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Да закључимо: нити се Ратенау може посматрати искључиво као ,,жртва" 
и његова моћ одлучивања у примени стереотипа "на истриографски начин ста
вити под старатељство", нити је, на другој страни, могуће превидети "когни

тивне баријере" настале код Ратенауа због сталног дискриминисања расизмом 
типичним за његово доба. Оне имају, пак, коначно, своје порекло у нетрпељи
вости нејевреја према Јеврејима. 

Ладислав Хладки 
Томаш Храбак 
Јан Пеликан 

УДК 929:32 Прибићевић С. 
327( 435) .,1929/1936" 

Светозар Прибићевић у 
Чехословачкој (1929-1936)1 

- Прилог историји политичког менталитета -

Айсшраюиум: У шексшу се говори о везама и односу Свеi'йозара 
Прибиliевиhа са н.пјисшакнушијим чехословачким йолишичким делаш
ницима у йериоду 1929-1936. Пpuбulieвuli се, у zодuнама након завођења 
шесшојануарске дик~иашуре Краља Александра, 1929. године, 
йрилично ослањао на своје йолишичке и йривашне коншакше које је 
изградио са чехословачким йолишичким йрвацима још у доба зајед
ничке йолишичке акције у Аусшроуzарској. Уйраво су ши коншак~ии, 
и њих.ова йолишичка и йракшична реализација у годинама када се 
Прибиhевиh нашао у йолишичкој изолацији, шема овог чланка. 

Непосредно после завршетка Првог светског рата Чехословачка је успо
ставила веома блиске односе са владајућим круговима у Краљевини Срба, Хрва
та и Словенаца (СХС). Ти блиски контакти заснивали су се не само на сличној 
спољнополитичкој оријентацији обе државе и на њиховој развијеној привредној 

и војној сарадњи, већ су такође успостављани многобројним личним контактима 

између чланова највиших владајуhих кругова. Корени многих пријатељстава из
међу чехословачких и југословенских политичара су при том сезали далеко пре 
1914. године Највише веза у Чехословачкој имали су разумљиво вођи југосло
венских политичких партија из некадашње Аустроугарске, који су са својим 
чешким и словачким колегама сарађивали још у бечком и поштанском парла

менту. 

Развој унутрашње ситуације у југословенској држави убрзо је показао да 

лична пријатељства у политици, и то посебно у балканској средини, не морају 
увек ићи на руку прашкој влади. Тамошњи чести владарски преврати, успињања 
и падови појединих политичких партија, стварање неприродних коалиција и бло
кова раније потпуно непријатељских група, остракизација донедавно у небо уз

дизаних вођа - све то је чехословачке политичаре стављало пред дилему какав 
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став треба да заузму према оним југословенским чиниоцима који су се као по
следица унутрашње нестабилности Краљевине СХС нашли у политичкој неми

лости, или који су на крају били подвргнути казненим репресалијама. 
Посебно се тај проблем наметао после 6. јануара 1929. године, када је у 

Краљевини СХС дошло до завођења диктатуре краља Александра. Много та
дашњих политичара, укључујући и активне министре од којих су многи били 

још донедавно са почастима дочекивани у Прагу, нови режим је - практично 
преко ноћи - прогласио за потенцијалне рушиоце државе или чак за велеиздај
нике. Чехословачка влада, којој је било веома стало да сачува што је могуће 
боље односе са своји~ савезником из Мале Атанте, већ тада је схватила да јој 
највише потешкоћа у том правцу може учинити Светозар Прибићевић. 

Светозар Прибићевић, један од вођа српске заједнице у Хрватској, још од 
почетка века стекао је у чешкој и словачкој средини реноме борца за политичку 
еманципацију југословенских народа који живе на територији Хабзбуршке мо
нархије. Тзв. велеиздајнички процес у Загребу са браћом Адамом и Валерианом 
Прибићевић из 1909. гдодине и следећа Фриедјунгеова афера у којој су га за 
велеиздају оптужили аустро-угарске власти и сам Светозар Прибићевић (у од
брану оптужених Југословена тада је иступио и Т. Г. Масарик), још више су 
допринели снажењу ауторитета тог српског политичара. Светозар Прибићевић 

је после 1918. године у Прагу био проглашаван за једног од главних твораца 
Краљевине СХС. У целини повољно, ту је било вредновано његово настојање 
да се енергично постигне - па и по цену тврдог потискивања хрватских ауто

номашких снага - што бржа интеграција и централизација југословенске 
државе. Приликом доласка југословенске владине делегације 1920. године у 
Праг, председник Масарик је назвао С. Прибићевића једним од својих главних 
сабораца.2 

Постепена промена Светозара Прибићевића од носиоца централизма у 
борца против београдског хегемонизма и прелазак на радикалну опозициону 
платформу, за коју се одлучио још крајем двадесетих година,3 донекле је при
гушила његове везе са актуелном чехословачком политиком. Прашки владајући 

чиниоци су од јануара 1929. године са напетошћу ишчекивали какав ће став 
према увођењу диктатуре заузети Прибићевић, који је тада био председник Са
мосталне демократске странке (СДС) у којој су били окупљени пре свега Срби 
из Хрватске. Онеспокојавала их је могућност да би тај утицајни и неоспорно 
популарни политичар у борби за обнову парламентарне демократије и за про
мене у државноправној подели Југославије могао да покуша да ангажује своје 
чешке и словачке политичке пријатеље. 

2 S. PriЬicevic, Diktatura lcraljaAteksandra, Zagreb 1990, стр. 197. 

3 О политичком и идеолошком развоју Светозара Прибићевића у првој деценији постојања само
сталне југослове»ске државе више у нпр.: Н. Matkovic, Svetozar Priblcevic i Samostalna demokrat,rka 
stranlca do sestojanua,·ske diktature, Zagreb 1972; Lj. Boban, Svetozar PriЬicevic и opoziciji ( 1928-1936). Zagreb, 
1974.; В. Gligorijevic, Pa,·/ament i politiclre stranlce 11 Jugoslaviji (1919-1929), Београд, 1970; Исти, Neki 
aspekti odnosa izmedu Demokratske i Hrvatske repuЫikanske seljacke stranke ( 1919-1925). U; lstorija ХХ века, 
12, Београд, 1972.; Н. Јовановић, Политички сукоб11 у Југославији 1925-1928, Београд, 1974.; Т. 
Stojkov, О spoljnopolititkoj aktivnosri vodstvaseljacko-demokratske koalicije uoci sestojanщщ;ke diktature. U: 
Istorija ХХ века, 9, Београд, 1968; Исти, Из политичке актцвности и еволуције Светозара При
бићевића. У: Збарнш, оа исiиарију Maiurщe срйске, 12, 1975. 
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Бојазан чехословачког владајућег врха појачала се већ 22. јануара 1929. 
године када су добили информацију од београдсдког амбасадора Јана Шебе. 
Према његовој информацији, Светозар Прибићевић, који је према краљевској 

диктатури заузео радикално негативни став, размишљао је о одласку у емигра
цију. Шеба је обавестио да би за место добровољног егзила наводно најрадије 
изабрао Праг.4 

Та Прибићевићева жеља потенцијално је доводила прашке владајуће кру
гове у веома неповољну ситуацију. Приоритетан интерес Чехословачке је била 
унутрашња стабилност њеног балканског савезника. Због тих разлога су Ма

сарик и владајући представници коалиционих странака били вољни да зажмуре 

на тоталитарни и репресивни карактер Александрове диктатуре. Додуше, Бе
неш је у приватним разговорима каткад подбадао краља и министре да траже 

пут ка обнови уставног поретка, али у основи су то били платонски подстицаји 
за које је чехословачки министар спољних послова знао да неће бити услишени. 

Моћници у Прагу су могли да остану незаинтересовани према својим нег
дашњим српским и хрватским саборцима, али саопштена намера Светозара 
Прибићевића, међу чијим су пријатељима, били осим Масарика и Бенеша, та
кође Милан Хоџа или Франтишек Соукуп, није могла да се превиди тек тако, 

без имало пажње. 

Информација коју је пренео Шеба ипак није била тачна. Прибићевић тада 
није хтео да напусти своју отаџбину. Чак се са себи својственим жаром после 
6. јануара 1929. године још жешће прикључио политичкој борби. Заједно са не
колико осталих опозиционих првака, посебно са представницима Хрватске се
љачке страцке и Демократске странке, припремао је програм федералне реор
ганизације југословенске државе. Вести о његовој решености да оде у егзил 
биле су, дакле, само лажни одјеци настојања дворских кругова да приморају, 

чак и не бирајући средства,5 једног од најутицајнијих и најпопуларнијих опози
ционих првака на емиграцију.6 

Ситуација се ипак, у донекле измењеном облику, поновила после неколико 

месеци. Хапшење Светозара Прибићевића на београдској железничкој станици 
почетком јуна 1929. године и његова понижавајућа интернација у забачено, од 
цивилизације удаљено, место Брус, које се налази у подножју планине Копаоник, 
поново је подсетила чешке и словачке демократске политичаре на њихове мо

ралне обавезе. Њихову обичну људску дужност да помогну пријатељу у невољи 

још више је појачала информација чехословачког дипломатског представ
ништва, према којој је Прибићевић био ухапшен да се у Београду не би могао 
састати са Едвардом Бенешом, који је тада присуствовао конференцији Мале 
Атанте.7 Чехословачко министарство иностраних послова ипак није реаговало. 

4 .Archiv ministerstva zahranicnih vecf (AMZV), f. Politicke zpra.vy - Jugoslavie ( одредница Југославија), 
напомена амбасадора Ј. Шебе од 22.1.1929. 

5 Најпознатије застрашивање Светозара Прибиhевиhа од стране кругова блиских двору било је 
тајанствена провала у његову собу у загребачком хотелу Еспланада. Прибићевић је затекао у свом 
апартману полицијског агента Грауера, за кога је било познато да припада личној тајној служби 
краља Александра. Прибиhевиhје сматрао даје Грауер припремао на њега атентат. 

6 Т. Stojkov, Internacija Svetozara PriЬicevica (1929-1931). U: lstoгija ХХ. века, 12, Београд, 1972, стр. 
408-409. 

7 AMZV, фонд, одредница - Југославија, извештај амбасадора Ј. Шебе од 7.6.1929. (Настојање 
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О мучној ситуацији у којој се нашао Светозар Прибићевић највиши чехо
словачки врх био је обавештен и са других страна. За тадашње односе је значај
но да интервенција није стигла од утицајних Прибићевићевих пријатеља, већ 
су на његово страдање упозоравали људи мање-више удаљени од политике. Кан

целарији председника републике Пржемисла Шамала, једног од најутицајнијих 
људи тадашње чехословачке политике, обратио се његов пријатељ из времена 
борбе против Аустроугарске - Отокар Хмел.~ Хмел је замолио Шамала за при
јем и обавестио га о мучном положају С. Прибићевића. Обавестио га је такође 
о загонетном покушају атентата на председника СДС-а и о болести од које је 
Прибићевић, према информацијама, оболео. Шамал је изнео жаљење над При
бићевићевим патњама, али је рекао Хмелу да посматра цео случај као веома 
осетљив и претпоставља да би могући приговор београдском двору могао При
бићевићу и Већеславу Вилдеру9, за кога је Хмел такоlје интервенисао, само 
нашкодити. 10 

И поред овог неуспелог покушаја, Шамал је покушао да за свог пријатеља 
нешто учини. Замолио је шефа особља министарства иностраних послова да 
дискретно припреме евентуалне кораке којима би се можда могло помоћи При

бићевићу. Крајем јула 1929. године Шамал је на једној свечаној вечери питао 
југословенског амбасадора у Прагу Будимира Анђелиновића о ситуацији у којој 
се налазио С. Прибићевић, посебно о наводној недовољној лекарској бризи која 
му је пружена и која не одговара његовом озбиљном здравственом стању. 
Анђелиновић је оценио вести о страдањима српског опозиционог политичара 
као претеране. Рекао је Шамалу да су се у Брусу о Прибићевићу бринула два 
лекара и да му је чак краљ послао свог личног лекара. Убедио је канцелара 
да бивши министар има одговарајућу негу и да његов живот ни у ком случају 
није угрожен.11 После тих уверавања, Шамал је за неко време престао да се 
интересује за С. Прибићевића. 

