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Vpliv centralizacije na nacionalna trenja v Kraljevini SHS/Jugoslaviji
Izvleček
Diplomsko delo osvetljuje procese ustvarjanja jugoslovanske nacionalne identitete med
družbeno, kulturno, versko in ekonomsko različnimi skupnostmi, ki so se po prvi svetovni vojni
združile v Kraljevino SHS. Analiza družbenih dinamik obdobja med prvo in drugo svetovno
vojno je podprta s sociološko teorijo naroda in nacionalizma, kar omogoča boljšo perspektivo
pri obravnavanju družbenih sprememb. Ideje o združevanju južnoslovanskih narodov in
ustvarjanju enotnega jugoslovanskega naroda so bile žive tudi na začetku 20. stoletja, čeprav
so bile dokaj romantične in naivne. Z vključitvijo Kraljevine Srbije, ki je imela vojaško moč,
je prišlo do sprememb, moč je bila vidna tudi v politiki in ekonomiji. Kralj in vodilni srbski
politiki so bili zagovorniki močno centralizirane države in izgradnje enotne nacionalne zavesti,
ki bi legitimirala državno politiko. Takšna politika je sprožila nasprotovanje med zagovorniki
federalizma, kot tudi med zagovorniki avtonomije že obstoječih nacionalnih in etničnih
identitet znotraj Kraljevine.
Ključne besede: centralizem, unitarizem, Kraljevina SHS in Jugoslavija, nacionalna
identiteta, nacionalni konflikti.

An influence of centralisation on national frictions in the Kingdom of Yugoslavia
Abstract
The following paper shows processes of creating national identity in former Yugoslavia
between groups which were culturally, socially, religiously and economically different and
were united into the Kingdom of SHS right after the 1st World War. The analysis of social
dynamics of the period in-between the two World Wars is supported by social theory of nation
and nationalism which allows us for a better perspective while studying social changes. Ideas
concerning the uniting of South Slav nations and creating a unite Yugoslav nation were very
much alive at the beginning of the 20th century, although they were quite »romantic« and naive.
When the Kingdom of Serbia (which had a strong military force) was added, some changes
started to occur and the power was visible not only in economy but also in politics. King and
leading Serbian politicians were supporters of highly centralised nation and were prone to
developing the national consciousness which would legitimise the state´s politics. Such politics
activated contradictions not only among proponents of federalism but also among the
proponents of the existing national and ethnical identities inside the Kingdom.
Keywords: centralism, unitarism, the Kingdom of SHS and Yugoslavia, national
identity, national conflicts.
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1. UVOD
Čeprav so se danes na ozemlju nekdanje Kraljevine Jugoslavije uveljavile številne
moderne nacionalne države, je bila na prelomu 19. stoletja ideja o jugoslovanski državi in
jugoslovanski nacionalni identiteti še kako živa. Ideja o jugoslovanstvu je prve simpatizerje
pridobila med intelektualci in bogato buržuazijo. Pred njimi in političnimi elitami je bila težka
naloga prenosa te romantične ideje med večinsko agrarno prebivalstvo. Različen politični
položaj in zgodovinski razvoj Slovanov iz Habsburške monarhije, Srbov iz Kraljevine Srbije,
Črnogorcev in Makedoncev je imel pomembno vlogo pri vzpostavljanju ideologije in državne
ureditve Kraljevine SHS. Vojaški vpliv Srbije, ki je bila po koncu prve svetovne vojne na strani
antantnih sil, se je prenesel na političnega, posledično pa tudi na ideološkega in gospodarskega.
V diplomski nalogi bom poskusil prikazati, kako je centralistična državna ureditev
prevladala nad idejami o federativni oblastni delitvi ter kako je krepila svojo moč. Ukvarjal se
bom tudi z jugoslovansko nacionalno identiteto, ki je predstavljala eno izmed najpomembnejših
vprašanj v medvojni Jugoslaviji in je bila razumljena kot nujna za vzpostavitev stabilnosti
znotraj države. Razložil bom, kako so se politične elite lotile unifikacije in ustvarjanja enotnega
naroda in kakšne težave so jim predstavljale že uveljavljene nacionalne identitete in zavesti
etničnih skupin in manjšin.
V diplomskem delu se bom naslonil na socialno-zgodovinske metode preučevanje
zgodovinskega razvoja Balkana od 19. stoletja dalje. Menim, da je za razumevanje naše
tematike nujno potrebno razumevanje in poznavanje zgodovinskih dejstev, ki so pripeljali do
družbenih, kulturnih in ekonomskih razlik na združenem jugoslovanskem ozemlju. Te razlike
so predstavljale ključne politične mobilizacijske točke v Jugoslaviji v obdobju med prvo in
drugo svetovno vojno in so usmerjale državno politiko in sam razvoj Kraljevine.
Pri delu se bom osredotočil na že obstoječo literaturo, ki se ukvarja z zgodovino
medvojne Jugoslavije in jugoslovanske narodne identitete. Razumevanje zgodovinskih dejstev
in mehanizmov je potrebno nadgraditi s sociološkimi raziskavami, kot s teorijami naroda in
nacionalizma, kar nam bo ponudilo boljši uvid in omogočilo kompleksnejše razumevanje
nacionalne zavesti in nacionalnih konfliktov znotraj večetnične države, kakršna je bila
Jugoslavija. Interdisciplinarnost in apliciranje socioloških raziskav in teorij na preučevanje
izbranega časa in prostora ponudi novo razlago družbenih dinamik in sprememb.
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2. VZPOSTAVLJANJE NACIONALNIH DRŽAV
Dolgo 19. stoletje je na Balkanu predstavljalo obdobje radikalnih sprememb. Na temelju
dveh imperijev, se je pod ideologijo nacionalizma in okriljem zunanjih sil, na začetku 20.
stoletja rodilo več nacionalnih držav.
Sam proces nastanka neodvisnih balkanskih nacionalnih držav je trajal celotno 19.
stoletje in je bil posledica nezmožnosti Osmanskega cesarstva, da bi nadziralo in uspešno
upravljalo oddaljena balkanska področja. Čeprav je Osmansko cesarstvo že bilo v zatonu, so
bila balkanska ljudstva prešibka in ne dovolj organizirana, da bi lahko sama izbojevala
samostojnost. Zunanja pomoč velesil je predstavljala ključno vlogo pri boju proti Osmanskem
imperiju, a je tudi pomenila vmešavanje zunanjih sil v politiko kneževin in kasnejših držav.1
19. stoletje na Balkanu je bilo pomembno zaradi širjenja ideologije nacionalizma med
večinsko agrarnim prebivalstvom jugovzhodne Evrope. Po pridobitvi avtonomije je bila ideja
nacionalne države v veliki meri še zmeraj omejena le na intelektualno elito, tako da je bil proces
do ustvarjanja nacionalno zavednih državljanov še dolg.2
Nacionalizem je igral pomembno vlogo pri legitimaciji tako notranje kot zunanje
politike novonastalih držav. Služil je za poudarjanje zaslužnosti vladarskih rodbin, še
pomembneje pa se je izkazal pri upravičevanju politike ozemeljske ekspanzije. Retorika
odreševanja bratov in osvobajanja zgodovinskih ozemelj, se je izkazala za uspešno pri
mobiliziranju javnega mnenja in ustvarjanju nacionalne identitete.3
Leta 1877 je Rusija napadla Osmansko cesarstvo, ki je kljub odporu popustilo in bilo
primorano podpisati neugodno sanstefansko mirovno pogodbo. Ta pogodba je zagotavljala
neodvisnost Srbiji, Črni Gori in Romuniji, prav tako pa je ustanovila veliko Bolgarijo, ki je
zavzemala precejšen del današnje Makedonije. Takšno razmerje moči ni bilo v interesu
zahodnih sil, zato so sklicale kongres, na katerem so odločali o razdelitvi jugovzhodne Evrope.4
Berlinski kongres leta 1878 je pomenil velik preobrat v zgodovini jugovzhodne Evrope, saj je
potrdil samostojnost državam, ki so jo že pridobile s sanstefanskim mirom, zmanjšal je velikost
Bolgarije, še pomembneje pa je, da je povečal vpliv Avstro-Ogrske na Balkanu. Habsburžani
so dobili pravico do okupacije in aneksije Bosne, kar je posledično pomenilo zaustavitev srbske
politične ideje za širitev na zahod.5
1

Mazower, Balkan, str. 87–101.
Prav tam, str. 96.
3
Prav tam, str. 102.
4
Prav tam, str. 100–101.
5
Božić, Istorija, str. 318–324.
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Kongres je predstavljal velik poraz za novonastale balkanske države in ni rešil vrste
vprašanj, med njimi tudi vprašanja Makedonije. Ta je uradno pripadla Osmanskem cesarstvu,
a so v tej pokrajini svoje interese zahtevali in uresničevali tako Srbi kot tudi Bolgari, Grki in
zagovorniki avtonomije pod okriljem revolucionarne organizacije (VMRO).6
Nadaljnja slabitev moči Osmanskega cesarstva ter nezadovoljstvo z delitvijo ozemelj na
berlinskem kongresu je pripeljala do dveh balkanskih vojn, v katerih so Srbija, Črna Gora in
Grčija pridobile ogromno ozemlja, velika poraženka druge balkanske vojne pa je bila Bolgarija.
Srbija je pridobila dele Makedonije, s Črno Goro pa sta si razdelili Kosovo. Avstro-Ogrska je
tako na svoji meji dobila državo, ki je v nekaj desetletjih od obrobne kneževine postala
regionalna vojaška sila.7 Ob spremembah, ki so se dogajale ob neposredni bližini državne meje
so se v Monarhiji morali spopasti tudi z notranjimi težavami. Spori in boji za nacionalne pravice
med nemškim, madžarskim in slovanskim prebivalstvom so bili prisotni čez celo 19. stoletje,
posebej pa so se zaostrili po aneksiji Bosne in Hercegovine leta 1908.8
Aneksijska kriza je vplivala tudi na dogajanje v Kraljevini Srbiji. Srbija je po balkanskih
vojnah pridobila veliko novih posesti in prebivalcev, s tem pa je izgubila notranjo etnično
homogenost, tako da je bila politika vladajočih elit posledično primarno usmerjena k vključitvi
novih prebivalcev. Po dveh zmagovitih vojnah Srbija ni bila pripravljena na novo vojskovanje,
temu pa je nasprotovala ekspanzionistično usmerjena skupina oficirjev združenih v organizaciji
imenovani Črna Roka. Podpirali so dejavnosti revolucionarne organizacije Mlade Bosne in
sodelovali pri načrtovanju atentat na Franca Ferdinanda.9
Zaradi spora interesov med Avstro-Ogrsko in Srbijo okoli Bosne in Hercegovine in
vpliva na Balkanu je med dvema državama že nekaj časa tlelo, po uspešnem atentatu na avstroogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu, 28. junija 1914 pa je balkanski sod
smodnika eksplodiral. Atentat je predstavljal povod za začetek vojne med Avstro-Ogrsko in
Srbijo, konflikt pa je prerastel balkansko bojišče in se spremenil v prvo svetovno vojno.10 Leta
vojskovanj so se končala leta 1918, sledil je razpad Avstro-Ogrske in Osmanskega imperija ter
rojstvo vrste novih nacionalnih držav, med katerimi je bila tudi etnično pisana Kraljevina
SHS.11

Božić, Istorija, str. 328–329.
Mazower, Balkan, str. 110–111.
8
Nećak in Repe, Oris, str. 12–15.
9
Nielsen, Making, str. 23.
10
Nećak in Repe, Oris, str. 16–17.
11
Prav tam, str. 29.
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Kraljevina Srbija je bila po koncu balkanskih vojn in po uspešnem koncu prve svetovne
vojne med Slovani iz Avstro-Ogrske priljubljena.12 Vseeno pa so bile ideje o povezovanju
južnoslovanskih narodov izven okvirja monarhije med Slovani iz Avstro-Ogrske romantično in
naivno idealizirane ter do konca vojne omejene na peščico radikalnih intelektualcev. Za večino
je južnoslovansko povezovanje predstavljalo realno opcijo, a v mejah Avstro–Ogrske, ki naj bi
bila preurejena po načelih trializma.13

3. USTVARJANJE KRALJEVINE SHS
Ideje združevanja jugoslovanskih narodov lahko v različnih oblikah zasledimo od 19.
stoletja dalje med vsemi tremi konstitutivnimi narodi Kraljevine SHS, a so te ideje vse do
začetka združevanja ostale večinoma omejene na intelektualne elite in aktiviste med študenti.
Da se jugoslovanska ideja ni sistematično širila med širše množice prebivalcev lahko sklepamo
iz šolskih učbenikov in kurikuluma, ki pred združitvijo nista posvečala pozornosti ostalim
delom jugoslovanskih narodov, temveč sta vso pozornost usmeril na oblikovanje posameznih
nacionalnih identitet.14

3.1.

