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АПСТРАКТ: У раду су приказани односи у једној од нај ја-
чих југословенских републиканских организација у САД-у, 
Јugoslav Republican Alliance у Чикагу, и покушај успо-
стављања ближих веза и сарадње овог удружења са Југо-
словенском републиканском странком у Београду. Рад је 
настао на основу необјављених извора похрањених у Архи-
ву Српске академије наука и уметности, Архиву Југосла-
вије, штампе и објављених сећања савременика борбе за 
југо словенску идеју међу исељеницима у Аме рици.

Кључне речи: Југословенска републиканска странка, Сје-
дињене Америчке Државе, Јugoslav Republican Alliance, 
Љу бомир Стојановић, Јосиф Михаиловић, југословенски 
исељеници

Успон југословенске идеје почетком XX века подстакао је 
код њених југословенских заточника и присталица у Србији и ван 
ње низ других идеја везаних за проблем остварења уједињења 
југословенских народа, у првом реду идеја унутрашњег државног 
уређења и облика владавине сањане и прижељкиване заједничке 
југословенске државе. У Србији у време и након мајског преврата 
1903. део југословенски оријентисане интелектуалне елите оку-
пљен око Самосталне радикалне странке, предвођен Јованом Жу-

  Рад је део пројекта Института за новију историју Србије Срби у југословенском 
и међународном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској 
заједници (№ бр. 47027) који финансира Министарство просвете и науке Репу-
блике Србије.
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јо вићем и Јашом Продановићем, био је спреман да монархијски 
облик владавине замени републиканским. Унутрашње и спољашне 
околности нису одговарале њиховим републиканским тежњама, 
услед чега је њихово остварење, било у Србији било у будућој 
југословенској држави, остављено за повољнија политичка вре-
мена. Независно од републиканаца самосталаца у деценији пред 
избијање Првог светског рата, са ширењем југословенске идеје на 
Београдском универзитету заживљује и стиче присталице, истина 
не у броју као идеја националног ослобођења Срба, и републикан-
ска идеја. Као последица појаве републиканаца основано је сту-
дентско републиканско удружење Клуб републиканске омладине 
предвођено студентима Михаилом Илићем, Илијом Васикићем и 
Славком Крчевинцем.1 Балкански ратови и прве две године Првог 
светског рата потисли су расправе око облика владавине будуће 
југословенске државе и наметнули борбу за егзистенцијални опста-
нак српског народа у сукобу са Аустроугарском монархијом. Тек од 
војне пропасти Србије крајем 1915, нарочито од друге половине 
1916. поново су постали актуелни и предлози облика државног 
уређења будуће југословенске државе. 2

Крфском декларацијом јула 1917. постављени су основни 
принципи уређења југословенске државе као „уставне парламен-
тарне монархије на челу са династијом Карађорђевића“. Супротно 
осигурању права монархије у Крфској декларацији, српски поли-
тичари и интелектуалци попут Јаше Продановића, Милана Грола, 
Љубомира Стојановића захтевали су да будућа југословенска 
држава буде организована као република.3 Са монархијом су неки 
од њих коначно раскинули после Солунског процеса, уверени да је 
њиме принц-регент Александар Карађорђевић отворено испољио 
диктаторске и недемократске политичке склоности.4 Након за вр-
шеног рата, разочарани развојем прилика у политичком животу 
Краљевине Србије и новообразоване Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, републикански оријентисани српски интелектуалци и 
1 Златоје Мартинов, „Слобода као понорница“, Република, 1. фебруар – 31. март 

2007, година XIX (2007).
2 Љубинка Трговчевић, Научници Србије и стварање југословенске државе 1914–

1920, Београд, 1986; Ђорђе Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање 
Југославије, Зајечар, 1995; Србија и стварање Југославије, Београд, 2009; Олга 
Поповић-Обрадовић, Парламентаризам у Србији: од 1903. до 1914. године, Бео-
град, 1998; Милош Ковић, Западноевропске политичке идеје у „Српском књи-
жевном гласнику“: 1901–1914, (магистарски рад у рукопису); Мира Радојевић, 
Научник и политика. Политичка биографија Божидара В. Марковића (1874–
1946), Београд, 2007.

3 Љ. Трговчевић, н. д., стр. 218–221.
4 Љ. Трговчевић, н. д., стр. 259–268; Мира Радојевић, н. д., стр. 321–326.
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политичари, већином из редова Самосталне радикалне странке, 
предвођени Љубомиром Стојановићем, филологом и историчарем, 
и Јашом Продановићем, књижевним критичарем и публицистом, 
организовали су и основали у Београду 1920. године Југословенску 
републиканску странку (ЈРС) и заузимали се за успостављање фе-
деративне републике југословенских народа.5 

Пре формалног организовања републиканске партије Љубо-
мир Стојановић је у више јавних предавања у другој половини 
1919. образлагао југословенској публици републиканске идеје за 
које се са својим сарадницима залагао у политичком животу прве 
југословенске државе. Септембра 1919. је одржао у Београду ја-
вно предавање „Републикански погледи на неколико савремених 
питања“, у коме је приказао своје виђење устројства нове државе 
југословенских народа.6 Љубомир Стојановић се залагао за успо-
стављање система председничке федеративне републике по угледу 
на Сједињене Америчке Државе.7 Републиканци окупљени око 
њега су сматрали да само кроз федеративно уређену републику 
може бити успешно изведена југословенска идеја и решен проблем 
облика државног уређења југословенске државе, који је, заједно 
са националним питањем, од њеног оснивања оптерећивао складно 
функционисање државне целине. 

Оснивање републиканске партије у Београду било је запа-
жено и у држави и у иностранству међу бројним југословенским 
исељеништвом. Искусни политички радници Љубомир Стојановић 
и Јаша Продановић показали су огромну радну енергију и велике 
организационе способности у раду на оснивању странке и њеном 
учвршћивању у политичком животу КСХС. Поред пропагандног ра-
да у земљи, упознавали су путем личних и научничких веза број-
ну југословенску исељеничку популацију у Европи и свету са 
републиканским идејама за које су се у домовини борили. Љубомир 

5 Бранислав Глигоријевић, „Државно и друштвено уређење Југославије у гледи-
штима српских републиканаца“, Историја 20. века, бр. 2, Београд, 1985, стр. 
7–11.

