájili v chorvatském sněmu oprávněnost požadav

ků bouřících se zemědělců (už předseda Jovanovi6 zvolený roku 

1892 se podobně angažovali), přesto nenavrhli razantnější so

ciální 6stupky, které by se negativně dotkly statkářských 
51enů jejich strany.'9 
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Radikálové v praxi naléhali na své movité členy k pří

mým materiálním 6stupk~m ku prospěchu svých straník~ z niž

ších sociálních vrstev. Zaměstnavatelé tak měli usilovat o 

sociální smír vstřícností v~či svým zaměstnanc~m, advokáti 

zase měli sociálně slabým straník~m v případech naléhavé 
v b bl' k 1 GS d· k'l ' , v potre y poskytovat ezp atne onzu tace. Ra 1 a ove tez mo-

hli vyu~ivat orgán~ církevní autonomie, v nich~ se dominant

ně prosadili, k zlepšení sociální situace alespoň části Sr

b~. Dosáhli sice zlepšení sociálního postavení učitel~ srb

ských církevních škol, nebylo však výrazné, jenom lokálně 

si někteří učitelští straníci více polepšili za přispění 

svých církevních obcí kontrolovaných radikály.CGRadikálové 

ale nesplnili své sliby o poskytnutí části církevní p~dy 

drobným srbským rolník~m za výhodných podmínek. Naopak dali 

p~du do tržního pronájmu, včetně té obhospodařované z dří

vějška chudými srbskými nájemci! Nespokojence odbývali tvr

zeními o "předčasnosti" případné realizace p~vodních plá-
o ft v, d· k'l obl ' 1· l' . d I nu. Cast programu ra 1 a u y a navlc nesp nlte na.Je na o 

se o přísliby všeobecného volebního práva a tajných voleb 

(nerealizovatelné při negramotnosti většiny populace), ale 

také specifických sociálních výhod, v prvé řadě vrácení hra

ničář~m práva svobodného pálení alkoholu.~ 

Specifičnost sociální skladby stoupenc~ radikál~ a ne

závislých se odrazila i v jejich přístupu k sociální proble

matice. Nezávislí získali většinu příslušník~ vyšších vrstev 

srbské národnosti s opozičním zaměřením. Menšina výše posta

vených radikálů navíc většinou přednostně hájila své hmotné 

zájmy, af ji~ při správě majetku autonomie nebo při podpoře 

(nejen)sociálních program~ strany. Proto radikálové dispo

novali jen velmi omezenými zdroji. Majetní členové nezávis

lých se silně angažovali v podp~rných projektech ( svazu 

družstev, Privredniku), které ale byly primárně zaměřené na 

zmnožení a rozvoj srbsky uvědomělých středních a vyšších 

vrstev společnosti. Výhody mohli čerpat jen progresivní 
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příslušníci sociálně slabé části srbských zemědělců. Problé-

my drtivé většiny chudých srbských vrstev ale zůstávaly 

nedořešeny. Ovšem i radikálové orientovali pomoc převážně 

jen na část potřebných spjatých s jejich stranou, navzdory 

oficiálnímu programu. Sociální aktivity nezávislých a radi

kálů měly jen omezený rozsah, navíc vzhledem k celozemskému 

charakteru sociální otázky nemohli sami přispět výrazněji 

k zlepšení životních podmínek většiny svého národa (a zčásti 

ani nechtěli). Politická praxe se tak zde u nezávislých a 

radikálů příliš nelišila, zejména vzhledem k podstatnému 

neplnění volebních slibů u radikálů. Přitom v teoretické ro

vině se prezentovali jako stoupenci národně pojatého socia

lismu, na rozdil od poměrně konzervativních nezávislých. 

Nezávislí a radikálové se vůči sobě vyhraňovali i v 

přístupu k pravoslavné církvi. Obě strany sice veřejně hlá

saly pravoslavnou zbožnost svých vedoucích představitelů a 

zároveň paradoxně také nezávislost srbské narodní identity 

na pravoslavné víře, v praxi se však jejich přístup lišil~9 
Na rozdíl od relativně formálních radikálů projevovali nezá

vislí mnohem větší sepětí s církví v duchovní sféře. Jed

nalo se o rozsáhlé a systematické organizování oslav a be

sed o svátku sv. Sávy, ale také o přímou podporu srbské 

pravoslavné církve při jejím odporu vůči zavádění civilního 

sňatku:ONezávislí navíc fakticky spojovali pravoslaví se 

srbskou národní identitou, jejich idea "Srbů tří věr" měla 

negativní podtext, což potvrzovala snaha nezávislých o pod

souvání srbské nacionality příslušníkům chorvatského národa.+1 

Radikálové v rámci programu nejen nabízeli členství ve stra

ně všem Srbům bez rozdílu konfese, nýbrž také po nich nežá

dali podporu svých programových cílů týkajících se pravosla

vné konfese .11~ řadách jak nezávislých, tak radikálů působilo 
mnoho pravoslavných kněží (od konce osmdesátých let v pří-

"'J 
padě nezávislých i v jejich vedení)~ Přitom církevní hierar-

1-'tX/r 
chie dlouhodobě považovala obě strany za své protivníky. Ne-
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závislí i radikálové ~silcivali~o--z~~hováni s~lnéholaické
nQďvlivu v orgánech církevní autonomie, v případě na zastu-

pitelském principu fungujícího církevního sněmu chtěli společ

ně jeho ještě větší posílení přeměnou zmíněného tělesa v au-
, b k' 1 1s d . k ' l ' , 1 ' 1 . v , tonomnl sr s y par ament. Ra l a ove naVlC panova l zrlze-

ní přímé laické kontroly nad hospodařením a majetkem církve, 

což přirozeně vedlo k těžkému konfliktu s vedením církve. 

Jeho vyostření přineslo částečné naplnění snah radikálů v 

podobě "Klášterní správy" ~ Nezávislí ale ~aké_ dírk1ti_::nevy= 

cházeli příliš vstříc, po svém vítězství ve volbách do cír

kevního sněmu v roce 1910 totiž neprosadili zrušení dřívěj

ších organizačních změn od radikálů~1Navíc nezávislí společ
ně s radikály bojkotovali novou klerikalizovanou církevní 

správu po zrušení autonomie v roce 1912. U 

Nezávislí i radikálové měli logicky blízko k pravosla

vné církvi s ohledem na její národní charakter a na církev

ní autonomii, na níž obě srbské opoziční strany participova

ly. Nezávislí a radikálové ale přisuzovali srbské pravosla

vné církvi částečně odlišný význam. Pro nezávislé byla náro

dotvornou institucí, pro radikály jen národně podpůrnou or-

ganizací, jež by měla být podřízena celonárodní kontrole. 

Ovšem i nezávislí přes svou vstřícnost odmítali pravoslavný 

klerikalismus. Jestli se však kněží u nezávislých ocitali 

v konfliktu s mateřskou církví, pak se kněží z řad radikálů 

stávali fakticky disidenty v církvi. Politická činnost srb

ských opozičních stran tak i nepřímo odkrývala vnitřní nepev

nost pravoslavné církevní organizace. Vzhledem k dlouhodobým 

vztahům obou stran s vedením srbské pravoslavné církve se 

jednalo o vza]emné protivníky,mezi nimiž dohoda programově 

nepřipadala v úvahu. Problém souvisel se snahou o přetvoře

ní církevního sněmu v srbský autonomní parlament, byt reálně 

neuskuťečnitelnou (prouherská vláda by něco takového nepři

pustila). Sněm přitom představoval klíčovou součást autono

mie jako celku, propojenou s celým jejím organizmem. Tak 
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významný systémový zásah by logicky ohrozil z hlediska hie

rarchie samotnou církev, především v materiální sféře. 

přístup nezávislých a radikálů k chorvatským opozičním 

stranám závisel nejen na míře vstřícnosti chorvatských stran 

k problémům národní existence Srbů v Bánském Chorvatsku, 

nýbrž i na srbských konkrétních plánech na její zabezpečení. 

Jak nezávislí, tak i radikálové chtěli přeměnu církevního 

sněmu v národní autonomní parlament, jenž by stejně jako 

sněm fungoval na principu personálním (nezávislí navíc svůj 

nárok ospravedlňovali výkladem privilegi~: z roku 1690 jako 

nezrušitelné smlouvy mezi Habsburky a srbským národem zajiš

tující politickou samosprávu). Dotyčné zastupitelské těleso 

mělo navíc působit nezávisle na chorvatském zemském sněmu, 

z jehož pravomoci by tak byly vyňaty záležitosti primárně 

spjaté se srbskou menšinou!9Další požadavek srbských stran 

se vztahoval k nároku na teritoriální autonomii. Nezávislí 

přišli s maximalistickými požadavky na zřízení autonomní 

oblasti zahrnující nejen hlavnís-r'oské koncentrace v Srěmu, 

Lice a Krbavě, ale rovněž území někdejší Vojenské Hranice 

ležící na spojnici, třebaže s naprostou většinou chorvatské

ho obyvatelstva (jmenovitě Slavonski Brod), jehož přísluš-

nost k Chorvatsku zpochybňovali. Nezávislým zde nebyla vzdá

lená představa vydělení zmiňovaných oblastí z Bánského Chor

vatska, byt nemohli přijít s konkrétním plánem~QRadikálové 
se spokojili s návrhy na vytvoření nových žup, které by zahr

novaly v sobě většinové srbské obyvatelstvo. Jejich národní 

charakter měla podpořit větší decentralizace~1vedle představ 
o personální a teritoriální autonomii byla Srbům blízká i vi

ze Bánského Chorvatska jako slovanského státu nespojovaného 

prioritně B žádnou národností . Zmíněná koncepce v srbském 

pojetí nabývala bud podoby negace chorvatského národa, nebo 

snahy o uznání chorvatských Srbů jako druhého rovnoceného 
~ ~ ~ 9'2 XlU statnlho naroda. 

přístup nezávislých k chorvatským opozičním stranám a 
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fakticky i k chorvatské národní většině byl od počátku je

jich existence a~ do začátku 20. století poměrně proměnliv~. 