OD

ZAČETKA

PRVE

SVETOVNE

VOJNE

DO

ZDRUŽITVE

V

KRALJEVINO SHS
Leto 1914 predstavlja leto, ko so ideje o povezovanju jugoslovanskih narodov dobile
tudi politično osnovo.
Po prvih vojnih spopadih z Avstro–Ogrsko se je srbska vlada preselila v Niš, kjer je 7.
decembra leta 1914 podpisala Niško deklaracijo. S to deklaracijo se je srbski vrh vsaj navidezno
odrekel velikosrbskemu načrtu. Za cilj deklaracije so si postavili osvoboditev vseh Srbov,
Hrvatov in Slovencev ter združitev s Črno Goro. Niška deklaracija se ni ukvarjala z notranjo
ureditvijo države, kar je med hrvaškimi politiki izzvalo dvome o resničnih namerah Srbije.15
Južnoslovanski narodi v okviru Avstro-Ogrske so tekom vojne doživljali represijo
državnih organov, posebej v Bosni in Hercegovini ter v Vojvodini. Novi politični center in voljo
južnoslovanskih narodov iz Avstro-Ogrske je predstavljal Jugoslovanski odbor, ki so ga
sestavljal emigrantski politiki iz monarhije, zlasti hrvaški, med katerimi sta izstopala Franjo

12

Troch, Nationalism, str. 2.
Nećak in Repe, Oris, str. 14.
14
Nielsen, Making, str. 21–22.
15
Enciklopedija, str. 255–256.
13
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Supilo in Ante Trumbić. Odbor je uradno ustanovljen 30. aprila 1915 v Londonu, njegov
najpomembnejši akt pa je bil podpis krfske deklaracije 20. julija 1917. Na Krfu sta se srbska
vlada in Jugoslovanski odbor sporazumela o jugoslovanskem programu izven meja AvstroOgrske. Deklaracija je določila, da bo nova država ustavna monarhija z vladarsko družino
Karađorđevićev, narodi pa naj bi se združili na temelju samoodločanja in ne aneksije.16
Določili so tudi, da se bo država imenovala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev,
sprejeli so, da bo država urejeno unitaristično ter da bo ustava kraljevine sprejeta s kvalificirano
večino v ustavodajni skupščini, ki pa bo izvoljena na svobodnih volitvah. Krfska deklaracija
vključuje tudi dogovor o teritorialni ureditvi bodoče kraljevine. Načrtovano je bilo, da se bo
država delila po socialno-ekonomskih kriterijih in ne po zgodovinskih ali nacionalnih.17
Neenak položaj med Jugoslovanskim odborom in srbsko vlado lahko vidimo v tem, da
Srbi niso želeli voditi razprave o vprašanju Makedonije in Črne Gore, saj so ti dve področji
obravnavali kot del internega srbskega vprašanja. Razlog za takšno neenakost moramo pripisati
tudi temu, da odbor ni imel lastnih vojaških enot, ki bi krepile položaj mednarodnega subjekta.18
Leta 1916 se je v Avstro-Ogrski obnovilo parlamentarno življenje, 30. maja 1917 pa so
jugoslovanski poslanci, združeni v Jugoslovanski klub, v dunajskem parlamentu predstavili
svoj narodni program. Kot predsednik Jugoslovanskega kluba je Anton Korošec prebral
program jugoslovanskih poslancev imenovan Majniška deklaracija. Deklaracija je temeljila na
predpostavki, da bo prišlo do kompromisnega miru med Antanto in Avstro-Ogrsko, kot tudi do
ohranitve monarhije. Kot cilj deklaracije so si zastavili združitev ozemelj, ki so jih naseljevali
Slovenci, Hrvati in Srbi v samostojno državno telo, ki bi obstajalo v okviru Avstro-Ogrske, a
bi pomenilo opustitev dualistične ureditve le-te.19
Upanje, da se bo jugoslovansko vprašanje rešilo v korist obstanka znotraj stare
monarhije, se je končalo 16. oktobra 1918, ko je Cesar Karel v manifestu izrazil stališče, da
ostaja pri dualistični ureditvi cesarstva. Tega južnoslovanski narodi, ki jim je vladal, kljub
lojalnosti monarhiji, niso mogli sprejeti.20
Tekom leta 1918 so po južnoslovanskih ozemljih, ki so bila vključena v Avstro–Ogrsko,
začeli ustanavljati narodne svete. Vrhovno politično telo, Narodni svet Slovencev, Hrvatov in
Srbov so ustanovili 6. oktobra 1918 v Zagrebu in to je 29. oktobra 1918 prekinilo vse državne
vezi z Avstro-Ogrsko ter je razglasilo Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je bila urejena
16

Prav tam, str. 256–257.
Nećak in Repe, Oris, str. 35.
18
Enciklopedija, str. 257–258.
19
Prav tam, str. 258.
20
Nećak in Repe, Oris, str. 34–36.
17
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po federativnem državnopravnem principu in je za časa obstoja izpolnjevala vse osnovne
elemente državnosti, izostalo pa je mednarodno priznanje.21
Na zahtevo Jugoslovanskega odbora in srbske opozicije, se je 9. novembra 1918 srbska
vlada sestala s predstavniki Države SHS na konferenci v Ženevi. Tu je bilo z ženevsko
deklaracijo dogovorjeno, da bo združitev Srbije in Države SHS potekala na federativnem načelu
med enakopravnima članoma.22 Zaradi ostre kritike političnih elit in dvora, sta morala Nikola
Pašić in njegova vlada po podpisu dogovora odstopiti in tako se je ženevski sporazum
razveljavil.23
Vprašanji o priključitvi Vojvodine in Črne Gore sta se rešili 25. in 26. novembra 1918,
ko so se vodilne politične elite teh dveh pokrajin odločile za neposredno priključitev k
Kraljevini Srbiji.24
Narodni svet države SHS se je odločil, da pod pritiskom socialnih nemirov in zunanje
ogroženosti s strani Italije, kot tudi Hrvaško-srbske koalicije 27. novembra 1918 v Beograd
pošlje svoje predstavnike, ki bi sklenili združitev Kraljevine Srbije in Države SHS.25
Združitev države SHS in Kraljevine Srbije v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev je
bila razglašena 1. decembra 1918, srbski dvor pa je nepopustljivo vztrajal pri centralizmu in
dedni monarhiji, kar je rodilo sadove. Delegacija Narodnega sveta Države SHS je popustila pod
pritiski Svetozarja Pribičevića in srbske vlade ter je privolila v oblikovanje enotne nacionalne
države s centralistično ureditvijo, a z določeno stopnjo že dosežene avtonomije države SHS.26

3.2.

OD ZDRUŽITVE DO VIDOVDANSKE USTAVE

Prva se je centralizirala vojska, večino oficirskih mest pa so zavzeli srbski činovniki.27
Odločitev, da srbski vojaki zavzamejo vodilna mesta v vojski, ki je po vojni vsekakor
predstavljala eno od najobčutljivejših delovnih mest v državnem aparatu, je bila skoraj
pričakovana. Upoštevanje etničnega kriterija pri zaposlovanju na občutljiva mesta je bila
namreč pogosta praksa v večetničnih državah in jugoslovanske vladajoče elite pri izvajanju
takšne politike niso bile izjema. Odločitev se je izkazala za politično modro in dokler je bilo
upoštevanje etničnega kriterija pri postavljanju na pomembne državne funkcije nadzorovano in

21

Enciklopedija, str. 260.
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legitimirano, kot je bilo v primeru vojske s sklicevanjem na vojaško tradicijo, takšna
zaposlitvena politika ni bila sporna.28
Že v naslednjih dneh po združitvi je Kraljevina SHS začela z izvajanjem centralističnih
potez, kralj pa je pri vzpostavljanju skupne vlade, odigral vlogo, ki je ponovil še večkrat tekom
svoje vladavine. 20. decembra 1918 sta Narodni svet in srbska vlada vzpostavila prvo vlado,
regent Aleksander Karađorđević pa je na mesto predsednika vlade postavil radikala Stojana
Protića. S tem dejanjem se je končala državna oblast Narodnega sveta, temu pa so sledile še
Narodne vlade, ki so se odrekle svojih funkcij, namesto njih pa so ustanovljene pokrajinske
vlade, ki so bile podrejene centralni oblasti.29 Regent Aleksander je 6. januarja 1919 v manifestu
razglasil ustanovitev Začasnega narodnega predstavništva, to pa je začelo delovati šele marca
1919. Njegova glavna naloga je bila izdelava Zakona o volitvah narodnih poslancev za
ustavotvorno skupščino.30
Že pred volitvami so se stranke v Kraljevini Jugoslaviji razdelile na dva večja tabora.
Prvi tabor so predstavljale centralistične stranke na čelu z Narodno radikalno stranko (NRS) in
Jugoslovansko demokratsko stranko (JDS). Stranke iz tega tabora so svoje ideje snovale na
centralni ureditvi države in nacionalnem unitarizmu. Drugi tabor so predstavljali federalisti, ki
pa niso imeli enotne ideologije in so praviloma bili izven meja Srbije. Med najpomembnejše
stranke štejemo Hrvatsko zajednico, Hrvatsko republikansko kmečko stranko (HRKS),
Slovensko ljudsko stranko (SLS), črnogorske federaliste in Jugoslovansko muslimansko
stranko (JMO). Tretji blok sta predstavljali Socialistična delavska stranka Jugoslavije in
Komunistična partija Jugoslavije (KPJ), obe stranki pa sta zagovarjali nacionalno unitaristično
stališče, a sta bili zaradi ideoloških protikapitalističnih stališč decembra 1920 izgnani v
ilegalo.31
Volitve v ustavodajno skupščino so bile izvedene 28. novembra 1920, rezultati volitev
pa so bili zelo zanimivi. Največ glasov je dobila Jugoslovanska demokratska stranka (22 %),
druga je bila Narodna radikalna stranka (21,7 %). Sledili so komunisti (14 %) in Hrvaška
republikanska kmečka stranka (12 %).32
Načrt, ki ga je vlada predstavila Ustavni skupščini, je temeljil na centralistični ureditvi
države in na nacionalnem unitarizmu. Predlog je bil sprejet z navadno večino 28. junija 1921
in ne s kvalificirano, kot je bilo sklenjeno s krfsko deklaracijo. Vlada je namreč takšno
Rizman, Študije, str. 166–170.
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30
Nielsen, Making, str. 30.
31
Nećak in Repe, Oris, str. 76–77.
32
Borak in drugi, Slovenska, str. 240.
28
29

7

spremembo vnesla v poslovnik Začasnega narodnega predstavništva, ob temu pa je s
poslovnikom zahtevala tudi prisego poslancev kralju, kar so pri HRKS odklonili in se tako
odrekli tudi sodelovanja v Konstituanti ter kasneje Skupščini. Ob HRKS pri proglasitvi
Vidovdanske ustave nista sodelovali še KPJ in SLS. Za ustavo sta glasovali JDS in NRS a sta
večino dobili šele po priključitvi Slovenske kmetijske stranke ter strank muslimanskih
velikašev iz Makedonije (Džemijet) ter Bosne in Hercegovine (JMO). Muslimanski stranki sta
se koaliciji pridružili zaradi obljube vlade, da bosta dobili posebne privilegije pri agrarni
reformi.33
Vidovdanska ustava je potrdila monarhično ureditev Kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev. Kralj je lahko potrjeval zakone, razpuščal parlament, imel je tudi ključno vlogo pri
postavljanju vlad. Ustava je urejala tudi socialna vprašanja kot osnovne državljanske pravice,
ena najbolj pomembnih sprememb pa je bila reorganizacija upravnih enot. Kraljevina SHS je
bila z vidovdansko ustavo razdeljena na 33 upravnih enot, ki pa niso imele ne zgodovinskih in
ne etničnih temeljev.34 Na čelu vsake oblasti je bil veliki župan, ki je bil odgovoren centralni
vladi in je se je pri svojem delovanju držal načel upravnega centralizma.35

Zemljevid 1. Oblastna ureditev Kraljevine SHS.36
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Čas do sprejetja vidovdanske ustave je čas različnih političnih idej, a tudi te niso bile
zastopane v popolni svobodi. Od ustanovitve Kraljevine SHS decembra 1918, zagovorniki
političnih frakcij niso zavzemali enakopravnih pozicij in simpatij kralja. Tako so federalisti
hitro obsojeni separatističnih teženj, takšen odnos do ne-centralističnih in ne-srbskih strank pa
se je kazal ves čas obstoja Kraljevine.37
Nestabilno notranje stanje v državi so prepoznale zunanje sile, ki so želele povečati svoj
vpliv v Kraljevini. Med njimi je za Kraljevino SHS bila najnevarnejša Italija, s katero so v
medvojnem času imeli največ težav z reševanjem mejnih vprašanj. Da je Italija želela igrati
aktivno vlogo v notranjih vprašanjih Kraljevine SHS ter povzročati destabilizacijo države nam
priča memorandum, ki ga je napisal italijanski general Petro Badoglio. V memorandumu o
razbijanju novonastale države poroča o zastopanosti jugoslovanske ideje, ki je bila po njegovih
informacijah prisotna le med intelektualci in delom izobražene buržoazije. Njegova zamisel je
bila, da začne Italija prek agentov in sodelavcev znotraj Kraljevine SHS podpirati regionalne
partikularizme, ki bi vodili v razpad države. Ta memorandum, ki sta ga sprejela tako predsednik
vlade Orlando kot načelnik generalštaba Diaz, je v naslednjih letih predstavljal osnovo
italijanske politike do Jugoslavije, še posebej pa po prihodu Mussolinija na oblast.38

4. PREBIVALSTVO
Z oblikovanjem zunanjih meja, se je na Balkanu rodila nova večetnična država, mnoge
nacionalne in etnične skupine znotraj Kraljevine pa so se prvič našle v podobnem položaju. Srbi
so prvič v zgodovini bili vsi združeni v isti državi, a močno prepleteni s Hrvati. Ti so se znašli
v novi državi, niso pa imeli priznane svoje državnosti. Slovenci so bili s severa ogroženi s strani
nacistične, z zahoda pa močne fašistične politike. Še huje se je pisalo Makedoncem, ki so bili
razdeljeni med štiri države, v nobeni od njih pa niso bili priznani kot narod in se je proti njim
vodila raznarodovalna politika. Bosna in Hercegovina je bila del nacionalističnih politik
Hrvatov in Srbov, muslimani pa so se združili v eni politični organizaciji. Zanimivo je tudi
vprašanje Črne Gore, ki se je odrekla svoje državnosti, kar pa je vodilo v razkol med njenim
prebivalstvom.39

37

Nielsen, Making, str. 31.
Božić, Istorija, str. 408–409.
39
Enciklopedija, str. 263.
38

9

Za časa medvojne Jugoslavije sta bila izvedena dva popisa prebivalstva, prvi leta 1921,
drugi leta 1931. V popisih je razvidno, da je populacija v desetih letih narasla z 11.984.911 na
13.934.038 prebivalcev, a ne prikaže natančne etnične strukture.40 Takšno manipuliranje s
statistiko je zelo pogost pojav pri popisih prebivalstva v večnacionalnih državah, ki se želijo
prikazati kot nacionalne države.41 V obeh popisih sta namesto etnične pripadnosti uporabljena
jezikovna in religijska kategorija. Najboljša alternativa, ki nam omogoči vpogled v etnično
strukturo Kraljevine SHS, je narejena na osnovi kalkulacije hrvaškega zgodovinarja Ive Banca,
ki je predstavil etnično sliko jugoslovanskih dežel iz leta 1918.42