6 Љубомир Стојановић, Републикански погледи на неколико савремених питања, 
Београд, 1919.

7 Убрзо након оснивања странке Главни одбор се оградио од идеја председничког 
републиканског система. Другом републиканском вођи Јаши Продановићу биле 
су блиске идеје швајцарског федеративног републиканског државног уређења. 
На саветовањима будућих чланова главног одбора уочи оснивања странке закљу-
чено је да је за југословенску политичку стварност било прикладније француско 
републиканско уређење или швајцарски федералистички републикански систем. 
Љубомир Стојановић је остао на челу партије и деловао у складу са одлукама 
одбора (Никола Станаревић, Југословенска републиканска странка I (оснивање 
странке и њен рад до 1941), Архив Српске академије наука и уметности, 14329).
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Стојановић је о републиканским акцијама у Београду често оба-
вештавао своје колеге и пријатеље у земљи и иностранству, 
истовремено се интересујући за политичка дешавања везана за 
републиканске покрете у Европи и свету (између осталих Ватросла-
ва Јагића и Милана Решетара у Бечу, истакнуте југословенске 
филологе, или немачког филолога Герхарда Геземана у Минхену).8 
С обзиром на републиканска уверења, било је природно што су 
републиканске вође покушале да успоставе ближи додир и са 
удаљеним југословенским републиканским организацијама у Се-
верној Америци, односно у Сједињеним Америчким Државама.

О проблему републиканизма међу југословенским исеље-
ницима у САД-у готово не постоје радови у југословенској исто-
риографији, изузев неколико писаних сећања савременика припад-
ника Југословенског одбора попут Милана Прибићевића, Богумила 
Вошњака, Хинка Хинковића, Миладе Паулове (која није била члан 
одбора, али је до 1925. обрадила историју његовог деловања и 
објавила у Загребу 1925. монографију под насловом Jugoslovenski 
Odbor). У овом раду биће покушано да се, на основу до сада до-
ступних малобројних објављених и необјављених извора, прикажу 
делатност и односи између поменутих америчких југословенских 
организација (у првом реду словеначких) и покушај ближе сарадње 
ЈРС са једном од ових организација, Јugoslav Republican Alliance, 9 
чије је седиште било у Чикагу.

*

Борба за југословенску државу у Првом светском рату во-
дила се на више фронтова: војном, дипломатском, пропагандном. 
Попут војних, и сви други сукоби били су оштри и безобзирни, а 

8 Архив САНУ, Заоставштина Љубомира Стојановића, 7015–7039, Писма Ватросла-
ва Јагића Љубомиру Стојановићу. Герхард Геземан писао је из Минхена Љубо-
миру Стојановићу: „Приложио [сам Вам] три чланка из новина, – као први поглед 
на ‘ситуацију’, што каже наш земљак К. Ц. Немам времена да Вам од моје стране 
опширније о томе пишем, али ћу Вам увек све што је важно тако из разних но-
вина послати. Из ових чланака видите – што Вас сигурно занима – шта сад раде 
и мисле наши социјалисти. Независни соц.-демократи (=N. S. P) расцепали су 
се у две странке: стара група која није пришла новој интернационали, 2) нова 
група, сасвим радикална, која је за нову интернационалу и која се приближава 
комунистима. Корист од тога има стара „soz. demokratie“ – и оно што се сад зове 
‘реакција’ код нас.“ (Архив САНУ, Заоставштина Љ. Стојановића, 13771/4, Писмо 
Герхарда Геземана Љубомиру Стојановићу 14. XI 1920).

9 Иако се правилно пише Yugoslav Republican Alliance, на оригиналном документу 
удружење је насловљено као Jugoslav Republican Alliance (Архив САНУ, Заостав-
штина Љ. Стојановића, 13898).
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сукобљене велике силе у малом броју случајева су одступале од 
својих интереса. Штавише, тајном дипломатијом неретко су на нај-
бруталнији начин кршиле права на слободу потлачених народа, 
чак и оних који су се борили као њихови савезници.10 У наведеним 
околностима предводницима борбе за остварење југословенске 
идеје користила је свака помоћ, било да су у питању југословенски 
заробљеници у савезничким армијама, руској и италијанској (ма-
ње), који су као добровољци желели да се боре у редовима срп-
ске војске, или хуманитарна и новчана помоћ Југословена из це-
лог света намењена српским војницима и избеглицама. Од 1915. 
године Српска краљевска влада и Југословенски одбор су ради ли 
на организовању прикупљања сваког вида помоћи међу југо сло-
венским исељеницима у обема Америкама, влада званичним ди пло-
матским путем од 1917. преко Љубомира Михаиловића,11 срп ског 
краљевског посланика у Вашингтону, одбор преко својих изасла  ника 
Франа Поточњака,12 Милана Марјановића,13 Милана Прибићевића,14 

10 Пјер Ренувен, Европска криза и први светски рат, Загреб, 1965.
11 Љубомир Михаиловић, публициста и књижевник, имао је вишегодишњу успешну 

дипломатску каријеру. До именовања за српског краљевског посланика у САД-у 
обављао је дипломатске дужности у Турској, Италији, Црној Гори и Француској. 
Дипломатијом је престао да се бави због разлаза са Николом Пашићем, пред-
седником српске краљевске владе, око метода остварења југословенског ује-
дињења.

12 Фран Поточњак (1862–1932), словеначки правник, политичар, члан Југословен-
ског одбора у Првом светском рату. Истакао се пропагирањем југословенске 
идеје међу југословенским исељеништвом у САД-у 1916–1918.

