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 Историјски и политички списи Пера Слијепчевића сабирају се и 
концентришу у и око теме југословенства; из ње се његове мисли рађају, око ње 
круже и њој се враћају. Историјско догађање је донело да и оно што није било 
изричито и по свом почетном усмерењу југословенство бива у политичким 
тежњама у њега преиначено. Већ је отпор херцеговачких и босанских 
гимназијалаца и, паралелно, студената, махом српских, у првој деценији 
двадесетог столећа против аустро-угарске колонијалне управе, а од анексије 
(1908.) фактичке војне деспотије био вођен тежњом ка уједињењу, најпре 
целокупног српског народа, а потом три племена једног народа у једну нацију и 
државу као једином и оптималном решењу. У готово свим текстовима у овој 
књизи, (у краћим написима, огледима и текстовима предавања), у бројним од 
њих изричито, Слијепчевић заступа становиште о потреби стварања а потом 
развијања и одбране југословенства као народа/нације и као државе-нације. Оно 
што је написао о југословенском ентузијазму својих генерацијских другова 
вриједи у најповишенијој мери и за њега. Вели да су они схватили Историју са 
вишег становишта. Историјска борба за ослобођење да за њих није била јагма за 
превласт и згртање богатства него прилика, згода и пригода да се оствари 
„нешто лепо и племенито, вечно и опште људско“. Њихово уверење било је 
изнад сваког знања и спознања, позитивног или негативног; у њега су се, у 
повишеном степену, сливале све силнице душе и духа, осећајности и 
интелектуалности, искуства и сазнања, интуиције и умствена сагледавања, 
изумевања и продовиђања. Уверење је за младе људе што и платно за боланог 
Дојчина. Није Слијепчевић без доказа, за то више становиште, и кад је реч о 
аргументима искуства. Искуства у смислу свакодневног осведочавања о 
фактима света и живота, и искуства седиментираног из дугачког трпљења, 
надања, брижења, промишљања, запамћивања... Треба подсетити на то да су 
прве две деценије двадесетог столећа биле крцате аргументима и једне и друге 
врсте искуства, и то: и линијом времена и линијом простора, и линијом 
индивидуалног и линијом колективног искуства. И док је већина 
Слијепчевићевих, генерацијских и по уверењу другова брзо нестајала у 
историјским и социјалним вртлозима, и не доспевши да види остварење својих 
идеала, он је имао срећу или несрећу да доживи узлет и успостављање 
југословенства у Првом светском рату, у првој Југославији његово мучно и од 
почетка сукобљавајуће државно артикулисање, и коначно да присуствује, у 
Другом светском рату, стравичном разбијању југословенске државе и геноциду 
над својим народом, чему је, у не малој мери, кумовало југословенство по сваку 
цену и југословенска држава која је била успостављена и одржавана по тој цени. 
У кретању повести растворено је све из чега је било компоновано или је требало 
да се „заувек“ компонује оно заједничко и јединствено, у још жешће 
посебности, које су се стале да узајамно сатиру. 
 Слијепчевић је био у првој и другој деценији двадесетог века сведок и 
неуморни сарадник, да не кажемо и проповедник стварања југословенства и 

                                                 
1 Ова два текста су Поговор за 1. и 2. Том Целокупних дела Пера Слијепчевића која ове године 
излазе у десет томова. Издвач је Академија наука и умјетности Републике Српске у Бањој Луци. 
Први том носи наслов Друштвене теме а други Историјске и политичке теме. 