Število
%
Srbi
4.665.851
38,83
Hrvati
2.856.551
23,77
Slovenci
1.024.761
8,53
Bosanski muslimani
727.650
6,05
Makedonci ali Bolgari
585.558
4,87
Ostali Slovani
174.466
1,45
Nemci
513.472
4,27
Madžari
472.409
3,93
Albanci
441.740
3,68
Romuni, Vlahi in Cincarji
229.398
1,91
Ostali
324.467
2,7
Skupaj
12.017.323
100
43
Tabela 1. Etnična struktura jugoslovanskih dežel leta 1918.
Država je bila izrazito etnično heterogena, manjšine pa so predstavljale več kot 16 %
celotnega prebivalstva.44 Odnos lokalnih oblasti do manjšin je bil zelo raznolik, lahko pa bi ga
predstavili s tremi pristopi, ki jih je definiral Harris Mylonas. Razlikuje med metodami
asimilacije, akomodacije in izključitve. Vse te taktike so bile uporabljane konec 19. in na
začetku 20. stoletja po celotnem Balkanu.45
Asimilacijska politika naj bi delovala tako, da se med ne-jedrne skupine, torej v našem
primeru manjšine, horizontalno razširi kultura in način življenja vladajoče skupine, kar bi na
dolgi rok vodilo k poenotenju manjšine z vodilno skupino. Drugi prijem, akomodacija,
dovoljuje obstoj manjšin, a so te pogosto diskriminirane in odmaknjene. Kot tretji način pa
izključitev pomeni fizično odstranitev ne-jedrne skupine, torej manjšine, iz nacionalne države.
40
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Asimilacija in izključitev sta bila zelo pogosta na Balkanu med balkanskimi vojnami in
neposredno po koncu prve svetovne vojne, z vključitvijo v zahodno politično sfero pa se je
politika naslonila na metode akomodacije.46
Pomembno je tudi razlikovati med politiko, ki so jo v Kraljevini vodili do manjšin, glede
na njihov geopolitični položaj. Manjšine na severu države (nemška, madžarska), so imeli veliko
več pravic kot manjšine na jugu države, v Makedoniji ali na Kosovu. Tam so Srbi izvajali ostro
politiko do manjšin, obenem pa so naseljevali Srbe ter kolonizirali južna ozemlja.47
Takšno ravnanje je pri manjšinah razvilo revizionistična čustva, ki so na plan prišla
tekom druge svetovne vojne, ko so se avtonomistične organizacije povezale s fašističnimi in
nacističnimi silami. Prav tako se je fašistična ideja razširila tudi med narodotvornimi skupinami
Kraljevine, kar pa je posledično pripeljalo do nadaljevanja nasilne politike do manjšin.48
Heterogenost prebivalstva države so vodilni intelektualci in politi želeli zmanjšati na
več načinov. Ob različnih prijemih, ki so jih izvajali do manjšin so obstajale tudi različne ideje,
za rešitev jugoslovanskega vprašanja. Te ideje povzame Wolf Dietrich Behschnitt, ki trdi, da
so obstajali štirje možni prijemi za rešitev jugoslovanskega narodnega vprašanja. Prva je bila
»unitaristična ideja«, katere zagovorniki so zagovarjali etnično enotnost južnoslovanskih
narodov, a v izvajanju unitaristične ideje, niso bili tako intenzivni kot zagovorniki »integralnega
jugoslovanstva«. Podobnost med njima je bila v tem, da so se zagovorniki obeh ideologij
strinjali, da enoten jugoslovanski narod še ni obstajal in ga je potrebno ustvariti. Integralni
pristop je bil osrednji model za časa kraljeve diktature in se v prvem obdobju ni pogosto
pojavljal. Tretji model je »federalistični«, njegovi zastopniki so ob zastopanju federalistične
notranje ureditve države zagovarjali partikularno kulturno identiteto Srbov, Hrvatov in
Slovencev. Kot zadnji model, Behschnitt navede »psevdo–jugoslovanstvo«, katerega
zagovorniki so v jugoslovanstvu videli le krinko za zagotavljanje lastnih nacionalnih interesov.
Modeli, ki jih je predstavil Behschnitt se v Jugoslaviji nikoli niso pojavili v čisti obliki, na to
pa so vplivali tako zunanji kot notranji dejavniki.49
Medvojna Jugoslavija je bila notranje socialno, ekonomsko, pravno, kulturno in versko
zelo raznolika država. Na vseh teh področjih so vidni različni zgodovinski procesi in zunanji
vplivi, ki so jim bili izpostavljeni teritoriji Kraljevine SHS oz. Jugoslavije. Država je bila
prevladujoče ruralna, saj je kar 79,83 % prebivalcev Jugoslavije leta 1921 živelo v ruralnih
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področjih.50 Tako v ekonomskem segmentu kot po stopnji izobraženosti je Kraljevina sodila
med manj razvite evropske države. Stopnja pismenosti v letu 1921 je bila 48,5 %, deset let
kasneje pa 55,4 %. Toda povprečje celotne države ne pokaže notranjih razlik, ki so bile skoraj
nepredstavljive. Dober prikaz tega je razlika pismenosti med Slovenijo, kjer je bilo v letu 1921
nepismenih manj kot 9 % starejših od 12 let, medtem pa je v Makedoniji ta številka bila malo
nižja od 84 %.51
Ogromne razlike so se kazale tudi v pravnem sistemu in pravni državi ter dojemanju lete s strani državnih funkcionarjev. V obdobju med vojnama je v Jugoslaviji obstajalo šest
različnih pravnih področij, ki so se naslanjala na pravne ureditve, ki so veljali v določenih krajih
pred združitvijo v Kraljevino SHS. Posebni zakoni so veljali na teritorijih Kraljevine Srbije,
spet drugi na teritoriju Kraljevine Črne Gore, v Bosni in Hercegovini pa je ob predvojnem
avstrijskem zakonu veljalo tudi šeriatsko pravo. V Vojvodini je veljalo madžarsko pravo, v
Sloveniji, Dalmaciji, delu Istre in v Prekmurju pa je veljalo avstrijsko civilno pravo, ki je
vključevalo novele iz leta 1914 in 1915. V preostalih delih Kraljevine, torej v Hrvaški s
Slavonijo in delom Vojvodine je veljalo avstrijsko civilno pravo pred uvedbo novel leta 1914
in 1915. Razlike, ki jih je država podedovala ob ustanovitvi so bile z leti le delno ublažene,
posebej v javnem pravu, medtem ko so se v civilnem pravu te še povečale. Razlike v zasebnem
pravu so bile močno zasidrane v dnevne navade prebivalcev in jih je bilo težko spremeniti, tako
da so celo vlade s centralističnimi načeli te razlike v pravu tolerirale.52
Prav tako se je v Kraljevini poznal različen sistem moralnih vrednot, kar lahko pripišemo
vplivu različnih civilizacijskih tokov, ki so jim bili skozi svojo zgodovino izpostavljeni različni
deli novonastale države. Medtem ko se je v »prečanskih« krajih (krajih, ki so pred združitvijo
bili pod Avstro-Ogrsko) uveljavila močna profesionalna in moralna drža med državnimi
funkcionarji, pa je v krajih, ki so bili pod osmansko oblastjo, veljal drug sistem vrednot in je
bila bolj cenjena osebna iznajdljivost.53
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5. TEORETIČNA OBRAVNAVA UREDITVE VEČETIČNE DRŽAVE
Raziskovanja in poglobljenega razumevanja konfliktov v večetničnih državah se brez
vsaj osnovne sociološke podlage ne moremo resneje lotiti. Apliciranje socioloških ugotovitev
raziskovalcev naroda in nacionalizma omogoča novo perspektivo pri raziskovanja posledic
zgodovinskih procesov.
Tudi sam sem z diplomskim delom želel predstaviti pomembnost interdisciplinarnosti
pri raziskovanju določenih zgodovinskih procesov in družbenih dinamik.

5.1.

MODERNA DRŽAVA

Da bi razumeli politične odločitve in prijeme centralnih vlad in političnih elit je potrebno
razumeti logiko, ki se skriva za temi mehanizmi oblasti. Takšno razumevanje od nas zahteva,
da se poglobimo v razumevanje novoveške evropske države in njenih glavnih značilnosti.
Čeprav imamo že skoraj nepregledne količine možnih definicij države pa lahko med
njimi potegnemo glavne značilnosti. Osnova za obstoj države je ozemeljska zaokroženost, sam
teritorij države pa mora biti priznan tako znotraj države kot tudi s strani zunanjih akterjev.
Druga značilnost je posedovanje monopola nad izvajanjem nasilja, tretja pa je razvoj javnega
uradništva ter zakonsko nadzorovanje uporabe sile. Vse tri značilnosti so pogojene s
centralizacijo in legitimnostjo državne oblasti.54

5.1.1. Centralizem ali federalizem
Kljub prevladi centralističnih političnih elit in realizaciji centralne oblasti v praksi, so
bile želje po federativni ureditvi žive celotno medvojno obdobje.
Ideologi federalizma so se sklicevali na ideje svobode posameznika in samostojnosti
civilne družbe, kar se tiče organizacije države pa so zagovarjali dve ravni oblasti, ki si delita
ozemlje in zapovedujeta istim osebam. Nujno za uspešnost federativne ureditve bi bilo, da bi
obe ravni oblasti imeli točke delovanja, kjer sta povsem samostojni. Nasprotno temu so v strogo
centraliziranih in unitarističnih državah lokalni organi oblasti le posredniki osrednje vlade.55
Kot vzroki za željo po federativni ureditvi države se najpogosteje kažejo gospodarski in
socialno-kulturni dejavniki. Gospodarski so zastopani med akterji, ki bi z federativno ureditvijo
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države lahko bolj svobodno izkoriščali svoje kapitale, medtem pa so socialno-kulturni dejavniki
večinoma povezani z ohranitvijo partikularnih identitet.56

5.1.2. Diskurz nacionalizma
Zaradi potrebe po legitimnosti je bilo potrebno »ustvariti« nacionalno zavedne
državljane, ki bi se identificirali tako politično, kot tudi kulturno z državo in ostalimi
sodržavljani. Država je nad nacionalno zavednimi državljani lažje izvajala svojo politično in
gospodarsko moč, če sta bili podprti z ideološko silo. Ideološko moč si je država zagotavljala s
pomočjo intelektualcev, ki so oblikovali nacijo, ustvarjali simbole in obrede in so med
državljani vzbujali občutek kolektivne zavesti, skupinske solidarnosti in občutka pripadnosti.57
Novoustanovljena Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je bila tako kot ostale
sodobne države, ustanovljena kot nacionalna država.58 Politiki in intelektualne elite tako v
Jugoslaviji kot tudi drugje po Evropi so bili na začetku 20. stoletja trdno prepričani, da je
nacionalna država najboljša pot do emancipacije, svobode in prosperitete.59 Takšna politika je
razvidna v Vidovdanski ustavi iz leta 1921, kjer je bilo državljanstvo v Kraljevini SHS
definirano kot eno, prav tako tudi jezik, ki je bil srbsko-hrvaško-slovenski.60
Združevanje političnega in kulturnega nacionalizma in poskusi ustvarjanja države na
etno-lingvističnih parametrih, kot tudi na skupni zgodovini, mitih i tradicijah je bil cilj
nacionalistične ideologije in njenih sledilcev že od 19. stoletja. Da bi te ideje lahko prenesli na
ljudstvo, so morali nacionalistični misleci razviti teorije etničnosti, kulture, naroda in države.
Kljub različnosti idej in teorij je Anthonyju Smithu uspelo ustvariti osrednjo doktrino
nacionalizma, katera je bila skupna začetnim avtorjem teorij naroda in nacionalizma. 61
Smithova doktrina nacionalizma trdi, da je svet razdeljen na narode, ki imajo vsi svojo
zgodovino, poseben značaj ter so edini vir politične moči. Vsak posameznik mora pripadati
nekemu narodu, lojalnost narodu pa mora presegati vse druge lojalnosti. Narodi morajo biti
svobodni in avtonomni, saj je avtonomija narodov glavni pogoj za svetovni mir in pravičnost.
Iz te osnovne doktrine se razvijejo nacionalne identitete, nacionalna enotnost in nacionalna
avtonomija. Smith uspeh nacionalizma pripisuje visoki stopnji fleksibilne abstrakcije in
zmožnosti zadovoljevanja osnovnih potreb ljudstva.62
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Z enotno in splošno definicijo nacionalizma se ne strinjajo mnogi raziskovalci naroda in
nacionalizma. Med kritiki je tudi politolog Umut Özkirimli, ki zagovarja stališče, da je
nacionalizem preveč izmuzljiv pojem, ki prevzema zgodovinsko, družbeno in politično obliko,
kar otežuje in onemogoča ideološko enotno definicijo teorije nacionalizma. Splošno definicijo
otežuje tudi obstoj več partikularnih nacionalizmov, ki obstajajo znotraj ene nacionalne
skupine. Ti partikularni nacionalizmi tekmujejo znotraj države, pogosto se izkažejo za
konfliktne a je mogoč tudi vsaj začasni skupni obstoj in pogajanje. Takšno stanje je bilo vidno
v Kraljevini SHS in Jugoslaviji, kjer so ob ideologiji jugoslovanskega nacionalizma, obstajali
tudi partikularni nacionalizmi, ki so mobilizirali na osnovi etnične skupnosti. Toda med
etničnimi skupnostmi prav tako ni obstajala sloga o nacionalizmu. Politične strank in
nacionalna gibanja so med etničnimi skupinami ustvarile povsem različne koncepcije
nacionalnosti.63
Kljub raznolikosti nacionalizmov pa med njimi obstaja skupna točka. Ključna točka je
diskurz nacionalizma. Nacionalizem je namreč v sodobnih družbah vseprisoten, diskurz
nacionalizma pa je nujen za določanje, upravičevanje in reprodukcijo naroda. Brez
nacionalističnega diskurza, narodi ne bi obstajali. Diskurz opredeljuje skupnosti in njene člane
kot narode in državljane ter služi kot okvir sodobnega časa. Kot tak zatrjuje, da so interesi in
vrednote naroda najpomembnejše, narod pa razume kot edini vir legitimacije. Nacionalistični
diskurz deluje na podlagi razločevanja med člani skupine in drugimi, ki so izven skupine. Ob
teh značilnostih je za uspeh in učinkovitost diskurza najpomembnejša redna reprodukcija. Ta
se odvija tako v politiki, gibanjih in ideologiji kot tudi v vsakdanjem življenju.64
Država prek državnih simbolov, prireditev in različnih medijev reproducira
nacionalistični diskurz. Od prejemnikov takšnih sporočil država ne pričakuje neprestanega in
aktivnega zamišljanja skupnosti. Nacionalna zavest posameznika se v večini časa kaže kot
samoumevna in ni potrebno, da je zamišljanje nacionalnega nepretrgano. Vseeno pa vsakdanji
nacionalizem služi kot osnova za reprodukcijo nacionalnih institucij in je tako nujen za obstoj
nacionalne ureditve sveta. Zaradi nacionalnega diskurza in ideološke zavesti o nacionalnem, ki
se je pri državljanih uveljavila kot samoumevna je možen obstoj razumevanja življenja v mejah
nacije. Takšna zavest je zgodovinsko specifična in je ena izmed najpomembnejši ločnic med
zgodnjimi etničnimi skupinami in današnjimi narodi.65
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5.2.