13 Милан Марјановић, један од оснивача Југословенског одбора, уређивао је њего-
во гласило Southern Slav Bulletin. Крајем 1915. отишао је као изасланик одбора 
у САД и до 1917. радио међу југословенском емиграцијом на ширењу југосло-
венске идеје и прикупљању југословенских добровољаца за српску војску на 
Солунском фронту. Средином 1917. отишао је у Јужну Америку, где је покренуо 
часопис Обнова. После рата био је члан мировне делегације Краљевине СХС у 
Паризу. Тридесетих година XX века залагао се за решавање хрватског питања 
тако да „хрватство уистину... постане конститутивни елемент... уђе у ред госпо-
дара државе, где и припада“, али и да „Хрвати... начине известан напор... да 
третирају државу... као творевину која је њихова исто колико припада и другим 
конститутивним народима“ (Софија Божић, „Хрватско питање и југословенство 
на страницама часописа Видици (1938–1940)“, Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор, књ. 76, Београд, 2010, стр. 22).

14 Милан Прибићевић (1877–1937), официр, политичар, као члан Југословенског 
одбора у Првом светском рату истакао се прикупљањем, организовањем и сла-
њем југословенских добровољаца из САД-а у српску војску на Солунском фронту. 
У политичком животу КСХС и Краљевине Југославије био је један од вођа Савеза 
земљорадника.  
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Хинка Хинковића,15 Ника Жупанича16 и Богумила Вошњака17 већ 
од 1915.18 Полагало се доста на организовање Југословена на за-
једничкој националној ствари у САД-у, где су се међу бројном 
југословенском емиграцијом, већином пореклом са територија 
Аустроугарске монархије, исељеном масовно крајем XIX века,19 
могли остварити значајни резултати у пропагирању југословенске 
идеје међу америчким Словенцима, Хрватима и Србима и придоби-
ти америчко јавно мњење за југословенску политику српске владе.

Иако од америчких власти није добио дозволу за прикупља-
ње добровољаца за српску војску, Љубомир Љуба Михаиловић 
је успео да финансијска помоћ САД-а Краљевини Србији буде 
повољно решена. Председнику владе Николи Пашићу жалио се на 
равнодушност већине исељеника према догађајима „у старом крају“ 
и на ниску политичку свест делова исељеничке елите. Исељеничке 
зборове и масовна окупљања широм САД-а сматрао је неефикасним 
методом рада за пропаганду и успех југословенске идеје у аме-
ричком јавном мњењу. Ипак, Љубомир Михаиловић је упорним 
залагањем после неколико месеци успео да усклади и повеже рад 
међу исељеничким организацијама у корист југословенске идеје.20 

Ниска политичка свест југословенских исељеника, већином 
радника и сељака, о којој је писао Љубомир Михаиловић, постаје 
разумљива када се узме у обзир чињеница да је велики број њих, 
недавно досељених у САД из национално и политички нетрпељиве 
Аустроугарске монархије, тек у „демократској земљи напретка“ 
усвајао преко слободне штампе прво политичко образовање и гра-

15 Хинко Хинковић (1854–1929), правник, политичар, публициста, као члан Југо-
словенског одбора пропагирао југословенску идеју у Швајцарској, Француској и 
Великој Британији. Од 1917. као изасланик одбора држао је предавања широм 
САД-а и Канаде о југословенској идеји и њеном значају за Југословене и уједно 
агитовао против Аустро-Угарске.

16 Нико Жупанич (1876–1961), антрополог и етнолог, члан Југословенског одбора, 
деловао међу Југословенима у Северној Америци 1917–1918.

17 Богумил Вошњак (1882–1955), правник, политичар и дипломата, деловао као 
изасланик Југословенског одбора међу југословенским исељеништвом у Север-
ној Америци. После рата је био присталица централистичког уређења југосло-
венске државе.  

18 Bogumil Vošnjak, U borbi za ujedinjenu narodnu državu. Utisci i opažanja iz doba 
svet skog rata i stvaranja naše države, Ljubljana–Beograd–Zagreb, 1928, str. 357–
362.

19 Vesna Đikanović, Iseljavanje u Sjedinjene Аmeričke Države. Jugoslovensko iskustvo 
1918–1941, Beograd, 2012, str. 41–58.

20 Убавка Остојић Фејић, Сједињене Aмеричке Државе и Србија 1914–1918, Бео-
град, 1994, стр. 89–90.
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ђанску свест.21 Не чуди онда што међу Југословенима нису владали 
најскладнији односи.22 Напротив, не само да је било подозрења 
и сукоба између Хрвата, Срба и Словенаца него је и међу самим 
Србима постојао већи број несугласица.23 Јачала су српско-српска 
неслагања, али и одбојност хрватских и словеначких исељеника 
према Србији.24 Нико Жупанич је као представник Југословенског 
одбора улагао напор не би ли југословенску идеју приближио аме-
ричким Југословенима. Иступао је против Аустро-Угарске на ску-
повима на којима су држани проаустријски говори; ружећи Двојну 
монархију, о Францу Јозефу, аустроугарском владару, гово рио 
је као о „џелату Словенаца“.25 Упоран да код Словенаца уништи 
аустријску мисао, ипак је морао да призна да „тешко делају, тешко 
мисле и тешко су приступачни каквом идеализму“ из страха да 
Србија не постане Пруска међу Југословенима, о чему су свако-
дневно читали у аустријској и социјалистичкој словеначкој и 
хрватској штампи.26 Такође је опазио да су Срби исељеници најви ше 
21 Архив САНУ, Заоставштина Љ. Стојановића, 13840, Писмо Јосифа Михаиловића 

Љубомиру Стојановићу 13/26. VII 1920. „Познатији дио тога житељства био је 
без икаквог политичког одгоја, народна свијест не бијаше развијена, образо-
вање било је малено“ (Milada Paulova, Jugoslavenski odbor, Zagreb, 1925, str. 66).

