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као 

изашао је по-

1945. године, 
странке Милана 

листа ВИДИМО да се 

као политички лист", 

излази свакюг четвртк:а. На жалост, 

данас не можемо да утврдимо у 

коликом је тиражу излазио лист, до-

кументи унутрашњих 

слова нису приступачни за истраживање~ 

Можемо само да се слу-

жимо паушалним 

рао унутрашњост 

али главни центар 

где 

лист не прихвата тековине 

дилачке Такав је био и 

родни глас 

је покренула 20. у-

дова С. уредништвом Ивана 

после 

и омаловажавања репу-

бликанске сељачи:е с-гранк:е 

по овом било легитимно ни 0-

влашhено да предста,вља странку.1 

од 

нижих 

осло

је да послужи 

UUUutfu(L~ zрада be'ozp~oa 

%'Њ.ххv 

и ути-

хрват-

сюим сељаштвом. Што рат ближио кра-

утолиню су присталице Мачека ра-

Ј.овановиhа види 

се да ј е он очекивао да се одоtЈРИ изда

Наиме, 

, као гласило 

сељачке странке, ће се сав 

задатке ЈНОФ-а".З 

а 

снага 

у оквиру испуњавања 

зума Тита са Иваном 

су признаља 

Национални комитет 

и краљевске владе споразумели 
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су се 16. а у складу и разноврсни политички 

да у овом тренутку живот, мада то изричито каже, као ни 

и заоштравати пи- цитирана односно 

тање краља 

представља сметњу 

не споразум од 1. 

Националног 

род после ОС.ЛОIЈОЈ'1еlъа 

башиliа обавезала се да изда деклараци-

у ве: признати националне и 

демократске те:к:овине од наро-

у току њихове трогодишње 

су постављени темељи де-

комитета осло

као његовог извршног 

органа; ... в) упути позив целом народу да 
се све борбене снаге 

ослободила чком 

ни На основу 

1944. краљевска 
ћа 

одржања унутрашњег мира и 

народне помоћи ослободи-

лачке док 

ствено n:редставништво земље 

ће нарочито на окуп-

љању и свих демократских 

снага у земљи у циљ у што осло

и његових пома-

гача. 

да се 0-

што 

и приступио мирном 

обнови земље. 

унутрашњег 

демократске и 

организоване слободном во

народа ... "6 

што се види, екс

плицитно говори о демократском поретку, 

имплицитно 

358 

кључен маршала Јосипа 

та председника избегличке 

владе И. Бео-

граду, придржавање 

начела "уставности" како 

у демократском свету. 

следеће: 

то 

сваком roopaKY и од сваке стране 
поштована, у погледу унутрашње 

државне 

облика владавине, и стога ста

новишту придржавати се темељних И оп-

начела оне уставности је 

ствена свим истинским демократским др

жавама ... "7 

споразум су 

се говори 

и удруживања. У првом 

УТВРђе'НО је следеliе: 

ВОТВОРНУ скупштину биhе 

не националне 

изврши ти 

с окупатором. 

2. До 

два 

ве-

3. извршне власти је 

надлежности Владе. 

Један првих задатака нове владе 

организовање у земљи 



мо-кратском духу. СУДОВИ ће судити сло

бодно на основу закона И према њиховој 

савести".8 

Као што се види, у овом анексу ГОВОРИ 

се већ експлицитно о гаранцији слободе 

избора, слободе збора и удруживања, као 

и полити-чким партиј ама, значи плурали

зам ПОЛИ'Ilичког ж,ивота. 

Иако су се припадници странака у од

борима ЈНОФ-а формално водили по ра

нијем страначком обележју, ЈНОФ није 

прихватао страна-чки плурализам у својој 

организацаији, јер су СВИ чланови били ду

жни да прихвате јединствени програм и да 

се региструју као чланови ЈНОФ. 