југословенске државе. Ретки су списатељи и просветитељи који су са толико 
љубави, дивљења, части и страсти описали не једном херојство и победе српске 
војске у Балканским и Првом светском рату. Припадника других југословенских 
народа, такође. Био је неуморан, крстарећи по свету, у предочавању масовног 
затирања његовог и других народа од стране Аустро-Угарске. У трећој деценији 
20. века био је забринути некадашњи ентузиаста за дело своје младости, али без 
одступања и са силном енергијом да се пропуштено надокнади а погрешно 
учињено поправи. На крају тридесетих година заступаће становиште супротно, 
у многим тачкама, оном с почетка, а после искуства Другог светског рата, њему 
посве противно. Али, пре него стигнемо до тог „крајњег“ становишта, 
погледајмо какав то негативан пртљаг прати Слијепчевићев идеализам и како он 
с њим излази на крај. Може се казати да је стално од самог себе скривао 
горчину која се морала уселити у његову душу због сваковрсних недаћа које су 
се одмах стале умножавати у новој, његовој „досањаној“ држави. Није могао 
отрпети да о том не проговори, барем с људима које је ценио и држао за праве 
саговорнике. У писму Милану Кашанину од 24. IX 1927. из Скопља признаје 
свој и своје генерације разорни оптимизам без покрића у погледу „наше 
националне ствари“. Па у првом лицу множине наставља: „Често нас притисне 
осећање да ово није наша земља и да смо у кући туђих људи“. И кад је полазио 
са вишег становишта Слијепчевић није затварао очи пред невољама, јадима, 
сваковрсној заосталости, па и узајамним омразама три племена, посебно Срба и 
Хрвата. БиХ, у којој је одрастао пружала је живу слику јадног стања духовног, 
јадних прилика, економских, културних међуверских, школских, политичких... 
Све је то он видео и увиђао можда боље но ико из његове генерације, али је лек 
свему видео у јединству, у сједињавању три племена у један народ/нацију, у 
јединствену централно организовану државу са знатном покрајинском 
самоуправом. Он је знао да се у правој држави мора дисати једном душом, 
барем у граничним ситуацијама и у носећим структурама политичког и 
друштвеног живота, и да је то услов опстајања државе и друштва и опстанка 
група и појединаца. Знао је да елементи за градњу јединства не постоје у иоле 
достатној мери, али је био уверен да су они ницали у главама и душама 
најбољих изданака сва три племена, да су се у деветнаестом веку увећавали и 
ојачали, да су не празних душа дочекани догађаји у прве две деценије 
двадесетог века. Кад је реч о привреди, јер права економије на пр. у БиХ тада и 
нема, она је у знаку аграрног феудализма, аге и бегови су у огромној већини 
муслимани а кметови опет у огромној већини, хришћани. А политика, 
аустроугарска окупаторска управа поготово, у настојању да апсолутно 
доминира игра на карту верских разлика. У рату Аустроугарске против својих 
поданика на страни власти, а против Срба, опет су, посебно у редовима 
шуцкора, припадници исламске вероисповести, тј. Муслимани. Слијепчевић 
начас поверује да ће се Муслимани национално идентификовати или као Срби 
или као Хрвати, али зна, а да то не би смео знати, да су, нпр. у Мостару, за такво 
историјско заокретање недовољни један Осман Ђукић, два брата Карабеговића 
и Адемага Сулејманпашић. Сва четворица песници и заточници идеалног 
становишта, док матицу муслиманског народа држи и усмерава Босанска 
Мусала. Слијепчевић сматра, а то млади људи понављају готово у хору, да је 
економско зло, поред окупације у корену свих недаћа: оно да је извор и 
социјалног зла, и политичке нетрпељивости, и верске искључивости, и 
међуплеменске омразе. Али, ако се и пристане на ову формулу, већ се у првом 
кораку и мисао и пракса морају зауставити пред тешко решивим 