Нови талас занимања за интернованог српског политичара изазвао је, по
ла године касније, тадашњи генерални секретар Чехословачке партије народне 
демократије Франтишек Хлавачек. Хлавачек, који је још као младић успоставио 
крајем прошлог века блиске контакте са хрватском и српском напредном ом-

Светозара Прибићевиhада се састане са чехословачким министром иностранliХ послова очигледно 
је био само коначни повод эа његову интернацију. Београдски режим је одлучно о његовом 
затварању пре свега зато јер на други начин није могла да се ограничи Прибиhевиhева активност. 
Опозициона делатност овог политичара неоспорно је угрожавала стабилност Александрове дик
татуре посебно због популарности коју је уживао ме!)у српском заједницом у Хрsатској. Живко
вићева влада је затворила Прибићевића у одређеном смислу и као пример осталим опозиционим 
политичарима). 

8 Отакар Хмел је био посебна личност. Свој животни пут почео је као оперски певач и још пре 1914. 
г. постао је солиста прашког Народног дивадла. Током рата неколико пута је посетио Загреб и 
оданде организовао поIIШљке хране за изгладнели Праг. У то време се спријатељио са Светозаром 
Прибиhевиhем. После рата Хмел је напустио позориште и основао успешну фирму која је управ
љала над неколико прехрамбених предузећа и хотела. Види Statni ustfedni archfv (SUA) f. Policejnf 
prezfdium (РР), к.1052, извеrmај полицијског надлештва надлештву округа од 10.12.1931. 

9 Већеслав Вилдер, који је по оцу био чешког порекла, био је блиски пријатељ С. Прибићевића и 
један од главних предстаиника СДС-а. После преврата 1929. г. такође се нашао у интернацији. 

10 Archfv Kancelafe prezidenta repuЫiky (AKPR), Т 1011/22-I, напомена П. Шам ала од 12.6.1929. 

11 Исто, белешка П. Шамала од 25.7.1929. 
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ладином, а у међуратна време одржавао контакте са многим југословенским 
пријатељима, интервенисао је у вези с Прибићевићем још у јулу 1929. године. 
Замолио је тадашњег југословенског министра саобраћаја председника Слове
начке народне странке Антона Корошеца, који је у Прагу учествовао на про
слави католичке организације за физичку културу "Орел", да помогне његовом 
цугогодишњем пријатељу. Али и вођа словеначких католика изразио је сумњу 

у веродостојност информација о Прибићевићевим страдањима.12 Ипак је обећао 
Хлавачеку да ће покушати да ургира за премештање Прибићевића у београдску 
болницу. Да ли је Корошец испунио своје обећање и да ли је управо његова 
интервенција допринела одласку Прибићевића из Бруса, може бити само пред

мет нагаlјања.13 

Почетком јануара 1930. године посетио је Хлавачек, на три дана, Београд, 
затражио је пријем код неколико челних људи Александрове владе, укључујући 
и њеног председника генерала Петра Живковића. Тадашњи југословенски еста

блишмент трудио се да Хлавачеку свим силама изађе у сусрет. Као челни пред

ставник Народне демократије, странке Карела Кромаржа, која је после 6. ја• 
нуара 1929. године давала подршку устоличавању диктаторског режима, имао 
је у Београду отворена сва врата. Хлавачек ипак није дошао у Југославију са 
похвалама. Иако је у разговорима са представницима Александровог режима 

оценио позитивно видљиву политичку стабилизацију, истовремено је критико
вао брутално прогањање грађанских политичара који се нису сложили са Алек
сандровим начином решења политичке кризе.14 

Хлавачек се веома заузимао за свог пријатеља Светозара Прибићевића. 
Још пре пријема код Живковића састао се са најстаријим од браће Прибићевић 
- Валерианом, игуманом православног манастира Јаска у Срему, који му је опи
сао све перипетије у вези с перзекуцијом председника СДС-а. Живковић је при
мио Хлавачека одмах пошто је он то затражио и током посете се према њему 

понашао веома пријатељски.15 Ипак се трудио да чехословачког политичара уве

ри да је његова забринутост за Светозара Прибићевића потпуно сувишна. Рекао 
је да се Прибићевићу неће ништа лоше догодити и да је његов боравак у зат
ворској болници у суштини најблажа форма изолације. Обећао је да ће интер· 
нираном Прибићевићу обезбедити остале олакшице, пре свега да ће његову 
породицу ослободити обавезе надокнађивања трошкова лечења. Уверио је исто
времено Хлавачека да Прибићевић неће бити поново пребачен у Брус. Ипак 

Живковић је одбио могућност ослобађања Прибићевића из затвора. Обра
зложио је то речима: ,, Прибићевић би по својој природи одмах и опасно радио 
против режима, а то моја влада хоће и мора да спречи."16 

12 Исто. 

13 О томе вите у T.Stojkov, lntemacija ... стр. 416-417. 

14 Archfv Narodnfho muzea (ANM), pozustalost Karla Кrnmare, писмо Ф. Хлавачека К. Крамаржу од 
10.1.1930. 

15 Хлавачек је у писму Крамаржу донекле сујетно саопщтио да га је Живковић примио ?дмах сле~ећег 
дана ,, ... док веома често познати политичари.и новинари из иностранства мораЈу да чекаЈу на 
пријем и по недељу дана а многима се пријем и одбија." 

16 Исто. 
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Хлавачекова вера у успех његове мисије коју је изразио у горе наведеном 
писму председнику своје партије, ипак није била образложена. Живковић је, до
душе, направио генералном секретару Кромаржове партије неколико компли

мената, али после његовог одласка је саопштио (исто као и независно од њега 

министар иностраних послова Коста Кумануди) тадашњем carge d'affaires ЧСР 
У Београду Леву Вокочу своје огорчење у вези с Хлавачековом активношћу. 
Министар правосуђа Милан Сршкић је на крају рекао да не жели да се Хлавачек 
меша у унутрашње ствари Југославије.17 

Месец дана после повратка у земљу, када је схватио да његова интервен
ција није уродила плодом, Франтишек Хлавачек је ступио у акцију о којој се 
очигледно још у јануару договорио са Прибићевићевом породицом18• Почетком 
фебруара стигао је у председничку канцеларију у Прагу коверат са два писма 
на француском од Светозара Прибићевића. У првом, које је било адресовано 
на Шамала, Прибићевић моли канцелара да посредује при уручењу другог писма 
написаног Масарику. Писмо, у коме је Прибићевић пожелео Масарику, месец 
дана преурањено, срећан осамдесети рођендан, Шамал је предао адресанту. 
Најзначајнији политички затвореник Александровог режима у њему је инфор
мисао Т. Г. Масарика о катастрофалној ситуацији у Југославији, о ликвидацији 
остатака правне државе и индиректно га је молио за помоћ у интересу окончања 
своје већ више од осмомесечне интернације.19 

Нада да би се чехословачки државник могао лично ангажовати у интересу 
окончања Прибићевићеве интернације се показала неоснована. Председничка 
палата се држала исто као и у првим данима после Прибићевићевог затварања. 

И даље је давала предност добрим односима са Александровим режимом испред 
помоћи старом пријатељу. Масарик је прихватио Шамалов предлог да канцелар 
пошаље српском политичару само кратко куртоазно писмо у коме му саопштава 

да је коверат предао председнику. Али ни такав одговор Прибићевић, који је у 
то време био смештен на полицијско одељење београдске психијатријске бол
нице, на крају није добио. Шамал се, наиме, после консултација у министарству 
иностраних послова, почео прибојавати да цела ствар није повокација, те већ 

припремљено писмо своме пријатељу ставља ad act.a.20 

Сличан ефекат имало је и писмо које је Прибићевић преко Хлавачека 
послао неколико дана раније Милану Хоџи, са којим је сарађивао још пре Првог 
светског рата у будимпештанском парламенту. Прибићевић. се огорчено жалио 
на незахвалност коју је дочекао од Чехословачке. Његово осећање и осуду 

можда најбоље изражавају две реченице из писма: ,,Веома ме боли што за мене 
нико - осим Хлавачека - од толико мојих чешких пријатеља није интервенисао. 
Као да сам нека потпуно неважна личност из Патагоније или Парагваја."21 При
бићевић пише Хоџи да схвата тешкоћу директне интервенције по државној или 

17 AMZV, ф. одред. - Југославија, извеuлај Л. Вокоча од 10.1.1930. 

18 Т. Stojkov,lntemacija ... , 417. 

19 Archfv Ustavu Т. G. Masaryka(AUTGM), МА, zahrnnicf - к. 8-Југославија, сл. 37, писмо С. Прибиhевиhа 
Т. Г. Масари1<у од 7.2.1930. 

20 AKPR, Т 1011/22-П. белешка П. Шамала од 15.2.1930. 

21 ANM, оставштина Франтишека Хлавачека -југословенски део, к. Светозар Прибићевић, nисмо С. 
Прибићевића М. Хоџи одб.2.1931. 

-
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дипломатској линији. Ипак позива тог словачког политичара да покуша да ор

ганизује у прашкој штампи кампању у његовом интересу. Иако се Хоџа, додуше, 
саветовао са Хлавачеком о томе како би могао помоћи заједничком пријатељу22, 
он сам за Прибићевића ништа није урадио. 

Насупрот њему, Хлавачек је у Прибићевићев случај улагао доста енергије. 
Подстрекивао је чешку јавност (посебно на странама Narodnih list и Fronte), на
писао је писмо о Прибићевић.евој интернацији вођи француске радикалне стран
ке Едварду Ериоу а 1931. године чак одлази у Париз да би тамо лично интер
венисао код водећих француских политичара о питању свог српског пријатеља. 
у Паризу је Хлавачкеа прво примио премијер Тардје, али био је веома обазрив 

(прибојавао се негативних последица интервенције у корист Прибићевића на 
француско-југословенске односе), зато се Хлавачек обратио председнику Соц~
јалистичке партије Леону Блуму. Али ни ту није постигао већи успех, добио Је 
само обећање покретања кампање за Прибићевићево ослобађање на страни
цама листа Populer.23 

. Током дугих месеци непрестане интернације Светозар Прибићевић је још 
неколико пута покушао да подсети својим утицајем чешке пријатеље на њихову 
моралну обавезу. У септембру 1930. г. Масарику је приватно писмо написала 
Светозарева жена Босиљка. Информисала је чехословачког председника о томе 
како је једногодишњи затвор подрио мужевљево здравље и молила га је да се 
заузме за дозволу Светозаревог лечења у Карловим Варима.24 Ни ова молба, 
као ни писмо које је приближно истовремено послао С. Прибићевић Едварду 
Бенешу25, није утицала на промену става највиших чехословчких кругова. 