Приближавање коначног ослобођења 

земље утицало је на грађанске политичаре 

да масовно прилазе ЈНОФ-у. Они су за об

нову свога рада нашли начелну основу у 

Споразуму т.ито-Шубашић од 16. јуна и 

7. децембра 1944. године. 

Јединственом народноослободилачком 

фронту прилазе од половине 1944 до мар
та 1945. године групе старих странака: Хр
ватске сељачке странке (ХСС), Самостал

не демократске странке (СДС), Југосло

венске републиканске странке, Савеза зем

љорадника (С3), Социјалистичке странке, 

Социј алдемократске странке, групе "На

пред", Народне сељачке странке. Укључи

вањем ОВИХ странака у ЈНОФ, њихов по

литички рад практично је стављен под 

контролу руководећих политичких снага 

земље, то јест КПЈ. Политичка активност 

ЈНОФ-а умртвила је љихов политички рад 

и убрзала поделу чланства за и против 

друштвевих и политичких промена које је 

доносила револуција.!) Легализовање њи

ховог рада у оквиру ЈНОФ-а неутралиса

ла је страна и домаћа непријатељска про

паганда која је нападала једнопартијски 

систем ка,о диктатуру комуниста. 

Већи део политичара и страначких гру

па које су пришле ЈНОФ-у, признавао је 

вођство комуя:иста и прихватао програм 

ЈНОФ. Нај'искренији сарадници ЈНОФ би
ли су они који су учествовали у народно

ослободилачкој борби, односно они поли

тичари који су се и пре рата налазили у 

принципијелној опозицији, антифашисти и 

убеђени Југословени, затим политичари 

"русофилски расположени" и они који су 

интимно осећали да је револуција победи-

"ДЕМОКРАТИЈА" МИЛАНА ТРОЛА 

ла и донела такве промене које гарантују 

једнака права свим народима и народно

стима у новој Југославији. Политику 

ЈНОФ-а следе и политичари који су још 
у емиграцији показивали наклоност и ши

рили истину о народноослободилачком по
крету.l0 

Поједине вође страна-ч:ких група које су 
пришле и прихватиле програм ЈНОФ, ни

су се одрекле својих ранијих уверења о 

организацији политичког живота. Још сеп

тембра 1944. године Драгољуб Јовановић 

процењује плурализам као најадекватни

ји облик политичког живота. У име задр

жавања страначког обележја као против

теже издвојеним појединцима, он износи 

да је Народна сељачка странка страя:ач

ка целина у народноослободилачкој бор

би. "Сељаци су дали главну снагу ослобо
дилачком покрету, поднели највеће напоре 

и жртве, у животима и имовини. Сељаци 

данас носе највећи терет борбе против оку

патора и његових слугу. Они Ђе такође нај

брижљивије чувати скупо плаћене текови

не једног исполинског и неравног рата са 

туђинским и Домаhим фашистима. Народ

на сељачка странка остаје верна својој 

20-годишљој борби кад стварно учешће 

безмало свих људи у ЈНОФ-у претвара у 

формално и званично, управо у критичном 

часу када треба довршити истеривање о

купатора, казнити његове помагаче, оне

могуhити повратак реакције, одузети наду 

народним изелицама и тлачитељима".li Он 

је настојао да насупрот радничкој класи 

организује сељаШТБО. Ова схватања нису 

била нова за Јовановића, јер их се придр

жавао и у предратној полити-чкој борби. 

Она су била слична схвата:њима Б. Магов

ца у Хрватској, у првој половини 1944. го
дине. С обзиром на време када се ј ављај у, 

њихова је тежња да се страначке органи

зације сачувају као целине и као самостал

не да лакше ПОС'l1игну споразум с Комуни

стичком партијом Југославије. 

Грађанске групе које су пришле 

ЈНОФ-у, нису биле компактне. Оне су од 

првог дана наставиле борбу за и против 

безрезервне сарадње с КПЈ, што је довело 

до поделе на "леве и десне" и то нарочито 

у Савезу земљорадника и Народя:ој сељач

кюј странци. 