Nejvá~nějšínabídku spolupráce představovala dohoda mezi ne

závisl~mi a Centrem (sdru~ujícím opoziční chorvatské vyšší 

vrstvy), kterou iniciovala a pak v roce 1890 jednorázově 

stáhla právě chorvatská strana. Uvedené spojenectví se za

kládalo na faktickém uznání Srbů jako státotvorného národa 

(jako jedné ze dvou rovnoprávn~ch slo~ek politického jugo

slávského národa), Uveden~ neúspěšn~ pokus z let 1888-1890 

přitom nepřímo podporovali i radikálové, tehdy činní jen v 

jižních Uhráchy3v devadesát~ch letech nezávislí spíše prefe

rovali konfliktní přístup k chorvatsk~m stranám, jeho speci

fikem bylo popírání chorvatského národního charakteru Bán

ského Chorvatska a v extrémních případech i samotné chor

vatské národní svébytnosti. při pojmenování své země nezá

vislí oficiálně používali označení Trojjediné království. 

Společn~ jazyk naz~vali srbsk~m, případně se přímému pojme

nování, stejně jako u země, vyh~bali ("naše země", "náš ja

zyk,,)~4Nezávislí se přesto nebránili krátkodobé předvoleb
ní spolupráci s chorvatsk~mi stranami, nejen v roce 1887, ~o 

'b v • 18 85 v , v v • 1 ny rz l v roce 97. Hlubsl zmenu prlnes o prosazenl se 

nov~ch mlad~ch jihoslovansky sm~šlejících politiků ve straně 

nezávisl~ch. Jejich vliv se projevil v rámci nového programu 

z roku 1903 v podobě užívání chorvatského jména při pojmeno-
" , v 8G '1' 1 v, hO h k v v. vanl sve zeme. Rea ne z epsenl vzta u s c orvat s ou vetsl--

nou však umožnilo až vytěsnění vlivu nesnášenlivého Vla

dimira r.1.atijeviée na Srbobran v roce 1903~~výsledkem nového 

přístupu byl vznik chorvatsko-srbské koalice v roce 1905. 

Spolupráce se zakládala opět na představě o jednotící jugo

slávské národnosti zahrnující v sobě dvě rovnocené složky, 

chorvatskou a srbskou~8DO koalice vstoupili i radikálové, 

kteří sice již od osmdesátých let projevovali vstřícnost k 

chorvatským nacionálním politikům, jejichž hlubší spoluprá

ci ale doposud bránilo odmítání Nagodby radikály.8.9Radikálové 

navíc dlouhodobě souhlasili s možností připojení Dalmácie k 
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nezávislí totéž 
XIV 

století~ Nezávislí 

akceptovali az na 

zdstali partnerem 

umírněných chorvatských opozičních stran až do roku 1914, 

naopak radikálové koalici již v roce 1907 opustili. Radiká

lové dotyčné rozhodnutí oddvod~ovali skutečnými případy vy

vy§ování chorvatské tradice nad rámec politického jihoslo

vanství chorvatskými koaličními partnery,aby následně 6to

čili na samotnou ideu jihoslovanství, k němuž ostatně již v 

devadesátých letech projevovali nedůvěru.~1 

Vztah srbských a chorvatských opozičních stran přímo 

odrážel vzájemný národnostní konflikt. Srbové své národní 

přežití na chorvatském teritoriu spojovali s legalizací své

ho politického vyčlenění ve smyslu vlastní více či méně svr

chované politické samosprávy. Pokou§eli se o znovuobnovení 

zvlá§tního statusu privilegovaných cizinců pro příslušníky 

svého národa v Chorvatsku, spjatého v minulosti s hraničáři. 

Ospravedlnění nacházeli v "historických národních privile

giích", ale také v neslučitelnosti chorvatské státní tradice 

se srbskou národní identitou spjatou (stejně jako u Chorva

tů) při jazykové jednotě právě se specifickou státní tra

dicí. Pro srbské strany představovalo východisko i popření 

genetické spojitosti dobového Bánského Chorvatska s histori-

ckým středověkým chorvatským státem s ohledem na existenci 

početné srbské menŠitly.Tato srbská představa působila čistě 

subjektivním dojmem, nebot relabWně malá byl~ nejen srbská 

populace,ale také její ekonomický a zejména politický vliv. 

Vzájemný chorvatsko-srbský rozpor mohla překlenout myšlenka 

politického jihoslovanství. Všemi zmi~ovanými fázemi postu

pně pro§li právě nezávislí, aby se stali politickými partne

ry umírněných politických stran. Paradoxně radikálové, kte

ří dlouhodobě projevovali vět§í vstřícnost k chorvatské opo

zici, se stali po roce 1907 velkými odpůrci chorvatsko-srb

ského parterství a zejména jihoslovanské my§lenky. Třebaže 
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přišli s vecnou kritikou jejího naplňování, nezvolili kon

struktivní přístup a odmítli tak prakticky jedinou možnost 

překonání jinak těžko utišitelného chorvatsko-srbského kon

fliktu. 

I) 

II) 

Dotyěný list nevycházel ani rok, jeho vydávání bylo ukon
čeno v roce 1908.(Krestié 1997,str.509,5l2) str.64 

Bogdan Medakovié byl rovněž vedle svého občanského po
volání (advokát) také velkostatkářem, stejně jako další 
z vedoucích členů strany, Vasa Maučevié nejbohatší srb
ský podnikatel v Chorvatsku. Oba zároveň představují 
příklad ekonomického prolínání zemědělské a "městské" 
ekonomické sféry v řadách srbské elity. (Rakié 1983,str. 
139) 

str.65 

III) Radikálové měli většinu příznivců mezi srěmskými drobný-

IV) 

V) 

VI) 

mi a středními rolníky. (Radenié 1958,str.260) str.65 

Dominantní složku srěmské části stranické organizace ne
závislých tvoř~li příslušníci "městských" povolání a 
velkostatkáři. (Radenié 1958, str.263) 

str.65 

Artukovié uvádí k roku 1902 19 zvolených za nezávislé. 
Následující procentuelní podíl nezávislých a radikálů 
zvolených za chorvatskou část církevní provincie vychází 
z jmenného seznamu uvedeného Rakiéem. V něm je ale nezá
vislých pouze 16. Přesto však tyto údaje mohou přispět 
k mocenskému rozdělení pozic v řadách srbské menšiny v 
Chorvatsku. (Rakié 1983,str.86-89) (Artukovié 1991,str.58) 

str.66 

Pro radikály byl samozřejmě bán Khuen v prvé řadě tyra-
nem.(Rakié 1983,str.57-58) str.68 

VII) Dotyčné problematice věnovali nezávislí ve svém programu 
jen obecnou pozornost. Omezili se na obecné aklamace. 
(Artukovié 1991,str.232) (Krestié 1997,str.343) str.72 

VIII)Je paradoxem, že ideu zakládání srbských družstev přeja
li nezávislí od radikálů, kteří rovněž svaz družstev 
podporovali, v prvé řadě samotný Jaša Tomié.(GaéeŠa 1989 

IX) 

~tr.140)(Artukovié 1991,str.100) str.72 

V roce 1911 došlo k pokusu nezávislých a radikálů nezá
visle na sobě o podřízení této organizace přímému stra
nickému vlivu.Tehdejší vedení svazu ale rozhodně zabrá
nilo porušení nadstranického charakteru organizace. (Ga
éeša 1989,str.164) str.72 
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XII) 
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XIV) 
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Jednalo se v podstatě o projekt společenského inženýr
ství, kdy organizace pro chlapecké žáky vyhledávala a 
vychovávala budoucí nevěsty! Obdobné tendence, byf v 
mnohem slabší podobě projevovalo vedení Svazu srbských 
zemědělských družstev v souvislosti s bojem proti přepy
chu, nové módě a "škodlivým" zvykům (např. opulentnímu 
slavení svateb vnižsím rolnickém prostředí). Paradoxně 
o totéž usilovali také radikálové v duchu boje za vymý
cení "špatných" starých zvyků a za udržení těch "dob
rých" . Jimi byla myšlena hlavně vzáj emná výpomoc 
vlastní v prostředí zádruh. Měřítko špatnosti zde před
stavovala marnotratnost. (Kresti6 1997,str.437-438) (pri
bi6evi6 1999,str.353-355) (Ga6eša 1989,str.154-155) (Ra
deni6 1958,str.37,159-160) str.72 
Navzdory své-toleranci radikaTové výrazně preferovali 
pravoslavnou konfesi, a to i v ideové rovině. (Artukovi6 
1991,str.10l) str.74 

