
 

 

ЈУГОСЛОВЕНСКА МИСАО, 1937. 
 

Садржај 
 
 

Предговор Балканског Института 
 
Односи Хрвата и Маџара и њихови спорови 
Словенска заједница. Почетак препорода Јужних Словена. Прошлост Хрвата. Крај независне хрватске државе. Колебање између 
источне и западне цркве. Под круном Светог Стевана. Заједничка борба Хрвата и Маџара. Прагматичка санкција. Кобна 1790 година. 
Робовање Маџарима 
 
Народни ослободилачки устанци у Србији 
Буђење народа после вековног робовања. Карађорђе удара основе слободној држави. Аустрија увиђа опасност од народног покрета 
 
Карађорђе и Наполеонова Илирија 
Срби се обраћају Наполеону. „Илирија“. Око заједничког језика. Свест о јединственом политичком народу 
 
Претече Илирског Покрета 
Први омладинци. Свест о политичком уједињењу Срба и Хрвата. Вера не сме да раздваја Јужне Словене. Офанзива Маџара. 
Службена Хрватска капитулира. Гроф Јанко Драшковић. Почетак лома између Хрвата и Маџара. Бечки двор завађа народе 
 
Људевит Гај и значај Илирског Покрета 
Рад Јана Колара, Шафарика и Вука Караџића. Гај организује омладину. Беч и Илирски Покрет. Прихватање заједничког књижевног 
језика свих Хрвата и Срба. Илиризам за кидање веза с Маџарима. Срби и Словенци и Илирски Покрет 
 
„Начертаније“ Илије Гарашанина 
Кнез Милош Обреновић. Кнез Александар Карађорђевић. Значајни програм Илије Гарашанина. Улога Србије као Пијемонта Јужних 
Словена. Широки југословенски програм 
 
Хрватско-српски покрет 1848–1849 
Заједнички рад Срба и Хрвата. Помоћ Србије Војвођанима. Бан Јосип Јелачић и југословенска мисао. Његош и Црногорци. Нова 
Србија 

 
 



 
 

Штросмајер и Рачки 
Борци у првим редовима. Нов поглед на питање југословенског народног јединства. Поглед окренут само будућности. Културно-
просветни рад. Пут ка државној заједници. Појава Анте Старчевића. Беч интригира и подваја Србе и Хрвате. Аманет Штросмајера 
 
За владе Кнеза Михајла 
Омладински покрет у Србији. Српске владе воде револуционарну политику. Рад на Балканском Савезу. Најтешње везе са Бугарима. 
За „Југословенско Царство“. Хабсбуршка монархија опет интригира 

 
Хрватско-угарска Нагода 
Фрањо Јосип I. Доба чистог апсолутизма. Нове странке. Рат с Пруском и Италијом. Стварање дуализма. Садржај хрватско-угарске 
Нагоде 

 
Ријечко питање 
Историја Ријеке и околине. Нагода без решења Ријечког питања. Ријечки „провизориум“ 

 
Словенци и Југословенска Мисао 
Југословенски покрет међу Словенцима. „Сједињена Словенија“. Аустрија изиграва Словенце. Љубљански југословенски програм од 
1870 

 
Светозар Марковић 
И против Турске и против Аустрије. Револуционарна балканска мисао 
 
Херцеговачко-босански устанак и Петар Мркоњић 
Бечке конспирације против Херцег-Босне. Појава и личност Петра Мркоњића 

 
Борба око деобе турске баштине 
Русија и Аустрија према Балкану. Око окупације Босне и Херцеговине. Сан-Стефански мир и Берлински Конгрес. Тежак удар за 
Југословенску Мисао 

 
Окупација Босне и Херцеговине и Југословенска Мисао 
Штросмајер и Рачки према окупацији. Аустро-Угарска ради на уништењу Србије. Боље под Турцима него под Бечом 

 
Од 1903–1918 
Повратак Карађорђевића на престо. Нов полет Југословенске Мисли. Аустро-Угарска ради на подвајању Срба и Хрвата. Франковци у 
служби Беча и Пеште. Хрватско-српска коалиција. Ријечка резолуција и „Задарска Одлука“. Анексија. Балкански Рат. Светски Рат. 
Крфска декларација. Пробој Солунског фронта. Закључак Хрватског Сабора, 29 октобра 1918. 1. децембар. Династија Карађорђевића  
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