Тек неколико месеци касније Масарик и Бенеш учинили су према свом 
затвореном пријатељу заиста усрдан гест. Крајем јануара 1931. године примио 
је Пржемисл Шамал писмо од другог Светозаревог брата Милана Прибићевића. 
Тај пуковник у пензији који је још пре осам година 1923, напустио војску због 
националних побуда и отишао на Косово да би тамо као поседник помагао при

ликом нове српске колонизације, тада је проводио одмор у Паризу. Обавестио 
је Шамала да ће при повратку у земљу пролазити кроз Праг. Донекле сујетно 
је писао да би се његови стари пријатељи Масарик и Бенеш сигурно увредили 
када их том приликом не би посетио.26 

Масарик је заиста 11. фебруара 1931. примио Милана Прибићевића и ње
гову супругу. Том приликом му је поновио свој дотадашњи став према целом 
случају, исто као и Бенеш са којим се Светозарев брат такође састао приликом 
боравка у Прагу. Оба чехословачка државника су рекла Ми.лану Прибићевићу 
да би њихова интервеницја могла да има за последицу пре погоршање ситуациЈе 

22 Исто, интерна напомена Ф. Хлавачека уз наведено писмо. 

23 О Хлавачковој посети Призу види његов чланак Др. Мачек rt "Удружена ойо~~щија" у часопису 
Савременик, Независна новинска ревија, 10, Париз 1964., стр. 29-37. (Веома суЈетни Ф. Хлавач~к 
се ЗО-тих гоидна и још дуго после другог светског рата трудио да представи историју. акцИЈе 
ослоба!)ања С. Прибићевића из интернације у том смислу да је то пре свега био резу,~тат његове 
интервенције и његових публицистиучких наступа. У стварности његова, иако искрено спровођена, 
активност у Прибићевиhевом случају одиграла је пре само периферну улогу.) 

24 AKPR, Д 12 600/38 писмо Босиљке Прибиhевиh Т. Г. Масарику од 26.8.1930. 

25 AUTGM, БА, Југославија, к.310/4, писмо С. Прибићевића Е. Бенешу од 27.7.1930 

26 AKPR, Т 1011/22 - II, писмо М. Прибићевића П. Памалу од 23.1.1931. 
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његовог брата. Моментална, чак хистерична реакција Александровог режима 
на вест о пријему Милана Прибићевића код чехословачког председника и ми
нистра иностраних послова, доказивала је да то њихово образложење није било 
само пуки изговор. Иако је Бенеш веродостојно информисао тадашњег југо
словенског амбасадора у Прагу Алберта Крамера27 о садржају Прибићевићеве 
посете, члан београдске владе Коста Кумануди позвао је шефа чехословачког 

дипломатског представништва Роберта Флиедера и веома огорчено му са

општио чуђење у вези с пријемом брата главног непријатеља краља Алексан
дра. Нагласио је да би тај гест могао подбунити све противнике владе.28 

Све је потом, на неколико недеља било заборављено. Праг је за то почео 
поново да се занима тек почетком јуна 1931. године када је Светозар При
бићевић отпочео штрајк глађу као протест одлуци Живковићеве владе да га 
поново премести у Брус. Преко блиског Бенешовог пријатеља, тадашњег уред
ника Лидових новина Хуберта Рилке, поново се писмом Масарику обратила за 
помоћ Прибићевићева супруга.29 Десетог дана штрајка глађу дошла је у амба
саду ЧСР у Београду Прибићевићева млађа ћерка Стана, која се о оцу брижљи
во старала од -првог дана интернације. И она је молила да се председник Ма

сарик заложи код југословенске владе и омогући Светозару Прибићевићу 
лечење у некој од чехословачких бања. Пренела је том приликом очеву изјаву 
да ће се у Чехословачкој уздржати од било какве политичке активности.30 

Телеграме потпоре адресоване на Праг послали су у то време и бројни 
југословенски емигранти (између осталих и каснији усташки во!ја Младен Лор
ковић).31 Своју забринутост за Прибићевићев живот изразили су и значајни 
представници чешке културе и науке, нпр. драматург Јарослав Квапил, исто

ричарка Милада Паулова и др. Чехословачка влада ипак у том тренутку још 
није сматрала рационалном директну интервенцију. Бенеш је издао налог да 
не треба реаговати на иностране интервенције.32 · 

Водећи чиниоци београдског диктаторског режима су, када је почело да 
бива јасно да је познати затвореник спреман да свој протест, ако треба, доведе 
до трагичног краја, схватили да би стабилност њихове владе највише угрожава

ла управо легенда о Прибићевићу мученику измученом у затвору. Зато су се 
одлучили да делимично изађу у сусрет његовим захтевима и поништили су одлу-

27 Словеначки либерал А. Крамер био је двадесетих година један од блиских сарадника С. При
бићевића. Пре 6. јануара 1929. био је чак и члан ужег руководства СДС. После устоличавања 
краље11е диктатуре ипак се одлучио за сарадњу са Живко11ићевом владом. За своју лојаЈШост био 
је награђен функцијом југословенског амбасадора у Чехословачкој а касније и министарском 
фотељом. З~ачај~:о је што је Крамер у време свог деловања у Прагу увелико настојао да осујети 
већину -~кциЈа КОЈе су биле усмерене на ослобађање С. Прибићевића. О томе више Т. Stojkov, 
Internac1Ja ... стр. 420-421. 

28 AMZV, ф. одред. - Југославија, телеграм Р. Флиедера од 23.2.1931. 

29 AUTGM, МА, иностранс1Ћо - к. 8 • Југославија, сл. 37, писмо Б. Прибићевић Т. Г. Масарику од 
~3.6.1931. (У AUTGM су сачувани такође и Масарикови својеручни изводи из овоr писма. Масарик 
Је овде означ1ю: .,1. Прибиliевиhева жена, да би интервенисао за Прибићевића, 2. пребацује нам 
пасивност ... 3. краљ сам себи штети".). 

30 AMZV, ф. одред. - Југославија, телеграм Р. Флиедера од 19.6.1931. 

31 AKPR, D 12 600/38 телеграм М. Лорковића Т. Г. Масарику од 22.6.1931. 

32 Исто, саопштење министарства иностраних послова Канцеларији председника републике од 
3.7.1931. 

Ладислав Хладки ... , Светозар Приби!iевиh у Чехословачкој ... 167 

ку о новој депортацији у Брус. Истовремено су омогућили Прибићевићу да от
nутује на лечење у ЧСР. Светозар Прибићевић је 13. јула 1931. године поручио 
чехословачкој амбасади у Београду да подноси молбу за пасош ради одласка у 
Карлове Вари.33 Чехословачка страна, која је до тог времена веома мало учини
ла за њега, пренела је Живковић.евој влади спремност да приме председника 

СДС-а на своју територију.34 Светозар Прибићевић је 23. јула саопштио амба
садору Флиедеру да одлази у Чехословачку и замолио га да пренесе молбу су
прузи прашког градоначелника Амалији Баксовој (пореклом Хрватици) са којом 
се одлично познавао, да га следећег јутра сачека на прашкој Масариковој желез

ничкој станици. 35 
Прибићевић је у Чехословачку допутовао 24. јула 1931. године пун одушев

љења и енергије, са великим амбициозним плановима. Замишљао је да ће у 56. 
години почети друго, још успешније поглавље своје политичке каријере. По
тајно се надао да ће му у Прагу успети - можда и уз помоћ чехословачких при
јатеља - да образује емигрантски противдиктаторски одбор, који би можда ка
сније могао да прерасте у владу у егзилу, на чијем челу би се он најзад вратио 
у земљу. 

Велики део одушевљења се, ипак, распршио чим је Светозар Прибићевић 
на прашкој Масариковој железничкој станици отворио прозор свога купеа. Уме
сто очекиване гомиле пријатеља, заштитника и обожаватеља, угледао је сама 
непозната страна лица, која на ужареном перону задимљене железничке ста
нице нису показивала ни најмање интересовање за значајног југословенског по
литичара. Уместо почасног вода, који га је још пре пар година дочекао у Прагу, 
чехословачко надлештво послало је само полицијског агента кога су задужили 
да прати Прибићевића на сваком кораку.36 

Свежи егзилант је са својом ћерком Станом изнајмио собу у луксузном хотелу 
Амбасадор на ВаIЏiавским намјестима. Чим се сместио, почео је телефоном да 
зове своје прашке пријатеље. Милан Хоџа, чији је број прво окренуо, није му се 
одазвао. Слично је било и са другима. Само су Амалија Баксова, Франтишек Хла
вачек и Отакар Хмел дошли у хотел да поздраве Прибићевића .37 Амалија Баксова 
је приредила вечеру у част својих пријатеља, чија је срдачна атмосфера бар 
донекле побољшала Прибићевићеве прве непријатне утиске у Чехословачкој. 

Два дана после ручка Светозар и Стана Прибићевић отпутовали су гра

доначелниковим аутомобилом, у пратњи Баксове, у Карлове Вари, где је за њих 
Отакар Хмел, који је у тој бањи имао лускузни ресторан, обезбедио смештај 

33 AМZV, ф. одред. - Југославија, телеграмсhаrgе d'affaires Reissera од 13.7.1931. 

34 Вођа Хрватске сељачке стра1tке Владимир Мачек наводи у својим успоменама даје за ослобађање 
Прибићевиhа одлучујућу улогу одиграла интерsенција Т. Г. Масарика (V. Macek, /11 rhe Srг11ggle.fo1· 
Freedom, New York 1957, стр. 128). Ипак нити један од доступних докумената не потврђује овај 
Мачеков податак. По свој прилици притисак из иностранс1Ћа - па чак ни онај који је у лето 1931. 
г. дошао од француске влаце • и.ије био одлучујући. Александров режим је на крају исправно 
проценио да he његову стабилност мање угрожавати слобоцни Прибићевић којије у ,шостранству, 
него за1Ћореник чији би ореол мученика даља интернација све више појачавала. О околностима 
ослобађања Прибићевића 11з затвора упоредити такође Т. Stojkov Internacija ... стр. 422-423. 