у полити-ч:ком животу земље ван ЈНОФ 

постојали су Демократска странка Милана 
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делови странака 

чланови нису подржавали политику ЈНОФ. 
демократи су на основи 

покушавали да окупе противнике система 

Њих rюдржава-

Самосталне демо-

канске Савеза земљорадника. 

сна-

и комуниста. групе 

изражавали су резерве према решеном на

и 

уносили сумњу 

самосталне об

нова начела 

с 

процедуру. 

и уверен 

за уну

с друге 

20. августа 

1945. 

приступа издавању листа 

листа изашао је 

до 9. 
изашло седам 

За нашу анализу је важно да утврди-

мо после Потс-

од 17-25. 

краља о по- реакционарних снага 
влачењу овлашћења краљевским намесни- на 

притисак старих снага остали су без резулта-
тековине НОБ. Они су 

хтели интригама поце-

владу на присталице 

присталице Тита. би 

успио, али то не значи да сада 

ља1(}3 

већ значи да она и даље ради у

постизаљу свога ци

старе 

кори[стећи рад Потсдамске кон-

интригама владу 

на присталице 

Тита. 

и на присталице 

Овим придружило и "па-

стирско писмо" римокато.личког епископа-

донето 20. 1945. године, 
је маршал Јосип Тито о-

значио плана у оквиру 

против 

Немоћна да се супротстави 

група о:-::озициоиара, с 

потпуно разочарење. 

разум у Ј алти 

било 

контролом 

лисану као земљи. 

оправдала наде 

смо имали у Ј алти. Ми смо дали 

Ми нисмо могли 

сами ан-

гажовани, али дали све што смо мо

гли". Он је веома разочаран што је ток 

супротан смер. 

предлог био веома умерен имао је 

договорено циљ да испуни оно IllТO 

Јалти. даље каже: " ... да он 

примети са великим уважава

биле веома заинтересоване 

споразума Јалте. Знатне 

гледишта 



спроведу у делу све одлуке које смо до

нели на Кримској конференцији. 

ни-ков претходник придавао је важност о-

ствари и, ако се добро сећам, већи део 

нацрта декларације сачинили су Амери

канци".17 

Лист "Демократија" се и после 
Гролове оставке на положај потпредседни

ка владе Д фЈ дате председнику Титу. О 

тој оставци Тито обавештава Председни

штво народне скупштине 

ДФЈ: "Двадесетог 

писмену оставку 

Милана Грола на 

Истовремено извјештавам 

да упражњено мјесто пот

Владе за сада не мислим 110-
пуњавати, јер то не налажу потребе зем

ље".18 Грол поднео оставку када је ви
део да представља апсолутну мањину у 

Привременој народној скупштини. По Ти-

оцени смишљено поднета и остав-

ка др Ивана ШубаШИћа и Шутеја 

на чланство у влади ДФЈ 6. 
октобра 1945. године.Ј 9 

демократске није се 0-
слањао на шире чланство. Он је углавном 

почивао на повереницима и појединим 

омладинцима. Међутим, и сама странка се 

пре рата и у рату диференцирала: 

дан део руководства био је 1941-1945. у 

земљи и сарађивао са Михаило-

вићем (Михаило Кујунџић, Ивко-

вИћ), други су се налазили у иностранству 

Бока браhа Кне 

жевић), трећи по затворима и концентра

ционим логорима, а четврти су учествова

ли у народноослободилачкој борби или и

држање (Миле Пе

Влада Зечевић, 

Андрија Поповић, адвокат, и М. Влајко

вић. Ова група Демократске странке са

звала је конференцију својих присталица 

у Београду 14. септембра 1945. године. Они 
су на конференцији осудили мањину М. 