22 B. Vošnjak, n. d., str. 357–362; Убавка Остојић-Фејић, н. д., стр. 80–81.
23 Српски свештеник Николај Велимировић, потоњи епископ жички, био је током 

лета 1915. у специјалној мисији српске краљевске владе у САД-у ради пропа-
гирања солидарности међу југословенским народима, па је тада стекао увид у 
односе међу америчким Југословенима. Из Њујорка је извештавао Јована Јова-
новића Пижона: „Један лист, ‚Нови Хрват‘, који је и Поточњака нападао као 
плаћеника Србије, напада и мене. Истиче нарочито како сам ја дошао у Амери-
ку, да агитујем код Срба, да би постао владика у Америци!“ Саветовао је да се 
у САД пошаље Хрват Милан Марјановић ради даљег рада међу југословенским 
исељеништвом. Разматрајући учинак своје мисије и стање међу Југословенима у 
САД-у на основу дотадашњег деловања српске краљевске владе и Југословен-
ског одбора закључио је: „Да је ове јесени дошао Конгрес мира (који се при моме 
поласку из Ниша предвиђао), овај глас народни (мисли на Чикашке резолуције 
1915. којима су се аустријски Југословени одрекли Аустро-Угарске – прим. ауто-
ра) вредео би много више него што ће вредети сада. Али и ако овај глас буде 
до краја рата ишчезао, он ће се вазда моћи поново добити у Америци, ако се од 
сада тамо буде паметно радило или ако се ништа (истакао Николај Велимировић) 
не буде радило. Слањем непоузданих личности из Ниша у Америку урадиће се 
веће зло него нерадом. Боље слати волове шумадијске него лисице аустријске 
(боље Оксе него Фуксе!)“ (Архив Југославије, Фонд Јован Јовановић Пижон 80–
40–372–374, Писма Николаја Велимировића Јовану Јовановићу Пижону од 3. IX 
и 15. IX 1915). С друге стране, Срби су углавном били подељени на присталице 
и противнике Михаила Пупина, српског конзула у Њујорку. „Пупиновци“ су били 
организовани у друштво „Српска слога“ са седиштем у Њујорку, док је центар 
опозиције представљао српско-православни савез „Србобран“ у Питсбургу (М. 
Paulova, n. d., str. 68). 

24 Радослав Веснић млађи, Др Миленко Веснић грансењер српске дипломатије, 
Београд, 2008, стр. 391.

25 Р. Веснић млађи, н. д., стр. 391.
26 Исто, стр. 392.
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енергије трошили у међусобним сукобима око превласти у својим 
исељеничким организацијама (попут „Слоге“). Највећи српски лист 
Српски Дневник писао је против југословенске идеје, иако јој је и 
даље остајао у начелу веран.27

Могућност решавања југословенског питања уништењем 
Двојне монархије била је тешко остварљива с обзиром на чињеницу 
да САД није истовремено кад и Немачкој објавио рат Аустро-Угар-
ској, нити је хтео све до средине 1918. њен нестанак са политичке 
карте Европе. Богумил Вошњак је сматрао да је овакав амерички 
став био судбоносан за рад Југословенског одбора у Америци. Због 
америчког држања југословенски исељеници, особито Хрвати и 
Словенци, били су убеђени у велику снагу и моћ Двојне монархије, 
коју је аустроугарска пропаганда у САД-у намерно наглашавала. 
Исељеници су у САД-у настављали живот „својим старим мен та-
литетом... многим(а) је био понос, кад су могли у ветеранској уни-
форми са сабљицом уз бок дефилирати улицама американских 
велеградова“.28 Већина њих није схватала политичке идеје које су 
ширили представници Југословенског одбора, особито због утицаја 
аустријских конзулата, из којих је „отров... долазио... и стварао 
разна ветеранска друштва“.29 Аустрофилство није престајало да 
живи међу исељеницима све док САД није објавио рат Аустро-
-Угар ској децембра 1917, али и тада многи „нису веровали, да ће 
Аустри ја пропасти те су страховали, да ће се и поражена Аустрија 
осве тити њима“.30

Прејудицирање облика државног уређења будуће југосло-
венске државе Крфском декларацијом изазвало је „буру протеста“ 
код ионако несложних југословенских исељеника у САД-у, и још 
више их удаљило од ставова и идеја које је ширило Југословенско 
национално вијеће, огранак Југословенског одбора у Америци.31 

27 Исто; није јасно одакле ово двојство у писању Српског Дневника.
28 B. Vošnjak, n. d., str. 170.
29 Исто, стр. 318.
30 Исто, стр. 169–170. Аустрофилсво југословенских исељеника објашњава се, из-

међу осталог, и чињеницом да је Аустро-Угарска била држава која је, упркос 
бројним изазовима кроз које је током историје прошла, опстала кроз векове.

31 Југословенски одбор је послао крајем 1915. српског официра Милана Прибиће-
вића у САД са задатком да утврди рад на оранизацији америчких Југословена 
око југословенске идеје, који је започео годину дана раније такође представник 
Југословенског одбора Милан Марјановић. На иницијативу Милана Марјановића 
и Милана Прибићевића у Питсбургу је сазван 29. и 30. XI 1916. Други народни 
конгрес америчких Југословена (први је био годину дана раније у Чикагу и на 
њему су Југословени јавно иступили против Аустро-Угарске). Народни конгрес 
требало је да буде „смотра свијесних Југословена“ са циљем да створи „прак-
тичне закључке о раду, о поступању и организацији“ у САД-у. Конгрес је донео 
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У САД-у је још од краја 1915, првенствено код Словенаца и 
Хрвата било опредељивања, истина не тако великих, за будућу 
југословенску државу као републику. Словенци су били републи-
канци из принципа, Хрвати и из принципа и мањи део „из ината“ 
Србима.32 Насупрот прокламованом монархизму истакли су репу-
бликанизам. Етбин Кристан,33 словеначки социјалиста, новинар 
и књижевник, био је „прави отац нашег (југословенског – прим. 
аутора) републиканизма у Америци“.34 Током 1917. словеначки 
републиканци у САД-у, предвођени Е. Кристаном, заједно са Хрва-
тима и неколико Срба, основали су републиканско удружење 
Јugoslav Republican Alliance у Чикагу, у држави Илиноис. Чикашком 
декларацијом маја 1917. организација je објавила јавности да се 
у начелу бори за успостављање будуће југословенске државе као 
„Федералне републике Југославије“ (Federal Republic of Yugosla-
via), у којој би Словенија и Хрватска биле аутономне републике 
(autonomus republics).35 Одрекли су се Аустро-Угарске и тражили да 
се у будућу југословенску федерацију приме и Бугари.36 