Vedení církve mělo přesto mnohem blíže k nezávislým.Své
ho času je spojoval i společný odpor vůči radik~lůrn na 
církevním sněmu. (Kresti6 1997,str.505-506) (Rakic 1983, 
str.104-105) str.74 

V počátcích své existence nezávislí akceptovali možné 
budoucí připojení Dalmácie k Chorvatsku, počínaje rokem 
1883 však změnili názor, nechtěli jednorázově posílit 
Chorvatsko. Navíc by sjednocení znamenalo snížení celko
vého podílu Srbů v zemí, dalmatských Srbů bylo relativně 
málo. (Artukovi6 1991,str.16-l7) (Milutinovi6 1989,s.34) 

str.76 

Výjimku představují volby z roku 1902. K nim je uveden 
přesný podíl radikálů zvolených z Bánského CHorvatska 
(9 z 38, pramen ale uvádí jen přímé členy stran, nikoliv 
spolupracovníky z řad "bezpartajních" kandidátů,nezávis
lým je zde připsáno jen 16 mandátů. (Raki6 1983,s.86-89) 
(Artukovi6 1991,str.58) str.78 

1) Artukovi6 1991, str.14-15 

2) Šesták 1998, str.354-355 

3) Artukovi6 1991, str.46-S0 

4) Ekmeči6 1989, str.439 

5) Artukovi6 1991,str.99 / Kresti6, Ljuši6 1991, str.217 

6) Artukovi6 1991, str.49 

7) Raki6 1983, str.7-8, 15, 17-18 
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8) Artukovié 1991, str.14-15, 55 

9) Rakié 1983, str.18-19 

10) pribiéevié 1999, str.338-339, 342, 344 

ll) Rakié 1983, str.18-19, 40-41, 166 

12) Rakié 1983, str~15, 21 / Krestié 1997, str.343 / 

Artukovié 1991, str.49 / Krestié,Ljuěié 1991,str.159 

13) Rakié 1983, str.23-24 / Artukovié 1991, str.49 

14) Rakié 1983,s.22-23,28-31,59-60 /Pribiéevié 1999,s.342-343 
15) Artukovié 1991, str.15, 27-28 

16) pribiéevié 1999,str.338-343 / Krestié 1997,str.426-427 

17) Krestié 1997, str.440-441 

18) Rakié 1983, str.13, 41-42, 166 

19) Rakié 1983,str.17-18,22-23,37-42 / Artukovié 1991,str.24/ 

Krestié 1997,str.508-513 

20) Artukovié 1991, str.46-47 

21) Artukovié 1991, str.14, 28, 41 

22) Krestié 1997, str.443-445 

23) Rakié 1983, str.24-25, 143 / Radenié 1958, str.263 

24) Krestié 1997, str.439, 446 / Artukovié 1991,str.28 

25) pribiéevié 1999,s.344,353 / Gaéeěa 1999,str.121 

26) Krestié 1997,s.442,446-447 / Rakié 1958, s.260-264 

27) Rakié 1983, str.196 / Krestié 1997, str.583 

28) Rakié 1983, str.86-89,103 / Krestié 1997,str.577 

29) Krestié 1997, str.344-347,350 

30) Artukovié 1991,str.46-48,50,56 

31) Artukovié 1991,str.51,57 / Krestié 1997,str.433 

32) Rakié 1983, str.127 

33) Krestié 1997, str.444-447, 502-508 

34) Rakié 1983, str.21 / Krestié 1997,str.428-430,500-501 

35) Rakié 1983,str.104-105,140,143,146-148 /Krestié 1997,str. 
519-525 

36) Artukovié 1991, str.89-91 

37) Artukovié 1991, str.100,102 

38) Artukovié 1991,s.92 / pribiéevié 1999,s.338-339 
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39) Krestié 1997, str.335 / Rakié 1983,s.57-58,152-153 / 

Artukovié 1991, str.95 

40) Artukovié 1991, str.15-16 

41) Artukovié 1991,str.92 / pribiéevié 1999,str.338-339 

42) Krestié 1997,s.429,433 

43) Rakié 1983, str.85-86 

44) Rakié 1983, str.61, 119, 157-158 

45) Krestié 1997, str.448 / ~esták 1998, str.334 

46) Krestié 1997,s.520,538-539 / Rakié 1983,s.59-60,153-154 

47) Krestié 1997, str.536 

48) Krestié 1997, str.5B3-584 

49) ~esták 1998, str.337 / Rakié 1983, str.160-163 

50) ~esták 1998,str.339 / Rakié 1983,str.128 

51) Artukovié 1991, str.232 

52) ~esták 1998, str.355 

53) Krestié 1997, str.518 / Artukovié 1991, str.80-82 

54) Artukovié 1991, str.20, 28, 81-82 

55) Rakié 1983, str.11-13, 55, 66-68 

56) Rakié 1983, str.61/ Krestié 1997, str.520,524-525,537,577 

57) Rakié 1983, str.11-13, 66-68 

58) Artukovié 1991, str.53, 82, 232 

59) Rakié 1983, str.ll 
-

60) Krestié 1997, s.441-442/Pribiéevié 1999, s.325-326, 348 

61) Artukovié 1991, str. 52, 100 

62) Gaéeša 1999, str.121,125 / Gross 1960, str.16 

63) pribiéevié 1999,str.352-355 / Artukovié 1991, str. 51-53 / 

Gaéeša 1989, str.141 

64) Krestié 1997, str.433-434 

65) Rakié 1983, str.16-17 

66) Rakié 1983, str.145-146 

/ Radenié 1958, .str~259,293i299 / 
ArtukovlC ~~91, s.8 ,83 

67) Rakié 1983, str.l03, 113-117 

68) Rakié 1983, str.ll / Krestié 1997, str.579-580 

69) Rakié 1983, str.8 / Krestié, Ljušié 1991,str.273 / 

Artukovié 1997, str.137, 146 
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70) Gaéeša 1989, str.134 / Artukovié 1991, str.85 

71) Artukovié 1991, str.137, 146, 150-152, 154, 156, 242, 254 

72) Krestié, Ljušié 1991, str.272 

73) Rakié 1983,s.86-87,106,123 / Artukovié 1991,str.40 

74) Artukovié 1991,str.123 / Krestié 1997,str.304-305 

75) Artukovié 1991, str.120 / Krestié,Ljušié 1991, str.269 / 

76) 

77) 

78) 

Rakié 

Rakié 

Rakié 

Rakié 

1983, 

1983, 

1983, 

1983, 

str. 12 

str.106-115 

str.l1S, 123 

str.126-127 

79) Artukovié 1991, str.120-121 / Krestié,Ljušié 1991,s.271 / 

Rakié 1983, str.12 

80) Artukovié 1991, str.189-191, 253 

81) Krestié, Ljušié 1991, str.264 

82) Krestié 1997,s.366-367,431,450,521-524 / Artukovié 

1991, str.192, 242 

83) Krestié 1997, str.365-370 

84) Artukovié 1991, str.192 

85) Krestié 1997, str.365-370 / Artukovié 1991, str.51 

86) Krestié 1997, str.428-430, 448 / Krestié, Ljušié 

1991, str.159 

87) Krestié 1997, str.424-427 / pribiéevié 1999, str.340-343 

88) Krestié 1997, str.474-479 / Šesták 1998, str.342-343 

89) Krestié 1997, str.447-448 / Artukovié 1991, str.95,100 

90) Krestié 1997, str.43S-436 

91) Šesták 1998,str.338-339 / Krestié 1997,str.506,519-526 
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Političtí protivníci (a případní spojenci) chorvatských Srbů 

Srbská meněina se v Bánském Chorvatsku střetávala s 

dvěma protivnými stranami. První představují opoziční nacio

nálně chorvatské opoziční síly, diferencované mezi sebou sa

mými i ve vztahu vůči Srbům i vládě. Druhou stranu předsta

vuje bánská vláda, úzce napojená na uherskou vládu a habs

burský dvůr. Její postavení bylo vytyčeno v rámci Nagodby, 

chorvatsko-uherského vyrovnání z roku 1868, podle níž je 

nejvy§ěím představitelem Chorvatska bán. Ten byl jmenován 

panovníkem v souladu s vůlí uherské vlády, byl tedy dosazen 

zvenčí. Jeho nezávislost na chorvatských volených zástupcích 

jeětě více zdůrazňovala jeho jen formální odpovědnost vůči 

chorvatskému sněmu.~ Jeho postavení mohlo být posíleno Jes

tě osobními vazbami. To se týkalo bána Khuena-Hederváryho. 