Грола, усвојили програм и статут 

ног и Акциони одбор од 

7 лица да сазове конференцију демокра

та и постави кандидате за изборе. За пред

седника Акционог изабран је Вла

да Зе-чевиh, а за секретара Милош Царе

виh. Конференциј а среских делегата 

мократске странке сазвана је за 27. сеп

тембар 1945. године у Београду. Одлу-чено 

4(ј 

.. ДЕМОКРАТИЈА" МИЛАНА ГРОЛА 

је да се покрене лист странке и отворе 

клупске просторије. Земаљска 

странке у Народном 

фронту донела је Резолуцију у којој је 

група Милана 0зна-чена као мањи

на странке и усвојен програм Народног 

фронта. Гролова група је оквалификована 

као у акцио

ни одбор ушли су и сви чланови Главног 

одбора Демократске странке су се на-

лазили у фронту и по 

представник сваког округа. На 

цији је донета Резолуција, у коју је унет 

закључак, да странка изађе на 

изборе за 

Демократска странка М. обнавља 
се и по Закону о удружењима, 

зборовима и другим јавним скуповима и 

Закону о штампи. Приликом тих 

закона мањина у Законодавном одбору од-

војила је своје мишљење га 

на следеhи начин: од констата-

ције да је основа народног суверенитета у 

већини јавног мнења у једној 

зе~JIЉИ, што самим 'Гим поставља потребу 
политичк;их схватања у 

земљи, као и пуну слободу изражавања -
саопштавања свој~их политичких схватања 

- ми сматрамо да се до поменутог изра-

жаваља мнења може доhи 

путем здраво ПОС1'Эвљеног ПОЛИТИ9КОГ жи

вота преко слободе удруживаља и парти

ско-политичког зборовања. 

Закон о бирачким списковима, Закон о 

штампи и овај закон чине по-

ЛИТИ9ке законе и од њих углавном зависи 

пуна и права слобода у погледу кретања и 

развијања политичког живота",21 

Решењем од 20. септембра одобрава се, 

према поднесеном Програму и об

нова рада Демократске странке, с правом 

делатности на Демократске Фе-

деративне Демократи су у 

прв-ом броју листа "Демократија" 
ли Програм и Статут. Програм Демократ

ске странке са својим гледиштима, мање

-више био је исти као и пре рата, с неким 

нужним изменама. Гролови демократи де

кларативно су прихватали начело да на

род представља извор власти, равноправ

ност народности, ј езика, вере, 

права федералних јединица и аутономних 

области, правну расподелу народних доба

ра, великих привредних 
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извора и велиюих средстава за производњу 

уз правичну надокнаду, земље 

задружних устано-

страдалим 

посленима. У области полити

ке и спољних односа, демократи су под

веза 

одно

балкан-

везивања за 

културним везама са 

а економским и 

нарочито са 

демократским 

граму се каже 

1932. године 

власти 

мисли да ће 

целокупне 

кад на род о томе 

живота 

обезбеди 

статутом 

кратска странка је предвидела да ради на 

остварењу начела изражених у 

и га преко 

и штампе. Члан странке могао је постати 

сваки који 

ска права и обавеже се да ради 

ривању странке. Они 

дужни 

статуту, 

странке, 

сва њена упутства) 

за кандидате странке при свим из

према 

грес. У местима 

од

је именовање повереника. 

је 

или ширег 

статутом је 

ке, до изоора 

ди ужи 

програм и 

на првом 

спроведу 

у току излажења од 

1945. године 
растурана :прекю продаваца си повереника. 

Лист је због напада на начин организова
ња и друштве-

1945. у раз-

са члановима 

енглеским новинарима 

парла

рекао: 

тога што је СВО-

унесе дух раздора, 

поред 

изнесе читав низ неистина врло 

деструктивног карактера. 