VEČETNIČNA STRUKTURA DRŽAVE

Kot smo videli v poglavju o prebivalstvu, je bila medvojna Jugoslavija zelo etnično
heterogena država, ki je po stoletjih ločenosti med različne vplive vzhodnih in zahodnih
civilizacijskih centrov ustvarila raznoliko kulturo ter različne regionalne, etnične in nacionalne
zavesti.
Novonastale države 20. stoletja so v cilju svojih narodotvornih aspiracij, izvajale
integracijske prijeme, ki so bili naperjeni proti podrejenim etničnim skupinam. Čeprav je država
posedovala orodja za integracijo etničnih skupin in izgradnjo naroda, to še ni jamčilo, da bo
država tudi postala glavna referenca identitete in istovetenja svojega prebivalstva.66
Za uspešno kreacijo naroda in enotne nacionalne identitete morajo biti izpolnjeni
nekateri osnovni kriteriji. Eden izmed najpomembnejših je po Anthonyju D. Smithu ta, da imajo
narodi etnično jedro. Skupno etnično jedro je bilo v Kraljevini SHS potrebno ustvariti na osnovi
dovolj prepričljive preteklosti.67 Po mnenju sociobiologa Pierra van den Bergha se etničnosti ne
da ustvariti, čeprav lahko z njo manipuliramo in jo izkoriščamo. Etničnost je po njegovem
mnenju spremenljiva in v različnih časovnih obdobjih različno intenzivna. Čeprav se da z
etničnostjo manipulirati pa mora predstava o sorodnosti biti dovolj verodostojna, da bi etnična
solidarnost lahko obstala in delovala.68
Da so narodi produkt tako ideoloških konstrukcij kot tudi kulture in predhodnih
skupinskih formacij se strinja večina teoretikov naroda in nacionalizma. Takšnega mnenja sta
tudi Eric Hobsbawm in Benedict Anderson, ki zagovarjata stališče, da so narodi ideološki
konstrukti, a to še ne pomeni, da so izmišljeni. Mnenja sta, da so moderni narodi abstraktne
skupnosti, ki skušajo povezati kulturno skupnost z državo.69
Eric Hobsbawm je narode definiral kot produkt družbenega inženiringa, toda priznaval
je obstoj proto-nacionalnih vezi, na katerih so se razvili nacionalizmi. Nacionalizem in
nacionalna država sta zahtevala vzpostavljanje skupnih simbolov, zgodovinske kontinuitete in
zamenjavo tradicij. Ravno tradicijam je Hobsbawm posvetil največ pozornosti. Njegov
najpomembnejši prispevek je ustvarjanje koncepta »zamišljenih/izmišljenih tradicij«. Tradicije
so po njegovem mnenju opravljale pomembno funkcijo legitimacije nacionalnih institucij in
trenutnih družbenih norm kot tudi naloge socializacije. Hobsbawm je narode razumel kot sklop
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kolektivno-ideoloških predstav in praks, za uspeh skupnosti pa je bilo potrebno upoštevati tudi
družbenoekonomski in politični kontekst.70
Benedict Anderson se osredotoči bolj na razumevanje predstav in vztrajnosti nacionalne
identitete. Za razlago nacionalne identitete vpelje koncept »zamišljenih skupnosti«. Ta koncept,
deluje na predpostavki, da se v razširjenih skupnostih večina članov skupine ne bo nikoli
srečala, vseeno pa med njimi obstaja občutek povezanosti.71 Zamišljanje si je Anderson
predstavljal kot ideološko oblikovanje homogene skupnosti na katero so vplivali politični,
gospodarski in kulturni dejavniki. Ob teh dejavnikih je Anderson ključen pomen pripisal
skupnemu distinktivnemu jeziku in oblikovanju knjižnega trga, ki je omogočil krepitev bralske
kulture.72
Anthony D. Smith se strinja s tem, da so novoveške države imela pomembno vlogo pri
homogeniziranju prebivalstva in širjenju kulture ter nacionalnih čustev, vendar je skeptičen o
tem, če bi država lahko bila tako uspešna, če ne bi imela etničnih jeder, prek katerih je
mobilizirala prebivalce in gradila solidarnost med ljudstvom. Etničnost razume kot
spremenljivo, dinamično prav tako tudi narode, za katere meni da so proces. Smithovo mnenje
je, da se procesi mobilizacije, vključevanja, teritorializacije, politizacije in samozadostnosti
naroda nikoli ne zaključijo in se na novo definirajo z vsako novo generacijo.73
Da bi lahko uspešno mobilizirali državljane morajo države ustvariti zgodovinsko
podlago za mite in etnično enotnost. Države morajo definirati svoje zgodovinsko ozemlje, svoje
junake in svoje zlate dobe.74 Te skupne značilnosti so posebej poudarjane v posvetni vzgoji
državljanov, kjer so individualizmi in etnične zavesti praviloma zapostavljane, takšno učenje
nacionalne zgodovine pa se zna pokazati za konfliktno.75
5.2.1. Etnični konflikti
V novonastalih državah, ki še nimajo razvitih simbolov in tradicij, je zelo možno, da bo
dominantna etnija poskusila vzpostaviti svojo tradicijo. Takšne namere so se praviloma
izkazale kot kontra-produktivne, saj vzbudijo separatistične težnje med drugimi nedominantami etnijami in manjšinami. Posebej težavno se takšna politika kaže v primeru, če
imajo druge skupine ohranjen občutek za svojo lastno zgodovino. Takšni konflikti niso omejeni
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le na novonastale države, temveč tudi na stabilnejše zahodne države kot je Španija, ki je
doživela upor Baskov, ko so jim začeli vsiljevati uradni nacionalizem.76
Etnični konflikti večinoma niso posledica teženj k samostojnosti temveč želj po večji
stopnji avtonomije ali pa bolj federalni ureditvi države. Prav tako pa nasprotno splošno
sprejetem mnenju, etnični konflikti niso posledica zgolj ekonomskih in političnih vzrokov,
temveč imajo osnovo tudi v zgodovinskih vezeh, etnični mitologiji in simbolizmu. Državna
centralizacija in trdne unitaristične metode izgradnje nacionalne identitete so imele v državah
kot je medvojna Jugoslavija, negativen vpliv, saj so takšni prijemi, pri etnijah, ki so imele svoje
zgodovine in mite, krepile etnične profile in samo-identifikacijo.77
Da bi razložili konflikte med centralnimi oblastmi, ki so se zavzemale za poenotenje
nacionalne identitete in nasprotovanji manjšin, je uporaben koncept ameriškega sociologa
Williama Summerja, ki loči med lastno (»in–group«) in tujo skupino (»out–group«). Občutek,
ki povezuje člane lastne skupine in jim daje občutek pripadnosti, poimenuje »mi–občutek«,
tega pa krepijo norme, vedenjski vzorci in identifikacija s skupnimi simboli. Distinktivne
simbole skupina razvije skozi kontinuiteto v času, skozi eksistenco posameznih članov
skupnosti pa si podeljuje legitimnost.78
Občutek »mi-skupnosti« in etnične pripadnosti se po mnenju norveškega antropologa
Fredrika Bartha oblikuje v interakcijah znotraj družbenih skupin in med njimi. Interakcije
krepijo občutek skupnosti med člani skupine in vzpostavljajo meje med »mi« skupnostjo in
drugimi. Po njegovem mnenju so etnične identitete posledica interakcij in dinamičnega procesa
vzpostavljanja družbenih razlik. Etnični simboli so simboli, ki jih je skupnost sama izbrala za
relevantne in sami po sebi nimajo objektivnih kriterijev. Njegovo stališče je, da etnična
skupnost ni naravna temveč zamišljena.79
S tem, da so etnije fluidne in spremenljive se je strinjal tudi eden najpomembnejših
raziskovalcev nacionalizma Anthony D. Smith. Sam je bil mnenja, da so etnične skupnosti kljub
spreminjanju v obliki pravzaprav trajne, kar se najbolje vidi če preučujemo simbole, mite in
vrednote, ki se znotraj skupine prenašajo med generacijami. Interakcije med skupinami in
znotraj skupine utrjujejo distinktivnost in dolgoročni vpliv na skupino pa čeprav vsebina ni
nujno vsakič enaka in jo je mogoče spreminjati ter z njo manipulirati.80
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Pripadniki različnih etničnih skupin, ki so postali del Kraljevine SHS, je čakala povsem
drugačna izkušnja, kot njihove prednike, ki so živeli v različnih večetničnih imperijih. Če so
imperiji v 18. in začetku 19. stoletja bili tehnološko, administrativno ne-dovolj razviti, državni
aparat in nadzor pa premajhna, se je to v veliki meri na začetku 20. stoletja spremenilo. Stari
pred-nacionalni imperiji niso bili sposobni ogrožati etnične kulture prebivalstva, nasprotno pa
so elite novonastalih držav v integraciji različnih etničnih skupin videle svojo primarno nalogo
na poti do nacionalne države.81
Takšna politika po mnenju Josepha Rothschilda predstavlja grožnjo za specifično
kulturo ne–jedrnih etničnih skupin ter je posledično spodbujala nasprotni etnonacionalizem.
Etnična identiteta in zvestoba etniji sta namreč časovno spremenljivi, odvisni pa sta tudi od
političnega sistema. V času nenehnih integracijskih prijemov in vsakodnevne mobilizacije s
strani države, ki želi ustvariti enotno nacionalno identiteto svojih državljanov, je za ohranitev
etnične specifičnosti potrebna organizacija in izgradnja politične dimenzije zavesti.82
Prav politizacija etničnih skupin je za etnične skupnosti pomenila zavarovanje pred
izgubo kulturnih in družbenoekonomskih interesov in tudi povečanje čustvene intenzivnosti in
občutek skupnosti. Svoje pravice so etnične skupine zagovarjale preko političnih strank, te pa
so za krepitev svojega vpliva in moči izkoristile etnično anksioznost.83
Nasprotno temu pa naj bi se v federativni ali konfederativni ureditvi države, politične
elite odpovedale iskanju čistosti znotraj države, ter bi sprejele krovni državljanski
nacionalizem. Pri tem se etnične skupine ne bi morale odreči svoje etno-nacionalne identitete.
Posameznikova identiteta bi tako bila večplastna, etno-nacionalna identiteta pa bi obstajala
skupaj z nadnacionalna državna identiteto.84

5.3.

NACIONALNA IDENTITETA

Za razumevanje kreacije jugoslovanskega naroda in nacionalne zavesti se bom oprl na
teorijo, ki razloži politični in kulturni aspekt formacije naroda. Ideja kulturnega naroda temelji
na kriterijih skupne dediščine, jezika, ozemlja, religije, običajev in zgodovine, kulturni narod
lahko preživi tudi teritorialno razdelitev. Politični narod lahko označimo kot politiziran kulturni
narod. Politični narod je skupnost politično osveščenih državljanov.85
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Jugoslavija se je pri izdelavi države sklicevala na skupni kulturni narod, torej na
etničnost in zgodovino ter tako upravičevala izenačevanje kulturnega in političnega naroda
znotraj nacionalne države. Kot v večini drugih držav na začetku 20. stoletja so tudi
jugoslovanske intelektualne elite narod dojemale kot etnični in kulturni pojav, politična volja
elit pa je odigrala ključno vlogo pri nastanku skupne večetnične države.86
Ko so južnoslovanski narodi ustanovili skupno državo so se pojavili različni pristopi k
vprašanju kreacije nacionalne zavesti. V času Kraljevine SHS je vladajoča elita izvajala
poenotenje nacionalne identitete na osnovi unitarizma, po uvedbi kraljeve diktature in
razglasitve Kraljevine Jugoslavije pa je bil metodološki prijem integralno jugoslovanstvo. Oba
pristopa sta v različni meri v ospredje potiskala skupne znake kot so jezik, kultura, religija,
politične cilje in zgodovino, v ozadje pa so potiskali lokalne, politične in ostale momente, ki bi
lahko imeli nasproten učinek za združitev. Ideja, da so narodi iz sintetičnega gradiva in da se
oblikujejo skozi proces vzgoje je odgovarjal državi, ki je prek aparatov želela uniformirati in
združiti socialno, regionalno, politično in institucionalno razdeljene dele naroda.87
Uspeh političnega naroda, ali naroda ustvarjenega od zgoraj, je odvisen od tega, ali mu
uspe vzpostaviti zavest o edinstvenosti nacionalne skupine. Nacionalna zavest ni trdna in
nespremenljiva, spreminja pa se, kot se spreminjajo cilji in simboli, ki so uporabljeni za
ustvarjanje nacionalne zavesti.88
Toda ustvarjanje nacionalne zavesti med večetničnimi skupinami se je v Jugoslaviji
skozi celotno 20. stoletje izkazalo kot zelo težaven projekt. Integracija različnih že izdelanih
narodotvornih plemen in ostalih etničnih skupin v enotno nacionalno identiteto je bila zelo
težavna in je peljala v več kritičnih sporov med različnimi skupinami. Za neuspeh izgradnje
enotne nacionalne zavesti so se uveljavile tri razlage. Prva je, da je izgradnja jugoslovanskega
naroda bila že z začetka nemogoča in obsojena na propad. Hrvaški zgodovinar Ivo Banac trdi,
da so vsa tri narodotvorna plemena imela že popolnoma oblikovano narodno identiteto, prav
tako, da so se tudi ostale etnične skupine borile za izgradnjo svojih nacionalnih identitet. Drugo
mnenje je kritično do iskrenosti jugoslovanskega nacionalnega gibanja, saj naj bi to bilo le
krinka za spopade med Srbi in Hrvati. Zadnje uveljavljeno stališče je, da se je ideja
jugoslovanske nacionalne zavesti za časa Kraljevine zlorabljala, kar je privedlo do povečanja
polarizacije skupin v sami državi.89
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Etnične identitete znotraj Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije naj bi predstavljale
strukturne ovire za jugoslovansko nacijo in tudi zakoličile usodo enotne identitete, toda takšen
pogled bi bil omejen pogled klasičnih nacionalističnih mislecev, ki nacijo dojemajo kot notranje
homogeno z enotnimi cilji. Takšen pogled je v nasprotju z mnenjem, da so nacionalne identitete,
kot vse identitete, fluidne, dinamične in večplastne.90
Izgradnja enotne nacionalne identitete je proces v katerega so vključeni alternativni viri
socialne mobilizacije in identifikacije, uspeh pa je odvisen od moči nevtralizacije ostalih
alternativnih virov identifikacije in kandidatov, ki upajo izgraditi oz. že imajo izgrajeno svojo
nacionalno identiteto.91
Čeprav je sestava Kraljevine bila heterogena, večetnična in z ukoreninjenimi močnimi
regionalnimi pripadnostmi, pa te identitete niso bile nujno izključujoče z jugoslovansko
nacionalno identiteto. Študije so namreč pokazale, da se posamezniki lahko uvrščajo v več kot
eno skupino, med skupinami pa lahko dokaj svobodno prehajajo.92
Fluidnost skupinskih identitet se je izkazala kot težavna za nacionaliste, ki so želeli
ustvariti enotno jugoslovansko nacionalno zavest, ki bi izključevala ostale skupinske identitete.
Etnične, regionalne in religijske identitete so predstavljale ovire pri izgradnji politične
nacionalne identitete, sama institucionalizacija Jugoslovanstva pa se je razlikovala med
neuspešnimi trdnimi političnimi prijemi in nekaterimi konstruktivnimi metodami, ki so bile
uporabljene v kulturnem aspektu delanja nacije.93