Ten udržoval úzké styky s panovnickým rakouským dvorem i s 

uherskou vládou, díky silné důvěře obou stran bylo jeho po

stavení prakticky neotřesitelné. (On sám byl madarský hrabě 

ze Slavonie, ověem se silným lokálním lne zemským!/ cítě-
~ II nlm. ) 

v rámci Bánského Chorvatska proti prouherské vládě vy

stupovaly dvě opoziční síly, které se do určité míry prolí

naly. Jednalo se o katolickou církev r místně poměrně pro

chorvatsky založenou, a chorvatskou národní opozici. Kato

lická církev se sice až do počátku dvacátého století nean

gažovala přímo v politice, přesto v§ak měla v zemi značný 

vliv. Během celého sledovaného období byli v Uhrách u moci 

liberálně smýělející politikové, z čehož plynuly konflikty. 

Druhou pOdstatněj§í mocenskou skupinu tvořili představitelé 

chorvatské národní opozice. Ti dokázali získat velmi výrazné 
", 

zastoupení v chorvatském sněmu (necelou polovinu poslanců).o 

Vláda přitom do značné míry kontrolovala parlamentní 

volby. Dělo se tak díky omezenému počtu voličů, do roku 1911 

disponovala volebním právem jen necelá 2% obyvatel Bánského 
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Chorvatska (po roce 1911 jich bylo necel~ch 8%). Vládní vliv 

umocňovala i sociální skladba voličstva, k roku 1911 tvořili 

55% voličd státní óředníci. Ti byli ale přímo osobn~ závislí 

na chorvatském bánovi/ v jehož pravomoci bylo jejich povyšo

vání i propouštění ze služby. Navíc vyšší státní óředníci m~

li volební právo z titulu své funkce. Bán tak kontroloval i 

dohlížecí aparát nad samotn~mi volbami.4 Navíc bán mohl chor

vatsk~ sněm kdykoliv rozpustit a vypsat volby nové, klidně 

i bezprostředně po předešl~ch:V krajním případ~ mohl být 

zemsk~ sněm rozpuštěn při v~jimečném stavu óplně, s následn~m 

sv~řením správy země královskému komisaři (ve sledovaném ob

dobí jím byl většinou stávající bán).G 

Přestože volby byly veřejné a voliči b~vali před vlast-

ním aktem voleb korumpováni (pohošt~ní a cigarety), zastrašo

váni (ozbrojen~ dohled, výj~ečně přímé hrozby) a někdy dokon

ce krátkodobě zneschopňováni (po dobu voleb zavíráni do vě

zení/ dočasné snižováni jejich daňového v~měru určujícího vo

lební cenzus), dokázala se chorvatská opozice poměrně výraz

ně prosadit. Právě ta byla s vládou hlavními aktéry konfliktu 

v tomto státním prostoru, kter~ vyplňoval celé sledované ob

dobí. Jeho podstatou byl boj o chorvatskou národní emanci

paci a posílení omezené suverenity Bánského Chorvatska.7 Na

proti tomu Srbové se dlouhodobě nedokázali volebně prosadit 

jako samostatná síla. S ohledem na charakter jejich národ

ních požadavků však mohli posloužit jako spojenec prouherské 

vlády proti chorvatské národní opozici. V~znam chorvatsk~ch 

Srbů se prudce zvýšil v souvislosti s připojením Vojenské 

Hranice, jehož ddsledkem byl velmi v~razný nárdst počtu srb

ských voličd. Základ pro spolupráci učinil již v roce 1880 

nový bán Ladislav Pejačevié. V~sledkem bylo utvoření tzv. 

Srbského klubu jako provládního subjektu srbsk~mi voliteli. 

Do něj vstoupili i srbští kandidáti z Hranice. Ve volbách 

1884 získala vláda výraznou nadpoloviční většinu, prlcemž 

48% vládních poslanců tvořili Srbové ze Srbského klubu. 8 (Na 
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sněmu přitom na vládní straně zasedali jako virilisté i tři 

nejvyěěí představitelé srbské pravoslavné církve, pakracký 

biskup. gornok~rl~vacký biskup a karlovský patriarcha.)~Ro
vněž pokračovala dřívější praxe jmenování Srbů do vysokých 

funkcí státní správy a soudnictví. Dva Srbové dokonce byli 

jmenováni do ~řadu podbána! Jednalo se o barony Jovana Živ-

k .' 1 d" . kl' , d' k ' h 10
1I b ' h OVlce a V a lmlra Nl o lce Po rlns e o. Za ana K uena-He-

derváryho se k tomu přidružilo přednostní udílení drobněj

ěích koncesí a vládních zakázek srbským podnikatelům a ob

chodníkům. -14 

Srbské zisky ale měly omezený charakter. Vláda omezo

vala rozvoj Srbské banky, i když jejím ředitelem byl od za

ložení tehdejší podbán Jovan Živkovié. (Působili v ní také 

dalěí provládní Srbové.) ~srbský klub byl ještě v roce 

1883 plně začleněn do oficiální vládní Národní strany, s níž 

byl do té doby jen volně spojen. Provládní výběr kandidátů 

navíc přihlížel k doporučením na vládě závislého vedení srb

ské církve. která důrazně prosazovala především náboženské 
-13 konzervativce. 

Provládní Srbové měli jen omezenou možnost hájit zájmy 

svého národa. Již na počátku se museli zřeknout požadavků 

na větěí demokratizaci Chorvatska (posílení role sněmu a fi

nanční nezávislosti). Od roku 1880 slibovaný "Srbský zákon" 

však byl přijat až v roce 1887, přičemž předchozí připomín

ky a návrhy ze strany vládních srbských poslanců byly zcela 

opominuty (předevěím přenesení pravomocí uherského premiéra 

nad srbskou církevní autonomií na hypoteticky jimi ovlivni

telného chorvatského bána T zrovnoprávnění pravoslavné cír

kve s katolickou).~Totéž se do značné míry týkalo i nového 

školského zákona z roku 1888 (požadavky podpory srbského 

církevního ěkolství) 1 byt zde jim byla umožněna alespoň čá

stečně iniciativa (v otázce pojmenování vyučovacího jazy

ka).~Tyto systémové změny byly umožněny díky nutnosti srb

ské podpory při ~stavních změnách snižujících demokratičnost 
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(prodloužení volebního období ze tří na pět let a omezení 

nezávislosti soudcd).% Poté, také v souvislosti s klesají

cím zastoupením chorvatské opozice ve sněmu v devadesátých 

letech devatenáctého století a na počátku dvacátého století, 

vláda neumožnila změny oproti stávajícímu stavu.#Sliby bá

na Khuena v osmdesátých letech byly trapné svou prázdnotou 

a dlouhodobým nenaplňováním. Provládní Srbové se neodhodlali 

k výraznějším protestdm. Výjimku tvořil Bogdan Medakovié, 

který neváhal vystoupit coby poslanec ve sněmu se zvlášť 

prudkou kritikou této vládní praxe. (Později vládní stranu 

opustil a prosadil se ve straně opozičních nezávislých, je

jichž se stal posléze předsedou.) Jinak ale vládní srbští 

poslanci upadli do pasivity. Svou roli při prosazování srb

ských požadavkd mohla hrát vážná nemoc patriarchy Germana 

Andjeliée, která trvala od roku 1885 až do jeho smrti v ro

ce l88S.a 

V roce 1906 se ale značně změnily podmínky. Ve zmíněném 

roce v Chorvatsku se dostává k moci chorvatsko-srbská koali

ce. Ve vlastních Uhrách se zároveň mocensky prosazuje její 

uherský koaliční partner Strana nezávislosti. Zaniká pdvodní 

prouherská Národní strana v Bánském Chorvatsku, též je roz

puštěna Liberální strana v Uhrách, která zde vládla az do 

roku 1905. (V letech 1905-1906 měli v Uhrách úřednickou vlá

du.) Stávající bán Todor Pejačevié, blízký spolupracovník 

předešlého bána Khuena, působil nově v intencích vyměněné 

uherské vlády. Díky tomu se mohla chorvatsko-srbská koalice 

poměrně svobodně volebně prosadit. (pejačevié byl bánem od 

roku 1903, kdy nahradil bána Khuena, který odešel přímo se 

politicky angažovat v uherské vládě. Volby v Uhrách,v nichž 

zvítězila Strana nezávislosti se svými menšími maaarskými 

koaličními partnery, sice proběhly o něco později než volby 

v Bánském Chorvatsku, vzhledem k mocenské pozici zmiňované 

strany však bylo její vítězství prakticky zcela jisté.)W 

Cílem Strany nezávislosti bylo navázání spolupráce s 
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chorvatsko-srbskou koalicí za podmínek výhodných pro uher