вам поводом 

знам да су реда.кr.:~И.lа 

се људи 

свим силама да напишу нешто на основу 

чега бисмо ми могли да 

затим ту 

им показали 

и да их можемо 

су биле обичне 

основана на закону. По 

према редактору да 

се сматра 

довољна опомена 

је пише".:!7 

паметни-

На састанку Месног комитета КПС за 

22. оцељено је да је 

СКОЈ земаљских 

вим 

странке имали 

Сви од- Месни комитет је 

по дирек- се спроводи 

на становишту 

овог листа, 'али да се 

тивама упутствима 

ра, односно директивама ужег 
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су по ставу Месног ко

митета морали да буду чувар реда и за

конитости у предизборној кампањи. То ни

је знат.rило мирољубивост према опозицији 

и прекид политичке борбе него 

самовоље против "реакциона-

ра".28 

Анализирајући однос Гролове 

кратске странке према Народном 

новом друштвеном систему у постав

ља се питање: да ли је ОБа опозиција или 

групација жели да зау

стави даљи друштвени развитак Југосла-

и обнови стари поредак. По мерили

ма формалне демократије, то је опозиција, 

она поштује мишљења, изноше-

ње ,супротних ставова, политичких идеја, 

двостраначки или вишестраначки систем. 

По нашем схватању, револуција је побе

дила и она није склона да поштује старе 

снаге су у току четворогодишње бор

бе саботирале револуционарну док 

ј ој се део и отворено супротстављао. 

Те снаге нису биле у могуhности да се из

разе без ПОМОЋИ споља. Оне су се налазиле 

под сталним притиском 

је у било мало људи 

су желели повратак на старо. О њима је 

Тито рекао: "Ја ову нашу "опозицију" не 
називам опозицијом. у 

држави не слаже се с извјесним тактич

ким стварима, ХОће нешто она зау

зима опозициони став према режиму или 

према влади. Код нас опозиција та-

ква. Она није дала ни идеју би 

била боља од онога штос:м:о ми дали у 

програму Она и 

нема програм. То није опозиција. То је 

стари лагер народа, ко-

вуку точак хисторије натраг, а точак 

их око себе и, се, ,смрви-

ће их".29 Они нису хтели да 

да нешто већ да из карена спрече 

пабеду и даљи хад уз памаћ 

спаљних сила са Запада. Према таме, та 

опозиција хаће из темеља, уз по-

моћ са стране, да измени По на-

ма ,ани нису апазиција неће друге ме-

таде владавине у датам систему' већ па

вратак на стари оиетем, издајуhи се за 

прагресивне људе су разумели пару

ке другаг светск'ог рата. Они немају обнав

љену странку већ су се ·аелањали на даста 

танку основу. Иза љих се сврставају све 

46'" 
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старе снаге кој е су прижељ~ивале обнову 

предратнаг режима. Они хаће памоfi спо

ља и очекују 

канференције. Иста тако 

мене и светски рат 

скаг Савеза и западних земаља. Сви се 
ани уздају, али та .не кажу, у устанак на 

пролеfiе пад М'ихаИЛОВИћем, и пра-

турају вест да прихватила Ти-

та. Калико су била не-

тачна српски народ доказао у току ра-

та, шта су патврђивале и 

не прославе четварагодишњице устанка у 

Србији:'Ј) Независна ад стварнаг односа 

снага, ани су се залагали за поделу власти 

са комунистима, су њени припадници 

такО' и схватили извршење Споразума Ти

Пашто су демократи УВИ

дели да прека СКУПlllтинске гаварнице не

мају никакве шансе да утичу на даљи раз

витак, ани су Привремене народ

не скупштине заменили листам 

тија". Привремена народна скупштина за

вршила је рад 26. августа 1945. а први 
изашаО' 27. 

1945. гаДине. 
Лист полази са станавишта 

демократије. Дак Тита сматра да је сушти

на демакратије "сацијална једнакост, пра

веднаст и та да наши на

роди, да наlllИ сиромашни 

главна државе. Аграрна рефарма. 

брига а дјеци, онемагућење бездушне екс

плаатације радника и свих 

слобода удруживања и итд., нарадна 

власт - то су аснави наше демакратије" .:)2 

]\I[еђутим, и његови ј едномишљеници 

под тим неке апсалутне 

јалаву апазицију, страначка занаветања. 