6. GOSPODARSTVO
V ekonomiji se je politična moč srbske vladajoče elite in centralistične ureditve države
verjetno najbolj očitno kazala. Ekonomska dominacija srbske buržoazije je posledica politične
moči, ki izvira iz vojaške moči, ki je igrala ključno vlogo pri kreaciji skupne države.94
Kraljevina SHS je spadala med ekonomsko zaostale države Evrope, čeprav je imela
bogate vire (ruda, agrarne in gozdne površine, vodni potencial). Ob ogromni povojni škodi in
slabi infrastrukturi je razloge za stagnacijo jugoslovanske ekonomije možno iskati tudi v
pomanjkanju koncepta industrializacije in ogromnem pomanjkanju tehničnega kadra.95
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Takšne razmere v državi so pomenile, da je lahko tuj kapital izkoriščal naravne surovine
in ustvarjal superprofite. V interesu tujega kapitala je bilo, da Jugoslavija ostane na tej stopnji
razvitosti, politični vrh Kraljevine pa zaradi zadolženosti pri zahodnih silah ni imel veliko
manevrskega prostora za zagovarjanje svojih interesov in razvijanju lastnih ekonomskih
možnosti.96
Tako je skozi celotno medvojno obdobje tujemu kapitalu uspelo ohranjati Jugoslavijo
na položaju države, ki zgolj proizvaja rudnine in ostala naravna bogastva, proces predelave in
produkcije profita pa se je preselil v druge države.97
Prisotnost tujega kapitala je pomenilo tudi prisotnost korupcije, ki se je v Kraljevini
uveljavila na vseh področjih državne ureditve. V korupciji in zagovarjanju interesov tujega
kapitala so sodelovali politiki iz skoraj vseh strank, časopisi, policisti, vojska in najnižji državni
uradniki.98
Veliko gospodarsko in socialno vprašanje je postavljala različna regionalna razvitost, ki
je bila posledica različnega zgodovinskega razvoja pokrajin, ki so po letu 1918 sestavljale
Kraljevino SHS. Deli države, ki so bili pod Avstro-Ogrsko, so bili vodilni gospodarski deli
Jugoslavije, saj so imeli že industrijska temelje in je bil kapital v veliki meri v rokah domačega
prebivalstva. Povsem nasprotno je bilo na jugu države, tako so razlike v industrijski proizvodnji
med razvitim severom države in jugom bile večje, kakor razlike med industrijo Jugoslavije in
Združenih držav Amerike. Razlike ob združitvi v skupno državo se kažejo tudi v številu tovarn
v Kraljevini leta 1918. Kraji, ki so bili pred združitvijo pod habsburško oblastjo, so v novi
Kraljevini posedovali kar 85 % vseh tovarn.99
Država je med vojnama bila večinsko agrarna, v Bosni, Makedoniji, Kosovu in Črni
Gori pa so še zmeraj veljali fevdalni družbeni odnosi. Odstranitev fevdalnih ostankov je zaradi
strahu pred revolucijo bila ena izmed prvih nalog Kraljevine. Priprave na reformo so se začele
že leta 1919, samo izvajanje agrarne reforme pa je zaradi korupcije, vpliva posestnikov ter
nemoči države trajala dolgo. Posledica reforme je bila ukinitev fevdalnih odnosov, a tudi
drobljenje posesti in s tem tudi zmanjšanje donosa na zemlji ter zadolževanja manjših
kmetov.100
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Povojna agrarna prenaseljenost, primitivna agrarna proizvodnja in počasen razvoj
industrijskih kapitalov v Jugoslaviji, ki niso mogli zaposliti vseh povpraševalcev po službi, je
mnoge prebivalce ruralnih okolij poslala v emigracijo, ki pa je od leta 1931 postala vse težja.101
Po privajanju na nova tržišča in po relativno stabilnem obdobju 1925–1931, se je v drugi
polovici tridesetih let po celotni Jugoslaviji poznala ekonomska kriza, ki se je začela leta 1929
in je najbolj prizadela ravno agrarno prebivalstvo.102 Kmetje so se zaradi upadanja trgovine
začeli zadolževati tako pri bankah kot pri privatnih posojilodajalcih, ob tem pa je država leta
1932 dvignila davek na vasi. Propadanje malih kmetov je pomenilo možnost, da država ustvari
svoja podjetja ter poveča centralno moč.103
Centralna vlada v Beogradu je bila pod vplivom srbskih politikov, tako so se
gospodarska vprašanja praviloma reševala v korist Srbije. Ena izmed prvih in najpomembnejših
nalog vlade je bilo vzpostavljanje enotne valute. Na začetku so v državi uporabljali štiri valute.
Daleč najbolj zastopana je bila avstro-ogrska krona, občutno manj srbski dinar, črnogorski
perper in bolgarski lev. Uvajanje enotne valute je pomenilo možnost finančnih špekulacij in
korupcije. Sama vlada je izkoriščala svojo moč za nižanje vrednosti ožigosanih avstrijskih kron,
ki so krožile po Kraljevini SHS, ter zviševanje vrednosti srbskega dinarja. S takšnimi prijemi
je vlada do junija 1920 vzpostavila menjalno vrednost med krono in dinarjem, po kateri so
prebivalci za 4 avstro-ogrske krone dobili 1 dinar. Takšna menjalna vrednost in politika vlade
je spremenila ekonomske odnose med področji, ki so bila prej pod habsburško oblastjo, in
Srbijo, ki je ekonomsko ojačala.104
Centralistična ureditev države je pomenila, da se je prek davkov večina denarja zlivala
v Beograd, sama davčna politika pa je bila neenakopravna, kar je večkrat vodilo v hude spore
med predstavniki srbskih in »prečanskih« dežel.105
Neenakomerna davčna ureditev je bila posledica različnih pravnih zakonov, ki so veljali
v državi, državne elite pa so zaradi nemoči državnega aparata kot tudi zaradi pragmatičnih
razlogov, takšne razlike dopuščale. Tako so davek na prihodek plačevali le v Sloveniji, Hrvaški
in Vojvodini, davek na zemljišče pa je v Vojvodini in Hrvaški bil dvakrat višji kot v Srbiji. Če
pogledamo povprečni davek za zemljišče, na prebivalca med leti 1919–1928 lahko vidimo, da
so prečanski kraji po glavi plačevali višji davek. Povprečni davek, ki so ga plačali v Vojvodini
je znašal 1.864 dinarjev, v Sloveniji 1.336, v Hrvaški s Slavonijo 915, medtem pa je v Srbiji bil
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559 dinarjev, celo nižji kakor v Bosni in Hercegovini, kjer je bil iznos 634 dinarjev. Najnižji
povprečni davek so plačevali v Dalmaciji, kjer je davek po povprečnem izračunu Trgovske
komore Novega Sada, znašal 454 dinarjev.106
Neenakomerno obdavčenje je povzročilo veliko političnih konfliktov in zaostrovanje
retorike vodilnih politikov na obeh straneh. Politiki iz habsburških delov Kraljevine SHS so
krivili Srbe za izkoriščanje in vzpostavljanje hegemonije, ti pa so prav tako vrnili z retoriko
nasilja. Racionalnejše razlage razlik v obdavčenju, ki bi razlike razložile z večjim prihodkom
habsburških dežel ali pa razliko v kvaliteti zemlje, niso dobile veliko mesta v političnem
diskurzu.107
Za glavnega krivca nepravičnega davčnega sistema in razporeditve financ je po navadi
označena vlada, takšna nepravična razporeditev pa naj bi po mnenju Walkerja Connorja vodila
v mednacionalne spore znotraj države.108 V svojem delu Ekonomski ali etno–nacionalizem? je
skušal ovreči teorijo, da gospodarski razlogi sami po sebi zbujajo etnične konflikte, čeprav so
gospodarske razlike skoraj vedno prisotne ob etničnih konfliktih. Ena izmed tez, ki jih je v
svojem delu postavil, je, da bi se morale večje spremembe v ekonomskih odnosih, posledično
odražati v odnosih med etničnimi skupinami. Po mnenju zagovornikov relacije med
ekonomskimi spremembami in konflikti med etničnimi skupinami, bi se v primeru
zmanjševanja teh razlik, zmanjšali tudi konflikti med različnimi skupinami. Takšne trditve
ovrže s primeri socialističnih držav, ki naj bi zmanjševale razlike med bogatimi in revnimi,
vseeno pa je v večetničnih socialističnih državah etnonacionalizem bil v porastu. Prav tako poda
primera Flamcev in Slovakov v Belgiji in Čehoslovaški, kjer sta vladi vlagali velike vsote
denarja v manjšanje gospodarskih razlik, a je takšna politika vseeno privedla do intenzivnejših
zahtev po avtonomiji. Etnonacionalizma ne zmanjša niti stanje, ko so etnične skupine v
ekonomsko boljšem položaju kot politično dominantna skupina.109
Po njegovem mnenju ekonomski vidiki družbene neenakosti lahko delujejo kot
usmerjevalec za zaostrovanje etničnih napetosti in so pomemben del mobilizacijskih politik, a
sami po sebi nikakor niso nujni pogoj in dejavnik za etnonacionalne spore.110
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7. ŠOLSTVO
Jugoslovanski politiki in vodilni intelektualci so se strinjali, da je šolstvo eden izmed
najpomembnejših ideoloških aparatov države ter da je nadzor nad njim izrednega pomena pri
izgradnji enotne jugoslovanske nacionalne identitete. V njihovem delu in zakonih je bila vidna
želja po unifikaciji in modernizaciji šolstva, ki bi ustrezalo in služilo ideji narodne enotnosti.
Temu je odgovarjala tudi zaposlitvena politika režima, ki je na mesta ministra za šolstvo
praviloma postavljal osebe, ki so podpirale centralno ureditev države in šolstva. Tako je v času
navideznega parlamentarizma v dvajsetih letih 20. stoletja, bilo na mesto ministra za šolstvo
postavljenih kar osem politikov iz vrst Radikalov ali JDS.111 Enako je veljalo tudi za kader
učiteljev, ki je med letoma 1920 in 1922 bil izpostavljen ideološkim čistkam. Učitelje, ki so bili
ocenjeni kot premalo unitaristično usmerjeni, so upokojili ali pa so jih kazensko premaknili v
bolj odmaknjene kraje Kraljevine.112
Čeprav je z vidovdansko ustavo določeno, da morajo šole moralno vzgajati in razviti občutek
civilne zavesti v duhu narodne enotnosti in verske tolerance, pa so napori politikov, da bi
poenotili šolski sistem vse do uvedbe kraljeve diktature ostali večinoma neuspešni.113
Po razglasitvi diktature 6. januarja 1929 in po sprejetju Zakona o javnem šolstvu se je v
Kraljevini Jugoslaviji začela velika reorganizacija šolstva. Zakon je določal obvezno osemletno
in brezplačno šolanje za otroke med 6. in 14. letom starosti. Modernizacija šolstva se je ujemala
z režimskim načrtom centralizacije šolskega sistema, prav tako pa je bila nujno potrebna za
načrte izgradnje jugoslovanske nacionalne zavesti. Splošno mnenje strokovnjakov je namreč
bilo, da je Jugoslavija le teritorialno združena ter da je daleč od skupne nacionalne zavesti,
pomemben korak k temu pa je višanje pismenosti med državljani.114
Poenotenje šolskega sistema in uspešno prenašanje ideje jugoslovanstva je oviralo ekonomsko
stanje Kraljevine, infrastruktura ter regionalna neenakost. Svetovna gospodarska kriza, ki je
konec dvajsetih let prizadela tudi Jugoslavijo, je občutno zmanjšala letni državni proračun, ki
je v obdobju 1929–30 znašal 14,6 milijard dinarjev, 1934–35 pa 10,3 milijarde dinarjev. Del
državnega proračuna namenjen šolstvu se je tako posledično zmanjšal, a ne tako občutno kot
celoten državni proračun. Država je vsako leto, od leta 1929 dalje, zviševala delež celotnega
državnega proračuna, ki je bil namenjen šolstvu, tako da ga je v tem obdobju zvišala s 5,59 %
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na 7,8 % leta 1934, kar pa ni pomenilo realnega porasta investicij namenjenih v šolstvo. Ob tem
so potrebe šolskega aparata v Kraljevini vsako leto naraščale. Vse večje število učencev je
pomenilo večje število učiteljev, nujne pa so bile tudi infrastrukturne investicije.115
Število učencev, dijakov in študentov, ki so obiskovali javne šole, je v obdobju med vojnama
zraslo s 658.876 v letu 1918/19 na 1.431.523 leta 1937/38. Občutno se je povečala udeleženost
v prvih štirih razredih osnovne šole, kjer je obiskanost leta 1920 bila malo večja kot 50 %, leta
1933/34 pa kar 80 %. Z zakonom predvideno obvezno osemletno osnovno šolstvo je bilo med
vojnama precej oddaljeno od resničnosti, saj je v šolskem letu 1937/38 kar 75 % osnovnih šol
ponujalo le štiriletne programe.116
Šolstvo v Kraljevini Jugoslaviji je kazalo ogromne regionalne razlike. Kraji, ki so bili do leta
1918 pod Avstro-Ogrsko, so po pismenosti in izobraženosti prebivalstva močno odstopali od
južnejših krajev, ki so bili pred združitvijo del Osmanskega imperija. Politika je tako morala
stremeti k izenačevanju ravni pismenosti po celotni državi, kar je pomenilo veliko vlaganj v
manj razvite kraje, kjer je bila pismenost najnižja in infrastruktura skoraj neobstoječa.117