На редовном збору Јugoslav Republican Alliance у Кливленду, 
у држави Охајо, крајем септембра 1919, чланови удружења су доне-
ли резолуције у којима су, између осталог, представили економски 
програм и социјалне реформе за будућу југословенску федерацију. 
Политичким програмом тражени су слобода мишљења и говора, 
слобода штампе, збора и удружења, слобода избора, опште, тајно, 
директно и пропорционално право гласа за све грађане, „мушке и 
женске“ преко двадесет година, право иницијативе и референдума, 
слобода вероисповести („отуда одвајање цркве од државе“), не-
зависно судство и бесплатна адвокатска одбрана.37 Спољну поли-

резолуцију, статут и финансијску основу Југословенског народног вијећа у Се-
верној Америци (M. Paulova, n. d., str. 66–71, 240–247; B. Vošnjak, n. d., str. 321).

32 Архив САНУ, Заоставштина Љ. Стојановића, 13840, Писмо Јосифа Михаиловића 
Љубомиру Стојановићу 23. III 1920.

33 Етбин Кристан (1867–1953), словеначки новинар, политичар и књижевник, од 
краја осамдесетих година XIX века је деловао у радничком покрету у Бечу. Био је 
један од оснивача Југословенске социјалдемократске партије (представник ле вог 
крила) и њен председник до 1914, када је емигрирао из Аустро-Угарске у САД. 
После рата неко време био је члан Привременог народног представништва нове 
југословенске државе, али се, разочаран у политичке прилике у земљи, вратио у 
САД 1921, организовао и предводио Словеначко републиканско удружење у Чи-
кагу. У републиканску Југославију се вратио 1951, у 84. години жи вота. 

34 B. Vošnjak, n. d., str. 325.
35 Matijaž Klemenčič, Mitja Žagar, The former Yugoslavia’s Diverse Peoples: A Reference 

Sourcebook, Santa Barbara, 2003, str. 88. Аутори нису детаљније објаснили који 
степен и облик аутономије би наведене републике имале.

36 M. Paulova, n. d., str. 367.
37 „Југословенско републиканско удружење у Америци“, Република, 15. I 1920, стр. 3.
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тику требало је да води скупштина, без тајне дипломатије. У по-
гледу административне организације, државу је требало поделити 
на аутономне области, сходно економским потребама појединих 
крајева. У овако уређеној држави свака област имала би своје 
законодавно и извршно тело, док би пословима од општег интереса 
руководила и одлучивала централна управа: заједнички „парла-
менат“ и председник са владом. Економски програм прописао је 
начело „земља припада једино ратару“, што је претпостављало 
укидање великих поседа и утврђивање земљишног минимума и 
максимума. Индустрија под контролом државе је такође требало да 
служи општим интересима. У контролним организацијама требало 
је да буду заступљени држава, потрошачи и произвођачи. Цео 
саобраћајни систем остајао би под државном контролом. Социјалне 
реформе предвиђале су обавезну и бесплатну наставу до осамнае-
сте године „за децу оба пола“, бригу о народном здрављу, осмоча-
совно радно време, забрану тешког рада омладини испод осамна-
ест година, институцију „индустријских надзорника“ које би бирали 
радници, радничко осигурање и бригу о сирочади.38 

Поред Јugoslav Republican Alliance постојало је још неколико 
републиканских удружења у САД-у састављених од Југословена, 
највише Словенаца, али су она била мала и краткотрајна.

На основу до сада доступних историјских извора није најја-
сније како је организација сазнала за образовање ЈРС у Београду 
јануара 1920.39 Из преписке Љубомира Стојановића, која се чува 
у Архиву Српске академије наука и уметности, може се донекле 
објаснити успостављање везе између две великом даљином ра ста-
вљене југословенске републиканске организације. Крајем мар та 
1920. Јосиф Михаиловић,40 један од три ревизора (auditors) репу-

38 Исто.
39 Везе шефа републиканаца Љубомира Стојановића са Србима у САД-у постојале су 

још пре Првог светског рата и вероватно су 1920. послужиле за контакт ЈРС са JRA. 
Тодор Божовић и Јован Ђоновић били су од 1910. у специјалној мисији Краљевине 
Србије у САД-у на окупљању и организовању српских исељеника зарад очувања 
српске националне идеје међу њима. Јовану Јовановићу Пижону жалили су се 
неколико пута на завађеност и подељеност Срба „у 3-4 табора, па дабогме и Цр-
ногораца“. Према њиховим сазнањима, најбоље је деловао српски савез „Слога“ у 
Њујорку, предвођен Михаилом Пупином, за ког су добили „препоруку неодређену 
доста, од г. Љ. Стој.“ (АЈ, Фонд Ј. Ј. Пижон 80–34–269/271, Писмо Тодора Божо-
вића и Јована Ђоновића Јовану Јовановићу Пижону од 21. V / 3. VI 1911). 