Та су неке фармалне манифестације сла

баде, аристократски презир према 'сељаци

ма и фронту, в\Ишестраначки 

систем, и слобада за сараднике 

ља. То се јасно може сагледати из 

лога закона о слабади ад страха", који је 

поднеО' народни посланик др ДрагИћ М. 

Ј аксимовић Председништву Привремене 

народне скупштине. У се ка

же да је на основу споразума НКОЈ -а и 

краљевске владе од 1. 1944. го

дине предвиђена да нова влада абјави де-

у бислабода од страха 

била нарочитО' наглашена 'и гарантавана. У 

даљем излагању Јоксимовић каже: "Про-

363 



ЋИРКОВИЋ 

тивно овом споразуму, у вла- битак 'слободе означава и потпуно ослобо-

од 9. 1945. слобода од страха 
само што 

него уопште 

демократи су, 

кроз лист 

наглашена и гарантована, 

33 
у припрема за одржавање 

присталице су настој але да при-

кажу да је зна-

је у 

од 18. се каже да ко листа 

да пре

у зем

тотали-"лична слобода представља 

човека, она је услов његовог 

претка, његовог благостања 

Слободан 

понаша се 'и 

његова савест. '"у супротности је 

слободом свако застрашивање, 

свака принуда, свако 

неколико врста слободе. 

је сло

свако ограничење слобо-

Лична 

де кретања означава на личну сло-

Личне слободе 

та политичка са системом 

има 

себи 

прислушкивања и апаратом 

провокатора. У личну 

неповредивост стана као основна 

слободних 

слободама 

и томе слично" Под 

политичком слободом да је 

}ЈУ првом реду 

бода удруживања 

сматрали, 

лучивања 

политичког 

моралном слободом 

она усуштини слобода 

отежава и 

из

тре-

мишљења и 

је писала 

ским скуповима и 

према странкама 

органима. По го

како је данас 

цима и транспарентима у последње време 

добиле незапамв.ене 

демократима 

Свако ограничава- ног у 

означава у себно исписане пароле по 

гу- дама тротоарима, су 
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народних маса да земљу орга-

низовати на демократском принципу и 

проглаоити је Они 

ву пропаганду говорили: 

свет леже ,и паролама не 

се рат невољама, 

се на њих жале и траже по-

литику. И против се људи води 

ка на мањини, 

зашто та нема? 

Ако су у већИНИ, зашто, каК'ва је то земља 

и какав народ већИНИ зло жели се

би самом? И каква је то 

скупштина тако ни саветом ни дого-

вором него изгласавањем парола са 

транспарената да пролише основ-

ни закон народног живота? 

га 

папиру 

карактер нове народне Бла

истицале да 

аљи 

зависности, односно под надзором 

органа су и да 

хова делатност 'СБОДИ на управну 

'су је 

и адми-

тако организоване степенасте власти 

родних од па све до пар-

ламента, данас само бази руко-

водства, односно на бази идеолошке пове-

заности представника у 

власти. ове власти 

но на бази 

система" ударом критике нашла се 

и обнове земље за су 

говорили да се улога државе 

привредном животу испољила 

зитивно у организовању производње и ра-

споделе да је изостало 

и систематоко привредног живота 

и ~оординирање целе привредне делатно

су 

да се 

плану, а да одоздо, 

след недостатака општих директива и од-

ватна 

"ДЕМОКРАТИЈА" МИЛАНА ГРОЛА 

задатака, само доприноси дезин

су тежњу да се при

___ .I.'~~~_ што више замени државном и 

стварање нових установа и надлештава за 

су ГОВОРИЛИ: од тих надле-

штава, делокруг рада ничим од-

не ВИДИ целину и 

стално да координира 

надлештвима у земљи, 

може само

рад с осталим 

Редовно се 

у циљу 

се 

прилика 

пре-

места независно 

стање у пољопривреди 

производње, присталице 

су истицале да 

је сељак у току 

схватање да 

стицао богат-

ство на рачун градског становништва про

животне намирнице за скупе 

видом наводне за село, 

говорили су да сеоско становништво не 

располаже одећОМ да је то био 

села и гра-

стања у току рата 

наг лашавали су да уколико се 

постИћИ нормализовање живота, по

штовање новца и fЬeгoBe куповне моhи, 

"онда нема другог решења осим да се се

љаку ставе на раСlюложење ;нужно по-

производи довољ-

количини И по приступачним ценама. 