35 AMZV, ф. одред. - Југославија, телеграм charge d'affaires Reissera од23.7.1931. 

36 SUA, f. РР, к. 1052 извештај полицијског надлештва обласном надлештву од 27.7.1931. 

37 Исто. 
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у хотелу LoiЬ. У Карловим Варима је Светозар Прибићевић боравио скоро ме
сец дана. Свакодневни извештаји агента чехословачке тајне полиције који је 
добио у задатак да прати југословенског емигранта, говоре о усамљености и 
изолацији председника СДС-а.38 Прибићевићеви августовски дани у Карловим 
Варима личили су један другом као јаје јајету. После десет сати ујутру одлазио 
је са Сrаном на доручак у Хмелов ресторан Mislivna. Затим је следила шетња 
по колонади, са обавезним заустављањима поред појединих лековитих извора. 
После ручка и кратког одмора понављао би се преподневни програм. Осим ћер
ке, Прибићевићу су друштво правили још само Отакар Хмел, новосадски ад
вокат Коста Хаџи и декан загребачког Капитола др Ловро Радичевић, који се 
у Карловим Варима у то време лечио. Једини изузетак од тог стереотипа је 
био сусрет са познатим хрватским политичарем Антетом Трумбићем, који је 
Прибићевића посетио у бањи 19. августа.39 

Приликом карловарског сусрета су се оба опозициона политичара, која 
су имала велики удео при настанку југословенске државе, сагласила у искључиво 
критичкој оцени краљеве диктатуре. Прибићевић се умногоме салгасио са Трум
бићевом концепцијом активне опозиционе политике, која би била усмерена· не 
само против Живковићеве владе већ и против самог Александра Карађорђе
вића. Главни циљ демократских снага требало је, осим обнове уставног поретка, 
да буде и краљева абдикација. Ипак је тај план остао пука намера. Против ње
гове реализације се, наиме, успротивио председник опозиционе Хрватске сељач
ке странке Владимир Мачек, који је стално давао предност компромису са Алек
сандром.40 

Прибићевић је једномесечни боравак у Карловим Варима посветио пре 
свега одмору. Ипак био је чврсто решен да се одмах после опоравка врати ак

тивној политици. Још се из Карлових Вари трудио да оствари контакт са значај
ним чехословачким личностима. При том је искористио несебичну помоћ Ото
кара Хмела. Карловарски угоститељ је крајем јула канцелару Шамалу послао 
писмо пуно одушевљења. У њему му је саопштио радосну вест о ослобађању 
њиховог заједничког пријатеља и уверавао га у утицај и ауторитет који пред
седник СДС-а ужива у својој земљи. Очигледно потпуно инспирисан Прибиће
виhем, пише: ,,Сада је најбоља прилика да наши званичници упознају данашњу 
политичку ситуацију у Београду. Мислим да би неко од наших представника 
спољне политике могао Светозара да посети овде у Варима и од њега чује мало 
чисте истине."41 

Али Шамалов одговор је брзо охладио поново оживеле Прибићевићеве 
наде. Канцелар уопште није делио Хмелово одушевљење. Иако је у свом од
говору изразио задовољство због ослобађања "нашег пацијента", ипак је евен
туалне Прибићевићеве сусрете са високим званичницима за сада одлагао, јер 
је, како је образложио, ,,нужно бити веома обазрив не с обзиром на нас већ 
због њега".42 

38 Исто, редовно свакодневно извештавање полицијског комесаријата у Карловим Варима обласном 
надлештву у августу 1931. 

39 Исто, извештај полицијског комесаријата у Карловим Варима обласном надлешту од 25.8.1931. 

40 Упореди Lj. Boban, Svetazar Priblcevic и opovciji (1928-1936), Zagreb 1974, стр. 72. 

41 AKPR, Т 1011/22-П, писмо О. Хмела П. Шамалу од 30.7.1931. 
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Никакве друге реакције српски политичар од Шамала или осталих значај
них чехословачких званичника није дочекао током свог боравка у Карловим 
Варима. Прибићевић се 23. августа 1931. вратио у Праг. Сместио се поново у 
луксузном хотелу на Вацлавским намјестима, овога пута изабрао је хотел Zlata 
husa. Како се ту Прибићевићу ипак није допало, после два дана преселио се у 
оближњи хотел De Saxe у Хибернској улици. До Прага је опет путовао у гра
доначелниковом аутомобилу у пратњи Амалије Баксове. Супруга праш~ог гра
доначелника помогла је Прибићевићу и на други начин. Пре свега га Је _осло
бодила сталног полицијског надзора који га је веома иритирао. Баксова Је ин
тервенисала код полицијског надлештва, те су они почетком септембра 
одлучили да замене дотадашњу такорећи јавну присмотру директним надзором, 

о коме Прибићевић није знао.43 

Баксова је у исто време поново покушала да обезбеди Прибићевићу при
јем код највиших представника чехословачке државе. Петог септем?ра је теле
фоном позвала Шамала са којим се лично познавала. Замолила га Је да посре
дује за пријем Светозара Прибићевића код председника Масарика. Ефекат њене 
интервенције опет је био раван нули. Шамал је додуше обећао да ће покуша~и 
да припреми44 терен за тај сусрет, али није прошло ни недељу дана, када Је 
саопштио Баксовој да се Масарик одмара у свом летњиковцу на Бистржичици, 
где "не прима посете, осим у неодложним случајевима. Удаљеност од Прага, 
као и могућност да се у Бистржичици преноћи, представљала би за г. Прибиће
вића велико деранжирање и када би се пријем могао реализовати. Из тог ра
злога молимо Вас да пренесете г. Прибићевићу извињење господина председ
ника."4' Канцелар се даље о целој ствари консултовао са министром иностраних 

послова Бенешом, који је тада учествовао на заседању светске заједнице у Жене
ви. Он је његов поступак у потпуности одобрио. Поручио је у Праг да је питао 
свог ресорног колегу Војислава Маринковића за мишљење југословенске владе 
о том питању. Маринковић је одлу,:пю изјавио да могући пријем Светозара При
бићевића код чехословачког председника сматра за неприкладан.46 

Светозар Прибићевић ипак није губио наду да ће на крају наићи на от
ворена врата канцеларија највиших чехословачких државника и да ће Масарик, 

Бенеш и остали представници ЧСР после разговора с њим променити свој став 
према Александровој диктатури и да ће подржати његове концепције и планове. 
Убрзо после неуспеле интервенције А. Баксов, директно се обратио Т. Г. Ма
сарику. У писму написаном на немачком језику, које је носило датум 17. се~
тембар, описао је на пет страница праксу диктаторског режима у ЈугославиЈи 
који се само формално конституционална повратио, а у ствари је остао у сушти
ни и даље удаљен својим основним принципима од модерне демократске и прав

не државе. Поново је молио Масарика да га прими. Образложио је то тиме да 
жели с њим да поразговара о поверљивим питањима о којима се још ни са ким 

42 Исто, писмо П. Шамала О. Хмелу од 37.7.1931. 

43 SUA, f. РР, к. 1052, службена белешка од 1.9.1931. 

44 AKPR, Т 1011/22-11, белешка П. Шамала од 5.9.1931. 

45 Исш, писмо П. Шамала А. Баксовој од 9.9.1931. 

46 Исто, белешка П. Шамала од 12.9.1931. 
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није консултовао. Прибићевић је завршио писмо помало тужно и резигнирано, 
одавањем своје одане захвалности Масарику "које и могуће одбијање моје молбе 

за састанак неће променити".47 Али и овог пута Прибићевићева молба је остала 
неуслишена. 

Прибићевић је у Прагу водио изнуђено осамљени живот. Имао је неколико 
пријатеља међу припадницима српске и хрватске заједнице који су стално живе
ли у ЧСР. Са њим се састајао већ поменути др Хаџи. Моралну, а очито и фи
нансијску подршку пружали су му браћа Иван и Фрањо Лукшић, власници 
прашке велетрговине далматинским вином и снабдевачи винаре у коју је Све

тозар Прибићевић редовно одлазио током суботњих вечери. Оцу и ћерки При
бићевић помагао је и лекар др. Будимилић. Осим бесплатне бриге о њиховом 
здрављу обављао је на неки начин и функцију Прибићевићевог секретара.48 Ег
зиланта су у почетку посећивали и неки лево оријентисани југословенски сту
денти уписани на Прашки универзитет или технику. Између њих и При
бићевића, међутим, убрзо је дошло до идејног конфликта који је онемогућио 
даљу сарадњу.49 

Много скромније контакте С. Прибићевић је одржавао са чешком среди
ном. Већина његових ранијих пријатеља и познаника га је избегавала. Осим 
Хмела, Хлавачека, Баксове и драматурга Квапила, који се трудио да свесрдно 
помаже Прибићевићу, повремено га је посећивао само утицајни '-шан руковод
ства Чехословачке социјалне демократије, Франтишек Соукуп. Једном или два
пут се огласио и Милан Хоџа. 

У тренутцима Прибићевићеве унутрашње кризе и јачања психичке депре
сије највећу подршку пружала му је доценткиња (касније професорка) прашког 
Филозофског факултета Милада Паулова. Паулова се упознала са При
бићевићем када је почетком двадесетих година у Југославији сакупљала доку
ментацију о историји односа између Југословенског одбора и чешке политике 
током Првог светског рата, о чему је касније (1925. г.) објавила у Загребу зна
чајан рад ,Јуiословенски одбор". Тадашња четрдесетогодишња историчарка је 
одмах после прве посете српском егзиланту схватила његову усамљеност и изо

лованост, те је одлучила да му пружи свесрдну помоћ. Неудата и без деце, жена 
која је своју личну срећу жртвовала потребама научне каријере, пружила је 
скоро материнску љубав Сrани Прибићевић. Од октобра 1931. Паулова је сваког 
дана посећивала оба емигранта. Такође су отац и ћерка Прибићевић редовно 
долазили у њен стан. Ту су славили све значајније празнике и годишњице. При

јатељство и помоћ доценткиње Паулове донели су Прибићевићу још и чврсту 
и сталну везу са највишим прашким политичким круговима. 

Паулова је пре свега била веома блиска са канцеларом Пржемислом Ша
малом. За њега су је везивале јаке емоције, које је тај скоро четврт века старији 
мушкарац делимично подгрејавао. Друштвени положај присних пријатеља од
ређивао је ипак границе њихових односа. Шамал је чак у страху од компроми-

47 AUTGM, МА, иностранство, к. 8 - Југославија, сл. 37, писмо С. Прибићевића Т. Г. Масарику од 
17.9.1931. 

48 AМZV, ф. II. селекције - ТЗ, 1931/1932, бр. 137802, белешка од 9.11.1931., бр. 151 243, белешка од 
10.12.1931. 

49 SUA, f. РР, к. 1052, извештаји полицијског надлештва обласном надлештву од 11.11.1931. и 
10.12.1931. и 13.2.1932. 
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товања молио Паулову да му телефонира само о пословним стварима. Тим пре 
му је његова пријатељица писала. Скоро свакодневно му је слала писма. Уколико 
је имала осећај да ујутру нешто није написала, увече би писала још једно писм?. 
Од октобра месеца једна од најчешћих тема њихове узајамне кореспонденциЈе 
постала је судбина С. Прибићевића. Милада Паулова се трудила да преко кан

целара помогне свом српском пријатељу.5u Сигурно да су и под утицајем њених 
интервенција Масарик и његови најближи сарадници делимично променили свој 
став према српском егзиланту. 

Главни разлог зашто су се највиши представници ЧСР одлучили да пре
стану са игнорисањем Прибићевића, сигурно није било заузимање једне доцен
ткиње Филозофског факултета која је стицајем околности била канцеларова 
пријатељица и обожаватељка. Управо у то време према одређеним сигналима 
из Југославије (нпр. загребачки конзулат је обавестио да су Прибићевића кон
тактирали у ЧСР преко његовог зета др Орлића београдски званичници).51 

Председничка палата и министарство иностраних послова почели су да се при

бојавају да би њихов нееластичан став могао у будћности да штети чехосло
вачким интересима у Југославији. Прашки врх је сматрао да с обзиром на не
сталност југословенских политичких односа није потпуно искључена могућност 
да се Светозар Прибићевић једном - у даљој или потпуно блиској будућности 
- врати у земљу и постане опет моћник београдске владе. Зато се почетком 
новембра 1931. Шамал договорио са Бенетом о томе да ће ипак на крају изаћи 
у сусрет Прибићевићевој молби да буде примљен. Посредством Паулове по
ручио је канцелар свом српском пријатељу да ће га примити 16. новембра. 