40 Јосиф Михаиловић, пореклом из Метохије, архитекта, био је присталица репуб-
ликанске странке. За градоначелника Скопља је постављен 1929, од када је 
радио на економском напретку града. Својом економском политиком успео је 
да поправи градске финансије, што му је омогућило да предузме низ радова на 
урбанизацији и осавремењивању инфраструктурне мреже Скопља (Владан Јова-
новић, Вардарска бановина 1929–1941, Београд, 2011, стр. 79–87, 127–177). 
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бликанског удружења у Чикагу, бивши конзул Краљевине Срби-
је у САД-у и један од малобројних Срба чланова Јugoslav Re pu-
blican Alliance, писао је Љубомиру Стојановићу да су добили првих 
десет бројева београдске Републике, те да је неколико дана потом 
„неки непознати пријатељ“ предао писмо српског акаде мика 
секретаријату републиканске организације у којем га је оба вестио 
о оснивању ЈРС.41 Извршни одбор Јugoslav Republican Allian ce је 
примио извештај о републиканским акцијама Љубомира Стоја но-
вића с највећим одушевљењем и искреним жељама за што скорији 
успех у политичком животу младе југословенске држа ве. Према 
необразложеном мишљењу одбора, темељан, агилан и истрајан 
рад на ширењу републиканских идеја је требало почети управо 
у Србији.42 Догађаји у свету развијали су се „таквом брзином“ да 
се „озбиљно“ страховало да ће, уколико се стање у Краљевини 
Срба, Хрвата и Словенаца не измени на боље, и ту неминовно 
настати „јачи и дубљи потреси, за које нико жив није могао 
предвидети“ којим су правцима друштвеног и државног живота 
могли одвести Југословене и „каквим опасностима све досадашње 
тековине изложити“.43 Били су убеђени да је у несигурним и бурним 
данима једино јака републиканска демократска странка, која би 
успела да прошири своју организацију на целу земљу и обухвати 
у „своје крило све здравије и конструктивније елементе сва три 
племена под једним програмом“, могла да прихвати на себе терет 
државне политике и без „јачих потреса ублажи прелаз од старог 
стања ка новом“, које је било „свуда на помолу“.44 Представници 
Јugoslav Republican Alliance сматрали су да рад припадника ЈРС у 
Привременом народном представништву није могао донети користи 
у практичном политичком животу, због чега су саветовали што ди-
ректнију републиканску пропаганду на терену и спровођење орга-
низације по целој држави, особито у покрајинама ван граница 
пред ратне Србије.

41 Архив САНУ, Заоставштина Љ. Стојановића, 13898, Писмо Јосифа Михаиловића 
Љубомиру Стојановићу 23. III 1920.

42 Одбор ЈRA је процењивао да је већина народа у Србији била монархијски опре-
дељена, што су општински избори у лето 1920. довели у питање будући да је ре-
публиканска Комунистичка партија Југославије победила у свим већим градовима 
у Србији, укључујући и Београд. Ипак, требало би имати у виду и чињеницу да су 
комунисти гласове добили истичући захтев за већом социјалном правдом у неза-
видној економској ситуацији у којој се држава нашла после Првог светског рата. 

43 Архив САНУ, Заоставштина Љ. Стојановића, 13898, Писмо Јосифа Михаиловића 
Љубомиру Стојановићу 23. III 1920.

44 Исто.
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Јосиф Михаиловић је пренео београдским републиканцима и 
жељу Извршног одбора за одржавањем што приснијих веза између 
два републиканска покрета и ставио ЈРС у изглед материјалну по-
моћ републиканског удружења у Чикагу. На основу одлуке донесе-
не на једној од седница удружења у фебруару, одмах после првих 
ве сти о покретању листа Република у Београду, послали су као 
своју прву новчану помоћ ЈРС чекове у износу од 500$. Саветовали 
су да све званичне извештаје о раду америчких Југословена прима-
ју увек са „извесном дозом неповерења, или најблажије речено 
резервисаности“ услед разноразних „махинација“ противника 
репу бликанске идеје, који ствари нису увек приказивали онаквима 
ка кве су у стварности биле.

Нажалост, Јосиф Михаиловић, противно својим и жељама 
Љубомира Стојановића, није могао услед здравствених проблема 
да поштом чешће размењује мисли са истакнутим српским филоло-
гом о дешавањима у овом и другим републиканским покретима 
међу југословенском емиграцијом у Чикагу и САД-у. Међутим, је-
дно његово писмо Љуби Стојановићу крајем јула 1920. показује да 
односи ни у југословенској републиканској емиграцији у Чикагу 
нису били складни, без обзира на јавно декларисање већине чла-
нова удружења за идеју федеративне државе Југословена у којој не 
би било хегемоније једног племена над другим. Неслога и непове-
рење карактерисали су југословенску емиграцију, поготово када 
су политичке теме биле у питању. С друге стране, писмо сведочи и 
о републиканским покретима међу југословенским исељеницима у 
САД-у у време и непосредно након Првог светског рата. 

Писмо се чува у Заоставштини Љубомира Стојановића у 
Архиву САНУ под бројем 13840, а овде га доносимо у целости.
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43 South West street 
Indianopolis, Ind.
13/26. јула 1920. 
Г- к. Љуб. Стојановићу

      Београд, Србија.

Поштовани Г. Стојановићу,
Ваше цењено писмо од 13. маја ов. г., послато преко Париза, 

примио сам на време, само противно Вашим сугестијама а и мојим 
жељама да општимо чешће, нисам Вам могао, на жалост, одговори-
ти раније поглавито из разлога здравствене природе, наговеште-
них у мојим ранијим писмима г. Илићу.

Било је потребно, и на томе сам Вам веома захвалан, што сте 
нам онако исцрпно изнели прилике на дому и стање и развијање 
наше идеје. Како ме је писмо затекло овде, његову сам садржину 
доставио г. Е. Кристану, и надам се да је са њом упознао и цео 
извршни одбор Удружења. Такви објективни извештаји као и поно-
вно наглашавање појединих ствари од општег значаја, мада многи-
ма познати, потребни су да се чешће понављају, јер у политичком 
раду с нашом браћом из „прека“ први пут се сада сусрећемо, а на 
општу несрећу још се слабо познајемо а неповерење које је међу 
и једне и друге трули систем деценијама уливао и ширио, не даде 
се лако искоренити; честа међусобна уверавања о привржености 
заједничком идеалу растуре неоправдана размимоилажења која би 
се иначе претворила у неспоразум. Ваша намера да ме детаљно 
обавестите о стању наше ствари на дому обавезује ме да Вам 
објективно изнесем рад наших исељеника у том правцу овамо, да 
бисте знали у којој мери се можете ослонити на њихову моралну 
потпору.