противречностима: оно што је за једне зло (феудални односи) за друге је добро. 
Оно што је за једне страшно историјско сећање на време ропствовања за друге 
је сећање на време самовољног господарења, кога се није лако одрећи. Тих 
узајамно се искључујућих притивречности, од ових највећих до читавог низа 
мањих, препуна је БиХ, а потом, на другачији начин, и територија будуће 
државе. Али, ужарени идеализам младих глава не боји их се, гледа им у очи и 
отворених очију им најављује поравнавање. Аргументи у његово име у тој 
накани надмашују, по полетношћу и каквоћом аргументе троме и тешке народне 
и историјске збиље. 
 Па на чему се темељило Слијепчевићево најпре безусловно а потом 
упорно југословенство? Шта је то што га је чинило, да се послужимо стиховима 
једног песника, видовитом за сличности, а слепим за разлике? Слијепчевићев 
текст Југословенско јединство, „Манифест Југословенске Уједињене омладине“ 
који је за потребе аутентичног информисања европске и светске јавности 
сачинио, уз сарадњу једног Хрвата и једног Словенца, 1916. године, сав је из 
једног замаха и једног лива. Готово кантовском или хегелијанском филозофијом 
повести, Слијепчевић предочава „тајни план“, тежње и „сврху“ дотадашње 
историје три племена. Провиђење или повесне прилике или неприлике донеле 
су Први светски рат у ком је, већ 1916. године све у знаку успешног испуњавања 
вековних тежњи. Потреба стварања једне заједничке државе није јефтина 
пропаганда, него ствар логике друштвеног, политичког и историјског збивања. 
Белодано је, вели Слијепчевић, да све расне и етничке енергије трију племена 
документују потребу њиховог културног и политичког уједињења. У ствари, 
културно јединство је, барем у погледу најистакнутијих и самоосвијештених 
појединаца и већих скупина, већ добрано постугнуто: у заједничком, једном 
језику и кроз епску поезију. Слијепчевић је неуморно, током три деценије, у 
акцијама просвећивања свих слојева друштва у том (културном) корену 
идентитета. Цивилизовање и култивисање народа у елементарном смислу 
такође је незаобилазан и хитан посао на Слијепчевићевој, и сарадника му, листи 
предујединитељских, па потом послеујединтељских задатака. Ма колико да су 
социјалне и економске прилике на све стране у јадном стању, оне у то време 
бивају померене у други план уз уверење да ће развој кренути набоље чим буду 
остварена неколика друга услова, који опет чине услов свих услова: стварање 
заједничке државе. Ти други услови су: политичка воља вођства три 
народа/племена, широка народна историјска свијест о потреби уједињења и 
спремност великих сила да дозволе и помогну стварање заједничке државе. 
Балкански ратови, а поготово Први светски рат, проливена крв и свакојака 
страдања, масовне смрти превасходно у српском народу, али и у другим 
народима учинили са да та три услова, у скраћеној историјској „процедури“ 
буду испуњени. Све противречности, све разједињавајуће разлике, све узајамно 
се искључујуће посебности, све узајамне омразе и све заостале посебности има 
да се поравнавају и стапају док не буде успостављено једно национално 
јединсто, односно држава-нација. И ту је парадокс: држава треба да извршава 
улогу поравнавања и стапања, мада би је, по дефиницији, требало изградити од 
већ стопљених елемената. Слијепчевић се с правом позива на примере 
неколиких европских нација (пре других Италије и Немачке) у којима је такође 
обрнути историјски ред вожње – најпре држава па сједињавање различитих 
племена или покрајина у једну нацију – донио и јаку државу и јединствену 
нацију. Примери су били такорећи од јуче. Догодили су се пре педесетак година 
и показују да је то, ако не једини пут до уједињења, оно бржи и извеснији од 