Али састанак са Шамалом у његовој радној одаји и у прашкој председ
ничкој палати донео је Прибићевићу само ново разочарење. Иако је канцелар 
саслушао излагање свога госта о односима у Југославији, ипак се уздржао од 
било каквог сагласног потврђивања. Није показао ни најмању спремност да се 
ангажује у Прибићевићевим далекосежним и нереалним плановима. Водећи 
представник СДС-а при том сигурно није добро разумео Шамалове алузије да 
је од радикалне активности у егзилу повољније стрпљиво сачекати прилику за 

повратак на политичку сцену која се пре или касније мора указати.52 Слично 
је протекао и састанак са Бенешом, који се реализовао у исто време. О томе 
да су сусрети са једним од· водећих југословенских опозиционих политичара 

служили највишим чехословачким представницима само као алиби у случају 
неочекиване превратне промене политичке ситуације у Југославији, сведочи пи
смо које је 18. новембра написао Шамал тадашњем југословенском амбасадору 
у Прагу Првиславу Грисогону. У њему је обавестио Грисогона, који је дуго вре
мена био члан ужег руководства СДС-а, али је после 6. јануара 1929. стао на 
страну краља, о садржају свог разговора са Прибићевићем. У образложењу кан
целар је ставио акценат на сентименталне везе које су га повезивале с тим 
српским политичарем од 1918. године.53 

50 То упореди са AKPR, Т 1011/22-П, писма М. Паул ове П. Шам~лу оц 18.ЈО. и 9.11.1931. Кореспонцен
ција Паулова-Шамал се такође налази у ArchfvuAkademie ved CR (АА V CR) poziistalost prof. М. Paulove, 
саставни део П. Шамал 1931-19336. 

51 AMZV, ф. одред. - Југославија, извештај генералног конзулата у Загребу оц 28.8.1931. 

52 AKPR, Т 1011/22-1!, белешка П. Шамала од 16.11.1931. 
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После су~рета ~а Бенешом и Шамалом, Прибићевић је схватио илузорност 
представа ~ ко1има Је допутовао у Праг. Крајем новембра 1931. одлучио је да 
оконча СВОЈ боравак у Прагу и да отпутује у Париз. Сматрао је да ће тамо наћи 
више разумев~ња и подпоре. Такође је сазнао да се почетком децембра при

пр_ем_а посета Југословенског краља Француској. Могуће је да је Прибићевић, 
КОЈИ Ј~ увек био склон политичким заокретима и лако склапао савезе и са својим 
неприЈатељима, размишљао о могућности сусрета у Паризу са Александром Ка
рађорђевићем. 54 

Али пресељење у Француску није уопште био једноставан потез. Наиме, 
Све!озару Прибићевићу је још 20. октобра 1931. истекла важност пасоша који 
му Је дат само на три месеца. Југословенска амбасада је одбила да продужи 
пасош.55 Београ~ска диктатура поступила је у овом случају не само каприциоз
но, вођена насто1ањем да се што више освети опозиционом вођи, већ су њихову 
одлу~ мотивисала чисто рационална размишљања. Наиме у прашком егзилу 

била Је, с обзиром на поступке чехословачког врха, било каква политичка ак
тивност српског политичара блокирана. У случају његовог одласка у западну 

~вропу, Александров режим је губио ту индиректну могућност контроле. Режим 
Је био свестан да се Париз или Лондон неће за разлику од ЧСР обазирати на 
могуће протесте Југославије против делатности једног политичког, са гледишта 
интереса велесила, мало значајног емигранта. 

. Настојање да што пре напусти Чехословачку и отпутује у Француску било 
Је од почетка децембра 1931. главни стимуланс сваке активности вође СДС-а. 
Тада се поново обратио Шамалу и Бенешу, са молбом да га приме. Обојица су 
се извинили и одбили да се састану са српским емигрантом.56 Прибићевић је 

онда написао Шам~у н~посредно једно за другим три писма у којима се није 
ни трудио да сакриЈе своЈе разочарење и огорчење. Чак се у последњем од њих 
~а датумом 28. децембар 1931. није суздржао од одређених претњи. Запретио 
Је канцелару да ће свој случај обелоданити у светској штампи и обратити се 
владама других демократских држава уколико му чехословачки органи не омо

гуће одлазак у иностранство.57 

Прибићевић, који је тада патио од честих напада депресије, која се са сва

ким даном погоршавала, поново није исправно проценио ситуацију. Високи 
представници чехословачке државе нису ни у ком случају избегавали састанке 

са њим због тога што су хтели да спрече његов пут у Француску. Разлог њихове 
ненаклоности био је страх да би могући поновни сусрети са главним неприја
тељем краља Алксандра нарушили односе Прага са Београдом. Већ последњих 
дана 1931. Шамал је поручио преко Паулове Прибићевићу да је почео да пре
дузима кораке који би омогућили његов одлазак.58 

53 Исто, писмо П. Шамала П. Грисоrону од 18.11.1931. 

54 Упореди Lj. Boban, с. d. стр. 80. 

55 AMZV, ф. 11 секција -ТЗ 1932/1, бр. 32849, белешка од 11.3.1932. 

56 AKPR, Т 1011/22-П, писмо П. Шамала М. Пауловој од 10.11.1931. писмо М. Паулове П. Шамалу од 
27.12.1931. 

57 Исто, писмо С. Прибиliевића П. Шамалу од 28.12.1931. 

58 Исто, писмо П. Шамала М. Пауловој од 30.12.1931. 
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Шамал се сигурно првих јануарских дана 1932. договорио са Бенешом о 
даљим поступцима. Чехословачки министар иностраних послова је обећао да 
ће контактирати надлежне француске органе како би Прибићевићу омогућили 

азил. Такође се обавезао да ће у Берлину затражити добијање транзитне визе 
на истекли пасош југословенског егзиланта. При том је Бенеш апеловао на 
Шамала да тражи од Прибићевића обећање лојалности према ЧСР. Српски по
литичар је морао на тај начин да се обавеже да неће учинити ни корак који би 
могао нашкодити чехословачким интересима.59 Светозар Прибићевић је такву 
изјаву сигурно дао Шамалу и Бенешу посредством Паулове.60 

Бенеш је све уредио током непуне три недеље. Позвао је Светозара При
бићевића 28. јануара на ручак, где му је предао пасош са немачком транзитном 
и француском улазном визом. Прашка епизода Прибићевићеве Одисеје, иако 
се никада није завршила повратком на Итаку, ипак тиме још није доведена до 
краја. Наиме, српски емигрант је утврдио да француска виза не задовољава све 

формалности, те је поново предао свој и ћеркин пасош Шамалу. Али Француска 
амбасада, којој се чехословачко министарство иностраних послова поново обра
тило, неочекивано је све обуставила. Показало се да је Прибићевићу визу издао 
без знања свог шефа секретар амбасаде. Влада у Паризу је због тога оштро 
пребацила Руксу и обавестила га да долазак Прибићевића у Француску није у 
њиховом интересу. Руке је зато саопштио Бенешовом заменику Камилу Кроф

ту, да визу неће исправити.61 

Шамал је 10. фебруара телефоном обавестио Паулову о насталим ком
пликацијама у тренутку када су код ње у посети били њени српски пријатељи. 

Светозар Прибићевић је у тренутку када је то сазнао, добио хистерични напад, 
који је преко слушалице чуо и Шамал.62 Иако је следећег дана Прибићевић на
писао канцелару писано извињење63, од тог времена су највиши чехословачки 
кругови били и чврсто уверени у Прибићевићеву психичку лабилност. 

Душевни спокој Светозара Прибићевића је у то време највише пољуљало 
нескривеноо интересовање чехословачке полиције за њега. Почетком јануара 
1932. г. секретар југословенске амбасаде у Прагу Живковић интервенисао је у 
полицијском надлештву против ширења брошуре "Погледи 1.щ сшање у Југо
славији и н.а њену будуlиюсш"64 која је садржавала једну од ранијих При
бићевићевих изјава.65 Половином фебруара бивши југословенски министар и 
Масариков пријатељ морао је да дође у прашку полицијску дирекцију и при 
саслушању објасни (у настојању да избегне могуће последице) да са инкрими
нисаном публикацијом, која је потпадала под чехословачку цензуру, нема ничег 

заједничког. 66 

59 Исто, белешке П. Шамала од 4. и 9.1.1932. 

60 Исто. белешке П. Шамала од 8.2.1932. 

61 Исто, белешка П. Шамала од 8.2.21932. 

62 Исто, белешка П. Шамала од 10.2.1932. 

63 Исто, писмо С. Прибиlн:виhа П. Шамалу од 11.2.1932. 

64 N,izoгy па situaci и Jugosldvii ajejf budoucnos/ .. 

65 SUA, f. РР, к. 1052, белешка од 10.11.1932. 

66 Исто, протокол са саслушања С. ПрибЮ'iевића у прашкој полицијској станици дана 15.2.1932. 
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Група најближих Масарикових сарадника ипак је у то време предузимала 
врло енергичне кораке. Одмах пошто је сазнао о новим препрекама, почео је 
Бенеш, који је тада учествовао на заседању светске заједнице у Женеви, да пре
говара са својим ресорним колегама из Француске и Југославије. Војислав Ма
ринковић. је одлучно одбио да продужи Прибићевић.ев пасош. Ипак Бенешу је 
на крају успело да добије барем изјаву да Београд нема приговоре против При
бићевић.евог пута у Париз.67 Ускоро је и француска влада променила свој став. 
Француска амбасада у Прагу је 10. марта 1932. саопштила министарству ино
страних послова да ће Прибићевићу обезбедити улазну визу.68 Четрнаест дана 
касније Шамал је предао Прибићевићу пасоше с којима су Стана и Светозар 
Прибићевић могли да оптутују у Француску.69 

У последњим недељама Прибићевићевог боравка у Прагу, у тренутку када 
је већ било јасно да тај српски политичар неће заувек остати у ЧСР, Бенеш и 
Шамал (наравно уз сагласност Т. Г. Масарика) одлучили су се да Прибићевићу 
обезбеде финансијску помоћ.70 На то их је навело неколико разлога. При
бићевић се директно и индиректно повремено жалио на своје материјалне по
тешкоће. Често је објашњавао како је повелика хотелска соба у центру Прага 
једини луксуз који себи дозвољава. Паулова је у једном писму поверила Шамалу 
како Прибићевић тешко подноси прашку климу и због тога што нема новца 
да купи себи крзнени капут.71 Бивши Прибићевићеви пријатељи који су у дну 
душе осећали да се према српском политичару који се нашао у невољи, нису 
понели потпуно коректно, настојали су да то компензују барем материјално. 
Бенеш је предложио да Прибићевићу обезбеђује сваког месеца десет хиљада 
круна; што у тадашње време није била баш мала свота. Мотиви којима се чехо
словачки министар иностраних послова тада руководио нису, дакако, били само 

алтруистичког карактера. Бенеш је на тај начин хтео да Прибићевића обавеже 
за случај неочекиваних преврата на власти у Југославији. 