Regija

Stopnja
nepismenosti (%)
Slovenija
8,8
Vojvodina
22,3
Hrvaška
32,2
Dalmacija
49,5
Srbija
65,4
Črna Gora
67
Bosna in Hercegovina
80,5
Makedonija
83,8
Kraljevina SHS
51,5
Tabela 2. Stopnja nepismenosti prebivalstva, starejšega od dvanajst let, leta 1921.118
Ob pomanjkljivi infrastrukturi in pomanjkanju izobraženega kadra, potrebnega za
edukacijo mladih državljanov, se je Kraljevina soočala tudi z neenotnim šolskim kurikulumom
in učbeniki.119 V prvih povojnih letih so po celotni Kraljevini bili v uporabi učbeniki izpred
časa prve svetovne vojne. Ti učbeniki so bili pred združitvijo v uporabi za edukacijo slovenske,
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srbske in hrvaške nacionalne zavesti, samo pokrivanje jugoslovanskega združevanja pa je bilo
le bežno ali pa ga sploh ni bilo.120
Za časa obstoja Kraljevine SHS in Jugoslavije kljub željam režima in vodilnih
strokovnjakov na področju izobraževanja, do enotnih učbenikov, ki bi bili uporabljeni po
celotni kraljevini, ni prišlo. Med razloge za neuspeh bi lahko našteli težko gospodarsko stanje
v državi, pomanjkanje politične zrelosti in stabilnosti ter neenotnost okoli ideje, do kakšne mere
naj bi bili učbeniki in kurikulum poenoteni.121
Uvedba kraljeve diktature je pomenila velik premik k tem ciljem, a vseeno ni rešila
odprtega vprašanja državnih učbenikov za osnovno šolo. Do uvedbe diktature je v Kraljevini
SHS veljalo, da Glavni odbor za izobraževanje potrjuje učbenike, ki so dovoljeni za uporabo v
kraljevini. Po uvedbi diktature je država želela pridobiti popoln nadzor nad publikacijo
učbenikov. Čeprav je bila želja vodilnih krogov, da se učbeniki poenotijo pa so prvi javni razpis
za izdajo enotnih učbenike razglasili šele leta 1935. Toda po smrti kralja Aleksandra se je stanje
v državi spremenilo in kritika učbeniške politike je obrodila sadove. Združenje jugoslovanskih
učiteljev je kritiziralo stališče, da je za gradnjo jugoslovanske narodne zavesti potrebno imeti
povsem poenotene učbenike. Celo nasprotno, njihovo stališče bi lahko označili za vključujoči
način jugoslovanstva, ki je zagovarjal vključevanje regionalnih in nacionalnih specifičnosti v
učbenike, ne njihovo izključevanje. Tako je leta 1938 ponovno sprejet zakon, da učbenike
potrjuje Glavni odbor za izobraževanje ter da so vsi sprejeti učbeniki lahko v uporabi.122
Prehajanje med vključujočim in izključujočim jugoslovanstvom se je za skupine, ki niso
spadale med tri plemena, torej med Slovence, Srbe in Hrvate praviloma kazalo kot izključujoče.
Na jugu države, manjšinam ni bilo dovoljeno odpirati osnovnih šol, ki bi poučevale v maternem
jeziku, tako, da so morali Turki, Albanci, kot tudi Makedonci obiskovati šole, kjer je pouk
potekal v srbsko-hrvaškem jeziku. Boljše pogoje so imeli na severu države, kjer so Nemci in
Madžari zaradi mirovnih pogodb imeli pravice do ustanavljanja osnovnih šol. Po ustanovitvi
Male Antante je takšno pravico dobila tudi romunska manjšina.123
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7.1.

ŠOLSKI KURIKULUM

V tem podpoglavju bom prikazal, kako so preko šolskega sistema in odkritega in
prikritega kurikuluma v obravnavanem časovnem obdobju gradili skupno nacionalno zavest.
Posebej se bomo posvetili: jeziku, zgodovini in zemljepisu.124

7.1.1. Jezik in literatura
Čeprav skupni jezik ni nujni faktor in gradnik nacionalne identitete in občutka skupnosti
pa je med podporniki jugoslovanskega nacionalnega unitarizma veljala ideja, da mora nacija,
če želi biti enotna, imeti tudi enoten jezik. V šolskem kurikulumu je bilo vidna ideološka vloga
jezika, ki je presegala zgolj opismenjevanje prebivalstva.125
Uradni jugoslovanski nacionalni jezik lahko služi kot primer institucionalizacije jezika
v nacionalistične namene. Jezik je predstavljal enega izmed najpomembnejših gradnikov
kulture, skupna kultura pa je ena izmed najpomembnejših elementov pri oblikovanju skupne
zavesti.126
Kljub temu da med strokovnjaki za edukacijo otrok in državljanov ni prišlo do skupnega
in enotnega zaključka, do katere točke naj bi bili jeziki poenoteni pa se je uveljavilo mnenje, da
je za začetek pomembno, da vsi državljani razumejo vse dialekte srbsko-hrvaško-slovenskega
državnega jezika. Srbsko-hrvaški jezik je sicer predstavljal enoten jezik, a z vrsto notranjih
razlik med hrvaškim in srbskim, med katerimi je bila vsekakor najvidnejša razlika v pisavi.
Takšno razliko so želeli rešiti z politiko enakega zastopanja obeh pisav, torej cirilice in latinice,
v šolstvu, kot tudi izven njega.127
Uradni nacionalni jezik se je v Jugoslaviji delil še na srbsko-hrvaški in slovenski jezik.
Vprašanje slovenskega jezika v Jugoslaviji se je na začetka gibalo med položajem popolne
avtonomije ali pa postopnega stapljanja v enoten srbsko-hrvaški jezik. Po razglasitvi kraljeve
diktature in s povečanjem teženj po enotnem jugoslovanskem knjižnem jeziku se je v Sloveniji
povečal odpor do takšnih idej, ki so bile razglašene za krinko srbsko-hrvaške kulturne
hegemonije. Leta 1935, ko je režimski načrt integralnega jugoslovanstva že popustil, so
slovenske intelektualne elite sprejele tako nalogo ohranitve slovenskega jezika kot tudi kulturne
avtonomije.128
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Učenje srbsko-hrvaškega jezika se je začelo že v prvem razredu osnovne šole. Za učence
izven ozemelj, kjer sta bila srbski ali hrvaški jezik materni, se je učenje uradnega jezika
stopnjevalo vsako leto, tako da je poučevanje v šoli sprva potekalo v jeziku okolja, kasneje pa
v srbo-hrvaščini. Podobno je bilo tudi za učenje pisave. Učenci so se v prvem šolskem letu učili
pisave okolja, v drugem razredu pa so začeli z učenjem druge pisave. Tako so se učenci že v
osnovni šoli učili obeh pisavi, ki sta v uporabi, tako cirilice kot tudi latinice.129
Ob teh priznanih razlikah v jeziku pa je bilo pomembno še vprašanje makedonskega
jezika. Če je med politiki obstajalo mnenje o distinktivnem knjižnem slovenskem jeziku znotraj
jugoslovanske nacije je makedonski jezik večina politikov smatrala kot južni dialekt srbskega
in mu niso priznavali jezikovne posebnosti, Makedonija pa je bila integralni del Srbije in srbske
politike. Makedonski jezik se v uradnem kurikulumu ne omenja, a je bilo načrtovano, da se
preko srbskega jezika vključi v enoten uradni jezik. Takšna politika se je zaradi nemočnega
državnega aparata in pomanjkanja izobraženega kadra izkazala za neuspešno in neučinkovito.
Srbo-hrvaščina je kljub vsem represivnim prijemom državnega aparata ostala omejena le na
uradne ustanove, od začetka tridesetih let pa se je zaradi vpliva makedonskih študentov in
organizacij začela raba makedonščine širiti, sam makedonski jezik pa je postal eden izmed
glavnih povezovalcev nastajajoče makedonske nacionalne identitete.130
Jezik pa ni nujni pogoj za skupno nacionalno identifikacijo in sam po sebi ni izključujoč.
Kot primer bi lahko vzeli Katalonce in Baske znotraj Španije. V Kataloniji se za Katalonce
opredeljuje malo manj kot 10 odstotkov prebivalcev, čeprav jih kar 96 odstotkov razume
katalonski jezik in ga večina tudi uporablja. Nasprotno temu se skoraj 45 odstotkov Baskov
identificira zgolj za Baske, a le ena četrtina prebivalcev govori baskovski jezik. Vidimo lahko,
da pritiski centralnih državnih organov po unifikaciji kulture in jezika, kljub navideznem
uspehu, še zmeraj ne zagotavljajo resničnega uspeha. Na španskem primeru je razvidno, da
čeprav občutno več Kataloncev uporablja in razume svoj materni jezik, pa so v primerjavi z
Baski, bolj skloni k večplastni identiteti in priznavanju tudi španske nacionalne identitete.131
Tako se je neuspeh centralnih organov Jugoslavije, da bi vzpostavile uniformen knjižni
nacionalni jezik, vsaj delno izkazal kot uspešen za ustvarjane kulturne jugoslovanske zavesti.
Takšne vzorce lahko zasledimo med Slovenci, Srbi in Hrvati, ki so jim priznane specifične
jezikovne lastnosti. Ideja jugoslovanstva in jugoslovanskega jezika se je v šolskem sistemu in
različnih učbenikih kazala kot nadnacionalna in vključujoča ter bi jo lahko primerjali s
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španskim primerom, kjer je večina različnih etničnih po dolgoletnih naporih centralnih vladinih
naporov sprejela večplastnost nacionalne identitete.132

7.1.2. Zgodovina in geografija
Ob poučevanju jezika, ki je eden izmed glavnih simbolov kulture, je za ustvarjanje
naroda pomemben tudi občutek skupne zgodovine. Tega so se zavedali tudi pisci šolskega
kurikuluma, a je pred njimi bil zaradi že uveljavljenih nacionalnih identitet večine narodov,
težak proces poenotenja zgodovine. Njihove poskuse je še dodatno oteževala zgolj kratkotrajna
vključenost otrok v šolski sistem.133
Čeprav so bile ideje o povezanosti med južnoslovanskimi narodov že prisotne v
zgodovinopisju pred prvo svetovno vojno, pa je bilo le-to bolj usmerjeno k krepitvi lastnih
nacionalnih identitet. Skupno zgodovino je bilo potrebno šele »izmisliti«. Potrebno je bilo
izbrati med zgodovinskimi momenti, ki so bili skupni vsem trem državotvornim narodom, tiste,
ki pa so predstavljali izključno nacionalne zgodovine, pa potisniti v ozadje.134
Podobno problematiko so imeli pisci zemljepisnih učbenikov in učitelji geografije. Med
strokovnjaki, zadolženimi za šolski kurikulum je potekal diskusija, ali naj se pouk geografije
osredotoči na zgodovinske regije ali pa na nevtralne, ki bi bile nepovezane s partikularnimi
nacionalnimi identitetami. Odločitev, ki so jo sprejeli je bila kompromisna. Tako je prvo
srečanje učencev z geografijo potekalo na regionalni ravni, obravnavani teritoriji pa so se v
veliki meri prekrivali z zgodovinskimi, čeprav so se le-ti imenovali po naravnih značilnostih.
Tudi po uvedbi kraljeve diktature in s tem tudi razdelitve Kraljevine na banovine ni prišlo do
velikih sprememb. Banovine naj bi se sicer izbrisale vse plemenske identitete, a se v resnici
niso povsem odrekle zgodovinskim regionalnim strukturam. Tako se je Dravska banovina
ujemala z mejami slovenskega naroda, edina povsem razkosana pa je bila Bosna in
Hercegovina.135
Banovine naj bi ponujale novo možnost za integracijo in nevtralizacijo partikularnih
identitet znotraj enotne jugoslovanske, temu pa je sledil tudi šolski načrt. Ker je večina učencev
šolski sistem zapustila po štirih letih osnovnega šolanja, se je temu moral prilagoditi tudi šolski
kurikulum. Učenje geografije se je začelo v tretjem razredu osnovne šole, učenci pa so se prvo
učili o neposredni bližini in geografski regiji, v četrtem razredu pa so obravnavali Jugoslavijo
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kot celoto. Učenje geografije se je kazalo kot sintetično in neizključujoče, drugače pa je bilo s
poukom zgodovine.136
Zgodovina se je enko kot geografija začela poučevati že v tretjem razredu osnovne šole,
za razliko od pouka geografije pa je bila zelo izključujoča za narode, ki niso predstavljali treh
plemen. Kot smo videli že prej, je šolski načrt za predmet zgodovine predvideval stapljanje
zgodovin različnih plemen in poudarjanja skupnih delov zgodovine, srbska zgodovina pa je
zaradi političnega vpliva Srbije predstavljala temelj okoli katerega se je gradila jugoslovanska
zgodovina. Takšen vpliv je najbolj očiten pri izbiri desetih najpomembnejših zgodovinskih oseb
v šolskih učbenikih. Med desetimi zgodovinskimi osebnostmi sta dva hrvaškega porekla, nihče
pa ne izhaja iz izključno iz slovenske, črnogorske, makedonske ali muslimanske skupnosti.137
Iz primerov poučevanja jezika, zgodovinopisja in zemljepisa v osnovnih šolah lahko
opazimo različne pristope k ustvarjanju jugoslovanske nacionalne zavesti. Te razlike so
posledica diskrepance med željami politikov po integralnem jugoslovanstvu in realnostjo
šolskega sistema. Ta se je v določeni meri zaradi pomanjkanja financ in nadzora, a tudi zaradi
ideoloških prepričanj nekaterih piscev kurikuluma izkazal za sintetičnega in zmožnega vključiti
fluidne in dinamične identitete, ki so obstajale v etnično pisani Kraljevini. Kljub temu pa se je
za vključujočega večinoma veljal le za Srbe, Hrvate in Slovence, medtem ko so Makedonci,
Črnogorci in Muslimani potisnjeni skoraj v red z manjšinami, ki so bile povsem izrinjene iz
sodelovanja pri konstrukciji jugoslovanskega naroda. Nevključevanje njihovih kulturnih,
jezikovnih in zgodovinskih specifičnosti v šolski sistem, je imelo za posledico neprivlačnost
jugoslovanske ideje, za te etnične skupine.138
Vseeno pa lahko vidimo pozitivne lastnosti vsaj pri Srbih, Hrvatih in Slovencih, pri
katerih se je v takšnih razmerah lahko razvijala večplastna nacionalna identiteta. Priznavanje in
učenje partikularnih nacionalnih identitet je vsaj v učbenikih in šolskem programu lahko
obstajalo skupaj s krovno državno jugoslovansko narodno zavestjo.139
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8. OBDOBJE OD
DIKTATURE