Недавно сам спровео г. Илићу45 писмо једног новинара из 
Јужне Америке у коме је, између осталог, стајало да југословенски 
исељеници у Ј. Америци не мисле се враћати у домовину. То што 
је речено за њих, важи у главном и за наше исељенике овамо. 

45 Михаило Илић (1888–1944), правник, универзитетски професор, политичар. Био 
је републиканац пре Првог светског рата. Нешто пре балканских ратова као сту-
дент права је створио прву републиканску организацију у облику универзитет-
ског клуба. Заједно са друговима издавао је новине Републику. После Првог 
светског рата постао је члан Главног одбора ЈРС и творац њеног економског 
програма. Међутим, средином двадесетих разишао се са републиканцима због 
неслагања са Драгомиром Иконићем, уредником страначког листа Републике, и 
посветио се правној науци на Правном факултету. Као истакнути интелектуалац 
и јавни радник демократског опредељења стрељан је у бањичком логору 1944.
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Бављењем у овој демократској земљи напретка, они су навикли 
на слободан и удобан живот који се сваком вредном исељенику 
пружа, па ако се по неки и врате у домовину, убрзо зажеле да опет 
дођу овамо. Случај са добровољцима то најбоље илуструје.

Округло узев, рачуна се да југословенских исељеника има 
око 600 хиљада од којих Срба испод сто хиљада, Словенаца око 
170 хиљада, а остали су Хрвати.

Срби су скоро сви из „прека“, Босне, Далмације и Херцего-
вине и из истих разлога као и они из тих крајева на дому, су за 
монархију. Подељени су у две струје, према тамошњим политичким 
партијама.

Хрвати и Словенци су без разлике сви републиканци, само 
док су Словенци из принципа, дотле један, мањи, део Хрвата из 
ината према Србима.

Јаче везе међу њима на политичком пољу не постоје. За 
време рата успело се да по форми покажу да су заједно, али чим је 
по примирју на дневни ред дошло претресање о будућем уређењу 
државе, то јединство акције које је у неку руку било представљено 
у Југ. Нар. Вијећу, одељку Лондонског Одбора за Америку, распало 
се и неорганизирана кампања продужила се према пречанским 
разликама, или, тачније рећи, према писању појединих листова 
који заступају ову или ону струју.

У души су де факто и Срби републиканци, мада то не ће да 
признаду. Убеђен сам да [су са] при првим сусретом на граници са 
Господином жандарем осетили то, јер су личну слободу усисали 
несвесно бављењем у овој земљи.

Као што поменух сем рада Ј. Р. удружења, нема никаква 
споразума нити заједничке акције између осталих југословенских 
републиканских струја. Свака ради на своју руку, без практичног 
циља. То је велика штета. Гајио сам наду да се напредни словена-
чки, хрватски и један део српских елемената споразуму и образују 
један републикански блок за заједничку акцију, и ослањајући се на 
морални престиж ове републике, утичу на браћу у старој домовини 
да усвоје републикански облик владавине приликом доношења 
Устава за нашу уједињену домовину.

Да културно боље стојимо то би се дало остварити, јер 
ра ђање Пољске и Чехословачке републике у многоме се дугује 
раду овдашњих њихових емиграната и потпори коју су нашли код 
званичних и осталих америчких пријатеља њихове ствари. Међу-
тим нема изгледа да се оствари заједничка акција југослов. репу-
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бли канаца због њихове подвојености и несхватања историјског 
задатка који би могли слично чешким и пољским емигрантима, 
одиграти при стварању Југословенске републике. То је за жаљење, 
и то утолико већма што би Република Југославија била прва и 
најсолиднија веза између сједињених република америчких и 
осталих република словенских; наш идеализам и наша верност и 
захвалност пријатељима као и згодан географски положај и ди-
ректан поморски додир са сједињеним државама, дају нам то пре-
имућство да будемо свеза између Американаца и осталих Словена, 
јер Пољаци својом мегаломанијом а Чеси својим познатим „свој 
своме“ почињу да компромитују лепо име и поверење које су до 
сада овамо уживали.

Као што поменух нема изгледа да овдашњи исељеници 
нашег порекла осетније утичу на развој напредних идеја на дому. 
Изгледа да је чак и скромни покушај Вашег дописника на том пољу 
и оно незнатно прикупљање претплате и акција на „Републику“ 
наишао на неразумевање код месних власти, чему се не треба много 
чудити имајући на уму да неограничену слободу разни екстремни 
елементи искоришћавају у своје сврхе, а Американцима навиклим 
на „ред, рад и законитост“ је тешко правити разлике између нас 
и њих, па нас све трпају у једну торбу. Поред моје искрене жеље 
да се повратим струци, у ком случају не бих имао нимало времена 
за политички рад, и због тога сам престао са даљим купљењем 
претплате на лист.

Ових је дана требао поћи за тамо г. Етвин Кристан. Њему 
сам дао два писма, за вас и г. Илића, да Вам их лично преда. Из 
разумљивих уобичајености писана су оба у ружичном тону. Да 
бисте ствари поставили на своје место, морам додати неколико 
објективних опасака. Прошлост г. Кристана не познајем. Начуо 
сам само да је био официр у аустријској војсци и да је због свога 
демократизма напустио службу. Лично имам утисак да је добар, 
народски човек, искрени социалдемократа и републиканац, убе-
ђени поборник уједињења са поступним и потребним прелазима 
ка будућем стапању у једну нацију, добро упознат са политичким 
и социалним питањима, али не толико са економским, а по готову 
слабо са финансијским и трговачким. У опште, више теоретичар 
него практичар. Не познаје прилике нити људе у Србији, а такође 
не много ни у Хрватској и осталим крајевима сем Словеначке, па још 
ни сада не уме да се потпуно еманципује извесних провинциализа-
ма. Доста је осетљив а по мало и частољубив, и како је у многоме 
био измакао од својих осталих сарадника овамо, већином раденика 
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којима је невоља била једина школа, то су га они по мало размазили, 
навикавши га да се његова поштује. Подложан је утицају и будућа 
Ваша сарадња зависи поглавито од тога хоћете ли се споразумети 
за заједничку акцију или ће он подлећи утицају својих другова у 
Љубљани.