Ако се ови предуслови не могу остварити, 

онда не би смела реметити колико-толи

ко установљена равнотежа трампе; уместо 

тога трампа црном и 

предмет гоњења. У ствари, црна 

тек у налази по-

њих је максимирање 

потез нове народне 

притисак на сељаке 

нелогичан 

се врши 

производе 

Као код других питања, де-
мократи изразили су неповерење према 

изводи 

ли су у 

и с је спро-

су изразили сумњу да се она 

. 'у вези с тим писа

дневне 

'одговорних руководилаца 

утисак да ће сељаци бити 

лишени колонизова

ни .. Разлози за овакво гледа:ье на пи-
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тање 

нам 

њени привредни и 

села и сељака, ни~у 

других 

листа разматрали 

су и питање државно-

правног облика националног 

питања и уопште државног Они 

ТВРДИЛИ да свака У 

себи нечег "партикуларистичког и сепара

тистичког", што вуче ОД центра и пред

ставља главни узрок чврстине 

и снаге 

зи њеног теоретског за-

хтева, узетог апстрактно, они су извлачи

ли конкретне закључке, 

компромисну 

измењену у измељеним приликама, за 

кажу: је 

динамичка превас:х:одству, 

говори

се ствара

о оним 

би мо-

не 

да 

самоуправно него 

чланку М. 

је на-

Двај ање не могу бити ни еко-

номски ни национални изражени у за-

народности. о народ-

бесциљна део на-

каже се: 

стварати црногорску националну индиви

дуалност, да би се оправдала црногорска 

њу могу гово

r.h;'::Hrm,,,,,,.,cтYR разлози. Да ли они 

то народ осећа и о-

ставити да о томе 

чланку 

ми смо се демократи зала

посланице од 

изричито 

и редо- снили за њен аутономни живот, то 

интелектуални би задовољило захтеве на-

Бише повезани у чита

разна удру- што 

словима, 

ствено из 

у савременим 

је што се данас 

у македонском и ма-

у има- народности. Ако је етнички сло-

политичке странке, али се њихово 

успешно претпоставља не само да 

су распростраљене на 

савеза, него да свуда 

присталица да би могле 
повезати читав народ 

партиско политичко 

ство" Овакав став 

у ничему се 

ратне 

стичке 

српске 
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жен словенски живаљ чине 

оно је то несумњиво 

више наравима, менталитетом, економским 

стандардом живота него 

посебне Али ту смо 

во 

ћа и 

ности и 

речј а доћи до 

них сродних 

то је .питање 

том народу споримо пра

као оно што 

Тако питању народ-

Хоће ли из неколико на-

времену 

решити. А парадоксално је се шовини-



стичке српске суз-

вештачком оградом краја, 

коме без широког културног 

демократи су 

чиниоца 

слон 

вез и 

има тенден

локалног шовинизма -

них животних услова 

живимо.46 Они су подвлачили 

основ

којем 

до-

веза са и проширење ;м:е-

балканским земља

ма све достварања балкан

ских народа, проширење сарадње са Сов

зама, 

ликим 

могли 

је 

народа. 

повезивање са земљама 

и културним ве-

власти, веЋ с 

почну изградњу 

ља. Везивали 

зира на красноречиве 

су биле старе пароле 

рухо. Они 

ве у 

разито 

прихватала 

кламоване 

у 

изнова, од теме

старе снаге, без об-

о То 

пресвучене у ново 

Стално 

да би об

су 

1945. го-

НАПОМЕНЕ 

1 Др Бранко ПетраНОВИћ, ПОЈ1uтuчке u 
nрuлuхе за ape.h~e nривре.м:еnе владе 

друштвених Београд 

2 У то доба 

лова н, тако да инж. 