skou stranu. Byla ochotna Koalici přepustit částečně podíl 

na moci (předák nezávislých Bogdan Medakovié se stal před

sedou chorvatského sněmu)/ nikoli ale umožnit hlubší změny 

v postavení Bánského Chorvatska. Právě kvůli otázce posílení 

státoprávního postavení Chorvatska byla spolupráce již v 

roce 1907 přerušena. (Problém se předně týkal uherské kon

troly železnic v Bánském Chorvatsku, které byly po organi

zační i jazykové stránce plně madarizovány. Madarština byla 

jejich aparátu jedinou jednací řečí/ jednalo se o uherský 

státní pOdnik.foExponenty uherských vládních kruhů se po 

rozchodu s Koalicí stávají srbští radikálové. (Ti měli ke 

Straně nezávislosti blízko ještě za jejího opozičního půso

bení, a to od poloviny osmdesátých let! Před svým volebním 

vítězstvím v roce 1906 se ale Strana nezávislosti prezento

vala jako umírněně nacionalistická strana s výrazným soci

álním akcentem. Osobní vazby na radikály přetrvaly i po ro

ce 1906, ba dokonce i po roce 1910, kdy Strana nezávislosti 

prohrála ve vOlbách.f1 Druhým dlouhodobým spojencem vlády 

bylo vedení srbské pravoslavné církve. Zájmy obou zmiňova

ných subjektů, radikálů a pravoslavné církve, se však do 

značné míry vylučovaly. Navíc vláda vedle podpory je souběž

ně i poškozovala. (1906 nezávislé právní uznání pravoslavné 

církve, 1911 oficiálně přímo potvrzen její srbský charakter, 

v březnu její poškození "Klášterní správou" ve prospěch ra

dikálů, postižení obou za protisrbského "velezrádného pro

cesu".) Vláda ale také dlouho nechtěla jednostranné posí

lení jedné z těchto soupeřících sil ve prospěch druhé.V tom

to duchu radikálové v roce 1907 neuspěli se svým kandidátem 

na patriarchu, vršackým biskupem Gavrilem Zmejanovičem. (Ten 

byl navíc členem radikální strany, velmi výrazně opozičně 

zaměřeným a odmítajícím tehdejší provládní politiku své 

strany.) Patriarchou se tak stal provládní exponent Lukijan 
1ll 

Bogdanovié (stejně jako v ~~roce 1888 Jiří Brankovié a 1881 
German Andjelié) . . U. 
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Problémem prouherské chorvatské vlády byla ztráta kon

troly nad zemským sněmem po roce 1906. Za situace, kdy ne

disponovala vlastní vládní stranou a kdy represivní ovlivňo

vání voleb se míjelo účinkem, byla vláda odkázána na podpo

ru jiných politických subjektů. V tomto duchu již bán Rauch 

v roce 1908 vyjednával s radikály o možné předvolební a po

volební spolupráci (radikálové byli ochotni jen k tomu dru-

h ~ ~ ~v )1....J ~ vv ~ v 1 b ~ 1 b ~ emu v omezene mlre . K uspesne predvo e nl a povo e nl spo-

lupráci došlo v roce 1910 v případě radikálů a vlády. V roce 

1910 bylo též dosaženo předvolební dohody s chorvatsko-srb

skou koalicí. Zde ovšem dohoda byla podmíněna rozšířením vo

lebního práva (což se i stalo). Vládě se přitom v roce 1911 

nepodařilo založit novou provládní stranu za široké srbské 

účasti. Dostalo se jí totiž jen minimální podporYF na srbské 

straně jen okrajově z řad pravoslavné církve. Nepomohl ani 

vládní vliv na církevní sněm. (Vláda mohla usměrňovat srb

ské politiky, činné v orgánech církevní autonomie.)t~ 

Vláda se nakonec rozhodla orientovat se přednostně na 

srbskou pravoslavnou církev. V čele církve přitom stál z 

vládního hlediska poměrně kontroverzní patriarcha Lukijan 

Bogdanovié. (Dotyčný byl sice prosazeným vládním kandidátem, 

během "velezrádného procesu" však při obraně svého národa 

vystupoval výrazně protivládně a neváhal jít i do ostrých 

střetů. Na druhou stranu hájil též sobecké zájmy své církve. 

Právě on zastavil vyšetřování podezřelého prodeje pozemků 

Beočinského kláštera a ochránil tak jeho vedení před případ

ným trestním postihem.) Přesto jeho církev dostala maximál

ní důvěru, což dokládá právě způsob zrušení autonomie. Vyko

navatelem nebyl státní administrátor, ale sama církev. 2r 

Vztah vlády k srbským a chorvatským nacionalistickým 

projevům se dlouhodobě pojil se snahou udržovat trvale tře

cí plochy mezi oběma národy a bránit tak jejich možné spo

lupráci. Proto byla do značné míry tolerována nacionalisti

cká útočná kampaň v opozičním chorvatském i srbském tisku. 
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~k 1 . v ~ h . o 1 ~d ~ h b o 2.h To se ty a o l nekteryc. proJevu prov~a nlC Sr u. V tomto 

ohledu ale dochází k vyhrocení situace v roce 1902; 

vládní orgány dlouho tolerují plen~ní srbských dom~ a 

kdy 

ob-

chodů v Záhřebu za tzv. "záhřebských bouří", 

ho měsíců zastavily vydávání Srbobranu coby 
~ o (b v • ~ ~ o b bl) l.'f. veho puvodce yt Jlm svym zpuso em y . V 

aby pak na mno

údajného ideo

tom lze vidět 

reakci na zesílené opoziční tendence u nezávislých a na pro

jevy ochoty ke spolupráci ze strany frankovců.~iV ještě vý

raznější rovině se to projevuje během tzv. "velezrádného 

procesu" v letech 1908-1909. Jeho ideovým základem byla ne

gace srbství v Chorvatsku z pozic vládě se přibližujících 

chorvatských šovinist~ z řad frankovc~. I zde byl motiv bo

je proti opozici. Konkrétně se jednalo o snahu zkompromito

vat srbskou část chorvatsko-srbské koalice v očích chorvat

ské veřejnosti a oslabit celkově srbskou menšinu v Chorvat

sku. (To souviselo s protihabsburským režimem ve vlastním 

Srbsku a s mezinárodní krizí. týkající se anexe Bosny a Her

cegoviny.) Postiženými byli v souvislosti s procesem do ur-
v. ~ " • cl' k ~l" b k ~ 1 ~ "l l.'J clte mlry l ra l a ove a sr s a pravos avna Clr~ev. 

Vláda ale nechtěla v obou těchto případech zajít příliš 

daleko nejen kvůli negativní publicitě, avšak i snaze roz

víjet spolupráci s částí Srbů. Město Záhřeb tak muselo za

platit kompenzaci Srbům poškozeným za nepokojů z roku 1902 
v ~ " v ~k obl ~ 30 b ~ " a cast utocnl u y a potrestana. Sr ove, odsouzenl ve ve-

lezrádném procesu (který byl průhledně vykonstruovaný a pro

vázený četnými nezákonnostmi jako např. nezákonnou délkou 

vyšetřovací vazby a absencí průkazného d~kazního materiálu), 

byli zhruba po roce amnestováni a zákonná opatření, sabotu

jící srbský národní život, byla do roku 1911 zrušena. J1 

V této souvislosti si zaslouží být zmíněny srbské ná

rodní požadavky a potřeby a míra jejich zabezpečení v Bán

ském Chorvatsku. Jednalo se o právo na používání srbského 

jména při pojmenování jejich národa v Chorvatsku (to mělo 

vedlejší ideový podtext), jejich jazyka a církve. Dále sem 
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patřil požadavek na možnost veřejného vystavování symbolů 

jejich specifické identity, a to vlajky a erbu, rovněž tak 

obrazů významných postav srbských dějin. A konečně zde byly 

předkládány nároky na možnost svobodného a nerušeného půso

bení organizací podporujících srbskou národní existenci v 

tomto státním prostoru. 

v případě otázky srbského jazyka je třeba říci, že vši

chni Srbové a většina Chorvatů hovořili variantami štokav

ského nářečí, prlcemž mluvčími shodných variant štokavštiny 

bývali v některých případech příslušníci obou těchto národů. 

Srbové z Liky; Krbavy a Banije r severozápadní Slavonie, ale 

také východní Hercegoviny a Chorvaté z většiny oblasti něk

dejší Dubrovnické republiky hovořili východohercegovským 

ijekavským nářečím štokavštiny, na základě níž vytvořil srb

ský jazykovědec Vuk Karadži6 normu spisovné srbštiny.~ Ta 

sloužila od roku 1873 jako vyučovací jazyk na srbských cír

kevních pravoslavných školách.3J Na přelomu devatenáctého a 

dvacátého století byla ale ijekavština přijata v Chorvatsku 

vládou jako oficiální jazyková norma místo dosavadní chor

vatské ikavštiny. Už dříve byl veden spor o korektní pojme

nování společného jazyka, respektive o uvedení srbské etni

city části jeho mluvčích. Zde se vláda snažila vyhovět Sr

bům obejitím Nagodby, podle níž jako jediný úřední jazyk 

byla výslovně uvedena chorvatština. Dělo se to tak, že je

jich národní jméno bylo zmiňováno alespoň v případě vyučo

vacího jazyka na státních školách, přičemž v rámci Mažura

ni60va školského zákona bylo uvedeno jen v dovětku, zatímco 

v rámci Khuenova školského zákona byl přímo uveden dvojjmen-

" (b l' v h l'd' h b O )31t- f' "1 v 'k ny nazev. To y uspec v a nlC Sr u. O lCla ne Ja o 

srbský bylo možné označovat jednací jazyk na srbském sněmu 

a v rámci vnitřní agendy Svazu srbských zemědělských druž

stev.35 

S touto problematikou se pojí otázka používání cyrili

ce coby srbského jazykového specifika v písemné podobě. Do 
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přijetí Srbského zákona v roce 1887 bylo užívání tohoto pí

sma proskribováno. Kvůli místním tlakům nechala i pravo

slavná církev ~ást sv~ch bohoslužebn~ch knih tisknout v la

tince.~Po roce 1887 smělo b~t toto písmo používáno nejen v 

rámci vnitřní agendy srbsk~ch stran, ale i běžně ve veřej

ném styku a při jednání s úřady, a to v oblastech, v nichž 

měli Srbové mít "v~razn~ podíl" na pOPulaci~VToto nařízení 
bylo ale často porušováno.v K tomu nepochybně přispívala i 

nejasná formulace v zákoně. Ke změně došlo až v roce 1911, 

kdy byl za limit pro používání cyrilice stanoven minimálně 

50% podíl Srbů v dané správní jednotce (což ovšem Srbové 

považovali za zradu). To se negativně dot~kalo zejména srb

ské městské populace (např. v Záhřebu b~valy tolerovány dří

ve cyrilicí psané firemní štíty, hlavně u Srbské banky).31 

Dalším bodem sporu byla otázka přiznání národního jmé

na srbskému národu. Jistou změnu v dlouhodobě nevstřícném 

přístupu znamenalo uznání registrace Srbské církevní pěvec

ké spole~nosti bánem Peja~eviéem na po~átku osmdesát~ch let. 