VIDOVDANSKE

USTAVE

DO

UVEDBE

Obdobje med razglasitvijo Vidovdanske ustave 28. junija 1921 in razglasitvijo kraljeve
diktature 6. januarja1929 lahko označujemo kot obdobje navideznega parlamentarizma. V tem
obdobju so v Kraljevini SHS delovale stranke, ki bi jih lahko večinoma ideološko razdelili med
dva tabora, med centraliste in federaliste. Stranke so imele tudi svoje ciljne skupine, ki so
temeljile na regionalni ali nacionalni pripadnosti.140
Ideologija, ki je v tem obdobju prevladovala, je ideologija nacionalnega unitarizma, kot
najbolj pomembna zagovornica te ideologije pa je bila Jugoslovanska demokratska stranka.
JDS je bila ob komunistih edina stranka, ki je imela v času pred diktaturo podporo volivcev po
celotni kraljevini. Leta 1924 je v stranki prišlo do frakcij dveh usmeritev, kar je pripeljalo do
delitve stranke. JDS se je razdelila med zmerne zagovornike poti med kulturno unifikacijo in
decentralizacijo uprave pod Ljubomirom Davidovićem in med stroge nasprotnike
decentralizacije pod Svetozarjem Pribičevićem, ki je ustanovil Samostalno demokratsko
stranko.141
Kulturno unifikacijo in centralistično administrativno ureditev so zagovarjali tudi v
Narodni radikalni stranki, ki je sestavljala kar 21 od 24 vlad v dvajsetih letih 20. stoletja.
Radikali so se praviloma povezovali z JDS, leta 1924 tudi s SDS, presenetljivo pa julija 1925 s
Hrvatsko kmečko stranko, pod vodstvom Stjepana Radića.142
Ta je predstavljal najpomembnejšo opozicijsko figuro v Kraljevini SHS. Bil je voditelj
Hrvaške republikanske kmečke stranke, ki je do leta 1925 odbijala sodelovanje v parlamentu in
sprejetje Vidovdanske ustave. Po volitvah leta 1925 se je HRKS odrekla republikanske ideje
ter je sprejela ime Hrvaška kmečka stranka, sprejela Karađorđeviće kot kralje in ustavo ter tudi
povabilo radikalov, da z njimi ustvarijo vlado. Zaradi splošnega nezaupanja in nestabilnosti je
ta koalicija januarja 1927 razpadla. Po razpadu koalicije z radikali, se je Radić obrnil k
Pribičeviću in skupaj sta ustanovila dokaj nenavadno koalicijo, ki se je imenovala Kmečkodemokratska koalicija in je v naslednjih letih predstavljala najresnejšo opozicijo srbskim
radikalom, ki so koalicijo sklenili z Jugoslovansko muslimansko organizacijo in Slovensko
ljudsko stranko.143
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Nestabilna in napeta politična situacija, ki je temeljila na zagovarjanju nacionalnih
interesov je vrhunec dosegla 20.6.1928, ko je v narodni skupščini prišlo do streljanja. Puniša
Račič, poslanec NRS je ustrelil pet poslancev, zaradi strelnih ran pa so umrli trije, med njimi
tudi Stjepan Radić. Država je razglasila izredno stanje, ki pa se ja končalo z državnim udarom
in uvedbo kraljeve diktature 6. januarja 1929.144

9. OBDOBJE OD DIKTATURE DO LETA 1935
Državni udar in uvedba diktature kralja Aleksandra Karađorđevića lahko označimo kot
posledico notranjih nestabilnih razmer ter kot tudi del širšega političnega dogajanja v Evropi.
Na začetku tridesetih let 20. stoletja je po celotni Evropi prišlo do zatona parlamentarnih in
liberalnih demokracij. Kot tudi drugod po Evropi, se je tudi v Jugoslaviji kralj predstavljal kot
odgovorni voditelj, katerega moralna dolžnost je zaščita naroda.145

9.1.

OD UVEDBE DIKTATURE DO OKTROIRANE USTAVE

Po prevzemu oblasti je kralj Aleksander Karađorđević razpustil parlament, razveljavil
ustavo in imenoval neparlamentarno vlado, ki je bila odgovorna samo njemu.146
Ureditev države je za čas kraljeve diktature bila v popolnosti podrejena ideologiji
integralnega jugoslovanstva in krepitvi centralne administracije. Kralj je z vrsto zakonov želel
prekiniti povezavo s politično in plemensko ureditvijo kraljevine izpred leta 1929.147
Eden najpomembnejših zakonov je bil Zakon o nazivu in razdelitvi Kraljevine na
upravna območja. S tem zakonom se je Kraljevina SHS preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo,
kar je predstavljalo simboličen premik od države treh plemen v državo z unitaristično
nacionalno identiteto. Še pomembnejši del tega zakona je bila administrativna preureditev
Kraljevine. Namesto 33 upravnih enot, je bila z novim zakonom država preurejena v Banovine.
Jugoslavijo je sestavljalo 9 banovin in posebna upravna enota, v katero so sodili Beograd,
Zemun in Pančevo.148
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Zemljevid 2. Banovine v Kraljevini Jugoslaviji.149

Banovine naj bi racionalizirale jugoslovansko administracijo in izbrisale plemenske
identitete. Prav tako naj bi služile decentralizaciji državne oblasti, a se takšna pričakovanja niso
uresničila. Kralj je namreč na mesta banov postavil sebi in centralistični ureditvi lojalne osebe,
ki so v večini že bile politično aktivne v Kraljevini SHS pred letom 1929.150 Čeprav naj bi
uvedba diktature pomenila prelom s političnim dogajanjem pred letom 1929, pa je kraljevo
postavljanje banov in ministrov kazalo kontinuiteto s parlamentarnim obdobjem.151
Propagirana depolitizacija in izkoreninjanje korupcije sta se v veliki meri pokazali za laž.
Depolitizacija, ki naj bi pomenila odstranjevanje politikov, ki niso izpolnjevali profesionalnih
meril, se je v resnici izkazala kot odstranjevanje političnih nasprotnikov. Podobno se je zgodilo
z bojem proti korupciji. Kljub zakonom, ki naj bi omejevali korupcijo in kaznovali vse državne
uradnike, ki bi bili v njo umešani pa so bili rezultati takšne politike omejeni.152
Banovine so bile v času diktature pod močnim centralnim vplivom režima, ki pa je
vztrajal pri tem, da so banovine znak decentralizacije državne moči. Ban je za potrebe
upravljanja sodeloval s Kraljevsko bansko upravo, ki mu je bila direktno podrejena. Banska
uprava je bila sestavljena iz sedmih oddelkov, sestavljali pa so jo oddelek za splošne zadeve,
upravni oddelek, oddelki za kmetijstvo, izobraževanje, tehniko, socialno politiko in narodno
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zdravje ter finančni oddelek. K banovinam, ki so tak oddelek potrebovale, je bil dodan še
Oddelek za trgovino, obrt in razvoj. Upravo banovin je sestavljal tudi Banski svet, ki naj bi ga
v teoriji sestavljalo 20–30 strokovnjakov in cenjenih posameznikov, ki bi služili kot banov
posvetovalni organ. Do takega položaja in vpliva Banskega sveta ni prišlo in je služil le kot
mesto pogovora in simbolnega socialnega statusa.153
Nova administrativna ureditev države naj bi presekale povezavo med zgodovinskimi in
etničnimi ločitvami, ki so v preteklosti ločevale etnije znotraj Jugoslavije, prav tako pa je takšna
politika vidna v dodelitvi imen banovin. Vse banovine so se imenovale po rekah, z izjemo
Primorske banovine, ki je imela sedež v Splitu.154 Čeprav naj bi banovine bile upravno
nepovezane z zgodovino, geografskimi in etnografskimi načeli ter naj bi spodbujale
decentralizacijo, pa je težko verjeti, da je večinska zastopanost Srbov v kar 6 od 9 banovin
naključna. Dve banovini sta bili večinsko hrvaški, v Dravski banovini pa so večinsko
prebivalstvo predstavljali Slovenci. Muslimani, kljub temu da so imeli večino v Bosni in
Hercegovini in Sandžaku, niso predstavljali večine niti v eni izmed banovin. Takšna delitev
upravnih enot je požela veliko kritik na račun zamejitve banovin po načelih političnih interesov
srbskih politikov in dvora.155
Novi režim je zakonsko prepovedal vse politične stranke in organizacije, ki so bile
utemeljene na religijskih ali plemenskih elementih, takšna odločitev pa je bila nadgrajena še z
Zakonom o časopisih, ki je prepovedal publikacije, ki bi lahko na kakršen koli način spodbujale
etnično ali religiozno neenotnost.156 Decembra leta 1929 je vlada sklenila, da bo v boju za
kulturno identiteto podprla Sokolsko gibanje, ki bo prenašal jugoslovansko ideologijo med
množice. Odločili so se, da bodo vsa sokolska gibanja, združili v Unijo Sokolov Kraljevine
Jugoslavije, samo gibanje pa je postalo eden izmed najpomembnejših ideoloških aparatov
države.157
Kralj in novi režim sta v začetnem obdobju pridobila tako simpatije in odobravanje
zunanjih velikih sil, kot tudi notranjo podporo.158 Ta podpora je po prvih mesecih začela
plahneti. V državi so se čutile posledice svetovne gospodarske krize, režim pa ni ponudil
konkretnih rešitev na področjih reševanja socialnih in gospodarskih težav, tako da se je proti
diktaturi vzpostavilo negativno mnenje.159
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9.2.

OD OKTROIRANE USTAVE DO ATENTATA

Prav tako so narasli pritiski Francije in Velike Britanije, ki so ob pogostih
demonstracijah znotraj države kralja prisilili, da izda novo ustavo, kar se je zgodilo 3. septembra
1931. Nova oktroirana ustava države je služila kot krinka za povečanje kraljeve moči in vpliva
na vlado in dvodomno Narodno predstavništvo.160
Režim je želel pridobiti legitimacijo med prebivalstvom zato so bile 8. novembra 1931
razpisane volitve, ki so bile javne in ustne, na njih pa je nastopila le Jugoslovanska radikalna
kmečka stranka, saj HKS ni pridobila dovolj podpisov iz vseh volilnih okrajev in posledično ni
izpolnjevala pogojev za sodelovanje. Pomembna sprememba v volilnem sistemu je bila še ta,
da je lista, ki je pridobila relativno večino, posledično dobila dve tretjine poslanskih
mandatov.161
Po zmagi na volitvah so predstavniki vlade v naslednjih letih opravljali vlogo
popularizacije stranke in režima po celotni državi. Na mitingih so prenašali ideje o lojalnosti
kroni, nacionalni enotnosti in kolektivnem patriotizmu, resničnih ekonomskih težav pa skoraj
niso omenjali.162
Prvi so javno nezadovoljstvo nad novim režimom izrazili študentje in profesorji na
univerzah v Beogradu, Zagrebu in Ljubljani, protesti pa so prerasli v incidente po celotni
kraljevini. Nezadovoljstvo z diktaturo so tradicionalne meščanske stranke prikazale že pred
volitvami, ko so pozivale državljane k bojkotu volitev, po volitvah pa so leta 1932 svoje
pritožbe pretvorile v obliko punktacij. Prve Punktacije so bile izdane v Zagrebu 7. novembra
1932, v njih pa so hrvaški politiki zahtevali vrnitev stanja v čas pred sprejetjem diktature.
Kritizirali so povečanje srbske hegemonije po letu 1929, prav tako pa tudi zmanjšanje civilne
in politična svobode.163 Zagrebškim punktacijam so sledile podobne zahteve starih meščanskih
strank po celotni Jugoslaviji. Stranke so obsojale diktaturo in zahtevale parlamentarizem,
vendar so bile punktacije med seboj nepovezane. Vse so zagovarjale princip narodne
suverenosti, a so bile ideološko razbite, kar se tiče vprašanja administrativne ureditve države in
vprašanja ostalih ne-državotvornih narodov.164
Režim je vztrajal pri integralnem Jugoslovanstvu in je vodil aktivno vlogo pri izvajanju
tega, saj ga je dojemal kot ključnega za uspeh Kraljevine Jugoslavije. Ob izobrazbi, državnih
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simbolih, jeziku in izgradnji kulture se je režim trudil voditi nad državljani nadzor, ki je zahteval
aktivno participacijo v izgradnji nacije.165
9.2.1. Državni nadzor
Jugoslovanske elite so se pri nadzoru nad prebivalstvom naslonile na sovjetski model
proaktivnega nadzora. Takšen prijem naj bi opravljal funkcijo nadzora a tudi spremembe
zavesti prebivalstva iz plemenskih identitet v idejo integralnega jugoslovanstva. Po uvedbi
diktature so elite v Jugoslaviji zahtevala aktivno sodelovanje državljanov v kulturnih in
političnih organizacijah, ki so zagovarjale idejo jugoslovanstva. Težavo na poti do takšnega
totalitarnega nadzora je predstavljala tehnološka zaostalost Jugoslavije, ki ni doživela masivne
modernizacije kot recimo Sovjetska zveza.166
Čeprav se je nadzor nad državljani začel že ob ustanovitvi skupne države in je leta 1921
z Zakonom o zaščiti javne varnosti in reda v državi pridobil pravno osnovo za boj proti
političnim in ideološkim nasprotnikom, se je državni aparat bistveno okrepil šele po uvedbi
kraljeve diktature.167
Čeprav so metode nadzora pred in po uvedbi diktature ostale podobne, se je spremenil
cilj, ki je po 6. januarju 1929 vključeval ob državni varnosti, teritorialni integriteti in nadzoru
nad politiki tudi ideološki aspekt. Tako sta po uvedbi diktature državni nadzorni aparat in
sodstvo predstavljala najpomembnejši instituciji za širjenje ideje integralnega jugoslovanstva
od zgoraj. Pomembnega pomena so bili tudi mediji, med njimi najpomembnejša časopis in
radio. Nad njimi je režim vršil nadzor in jih podredil ciljem nacionalne enotnosti in varnosti
preko Centralnega presbiroja za občo državno obveščevalno službo. Presbiro je bil zadolžen za
cenzuro novic in za prenos ideologije iz centralne vlade med državljane, takšna naloga pa se je
pokazala za težavno. Državna ideologija se je preko medijev širila med prebivalce Kraljevine
zelo neenakomerno, razlogi za to pa so bili v samem jedru težav, torej v izraziti socialni in
ekonomski neenakosti v Jugoslaviji. Stopnja pismenosti v manj razvitih delih države, kot tudi
kupna moč prebivalstva, je vsekakor vplivala na razširjenost radijev in branosti časopisov po
bolj agrarnih delih države.168
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Nadzor nad državljani so ob Centralnem presbiroju opravljali tudi ostali državni
uslužbenci, vojaški oficirji, kot tudi navadni prebivalci.169 Ti so pogosto zlorabljali takšno
stanje v državi ter ga uporabljali za reševanje osebnih sporov.170
Ko govorimo o nadzoru državljanov v medvojni Jugoslaviji, moramo upoštevati, da so
bile metode, ki so jih uporabljali v veliki meri primitivne in da je bil delež državnega budžeta
namenjenega represivnim in nadzornim aparatom omejen zaradi gospodarske krize, ki je pestila
Evropo na koncu dvajsetih let 20. stoletja. Profesionalnost in racionalnost oseb, ki so izvajale
nadzor, posebej na lokalni ravni je bila v veliki meri vprašljiva.171