пријатељи користили ::1VТП.r'lТ/Р''''''Т 

начког шефа и у питањима 
је био уопште консултован. 

ВИћ, 
Стварност, 

штине 

1946, 8. 

Народне скуп
Београд 

На-

7 Др Војислав СИМОВИћ, 
-nолuтu'Чх:а студија, 

ја, Београд 1976, 
8 У другом анексу 

управљању 

сти, смрти или оставке 

месништва, љегово вели:чгlН{~ТЕЮ 

предлог владе, имеtювати 

другог намесника". Слободан 
Д., 71. 

iI Др Бранко Петрановиh, По.яuтuч%а 
KOnO .. M.C'h:a осnова 'ндрод%е вљастu у ЈУ20сла~ 
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вији за за савремену 

историју, 

10 Др БраНRО Петрановиh, н. д. 159-160. 
11 Архив Југославије, н. 

август 1945. 
На-

16 Уједињене нације, зборник докумена-
та 1941-1945, и друштвене 

науке, Београд 

180-181. 
заседање 

Демократија, септембар 
др Бранко Петрановић, н. д. 147. 

24 27. 1945. 
25 Исто. 

Тито 
Пред-

види 

за 

1945. zoдUttе, 
књ. XVI, 95. 

29 Јосип Броз Тито, н. 45. 

На-

:.10 Опозиција означава постојања 
супротних ставова или односу на 

званичне или преовла-

посебном политичком значењу ОПQ
назив за политичке странке 

гани[зоване групе хоје не суделују 

против у парламенту или 

овога. том погледу може се о "пар-

ламентарној опозицији" и ван пар-

ламента, без обзира да ли је јавна или "не-
видљива" реална. 

31 у 

Јосип Тито, 

33 Демократија, 18. октобар 

Председништва АВНОЈ 
народне скуп-

1945. 
18. октобар 

31 Исто, 8. новембар 1945. 
38 Исто, 4. 1945. 
~9 Исто, 27. септембар 1945. 
40 Исто. 

18. октобар 
27. септембар 1945. 

11. октобар 19'45. 
45 27. 1945; Б. Пе-

40 Исто, 11. 1945. 



"ДЕМОКРАТИЈА" МИЛАНА ГРОЛА 

»LA DEMOCRATIE« DE MILAN GROL EN 1945. 

Le journal »La Democratie« соттепсе а 
lа demission de МНап Grol а la 

du gouvernement de la 
blique democratique federative de 
Grol s'est mis а editer се journal avec 
tion de reunir autour de lui сеих qui avaient 
la mете орјпјоп que l'editeur et de сгеег ainsi 
le поуаи de Le пuтего 
est le 27 le le 9 по-

1945. Се hebdomadaire etait 
оНјсјеl du Parti democratique de Мј-

Les adherents de МНап Grol avaient voulu 
сгеег avec la publication de »La Democratie« 
uп centre legal pour la lutte contre lа revolu
tion socialiste еп Yougoslavie et cela avec l'aide 
de l'etranger. Leur programme politique s'ap
puyait sur l'accord Tito-Subasic ayant еп vue 
поп pas le partage du pouvoir аи gouverne-

47 

ment mais arreter la socialisa Ноп et tout re

vention de 

а nouveau. Les articles de »La 
sur la terreur dans le 
dissimuler leur 

clairement 
l' Assemblee constituante 

а vu le triomphe de 
et de la revo

l'aide que de l'inter-

etait nettement depasse: i1 
ration de l'ancien regime la 
caractere capitaliste avec ипе 
Ноп de l'etat dans l'economie nationale. Еп 
realite »La Democratie« etait јmЬие de chau
vinisme et п'а pas accepte la conception de lа 

federation proclamee а la deuxiemme cession 
а Јајсе du Consei1 antifasciste de liberation ро
pulaire de Yougoslavie. 