На жалост, и у опћењу са њим треба да будете спремни 
да наиђете на извесно неповерење – можда више због личног 
непознавања и првог сусрета – које, на општу несрећу, као да су 
наследиле све генерације одрасле у покојној Аустро-Угарској. У 
том погледу и сам сам имао до сада доста незгода, и оне су на крају 
доста утицале да постанем нервозан.

Међутим ни Ј. Р. Удружење није оно за што га ви можда 
сматрате. О његову саставу имате више у писму по Дру Перићу. 
Састављено је из хетерогених елемената (од пређашњих клери-
калаца, либерала, социјалиста) онако en bloc (истакао Николај 
Велимировић – прим. А. Л.),и тај је састав био могућ у прве дане 
ослобођења када су духови били загрејани и када су могли при-
купити од исељеника прилоге за његову делатност. После тога оно 
је застало у напредовању, и пре треба очекивати његово скоро 
распадање него ли напредовање. 

Веома ми је непријатно што Вам из ове земље која је у 
последње време дала толико подстрека свима истинским борцима 
за народна права, не могу јавити повољније вести и пружити мало 
више охрабрења и моралне потпоре, што сте, сигуран сам, поуздано 
очекивали из ове земље демокрације и слободе. Али сам сматрао 
за дужност да Вас упознам са стварним чињеницама, да бисте се 
према њима знали равнати и управљати.

Из горе изложеног као и из мога досадашњег искуства у 
заједничком раду с Хрватима и Словенцима, имам убеђење да рад 
на дому треба поглавито да ослањате на своје сопствене снаге и 
да на народној и правој Србији остаје и надаље узвишени задатак 
да изврши демократски препород и обнову у целој уједињеној 
домовини. Успете ли да прикупите око себе сличне елементе ван 
Србије у толико боље по целу идеју и земљу, али на какву помоћ 
одовуда, немојте се надати (истакао Николај Велимировић – прим. 
А. Л.). Америчко јавно мњење увек симпатише републиканским и 
демократским покретима нових држава, веома често Југославију 
и сада крсте републиком, али зато трба да такав покрет у самој 
земљи покаже више успеха. Исељеници пак који се враћају, они су 
већ у души републиканци.



А. ЛУКИЋ ОСНИВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РЕПУБЛИКАНСКЕ СТРАНКЕ 1920. И ОДНОСИ 
У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ РЕПУБЛИКАНСКОЈ ЕМИГРАЦИЈИ У СЈЕДИЊЕНИМ 

АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА (ЧИКАГУ)

359

Не могу да завршим а да не поменем непријатне вести које 
нам сваког дана стижу са вилајета. Да већ не помињем пљачкања 
пограничних наших села која превазилазе сва недела учињена у 
турско време и која прете да раселе цео наш крај (приликом упада 
арнаутских банди од 15. маја ов. г. отерали и мојим стричевићима 
око 400 оваца), него што је жалосније изгледа да овај рат и ризик 
којему смо на југу били изложени није надлежне научио ничему. 
Допустите да Вам цитирам само неколико реда из писма једног нашег 
националног радника којега је исправност позната и осведочена:

„... Сви смо разочарани, али и народ са нама, јер види све 
што се ради. Корупција је толико узела маха да јој се не може 
ничим стати на пут, а народ је већ исцеђен и потпуно је клонуо 
духом. Под уредбом живот је био сношљивији, јер изједначење 
ових крајева са законом = уставом, само је гола реч на хартији. 
Нико не сме да устане у одбрану права народа у овоме крају, јер се 
са таквим поступа као са издајницима. У томе се иде толико далеко 
да се са њима органи власти често пута на сред улице и физички 
разрачунавају, а тај се начин поступања и према мени применио“.

Мислио сам да ће садашња управа народским поступцима 
загладити злоупотребе које је починила 1913–14 године, али суде-
ћи по горњим речима као да је пошло све на горе. Ако се тако 
про дужи, нека се нико не чуди што ће такви сејменски и маћијски 
по ступци отуђити тај свет за навек. Спасавајте што се даде спасти.

Писао сам Вам опширније, јер за неко време не ћу моћи 
да Вам се овако јављам. Успем ли да се где сместим и сталожим, 
покушаћу да пошљем који допис „Републици“ с времена на време. 
То је још једино што могу допринети одовуд. Вратим ли се здраво, 
моје преостале енергије ће увек стајати на расположењу покрету.

Са здрављем сам био мало слаб од нервне изнурености, али 
сам се после извесног одмора опоравио и сада се добро осећам. 
Јавио сам раније г. Илићу да од пре три месеца не радим више у 
Удружењу и да желим вратити се коначно струци. 

Горња адреса нека Вам буде као привремена, док Вам не 
јавим нову.

Молећи Вас поново да ме извините ако сам Вас у очекива-
њима разочарао, остајем са много поздрава за Вас и остале поли-
тичке пријатеље 

Ваш Јосиф Михаиловић
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A small group of intellectuals, gathered around Ljubomir Sto-
ja nović and Jaša Prodanović, advocated the introduction of the re-
publican form of government in the Yugoslav state and they founded 
the Yugoslav Republican Party in Belgrade at beginning of 1920. Given 
that they needed a material and moral support in a strong monarchy as 
the Yugoslavia was at that time, they tried to establish connections and 
cooperation with the republican organizations in the USA; in the fi rst 
place with one of the largest Yugoslav republican associations leaded 
by Etbin Kristan and based in Chicago, State of Illinois. Nevertheless, 
despite the good will of both sides and an initial success in the 
correspondence among two republican movements, the ties were soon 
broken, because of the ever more diffi cult national situation in the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the quarrels among the 
yugoslav republicans in the USA.