10. OD ATENTATA DO ZAČETKA DRUGE SVETOVNE VOJNE
9. oktobra 1934 je v Marseillu ubit kralj Aleksander Karađorđević. Atentat nanj so
izvršili ustaši in člani VMRO, pri organizaciji atentata pa je pomagala tudi italijanska tajna
policija. Po smrti kralja so mnogi pričakovali razpad Jugoslavije, vendar do tega ni prišlo.
Kralja je nasledil njegov sin Peter II. Karađorđević, ker pa je bil še mladoleten, je namesto njega
vladarske dolžnosti opravljalo tričlansko namestništvo z regentom Pavlom Karađorđevićem na
čelu. Namestništvo je z začetka izvajalo bistveno nespremenjeno zunanjo in notranjo državno
politiko, a je smrt kralja Aleksandra vseeno pospešila opuščanje diktature.172
Zaradi pritiska zunanjih sil so v Jugoslaviji morali obnoviti dejavnost meščanskih strank.
Namestništvo je imenovalo vlado Bogoljuba Jevtića, njegova zadolžitev pa je bila pridobiti
opozicijske meščanske stranke za sodelovanje na osnovi vsiljene ustave iz leta 1931. Volitve
so bile razglašene 5. maja 1935, na njih pa je vlada skromno premagala opozicijo z Vladkom
Mačkom na čelu. Vlada je že mesec po volitvah padla, Jevtića pa je zamenjal radikal Milan
Stojadinović, ki je stopil v koalicijo, ki so jo sestavljali radikali, JMO in SLS. Nova stranka se
je imenovala Jugoslovanska radikalna zajednica.173
V taki obliki je stranka skromno zmagala na volitvah leta 1938, a je zaradi majhne
podpore Stojadinovića februarja 1939 zamenjal Dragiša Cvetković. Njegova glavna naloga je
bila rešitev hrvaškega vprašanja. Cvetković in Maček sta 26. avgusta 1939 sklenila dogovor, ki
je ustanovil Banovino Hrvaško, tako da so združili Savsko in Primorsko Banovino, pridruženi
pa so bili še deli Bosne in Hercegovine. Banovina je po zakonu dobila relativno notranjo
169
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avtonomijo, HSS pa je s sprejetjem sporazuma Cvetković–Maček vstopila v vlado. Čeprav so
sporazum želeli prikazati kot začetek federalizacije, pa je v resnici šlo za delitev oblasti, ki je
odprla še vrsto novih upravnih in nacionalnih vprašanj.174
Reševanje hrvaškega vprašanja je posledično privedlo k diskusiji o drugih odprtih
nacionalnih vprašanjih. Takoj po razglasitvi hrvaške banovine so se oglasili slovenski politiki,
ki so postavili enake zahteve za rešitev slovenskega vprašanja. Prav tako so po letu 1939 tudi
Srbi začeli bolj resno razmišljati o posebnosti srbske nacionalne identitete, jugoslovanstvo pa
so začeli enačiti z racionalnim konceptom.175
Še bolj zanimive so bile zahteve skupin, ki niso spadale v tri plemena. JMO je pod
Džaferom Kulenićem zahteval ustanovitev Bosanske banovine, to pa je pripeljalo do Gibanja
za avtonomijo Bosne in Hercegovine, ki je slonel na zgodovinski specifičnosti in centralni
poziciji bosanskih muslimanov v Bosni in Hercegovini. Prav tako je tudi opozicija v Makedoniji
in Črni Gori zahtevala federativno preureditev države, a so bile zahteve po avtonomni
nacionalni identiteti drugačne. Makedonci so zahtevali avtonomijo na osnovi distinktivne
nacionalne identitete, v Črni Gori pa je del prebivalstva priznaval pripadnost srbski nacionalni
identiteti, del pa je predstavljal Črnogorce kot specifično nacijo.176
Obdobje resnične nestabilnosti, ki se je začelo leta 1939 in je trajalo vse do konca druge
svetovne se je kazalo tako v zunanji kot notranji politiki. Jugoslavija ni bila zmožna reševati
notranjih socialnih kot tudi nacionalnih vprašanj. Leta 1939 in 1940 sta izbruhnila dva
stavkovna vala, ki ju je država zadušila z uporabo nasilja in celo strelnega orožja. Takšno stanje
je privedlo do opustitve parlamentarnega življenja, vlada pa se je z ostrimi ukrepi lotila dušenja
opozicije in socialističnih sindikatov.177
Nezadovoljstvo v državi je ustvarjalo tudi postopno naslanjanje na fašistične države in
nestabilni odnosi med sosednjimi državami. Po kraljevi smrti je prišlo do postopnega odmika
od tradicionalnih zavezništev in naslanjanja na Nemčijo, ki je postala eden od najpomembnejših
ekonomskih partnerjev Kraljevine Jugoslavije. V razmerah nemške ekspanzije se je knez Pavle
25. marca 1941 sestal s Hitlerjem in v upanju, da se bo Jugoslavija s sklenitvijo pakta z Nemčijo
izognila vojni tudi podpisal pristop k trojnemu paktu. Priključitev Jugoslavije k trojnem paktu
je izzvalo velike demonstracije in vojaški puč, ki ga je izvedla skupina oficirjev z generaloma
Borivojem Milkovićem in Dušanom Simovićem na čelu. Po državnem udaru so kralja Petra II.
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razglasili za polnoletnega in sestavili vlado, ki pa podobno kot predhodne vlade ni uspela
preseči frakcij znotraj vlade in je ponuditi rešitev za težavno zunanjo in notranjo stanje države.
V takšnem političnem duhu neenotnosti je Jugoslavija 6. aprila 1941 pričakala napad
Nemčije.178 Leta vojskovanja in politične razkosanosti so pod vplivom fašističnih in
nacionalističnih ideologij prispevala k izbruhu medetničnih in nacionalnih konfliktov, ki so tleli
že za časa obstoja Kraljevine Jugoslavije.179
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11. ZAKLJUČEK
Raziskovalci medvojne Jugoslavije si niso enotni o vzrokih njenega razpada, kot tudi o
neuspehu izgradnje enotne jugoslovanske narodne identitete.
Ena izmed takšnih je ideja, da je izgradnja jugoslovanskega naroda bila že z začetka
nemogoča in obsojena na propad. Hrvaški zgodovinar Ivo Banac je vzpostavil teorijo, da so vsa
tri narodotvorna plemena imela že popolnoma oblikovano narodno identiteto, prav tako pa so
se tudi ostale etnične skupnosti zavzemale za izgradnjo lastnih nacionalnih identitet. Res je, da
so že vzpostavljene nacionalne in etnične identitete oteževale vzpostavljanje uniformne
nacionalne zavesti, a ima teorija Ive Banaca ključno pomanjkljivost. Identiteta posameznika in
skupnosti ni nujno izključujoča ter je lahko večplastna. Obstoj partikularnih nacionalnih
identitet ni problematičen in lahko obstaja pod krovno državno narodno identiteto, a le, če
politiki in vladajoče elite sprejmejo takšno politiko.
Nasprotno temu so se vodilni jugoslovanski politiki in misleci nacionalizma odločili za
poenotenja naroda z metodami unitarizma, ki so po uvedbi kraljeve diktature postale še bolj
nasilne in izključujoče. Ideji o unitarističnem in integralnem jugoslovanstvu sta bili v tesni
povezavi z željami kralja in njegovih sodelavcev, da bi državo uredili po načelih centralizma.
Centralistična ureditev držav je bila v obdobju po prvi svetovni vojni med evropskimi
državami najbolj razširjena oblika urejanja oblasti. Na odločitev, da bo država centralistično
urejena, je vplivalo tako razmerje moči med Kraljevino Srbijo in Državo SHS kot tudi siceršnje
(socio-ekonomske, družbeno-vrednostne itd.) razlike med državama ob združitvi.
Ob združitvi je bila Kraljevina SHS socialno, kulturno, pravno in gospodarsko skoraj
nepredstavljivo različna. Razlike med razvitimi severnimi kraji, ki so se razvijali pod
Habsburžani in južnimi kraji, kjer je bilo čutiti vpliv Osmanskega imperija, so nujno zahtevale
močno in aktivno vlogo države, ki bi državni prostor poenotila. Državni organi so morali uvesti
enotno valuto, poenotiti pravne sisteme, kot tudi davčne stopnje, ki so se ravno zaradi
zgodovinske vključenosti pokrajin v različne državne strukture močno razlikovali. Takšna
razdrobljenost države je predstavljala težave, a tudi možnosti, ki so jih najbolje izkoristili
zagovorniki centralizma, ki so tako še dodatno krepili svojo moč. Izkoriščanje ekonomske in
politične moči se je najbolj manifestiralo pri vprašanju davkov, kar je izzvalo tudi največ
političnih sporov in je predstavljalo eno izmed glavnih točk pri politični mobilizaciji etničnih
skupin. Politične stranke so se za časa Kraljevine SHS praviloma orientirale na podlagi etničnih
skupnosti in so svoje volivce pridobivale v veliki meri na osnovi etnične anksioznosti.
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Država je bila kulturni mozaik mnogih etničnih skupin, ki so bile različno politično
organizirane. Jezikovna, religiozna in kulturna neenotnost Kraljevine je predstavljala nalogo za
podpornike integralnega jugoslovanstva, ki so želeli poenotiti kulturo in ustvariti skupne
državne simbole. Kot najbolj pomemben mehanizem za uresničevanje svojih ciljev so videli
šolski sistem. S centralizacijo šolskega sistema in poenotenjem kurikuluma so želeli ustvariti
nove generacije zavednih Jugoslovanov. Kljub takšnim namenom pa so načrti za enotni šolski
učni načrt ostali pogosto zgolj na ravni idej, ki zaradi gospodarskega stanja države niso bile
izpeljane v željenem obsegu. Ravno neuspeh državnih organov, da bi vzpostavili enoten učni
načrt, kažejo učinkovanje obstoja partikularnih nacionalnih identitet pod krovno državno
identiteto. Sledi tega vidimo v pouku geografije in učenju jezika, ki sta do določene mere
upoštevala nacionalne in pokrajinske specifičnosti, a sta jih umeščala v državni okvir. Toda
možen uspeh takšnih kompromisnih rešitev je zaradi kratkotrajne vključenosti učencev v
šolskem sistemu kot tudi zaradi izključujoče usmerjenosti do ne-narodotvornih etničnih skupin,
zelo omejen in težko izmerljiv.
Z ideološkimi prijemi je državna oblast želela ustvariti Jugoslovane z represivnimi
aparati države, ki so se izkazali za močno nepriljubljene in so med državljani prebujali skeptike,
namesto da bi zbujale zainteresiranost za idejo. Izključujoče metode ustvarjanja uniformne
nacionalne zavesti so bile neproduktivne in so imele nasprotne učinke. Jugoslovanskim
politikom ni uspelo ustvariti sintetične oblike jugoslovanstva, ki bi se pokazala bolj privlačno
in ne tako izključujoče.
Z diplomskim delom sem želel predstaviti eno izmed možnih interpretacij
kompleksnega obdobja obstoja Jugoslavije v času med dvema svetovnima vojnama. Obstoja
Kraljevine ne moremo obravnavati brez upoštevanja časovnega in prostorskega konteksta, v
katerem se je ta formirala in obstajala. Zaradi večetnične strukture je nujno obravnavanje
socioloških dognanj, ki dodajo novo dimenzijo in pojasnijo nekatere zgodovinske procese ter
tako obogatijo ugotovitve. Pri obravnavanju narodov in nacionalizma je relevantno tudi
upoštevanje ugotovitev socialne psihologije, antropologije in drugih ved, da bi se dokopali do
še podrobnejših in jasnejših vpogledov v razvoj, delovanje, kolektivne motivacije in aspiracije
zgodovinskih družb.
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