Jeho předchůdce tak odmítal u~init právě kvůli srbskému jmé

nu v názvu spo1ku!fMnohem naléhavější byla ale otázka uznání 

národního charakteru srbské pravoslavné církve v Chorvatsku. 

Ta byla v rámci Srbského zákona oficiálně pojmenována jako 

řecko-v~chodní nesjednocená. Její srbsk~ charakter byl v 

textu zákona zmíněn jen okrajově. Srbské národní jméno bylo 

s církví spojeno az v rámci zákonné novely z roku 1911. Sa

motná přítomnost Srbů byla přitom fakticky oficiálně uznána 

az v rámci zmiňovaného Srbského zákona z roku 1887. V něm 

se qpříslušnících tohoto národa hovoří jako o Srbech a ni

koliv jako o Račanech, což bylo jejich vžité ozna~ení v 

uherském prostředí:~srbové ovšem zároveň usilovali o své 

uznání jako samostatného politického národa. Jedin~m přizna

n~m na tomto území podle Nagodby byl ale národ chorvatsk~.~ 
Ke změně došlo ažv roce 1907, kdy vítězná koalice chorvat

sk~ch a srbských stran prosadila pojmenování státního národa 
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"náš národ, jak Chorvati, tak Srbové". Srbská část koalice 

ale pro návrh nehlasovala, nebot považovala toto pojmenová

ní za příliš obecné, nevyjadřující politickou nacionalitu 

chorvatských Srbů. V tomto duchu také bán Tomašié v roce 

1911 v rámci směsi garancí a výhrůžek dočasn~ požadoval 

ukončení činnosti nacionálně srbských politických stran. 

Odvolával se přitom na legální existenci jediného pouze 

chorvatského politického národa v Bánském Chorvatsku (na 

základě Nagodby)o I to svědčí o široké možnosti výkladu 

normy z roku 1907.W 

Všechny výše uvedené normy, přijaté před velezrádným 

procesem, měly v souvislosti s ním pozastavenou platnost v 

letech 1909-1910. V jeho rámci totiž byly všechny výše uve

dené atributy srbské národní identity na 6zemí Bánského 

Chorvatska označovány jako umělý produkt velkosrbské propa

gandy, 6dajně rozkladný ve svém důsledku a jako takové byly 

potlačovány.lt-J. 

V případě srbské vlajky a erbu (jejich přesná podoba 

nebyla na tomto 6zemí kodifikována) platil striktní zákaz 

jejich veřejného vystavování, a to na základ~ Nagodby. V 

praxi však vládní orgány projevovaly značnou benevole. o

rně velezrádného procesu). Tyto symboly se tak objevovaly na 

srbských církevních i civilních budovách:Jpo roce 1905 se 

Srbům v této rovině dostalo podpory od chorvatských koalič-
.. h o '1'1 , v, 'd' 1 d v v. nlC partneru. Zmlnena vla nl praxe se a e po statne zmenl-

la v souvislosti s "velezrádným procesem". 

Dalším důležitým bodem je otázka práva na vzdělávání v 

národním duchu pro srbské děti, resp. vzd~lávání s respek

tem k jejich národní identitě. První problém se týkal cír-

kevních srbských školu druhý zase škol státních. Zde 

byly vládní kruhy střída.vě vstřícné~ V rámci "Srbského zá-

kona" z roku 1887 a nového školského zákona odbouraly 

dřívější povinnost rodičů platit automaticky školné na míst

ních státních školách bez ohledu na docházku. (To bylo pří-
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činou ekonomického zhroucení sítě církevních škol v oblasti 

Vojenské Hranice na počátku osmdesátých let 19.století. Sta

tus plnoprávných státních škol obdržel jen malý počet církev

ních srbských škol z důvodu jejich nízké úrovně.) V letech 

1887-1902 tak mohl stoupnout počet škol srbské autonomie z 13 

na 38 (samozřejmě pod souběžným dozorem státních i církevních 

inspektorů!5podle zákona měl~ být děti národnostních menšin, 

tvořící alespo~ čtvrtinu žáků školy~ učeny učiteli stejné ná

rodnosti. U jednotřídek měla být národnost učitele shodná s 

národnost.í. většiny žáků. Plné realizaci tohoto vstřícného 

kroku ale bránil nedostatek srbských učitelů~Vláda totiž od

mítala udělit státní akreditace srbským C'írkevním učitelským 

přípravkám v Pakraci (dostala ji až roku 1904) a Karlovaci 
Vl 

(nedostala ji vůbec), a i.po té, co dosáhly potřebné úrovně. 

Absolventi neakreditovaných přípravek museli vykonat dopl~u

jící zkoušky nebo se spokojit jen s místem pomocného učitele 

(pokud byli vůbec přijati). Za obdobných podmínek se mohli 

uplatnit i absolventi církevního gymnázia v Karlovcích (akre

ditováno 1887). Státní ákoly navíc: upředhost~ovi:rly-:uč-itele. s 

vlažným náboženským cítěním, kteří často neuměli vůbec či jen 

špatně staroslověnsky. Nemohli tedy své žáky učit církevní 

jazyk a umožni-t jim tak aktivní účast na pravoslavných boho-

1 vb' h ( v. , v , '" I" , v k I) 't':f. s uz ac - prl statne garantovarre vyuce pravos avne verou y .. 

Na druhou stranu ale stát podivným způsobem vyC'házel 

vstříc potřebám srbské menšiny, když podle nařízení z roku 

1879 těmto učitelům ukládal povinnost vypomáhat v místních 

pravoslavných a řeckokatolických kostelích při mších, i když 

neměli potřebné jazykové předpoklady (stížnosti ke vládě ze 

strany srbského církevního sněmu). Státní orgány sice pro

jevovaly toleranci k srbskému národnostnímu cítění části žá

ků povolením vyvěšovat ve třídách obrazy sv. Sávy a Vuka Ka

radži6e od počátku 9D. let, ovšem až po srbských protestech 

a deputacích k bánu. Na druhou stranu však nebylo srbské ná

rodní cítění respektováno autory některých státně schválených 
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učebnic (římsko-katolicky laděný obsah, označování srbských 

spisovatelů jako chorvatských autorů).43 V stejném duchu pů
sobili i někteří nacionálně smýšlející učitelé - Chorvati , 

jimž bývalo někdy svěřováno i vyučování ve většinově srb

ských třídách. Zmíněné kroatizační tlaky ale neměly vládní 

podporu.~ Celkově působila vládní opatření v této rovině do

sti nekonzistentně. 

Nelze nezmínit ani oficiální přístup k srbským organi

zacím usilujícím o podporu a rozvoj srbského národního vě~ 

domí v daném státním prostoru. Tuto funkci plnil Svaz srb

ských zemědělských družstev, Srpski soko (srbská verze na

šeho sokolaf~ privrednik (působil nejen jako vzdělávací, 
ale na prvním místě jako národně uvědomovací organizace s 

pevným členstvím, která zahrnovala jak stávající, tak i bý

valé žáky i jejich podporovatele). Přes určitá omezení tyto 

organizace vykonávají svou činnost od svého vzniku v samém 
, v , , , vl' b b,51 

zaveru devatenacteho stoletl az do konce s edovaneho o do l. 

Z dotyčného rámce se vymyká organizace Narodna odbrana, kte

rá okrajově působila i v Chorvatsku. Její aktivity byly 

spjaté hlavně s Bosnou. Jejím specifikem bylo hlásání ideje 

velkého Srbska na habsburském území. Organizace v roce 1912 

se pokoušela verbovat dobrovolníky do srbské armády za bal

kánských válek. V roce 1913 pak plánovala povstalecké akce 

na habsburském území. Její činnost ale vláda dosti úspěšně 

potlačovala ~2. Za represivní státní zásah lze pova.žova"t i zru

šení církevní autonomie v roce 1912, byf tato působila v in

tencích výše zmíněných vla.steneckých Drg~nizací. Oproti nim 
v k vl' vl" k ' h k S"J vsa me a vyrazne po ltlC y cara ter. 