Прибићевић је прво оклевао да прими понуђену помоћ. Касније су ипак 
успели да га наговоре, те је почетком марта од Паулове, која је посредовала у 
целој ствари, преузео одобрену суму. 72 

Први егзил Светозара Прибићевића у Прагу се завршио 4. априла 1932. 
године. На железничку станицу дошло је да се с њим опрости само неколико 
југословенских пријатеља. Од Чеха само Милада Паулова.73 Разочаран, у но
сталmчном и сентименталном расположењу, али пун наде да ће у Француској 

наићи на боље услове за своју делатност, ушао је мало пре поднева у париски 
брзи воз и тако после више од четири године напустио Праг. 

67 AKPR, Т 1011/22-П, белещка П. Дртине од 22.2.1932. 

68 AMZV, ф. II. секција - ТЗ, 1932/1, 32 849, белешка од 10.3.1932. 

69 АКРR, Т 1011/22-II, писмо Р. Wellnera П. Шамалу од 25.3.1932; исто АА У CR, оставштина М. Пау лове, 
сл. П. Шамал (1931-32), писмо П. Шамала М. Пауловој од 25.3.1932. 

70 AKPR, Т 1011/22-II, белешка П. ДрТ11не од 22.2.1932. 

71 Исто, писмо М. Паулове П. Шаыалу од 27.12.1931. 

72 Исто, писмо П. Шамала М. Пауловој од 29.2.1932., писыо М. Паулове П. Шамалу од 29.2.1932., 
белешка П. Шамала од 4.3.1932. 

73 Исто, писыо М. Паулове П. Шамалу од 4.4.1932. (rрешком датиран са 4.3.1932). 
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После доласка у Француску С. Прибићевићу се чинило (макар накратко) 
да ће коначно моћи потпуно да развије своју опозициону делатност. У поређењу 

са Прагом био је у Паризу добро примљен. У његову част група посланика 

тамошњег парламента приредила је свечану вечеру, постојао је за њега интерес 
у локалној штампи, а и код неких значајних политичара (конкретно Ерио, Блум, 
Даладије). Чак је почетком децембра 1932. године Прибићевићу било омогућено 
да наступи са предавањем о политичким односима у Југославији пред иностра
ним одбором француског парламента.74 Поред тога Прибићевић је у Паризу об
јавио више чланака у новинама и часописима, одакле је слао прилоге и у ино
странство, посебно у Велику Британију (тамо му је помогао пре свега Р. В. 
Ситон-Ватсон).75 Из Француске је такође одржавао контакте са опозицијом у 
својој земљи. 

Али у материјалном погледу Прибићевићу у Француској није било добро. 
Због тога се убрзо у писмима адресованим на М. Паулову појављују нове жалбе 
на недостатак финансијских средстава. Емотивно предусретљива Паулова се од

мах обратила канцелару Шамалу, а он министру Бенешу.76 Резултат заузимања 
пријатеља био је тај што је Прибићевић већ од лета 1932. добијао у Паризу из 
чешких извора даљу финансијску помоћ. Та помоћ, која је спочетка била само 

симболична, од почетка 1933. усталила се на редовну своту од 3. ООО франака 
месечно.77 

Из Прибићевићевих писама Паулова је редовно сазнавала његове ставове 
о развоју односа у Југославији и у Чехословачкој, а такође и о свим контактима 

које је тада српски емигрант одржавао у Француској. Затим су преко Паулове 
најважније инфорамције о Прибићевићевим активностима долазиле до Шамала, 
а одатле до Бенеша. Шамал је о већини тих информација водио детаљне забе
лешке. У дну душе непрекидно је гајио према Прибићевићу одређене симпатије 
и није га напуштала идеја да би се српски емигрант још некада могао искори
стити у највишој југословенској политици. У једном од својих писама Пауловој 
о томе 'је написао: ,,Веома сам радознао за даљи развој Прибићевићеве делат
ности. Била би штета за Југославију, у којој заправо нема много талентованих 

политичара, када би отишао [у својим активностим] сувише далеко и онемо
гућио себи повратак. Штета је за сваку руку и главу која тамо недостаје."78 

Међу Шамаловим забелешкама о С. Прибићевићу, конкретно у оној од 

јула 1932, може се наћи између осталог и интересантна информација која до
кументује да су и београдски кругови у то време још сматрали Прибићевића 
за једног од потенцијално најзначајнијих политичара. Према подацима, у Паризу 
га је непосредно после доласка у Француску посетио лични повереник принца , 
Павла. Шамал о томе пише: ,,Дошао је са привидно тајанственим питањем да 

74 AUTGM, ВА, Југославија 1932-1935, писмо О. Buttera из Париза Е. Бенешу од 20.12.1932. (Уз писмо 
је приложен француски текст Прибићевиliевогекспозеа са напоменом nошюьаоца да Прибићевић 
у Одбору није оставио добар утисак пошто је на детаљна питања о политичким и привредним 
односима у Југославији одговарао неубедљиво.). 

75 AKPR, Т 1011/22-П, писмо М. Па улове П. Шамалу од 17.5.1932, 

76 Исто, писыо П. Шаыала Е. Бенешу од 27.7.1932. 

77 AKPR, Т 1011/22-III, писмо П. Шамала М. Пауловој од 24.4.1933. 

78 AKPR, Т 1011 )22-П писмо П. Шамала М. Пауловој од 2.5.1932. 
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ли би се [Прибићевић] сагласио да ствар буде урађена са или без. Прибићевић 
је наравно схватио да то заправо значи треба ли да дође до преврата са краљем 

или без њега. Одговорио је поверенику да се обратио на погрешну адресу, јер 
је он, Светозар Прибићевић, данас нико и ниппа, само изгнаник без земље, те 
ако желе надлежни чиниоци који су повереника послали да се у то увере нека 

организују у Југославији плебисцит".79 

Крајем 1932. дошло је, бар према тврђењу Паулове Шамалу, између ње 
и Прибићевића до одређеног "идејног разилажења". У то време Прибићевић 
је у Паризу завршавао своју књигу коју је писао као критичку анализу односа 
у Краљевини Југославији. У свом раду који је насловио ,Дикшашура краља 
Александра" био је веома оштар и није штедео критичке изјаве. На притисак 
Паулове, Прибићевић је наводно најоштрије нападе који су били усмерени про
тив владајућег режима на крају прилично ублажио, али у осталим својим по
литичким изјавама није ублажио критику Александра.80 У децембру 1932. је у 
Југославији растуран Прибићевићевим именом потписан летак (имао је форму 
писма Љ. Давидовићу) у коме је, између осталог, био и Прибићевићев негативан 
став према монархистичкој форми владавине у Југославији, као и позив та
мошњој опозицији да се изјасни за републиканско уређење.81 Паулова је због 
свих таквих активности свога штићеника била веома узнемирена, или се - за

једно са Шамалом - прибојавала тако једнострано презентираних политичких 
ставова који би могли Прибићевићу заувек да онемогуће повратак у Југославију. 

Почетком 1933. Шамал и Паулова су из Париза добили по један примерак 
управо објављене Прибићевићеве књиге. (На француском је објављена са на
зивом La dictature du roi Alexandre.) Схватили су је као ауторову отворену објаву 
рата на живот и смрт југословенском краљу и режиму.82 Њима се у томе при

дружио и тадашњи југословенски амбасадор у Прагу, некадашњи Прибићевићев 
блиски пријатељ - П. Грисогоно, који је реаговао на објављену књигу тако што 
је за Шамала урадио веома занимљиво тумачење односа који су владали унутар 
СДС-а на прелому двадесетих и тридесетих година. Ту је, између осталог, и 
објаснио разлоге због којих је и он сам напустио ту странку, а навео је такође 

и нека своја опажања о контроверзној личности С. Прибићевића.83 Рекације 
Шамала и Паулове на објављивање књиге биле су више него збуњене. То је 
веома погодило Прибићевића који је у писму Пауловој од 19. марта 1933. 
огорчено написао да му је јако жао што се о његовој књизи у Прагу ћути и 
што се прашки књижари плаше да изложе књигу у својим излозима. Том при

ликом је оштро напао и званичну чешку политику, посебно министра иностра
них послова Бенеша који, према Прибићевићу, својим настојањем да одржи ста
билност унутар Мале Атанте у ствари прикрива злочине Александровог 

режима. Такву линију подржава затим и чешка штампа, када без дужих комен-

79 Исто, белешка П. Шамала од 25.7.1932. 

80 AKPR, Т 1011/22-Ш, белешка П. Шамала од 11.1.1933. 

81 AUTGM, ВА, Југославија 1932-35, извештај МИП бр. пред. 2372)П од 27.2.1933. 

82 АА V CR, оставштина М. Па улове, сл. П. Шамал (1933), писмо П. Шамала М. Пауловој од 23.1.1933. 

83 АКРR, Т 1011/22-Ш, Грисоrоново виђење Прибиhевиhеве књиге од 23.6.1933. 
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тара прелази преко затварања главних југословенских политичара - у то време 

конкретно А. Корошеца, Б. Мачека и др.84 

Међутим све веће материјалне тешкоће приморале су Прибићевића да већ 
у лето 1933. пређе преко своје зловоље и поново замоли ~анцелара Шамала за 
повишење финансијске помоћи. Молбу је образложио СВОЈИМ здравственим ста

њем. Писао је да иако је био у француским бањама, оне му нису помогле, те 

би зато хтео опет у Карлове Вари или још боље у моравске Лухачовице.85 Али 
баш су у то време Бенешови људи сазнали да је С. Прибићевић тоК?м свог 
боравка у Француској од послатог новца помагао и остале тамошње Југосло
венске емигранте и студенте. Зато је у јулу 1933. Бенеш саопштио Шамалу д~ 
ни у ком случају не треба повећавати помоћ Прибићевићу. (У то време таЈ 
износ је достизао 5. ООО франака месечно). Тај новац је био, како је објашњавао 
Бенеш, намењен за покривање чисто личних издатака Светозара Прибићеви~а, 
а никако за помоћ осталим лицима. То није било у интересу Чехословачке, Јер 
би Београд могао да их окриви за помоћ ширем покрету усмереном на деста
билизацију југословенске државе.в6 

Бенеш је у то време сазнао како је краљ Александар вољан - пре све_г~ 
под притиском Француске - да заиста либерализује политичке односе у СВОЈОЈ 
земљи. Због тога чехословачки званичници нису реаговали на позив упућен У 
посебном меморандуму који је у децембру 1933. С. Прибићевић послао нај
важнијим европским државницима, између осталих и Т. Г. Масарику, са циљем 
да се заузму за ослобађање ухапшеног вође Хрватске сељачке странке Б. 
Мачека. Наиме, Прибићевићев меморандум и није стигао до Масарика. Задржао 
га је сам Шамал, иако је председнику саопштио да је примио писмо од При

бићевића. Истовремено је уз ту информацију додао напомену да то писмо "не 
садржи ништа ново што већ не знамо." Прибићевић је из Прага примио само 

формалну потврду да је његов материјал примила канцеларија преседника ре
публике.87 

У то време већ се полако гасила Прибићевићева звезда у Фр~нцус~ој. Та
дашњи француски министар иностраних послова Ј. Л. Барту имао Је своЈе пла

нове са краљем Александром. Хтео је да га придобије за систем колективне 
безбедности у Европи који би држао фашистичку Немачку на узди, као и за 
дипломатско признавање СССР-а. Природно је што је при таквим околностима 
опадао француски интерес за Александрове политичке противнике. Бећ 1934. 
г. Прибићевић се у Француској нашао у очигледној излолацији, све мање се 
састајао са људима из "високе политике", а проредили су се и његови контакти 

са припадницима тамошње југословенске заједнице. Политички ослабљени При
бићевић се одлучио да игра "хазардерски". Позивао је своје пријатеље у Југо

славији да усредсреде све своје снаге на ликвидирање краљевског режима и да 
при том не презају да искористе и могућу помоћ југословенских комуниста. Као 
последица велике физичке и психичке исцрпљености, у то време се понво по-

84 Исто, писмо С. Прибићевића М. Пауловој од 19.3.1933. 