пута који би водио кроз ујединитељски културни идентитет који би требало тек 
учврстити. Али, колико год да су сличности очевидне, толико су у позадини 
скривене разлике, показаће се, пресудније. Различита историјска запамћења, 
верске разлике, социјалне и још понеке разлике између три племена (четврто у 
то време такође има своју рачуницу) другачије су нарави од аналогних разлика у 
поменутим земљама. 
 Било како му драго, да даље не лицитирамо око повесних могућности, 
целокупни досадашњи ток историјски је, по Слијепчевићу, усмерен на стварање 
заједничке државе. Да би се показала њена могућност и неопходност у 
поменутом тексту, Манифесту Југословенске уједињене омладине у скици су 
изнесене више но хиљадугодишње државне и друге историје трију племена, 
евоцирано не ретко притецање у помоћ једне племенске државице другој, а све у 
сврху доказа да су се оне одавно упутиле, попут малих река, према својој утоци, 
Југославији. Река „Југославија“ ће да потече снажна и велика. У једном 
поднаслову овог списа, „језик уметности и традиција“. Слијепчевић уверава да 
су историјска збивања довела на сам праг стварања заједничке државе: „Срби, 
Хрвати и Словенци не показују да су један народ само својим прошлим 
покретима за уједињење. Поред све политичке поцепаности, и ма да су кроз 
векове били изложени врло различитим културним утицајима, они су данас ипак 
етнички истоветни једни с другима. Њима је заједничко све оно што се зове 
ознаком расе: језик, народна уметност, традиције и обичаји, тип и менталитет, 
етничка снага уопште.“ На другом месту говори о верској подели која 
„апсолутно није никакав документ против југословенског јединства“. У овом 
навођењу елемената који чине или усмеравају ка југословенском јединству 
недостаје још заједничка државно-политичка воља. И за њу се побринула новија 
повест: паралелна скорашња борба трију народа против германских освајачких 
насртаја природно је да се слије у јединствену политичку вољу. За четврто 
племе или народ – Муслимане југословенство као да је богом дано: у њему ће 
стећи национални идентитет и остати у својој вери. Током и после стварања 
заједничке државе, Слијепчевић се жалио због преурањености њеног увођења у 
живот. Да је оно требало да дође неколико година касније. Али, ко зна да ли би 
теоретска исправност овог становништва била и боља прилика за 
установљавање заједничке државе. Уосталом, Перо Слијепчевић из прве руке 
сведочи да је и након српске победе у Првом светском рату њено признавање 
осцилирало у рукама трију великих сила – САД, Француске и Енглеске – између 
Да и Не, све до у прве месеце 1919. год. 
 

* * 
 

Не могу се избројати све тачке на којима су од почетка живота нове 
државе стале да избијају нове старе негативне силе. У овим прилозима 
Слијепчевић о њима сведочи, али у осведочавањима увек претегне нада и 
уверење да може бити другачије и боље. Чекајући тај бољитак, истрајавајући на 
вишој збиљи идеалистичког људског и историјског становиштва, људи 
Слијепчевићевог кова и његове генерације тешка срца су прихватали јачу 
реалност унутар југословенске катаклизме у Другом светском рату, која се пред 
њиховим очима догодила превасходно оном народу који је у то здање несебично 
био уложио стотине хиљада живота и огромне енергије. Слијепчевић је за свој 
део свео историјски рачун, кога би се у будућности морао држати и његов 
народ. Јер, сваки други рачун по њега је гори. У рукопису о узастопном 



прозелитским офанзивама католичке цркве на Балкану, у чијем држању је видео 
једног од главних виновника те катаклизме, Слијепчевић записује: 
 „Хоће ли после овог великог рата престати вековна офанзива католичке 
цркве преко српских насеља? То није вероватно. Најбоље средство против тога, 
а у интересу будућег црквеног и народног мира, било би радикално 
разграничење између православља и католичанства, тј. између Срба и Хрвата, 
путем масовног пресељавања, на праведној етнографској основи каква је била 
уочи покоља овог рата, унутар граница Федералне Југославије.“ Историјски час 
нужности разграничења, без праведне етнографске основе, куцнуо је почетком 
деведесетих година двадесетог века, али то је морао бити и час разградње 
Југославије. 
 Свој лични рачун Југославији Перо Слијепчевић је сводио читавог 
живота, али га свести није могао. Стално су се, као у каквом календоскопу наде 
и разочарања. Једно је сигурно: у Великим повесним данима није се осрамотио. 
Није, што је још теже, ни у данима иза њих. Ријечи које је исписао о Богдану 
Жерајићу вреде и за њега: Урадио је „што је мислио да дугује образу Отаџбине, 
њеној части више [можда] но њеној користи...“ 
          
 
 (Предговор за други том Целокупних дела Пера Слијепчевића под 
насловом Историјске и политичке теме) 
 
 
 
 
 
 

 