Druhým hlavním protivníkem, s nímž se střetávali Srbo

vé v tomto státním prostoru, byly nacionálně opozičně smýš

lející chorvatské politické strany. Jejich význam tkvěl 

hlavně v ideovém vyčleňování se vůči srbským nacionálním 

kruhům a jejich požadavkům. Od něj se odvíjely konflikty či 

naopak nabídky spolupráce.v nich hrály klíčovou roli jedno-
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stranné pocity vlastního národního ohrožení obou stran. 

Na prvním místě je třeba uvést Chorvatskou stranu prá

va. Její nosnou ideou v duchu jejího zakladatele Ante Star

čeviée bylo omezení chorvatské nacionality na národ politi

cký, z genetického hlediska ale již v této době její část 

připouštěla existenci Srbů na chorvatském území.Jejich hlav

ní část, vedená zmíněným zakladatelem, byla ochotna respek

tovat srbskou individualitu v kulturní a náboženské rovině, 

byt počítala s jejich budoucí asimilací a nebránila se mož

né spolupráci se srbskými politickými reprezentanty za před

pokladu jejich přijetí chorvatské státní tradice a důsled

ného opozičního přístupu k rakousko-uherským vládním před

stavitelům. Srbové byli dle jejich dlouhodobého názoru z 
v o 54 

hlediska cistě genetického specifickou odnoží Chorvatu. Je-

ště větší vstřícnost projevila Nezávislá národní strana, 

kterou charakterizovalo jihoslovanské zaměření. V době r kdy 

byla spojena s tzv. Centrem (sdružujícím příslušníky těch 

nejvyšších vrstev s pronárodní orientací) ,v letech 1888-1890 

Srbům nabídla spolupráci založenou na uznání jediného poli

tického národa se dvěma jmény, srbským a chorvatským. V de

vadesátých letech po svém znovuosamostatnění (kdy bývá podle 

svého periodika Obzor neoficiálně nazývána jako strana obzo

rašů) zastává názor, že Chorvati a Srbové tvoří jeden národ. 

Ovšem v Chorvatsku je hlavním národem politický národ chor-

vatský, odvozený na základě 

statného politického národa 

mítali jako faktický krok k 

zemské příslušnosti. Ideu 

chorvatských Srbů obzoraši 

rozpadu Chorvatska. Byli 

samo-

od

ale 

připraveni uznat Srby jako genetický národ na tomto území, 

včetně jejich práva na vlastní státní tradici , ovšem bez 

reálných politických důsledků. Srbskou asimilaci přitom po-
vl' v 'd ' 55 vazova l za neza OUCl. 

V rámci pravašů se však souběžně s prvním zmiňovaným 

křídlem od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let formuje 

druhý proud, vyznačující se popíráním existence Srbů na 
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chorvatském 6zemí jako takových. Nositele této identity 

označuje jako Vlachy, uměle indoktrinované srbskou státní 

tradicí. V roce 1895 se pravašská strana rozděluje. První 

frakce působí nadále pod původním jménem, bývá označována 

podle stranického tisku Domovina jako domovinaši.Druhé kří

dlo přijímá název Čistá strana práva, ta ale bývá pojmeno

vávána podle svého předsedy a hlavního ideového vůdce jako 

frankovci. Tato strana na rozdíl od předešlé neváhala při

kročit k přímému násilí proti příslušníkňm srbské menšiny, 

které bylo zaměřeno na symboly srbské přítomnosti na chor

vatském 6zemí, a to jak rázu kulturního, tak politického a 

hospodář~kého.Zde je dobré zmínit, že zatímco obzoraši re

prezentovali příslušníky vyšších vrstev chorvatské společ

nosti t pravaši měli své stoupence v řadách drobných obchod

níků a řemeslníků. Proto frankovci byli motivováni i v ro

vině ekonomické s ohledem na zvýhodňování jejich srbských 

konkurentů ze strany vlády a Srbské banky. (Masové 6toky tak 

směřovaly proti této instituci v letech 1895 a 1902.) Násilí 

se nevyhlo ani kulturním akcím, jako byly v roce 1899 oslavy 

50. výročí tvorby známého dobového srbského literáta Jovana 

Jovanoviče Zmaje či festivalu lidových písní v roce 1905, 

na němž zazněly i písně srbské. Politické motivy souvisely 

s jejich reakcí na srbskou mši slouženou v roce 1904 za ví

tězství Ruska ve válce proti Japonsku. Hlavním zdrojem nená

visti bývaly veřejně vyvěšené srbské prapory.S6 

Druhou dobovou agresivní složku chorvatských naciona

listů představovala katolická církev. Ta hrála u Chorvatů 

navzdory svému jinak proklamovanému univerzalizmu podobnou 

6lohu jako církev pravoslavná u Srbů. Církev za oficiální 

podpory svých nejvyšších představitelů se snažila rozvíjet 

chorvatské národní vědomí, ale také podporovat chorvatské 

drobné zemědělce zakládáním zemědělských družstev (po roce 

1900). Souviselo to s její snahou spojit svou obranu tradič

ních katolických hodnot s chorvatským vlastenectvím v daném 
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státním prostoru. Její přístup k Srbům byl asimilační/nebot 

jejich nacionalitu považovala za neoddělitelně spjatou s 

pravoslavnfm vyznáním. Po roce 1905, kdy padly zábrany ze 

strany papežského stolce, se mohli zastánci politického kle

rikalismu přímo angažovat v politice. Jednotlivci z řad ka-
. . příslu~né , 

tolických kněží již dříve pro]evovall aktlvlty. To se tyka-

lo jejich osobní účasti na násilných protisrbskfch útocích 

frankovců z let 1895 a 1902 (tzv.záhřebských bouří). Místní 

představitelé katol~cké církve nebyli schopni vytvořit samo

statnou politickou základnu, a proto v tomto ohledu naváza

li poměrně těsné vazby na frankovce. K posílení jejich vzá

jemné spolupráce došlo v roce 1910 po přejmenování frankov

ské Čisté strany práva na Křestansko-sociální stranu práva, 

která za součást svého programu přejala katolickf klerika

lismus. V roce 1911 ale po vnitřním převratu ve straně došlo 

k vyloučení klerikálů z jejich řad. Tím skončilo sepětí 

těchto dvou politických proudů.5~ 

V těchto souvislostech nelze pominout zastánce jiho

slovanské jednoty, sdružující Chorvaty i Srby na společném 

organizačním základě. Na přelomu devatenáctého a dvacátého 

století v Chorvatsku působila pokroková omladina, hlásající 

spolupráci obou těchto národů, a sjednocená omladina; poža

dující jejich přímou integraci do unitárního jihoslovanské

ho národa.51 Část z nich ale posléze korigovala svůj dřívěj
ší radikální přístup, aby pak v řadách nezávislých přispěli 

ke zrněně politiky své nové strany v jihoslovanském duchu 

(např. Svetozar Pribiéevié). Jihoslovanské ideje se uplat

ňují i v rámci domovinašů po jejich sjednocení s obzoraši v 

roce 1903 pod domovinašským jménem Chorvatská strana práva. 

Nosná myšlenka jihoslovanské jednoty je zde doplněna o prv

ky chorvatského vlastenectví. Část omladinářů nachází svůj 

politickf rámec v Pokrokové straně, založené v roce 1904. 

I je lze charakterizovat jako Jihoslovany s akcentem na 

chorvatsko~ složku!' Steině jako dříve obzoraši, hlásily 
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obě tyto strany my~lenku ochrany Srba před asimilací a je

jich kulturní a společenský rozvoj v dan~m státním rámci. 

Chorvati i Srbov~ byli v jejich politick~m programu uznáni 

jako jedna ze dvou rovnoprávných složek jediného jihoslo

vanského politického národa v Chorvatsku. Srbam bylo při

znáno plné právo na vystavování svých státních symbolů. Na 

základě koaliční dohody z roku 1905 mohla být srbská vlaj

ka vyvě~ována na veřejných budovách v sídli~tích, v nichž 

Srbové tvořili alespoň jednu třetinu populace.Srbům ale ne

byla přiznána specifická teritoriálně či personálně samo

správná privilegia, která by je vydělovala z jednotného 

státního rámce.~Jedinou ryze jihoslovanskou politickou 

stranou byla již zmiňovaná Sociálně-demokratická strana 

Chorvatska a Slavonie. Ta hlásala integrální jihoslovanství. 