85 Исто, ШЮfО М. Паулове П. Шамалу од 8.6.1933. 

86 Исто, белешке П. Шамала од 20. и 21.7.1933. 

87 Исто, Меморандум Т. Г. Маса рику поmисан од стране С. Прибићевића, А. Кошутића и Ј. Крњевића 
од 22.12.1933. 
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горшало Прибићевићево здравствено стање. Егзилант се трудио да нађе утеху 
бар у писмима Пауловој, у којима јој је детаљно описивао своју незавидну си
туацију и истовремено поново молио Шамала за помоћ.88 

До потпуног излечења .од профранцуских илузија код Прибићевића је дошло 
у јесен 1934, када је, у вези са тадашњим атентатом у Марсеју на краља Александра 
и министра Бартуа, на неколико дана био затворен и детаљно испитиван. (У зат

вору је Прибићевић окусио и физичко насиље.) Груби француски полицајци су му 
тада јасно дали до знања да је његов боравак у Паризу за Француску терет. У 
писму Пауловој од 7. новембра 1934. због тога Прибићевић са великим огорчењем 
пише: ,,То сам доживео у Француској која жели да буде сматрана за слободну и 
демократску земљу ... када овде не бих имао пријатеље који су заслужили моје 
поштовање, вратио бих им са највећим огорчењем и Легију части, али пријатељи 
су ме молили да не преносим своју оправдану огорченост на целу Француску, зато 
досада по том питању ШШЈТа нисам урадио."89 

После промене политичке климе до које је дошло у Југославији после 
Александрове смрти, Прибићевић је изражавао у својим писмима Пауловој наду 
да ће му ваљда у новим условима ипак успети да се врати у земљу и одигра 
још увек значајну политичку улогу. Према Прибићевићу су наводно стигле до 
Париза вести како нова југословенска влада намерава да постепено амнестира 
некадашње противнике краљевског режима. Тражио је од Паулове да се заузме 

код Шамала и Бенеша како би они интервенисали у његовом случају код нај
виших југословенских званичника. Поред тога ју је такоlје упозоравао да су у 

Француској и у Белгији у то време били основани чак и посебни Одбори за 
помоћ политичке амнестије у Југославији. У њих су ступили важни политичари 
и културни радници који су у том правцу желели да врше притисак на Београд. 
Прибићевић је охрабривао Паулову да сличан одбор буде основан и у Прагу.90 

Паулова се слагала са Прибићевићевом идејом, повољно се о томе изразио и 
писац Ј. Квапил.91 .-'\ли после консултације са Шамалом, обоје су од те замисли 
одустали. Канцелар је препоручио да је боље да се код званичника у Београду 
(конкретно код тадашњег председника владе М. Стојадиновића, по могућности 
и код регента Павла Караlјорlјевића) покуша са Бенешовом или Крофтовом 
личном интервенцијом.92 

Почетком 1936. Прибићевић је све своје снаге усмреио на повратак у Ју
гославију. У марту се у Паризу састао са својим словачким пријатељем, та
дашњим чехословачким премијером Миланом Хоџом, који му је обећао све
срдну помоћ.93 Прибићевић је осећао да се његово здравствено стање све више 
погоршава, жалио се пре свега на тешке плућне тегобе. Мислио је да болује 

од туберкулозе. Због тога је молио своје чешке пријатеље да му омоугће дво-

88 AKPR, Т 1410/21-др. Паулова (1929-35) -Ш. део писмо С. Прибићевића М. Пауловој од 7.7.1934 .. 

89 Исто, писмо С. Прибићевића М. Пауловој од 7.11.1934. (са фус,ютом Паулове да је Прибићевић 
био Grand officier de la legion d'honneur). 

90 AKPR44/21-IV, писмо П. Шамала К. Крофту од 28.7.1935. (приложеt~ кедатираки исечак из писма 
С. Прибићевића М. Пауловој). 

91 Исто, писмо П. Шамала Ј. Квапилу од 12.8.1935. 

92 Исто, белешка П. Шамала од 2.8.1935. 

93 Исто, белешка П. Шамала од 12.3.1936. 
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месечно или тромесечно лечење у Чехословачкој. Осим здравствених проблема, 
Прибићевића су у Чешку вукли и други разлози. У Прагу је хтео да се састане 
са својом ћерком Станом, која је тада почела да студира на овдашњем Фило
зофском факултету (добила је стипендију чехословачке владе) а по могућности 
и са осталим члановима своје породице.94 

Крајем пролећа и почетком лета 1936. Бенеш се саветовао са званични
цима Југославије о могућности Прибићевићевог доласка у Чехословачку. Они 
су доста дуго били против, али после заузимања Француске, Београд је ипак 
одобрио путовање.95 Вест да Прибићевић долази у Праг добили су Шамал и 
Бенеш преко Паулове крајем јуна. Нису баш нарочито били одушевљени. Када 
су утврдили да против тог доласка нема ништа ни југословенска амбасада, при
мили су Прибићевићеву нову посету као чињеницу.96 

Еrзилант Прибићевић је по други пут је 15. јула 1936. стигао у Праг. Био је 
у веома лошем стању. Југословенски трговац Лукшић га је сместио у хотел "Па
риж", где се састао са својом ћерком и унуком.97 На молбу канцелара Шамала 
прегледао га је најбољи стручњак за плућне болести - др Ј. Шеинер. Рендгенски 
снимци су показали да су Прибићевићева плућа тешко захваћена раком. Лекари 
су давали пропюзу пацијенту највише пет месеци живота. Било је одлучено да се 

утврlјено стање привремено сакрије од Прибићевића.98 Није била упозната са тим 
ни породица пацијента, нити његови југословенски пријатељи. Прибићевић је после 
испитивања хоспитализован у луксузни санаторијум у прашкој четврти Подоли. 
Трошкове његовог лечења сносило је министарство према упутствима премијера 
Хоџе.99 Најближи чешки пријатељи С. Прибићевића Паулова и Шамал редовно су 
се информисали о стању болесника и били су разумљиво припремљени на најгоре. 
Паулова је жарко желела да лекарима успе да толико стабилизују стање пацијента 
да би он могао бити превезен у Југославију како би још једном видео своју земљу. 
У меlјувремену је 23. августа у санаторијум дошао Ф. Хлавачек. Пошто је сазнао 
сгварно стање болесника, одмах је о томе обавест:.ю Југославију.100 

Светозара Прибићевића су 29. августа у санаторијуму посетили његови 
највернији сарадници из СДС-а - Срlјан Будисављевић, Хинко Кризман и 
Већеслав Вилдер. Како је Паулова обавестила Шамала, њихов последњи сусрет 
био је веома срдачан и дирљив.101 Светозар Прибићевић је преминуо у Прагу 
дана 15. септембра 1936. године. Једно од првих саучешћа које је непосредно 
после тога примила Прибићевићева породица било је од председника Е. Бе
неша.102 

94 ANM, оставштика Ф. Хлавачека - јуrослове11ски одељак, к. С. Прибићевић, писмо Стане При-
бићевић Ф. Хлавачеку од 9.3.1936. 

95 AKPR, 44121-IV, белешка П. Шаыала од 30.6.1936. 

96 Исто, белешка П. Шамала од 4. и 10.7.1936. 

97 Исто, белешка П. Шамала од 16.7.1936. 

98 Исто, писмо П. Шамала Бекешу од 18.7.1936. 

99 Исто, белешка Шамала од 18.7.1936. 

IООИсто, белешка П. Шамала оц23.8.1936. 

lOlAKPR 1410/21-II, ПИС/dО М. Паулове П. Шамалу од 30.8.1936. 

102АКРR, Д 8169/36 упутство за слање саучешhа Бос1tљци Прибићевић од 18.9.1936. 
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Испрва се рачунало с тим да ће Прибићевићев погреб бити обављен у За
гребу. Међутим, како је овде у вези са обелодањивањем смрти председника СДС-а 
настало прилично узнемирење у редовима опозиције, обласна надлештва су у стра

ху од_ могући~ демонстрација Прибићевићевих следбеника забранили погреб. Због 
тога Је на краЈу одлучено да се последњи растанак са Прибићевићем обави у Прагу. 
Југословен~ки званичници нису правили никакве проблеме породици и пријате
љима поко1ника приликом њиховог путовања у ЧСР. Родбини Светозара При
бићевића саучешће је изјавио чак и председник владе М. Стојадиновић.103 

Погреб С. Прибићевића обављен је у Прагу 19. септембра 1936. г. Опело 
над одром покојника извршено је у овдашњој православној цркви Св. Ћирило и 
Методије, у присуству најближе Прибићевићеве родбине, политичких сарадника и 
осталих пријатеља. Према полицијској процени, ту се окупило око 250 људи. Веще 
и букете цвећа послали су чехословачки премијер М. Хоџа, канцелар П. Шамал, 
сенатор В. Клофач, Ф. Хлавачек, водећи представник хрватске опозиције В. Мачек 
и остали (између осталих, и југословенски комунисти). Посмртне говоре у име 
српске опозиције одржао је М. Костић, у име Хрвата зет С. Радића - А. Кошутић, 
проф: Б. Марковић из Београда, блиски Прибићевићев друг В. Вилдер, представ
ници Југословенских студената у Прагу и др. Од чешких говорника именујемо само 

посланика Народне социјалистичке странке Давида, комунистичког сенатора Недв
једа и Ф. Хлавачека.104 

После обреда, посмртни оста~џ1 Светозара Прибићевића превезею~: су на гробље 
у Прагу - Винохради, где су били положени у гроб на православном делу rробља.1оs 

Непосредно после погреба чешки пријатељи С. Прибићевића, конкретно 
канцелар П. Шамал и Ф. Хлавачек, примили су од његове родбине и од ужег 

руководства СДС-а срдачну захвалност за помоћ коју су током низа година пру
жали српском егзиланту.106 Чехословачка надлештва су и даље на ургенцију М. 
Паулове, водила бригу о Прибићевићевој ћерки Стани, којој је била исплаћивана 
стипендија за њене високошколске студије у ЧСР све до 1938. године.107 

(Са чешког превела: Александра Корда) 

1 0ЗAMZV, _ф. одред. - Југослав~~~-извештај charge d' affaires П. Фиши од 21.9.1936. Саставни део извештаја 
такође Је било вре~новање КОЈ есе тицало последица смрти С. Прибиhевиhа на даљи развој политичких 
односа У ЈугославИЈИ. Наведи:40 само главне тачке: ,,1.Династијаје изгубила свогглавногиепријатеља. 
носиоца републиканске идеЈе ( ... ); 2. Влада Је ослобођена дилема како да реши питање повратка 
!'fрибиhевића у _земљу и п~пање његове амнестије ( ... ); З. Опозицја је изгубила свог идејног вођу који 
Је био попуr наЈприроднИЈег моста између Срба и Хрвата. Мачек је код куће изгубио конкурента; 4. 
СЈ'!)анка самосталних демократа после Прибићевићеве смрти запала је у кризу,долази до подела.( ... ) 
Прибићевићева смрт( ... ) значи губитак (за Југославију),јер је тиме нестао елеменат најпогоднији за 
посредовање између Срба и Хрвата. ~д саца ће у Београду ојачати великосрпске снаге а у Загребу 
екстремне федералистичке те~щенциЈе или чак и сепаратистичке." 