Národní specifika Chorvatů a Srbů vnímala jako prioritní 

dasledek odlišné konfesní příslu~nosti. Na druhou stranu 

ale v rámci svých struktur budovala separátní místní orga

nizace pro své srbské straníky.S ohledem na srbské členstvo, 

ale předev~ím na její kosmopolitní zaměření, ji nelze pova

žovat za součást národní chorvatské opozice. Nic na tom ne

mění ani její krátkodobé členství v chorvatsko-srbské koa

lici. Jednalo se fakticky o třetí opoziční subjekt (po ná

rodních chorvatských a srbských politických stranách) nega

tivně se vyhraňující vůči srbským i chorvatským nacionalis-
G1 .. .'9innosti v .. 

tům. Část omladinářů se podllela i na v roce 1~04 zalozene 

Chorvatské selské lidové strany. I tato strana založená bra

try Radi60vými hlásala ideu jediného politického jihoslovan

ského národa v Bánském Chorvatsku, složeného ze srbské a 

chorvatské části. Důraz byl ale kladen na chorvatský chara

kter státu, a proto Srbům nebylo přiznáno z jejich strany 

právo na vlastní státní symboly na tomto teritoriu.'~ 

Srbové představovali slabší stranu při svých střetech 

jak s prouherskou vládou, tak s chorvatskými nacionálními 

kruhy. Pro vládu byla výhodná spolupráce se Srby díky jejich 
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vnitřní slabosti a nejednotě. Svou roli zde hrála vázanost 

většiny Srbů na hraničářské prostředí. Srbská církevní au

tonomie byla vzhledem k silné vládní podpoře těžkopádná. 

Více než lokálním mocenským centrem byla nástrojem vládní 

kontroly. Představitelé prouherské vlády ale v Srbech vidě

li své přirozené spojence. K tornu přispíval i jejich obou-
~ d k' d' h k ~h ~ ~h ~ vn b v stranny o por' 1 e1 c orvats'e o statnl oprava, yt se 

tak dělo pod vlivem rozdílných nacionálních zájmů vlády a 

Srbů. Vláda ale nechtěla skutečně zásadně podpořit zabe~

pečení srbských národních potřeb. Činila tak kvůli zachová

ní srbské slabosti v této rovině, aby je mohla lépe ovládat. 

K tornu přispívala také podporou trvalého pnutí v srbsko

chorvatských vztazích omezenou tolerancí obapolných excesů. 

Motiv tkvěl ve vyvolávání trvalých pocitů ohroženosti u Sr

bů a také v umocnění srbské izolace vůči chorvatské většině 

společnosti. 

Garance a národní výhody poskytované srbské minoritě 

měly charakter osobních požitků udělovaných srbským vládním 

zástupcům. Ti ale v nacionální rovině nemohli dosáhnout zá

sadnějšího prosazení svých ambicí. Nemohli být proto plno

hodnotnými zástupci svých voličů v případě srbských poslan

ců, ani své církve v případě církevní hierarchie. Přijatá 

opatření podporující národní život byla poměrně nekonzis

tentní a v některých ohledech paradoxně kontraproduktivní. 

Výjimkou lze označit převzetí vládní kontroly nad srbským 

školstvím s ohledem na dřívější nízkou ~roveň výuky a otřes

ný stav sociálního zázemí. I v případě přímého pronásledo

vání srbské menšiny vládní kruhy usilovaly o udržení spolu

práce s podstatnou částí jejich představitelů. V tomto du

chu byl ovlivněn i průběh represí souvisejících v širším 

časovém rámci s velezrádným procesem. To se týkalo zejména 

srbské pravoslavné církve. Nepřátelské zásahy proti nim by

ly jen omezeného rozsahu a v nemalé míře představovaly dů

sledky prosrbských protivládních vystoupení vedeni této 
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církve. Proto nelze říci, že by prouherská vláda zastávala 

vyloženě vstřícný ěi nepřátelský vztah k srbsk~ meněině ja

ko celku. Přesto alespoň elementárně nebránila dlouhodobě 

rozvoji srbsk~ho národního života a naopak do urěit~ míry 

l přispěla k jeho zabezpeěení. 

Nedílnou' souěástí programových cíld věech chorvatských 

opoziěních stran s výjimkou sociální demokracie (která ovšem 

ani nacionálně chorvatskou stranou nebyla) bylo posílení 

chorvatsk~ národní sv~bytnosti skrze naplnění a rozěíření 

chorvatsk~ autonomie. Druhou složkou bylo vyřešení vztahu a 

dá se říci, že v ideov~ rovině i poměru chorvatsk~ národní 

většiny k srbsk~ meněině .. Výše uveden~ chorvatsk~ strany 

specifikoval odlišný přístup k srbsk~ otázce a s ním spjatá 

koncepce chorvatsk~ pol.itick~ národnosti. Právě ta tvořila 

základ chorvatsko-srbsk~ho národního konfliktu v Bánsk~m 

Chorvatsku, v němž se představitel~ obou národd cítili ohro

ženi možnou asimilaci druhou stranou. 

Vzhledem k vzájemn~ koncepci národní identity Chorvatd 

l Srbd na území Bánského Chorvatska. se oba tyto národy při 

pokusech o jejich zabezpečení zákonitě ocitaly v konfliktu. 

Jeho zmírnění neělo bez ústupku, kter~ ale znamenaly oslabe

ní národní specifiěnosti takto vstřícn~ strany. Možn~ řeše

ní t~to situace bylo nalezeno v aplikaci jihoslovansk~ myš

lenky, která znamenala obejiti tohotoprobl~mu vytvořením 

nezávisl~ společn~ identity, zahrnující v sobě slabá místa 

jejich národní individuality. Jako neuralgick~ body lze 

chápat otázku jazykov~, národní a státní příslušnosti. V 

případě jazyka s ohled~m'na koncepci platn~ jazykov~ normy 

na tom teoretickyl~pe byli Srbov~. V případě státní tradi

ce na tom ale byli Srbov~ hdře, jelikož při nepřijetí ales

poň v omezen~ míře t~ chorvat'Sk~ se logicky stávali nestá

totvorným'prvkem. K tomu přispívala i specifická státní 

tradice chorvatských Srbd, která v sobě vedle státní tradi

ce odvozen~ od historick~ho srbsk~ho státu zahrnovala para-
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lelní tradici hraniěářských privilegovaných cizincň, poží

vajících plná práva oběand.Na tom byla založena jejich idea 

státní příslušnosti. Ta přitom. logicky vytvářela prostor 

pro hypotetick~ bud6ucí vyn~tí oblastí se srbským osídlením 

z chorvatsk~ho státu. Jihoslovanská idea druhou složku srb

sk~ lokálrti příslušnosti potlaěila. Zároveň ale spojila 

uznání srbské genetick~ sv~bytnosti. s plným respektem k je

jich první (všesrbsk~, z územního hlediska mimochorvatsk~) 

složce státní tradice. To se ale neslo v duchu zpochybn~ní 

chorvatsk~ národní výluěnosti charakteru dobov~ho Chorvat

ska, což byl ústupek, na který necht~la přistoupit ani ~~t

šina hlasatelň jihoslovanství. V rámci Koalice byl tento 

rozpor alespoň potlaěen, byť nikoliv překonán. 

I) 

II) 

Myšlen je tím jeho pocit sounáležitosti se Slavonií. 
Khuen se navíc snažil podporovat rozvoj lokálního sla
vonsk~ho národního cít~ní mezi tamním katolickým obyva
telstvem, vše v rámci vládní snahy o oslabení vlivu 
6horvatsky národn~ uv~dom~l~ ěásti spoleěnosti. Srbští 
nacionalisté pUblikující v Srbobranu toto nepřímo pod-
porovali coby· zpochybn~ní chorvatsk~ho charakteru Sla
nie. (Ekmečič 1989, str .138-139,423,429).( Šesták 1998, str. 
320) (Artukovi6 1991,str.l92) str.84 

Je zajímavé. že oba uvedení srbští šlechtici projevovali 
sv~ho času sympatie k srbským opozičním stranám.Živkoviě 
pravd~podobn~ dotoval Srbobran, Podrinski se dokonce do
ěasn~ s.pojil se srbskými radikály (v tédob~ již nebyl 
v bánových službácN~(Artúkovi6 1991,str.87) (Raki6 1983, 
str.60-61) str.86 

III) Patriarcha Lukian Bogdanovi6 předčasně zemřel v rode 

IV) 

V) 

1913.(Radeni6 1958,str.379) str.88 

V roce 1905 chorvatští nacionalisté z města'Gospiče z 
řad místních m~šťanů sepsali petici vládě, v níž mj.pro
testovali proti "nezákonnému používání cyrilice" jej ich 
srbskými sousedy. (Kresti6 1997,str.462-463) str.92 

Nejzávažn~jší porušení učinila sama vláda, když v roce 
1907 yydala nařízení, v n~mž zakázala srbským církevním 
školám užívat při jednání s úřady cyrilici. V roce 1908 
pak. bylo srbským církevním školám rovněž vládním naříze-
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ním zakázáno tisknout a učit z učebnic v cyrilici. Cyri
lice mohla být vyuiívána jen ve vnitřní agend~ školy. 
(Kresti6 1997,str.560-561) (Radašin 1987,str.88) str.92 

VI) 
Karlovacká učltels-ká přípravka byla nakonec v roce 1910 
zcela uzavřena, protože vzhledem k svému statusu nemohla 
zabezpečit svým absolventům řádné uplatn~ní. (Kresti6 
1997,str.418,572-573) (Radašin 1987,str.83,88) 

str.94 

VII) Odmítání chorvatského zemského práva se týkalo v~těiny 
"vládních" Chorvatů, ale hlavn~ samotného bána Khuena, 
který zpochybňoval historické kořeny Bánského Chorvat

1) 

2 ) 

3 ) 

4 ) 

5 ) 

ska.(Artukovi6 1991,str.112-11~) 
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