104ANM, оставштина Ф. Хлавачека-југосл. одељак, к. С. Прибићевић, текст Хлавачековогпосмртног 
говора на Прибићевиhевом погребу 1936. 

105 SUA, f~ РР,~- 1052)36 пошщијски извештај од 19.9.1936.; упореди и вести у тадашњој чешкој штампи 
- нпр. Ceske slovo, 20.9.1936. стр. 4 чланак Погреб Светозара Прибићевића; Narodnf politilca, 20.9.1936. 
стр. 3, Свечани погреб Светозара Прибићевића; Narodn( listy, 22.9.1936., стр. 4, Опроштај од 
Светозара Прибићевића. 

106AKPR, D 11021/36, писмо руководства СДС П. Шамалу од 18.10.1936; писмо сличне садржине од 
истог дана такоl)е у ANM у оставштини Ф. Хлавачека, к. С. Прибићевић. 

107 AKPR 1410/21-П, бе-?ешка П. Ша мала од 5.2.1938. (У циљ у потпуности треба навести да је Чехосло
вачка играла значаЈиу улогу у "случају Прбиhевиh" и после другог светског рата. Поред званичних 
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Svetozar PriЬicevic in Tschechoslowakei (1929-1936) 
Ein Beitrag zur Geschichte der Politischen Mentalitet 
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Zu den bliufigen Behauptungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg - u. а. auch unter 
dem EinfluJ3 der zu erwahnenden Memoiren V. Maceks - in der jugoslawischen Facbliteratur 
und in einigen dortigen Enzyklopadien auftaten, gehorte die Meinung; S. PriЬicevic sei i. 
Ј. 1931 aus der Intemierung auf Grund eines direkten Einschreitens Masaryks entlasseп 
worden. In unserer Studie bemiihten wir uns nachzuweisen, daJ3 die ganze Aktion einen 
weitaus komplizierteren Kontexst hatte. PriЬicevic wurde damals eпnoglicht, wahrschein
lich mit Masaryks Wissen und seiner stillen Zustimmung, aber ohne dessen aktive Teil
nahme, in die Tscheschoslowakei auszuwandern. Die Stellung Т. G. Masaryks im Rahmen 
der tschechoslowakisch-jugoslawischen Beziehungen war derart grundlegend, dаВ die Pra
ger offiziellen Stellen wahrend der ganzen Dauer der "causa PriЬicevic" geradezu angstlich 
darauf bedacht waren, die Personlichkeit des Prasidenten (womoglich) nicht direkt in diese 
Angelegeпheit zu verwickeln. 

Die Hilfe, bzw. Unterstiitzung, die S. PriЬicevic von der Tschechoslowakei in den 
Ј. 1931.-36 erhielt, verlief in zwei foпnell zwar unterschiedlichen, untereinander jedoch 
eng verkniipften Linien. Die erste von ihnen war die damalige offizielle tschechoslowaki
sche Politik (die "Burg", das AuJ3enministerium unter der Leitung Е. Beness), deren Ak
tivitat jedoch bestimmten pragmatischen Beschrankungen unterlag. Die fiihrenden tsche
choslowakischen Stellen waren bereits seit der Mitte der zwanziger Jahre detailliert iiЬer 
die gesamte Aktivitat S. PriЬicevics einschlieВlich seiner sich immer mehr vertiefenden 
politischen Isolierung infoпniert. Sie erfuhr и. а. auch, daJ3 dieser zwar sehr fahige, аЬеr 
zugleich auch ziemlich kontroverse serЬische Politiker, der unentwegt nach einer dauernden 
Beteiligung an der hochsten Macht strebte, seinen Fall in betrachtlichem МаВ selЬst (durch 
seinen introvertierten Charakter, sein aпogantes Auftreten gegeniiber seinen politischen 
partnern и. а.) verschuldet hatte. Ат Ende der zwanziger Jahre untersttitzte schon nur 
mehr eine kleine Gruppe der treuesten Anhanger. Es war daher auBerst riskant, nach dem 
vom Konig in Jugoslawien im Januar 1929 ausgelosten Umsturz "die unsichere Karte Pri-

чешких архива, велику количину материјала који се односи оиа емигрантски период живота овог 

~олитичара, сакупљао је и његов прашки пријатељ Ф. Хлавачек. Хлавачека је 1966. г. (а касније 
ЈОШ неколико лута) посетио у Прагу син С. Прибићевића - Стојан. Допутовао је из САД, где је 
после рата добио држављанство и rде је радио као новинар, и веома се интересовао за успомене на 
прашки егзилантски боравак свога оца. Од материјала сакуnљеноr од стране Хлавачека као и у 
другим чешких архивима урадио је стотине фотокопија. Осим сакупљања архивског материјала, 
~тој ан При_бићевић је у Прагу преговарао о преносу очевих телесних остатака у родну земљу. Како 
Је тада СтоЈан саопштио Хлавачеку, 1Јеrюсредно пре посете Чешкој боравио је на Брионима код 
југословенског председника Тита, где је измеl)у осталог било одлучено да посмрТIШ остаци С. 
Прибићевића буду пренесени из Прага и поново сахрањени у Југославији. До тога је заиста и дошло 
у јесен 1968. r . У Београду се 21. октобра 1968. г. обавио други погреб С. Прибићевића. Од чешких 
пријатеља поново је присуствовао Ф. Хлавачек. Документи о том погребу, види ANM оставШТЮiа 
Ф. Хлавачека -југословенски одељак, к. С. Прбићевић.) ' 
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Ьicevic" ausspielen zu wo1len. Dcssen war sich auch der von jeglichem Sentiment unbe
lastete Е. Benes wohl bewuBt und war nicht Ьereit, wegen der strittigen Persбn1ichkeit 
PriЬicevics Komplikationen im Rahmen seiner milhsam aufgebauten Konzeptionen zugun
sten der КJeinen Entente hinzunehmen. A.hnlich dachte auch Kanzler Р. Samal, wenngleich 
ег PriЬicevic wegen seiner friiheren Verdienste hochschatzte und ihn in gewissem Sinn 
auch bedaue11e. Aus diesen politisch rein pragmatischen Beweggriinden ergab sich auch 
das Verhalten der offiziellen tschechoslowakischen Stellen zum Fall PriЬicevic, und zwar 
nicht nur in den Ј. 1929-31, da sich der serЬische Politiker in Internierung befand, sondern 
::шсh in der Zeit seines spateren Exils im Ausland. Das Geschick PriЬicevics intteressierte 
die wichtigsten Dirigenten der tschechoslowakischen AuBenpolitik in der Zwischenkrieg
szeit nur insofern, als - sei es auch nur hypothetisch - die Mog]ichkeit bestand, daB er 
vielleicht mit Ri.icksicht auf die Unberechenbarkeit der jugoslawischen innenplitischen En
twicklung wiederum auf der politischen Szene in Belgrad auftauchen konnte. Und es war 
wiederum vor allem die sehr gute Kenntnis der realen Entwicklung der jugoslawischen 
Verhaltnisse in der das autoritative Regimc Konig Alexanders - trotz seines extrem unde
mokratischen Cha.-akters - am besten die Situation im destaЬilisierten Lande bewa\tigen 
konne und man daher der damaligen jugoslawichen Opposition (einschlieBlich der Gruppc 
um PriЬicevic) nicht allzu sehr Gehtk schenken di.irfe. Die pragmatische Einstellung der 
tscћechoslowakischen Diplomatie dauerte bis zum Ј. 1936 fort wo der politische "Fall 
PriЬicevic" - zufalligerweise gerade in Prag - seinen AbschluB fand. 

Eine Hilfestellung ап S. PriЬicevic kаш aber aus dem tschechischen Milieu auch 
noch iiber eine zweite Linie, die sich aus seinen hiesigen personlichen Freunden rekrutierte 
und in erster Linie vоп ethischen Beweggri.inden motiviert wac Hierher kann man zweifellos 
zumindest das "Interesse" Masaryks (und in gewissem Sinn auch Samals) und vor allem 
das нncigenniitzige Engagement von М. Paulova, F. Нlavacek, О. Chmel, А. Baxova, Ј. 
К vapil u. а. einreihen. Das Archivmate1·ial beweist, daB die Tschechen fi.ir S. PriЬicevic 
in der kritischsten Zeit seincs Lebens offenbar von seinen auslandischen Freunden am 
mcisten leisteten. 

ИСТРАЖИВАЊА 
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Љубинка Трzовчевиh 378.18 (= 861) (430) ,,1870/1914" 

Студенти из Србије и Црне Горе 
у Хајделбергу 

од 1870. до 1914. године 

АйсLТiракшум: У ~иексшу се zовори о сшуденшим а иэ Србије и Црне 
Горе који су сшудирали на немачком универзишешу у Хајделберiу, 
1870-1914. године. Исшраживање йоказује да је Хајделберг најчешhе 
за срйске сшуденше био йролазни универзишеiи, на коме су боравили 
семесшар или два, а да су само решки ишда на шом универзишешу 
ciileклit · дoкйiopaiii. Најчешhи узрок штсвом сiиању биле су високе 
цене сшудирања. На крају шексша даш је йошйун сйисак сшуденаша 
који су у шам раздобљу слушали йредавања на Хајделбершком 
универзиzиешу. 

Хајделберг, један од најчувенијих европских универзитета, смештен у 

истоименом градићу на обали Некара у Бадену, због угледа и угодног окружења 

су и током 19. века радо посећивали страни студенти.1 Он је био релативно 
мали школски центар, јер је број оних који су се на њега уписивали тек крајем 
века почео да премашује бројку од хиљаду студената (после 1888. године). Ипак, 
његова слава је увек била већа него број оних који су се тамо школовали. Још 
је 1800. године Хелдерлин (Hбlderlin) спевао оду Хајделбергу, о њему је писао 
и Јозеф фон Ајхендорф (Ј. von Eichendorff), као и многи други књижевници то- . 
ком 19 века, тако да се створио својеврстан мит о Хајделбергу. Мит није настао 
сл)"iајно. Јер баденске власти су подржавале дух либерализма који је Универ
зитет неговао током целог 19. века, тако да је све време остао стециште нај
бољих истраживача из свих подручја наука.2 

Овај прилог је наставак раније објављеног кој и се односи на српске студенте на том универзитету 
од његовог настанка до 1870. године (Љ. Трrовчевиh, Студенти из Србије у Хајделбергу од 1844. го 
1870. године, Мешовиша 'ipa!Ja-Miscelanea, ХХ, Београд 1990, 35-47). 

2 М. Buselmeier, Mythos HeidelЬerg, Stadt und Hoch.schule im 19. und 20. Jahrhunde,1, hrs. Е. Maschke u. Ј. 




