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Узвишење науци, добитак Отаџбини, благодат читаоцу, то је овде -  усрд- 
но насловом речено -  родослов југословенске државе, њене појаве и посто- 
јања у времену између Првог и Другог светског рата.

Целокупност државе, унутар знатне саставке, правилна двојност разме- 
шта и скупно уобличава: по времену као обавезном означењу, и научним 
приступом догођеним збивањима и заведеним односима; историјска истина 
неприкосновено да слови, заиста тако високом одликом ове књиге.

Милић Ф. Петровић је филозофски гледао јединственим а историограф- 
ски протумачио спојно разлучним састојство југословенске државе, редосле- 
дом сходним њеном постанку по развоју, уређености владавине и спонтано 
кретане јавне друштвености. Народну заједницу, врховност владара, видове 
власти, установе по ступњевима надлежности, политичке чиниоце с утица- 
јем на владавину, војно моћство државе, вероисповедне духовности станов- 
ништва, обрадио је он према створу и изгледу постојећих својстава, сваку 
посебност до обима потребног поглавља.

На почетку, после ауторовог увода, приказ је стварања југословенске др- 
жаве. Сачињена уједињењем Србије и Црне Горе са покрајинама сродног на- 
рода у најзад распаднутој Аустро-Угарској, југословенска краљевина -  пре- 
ма Петровићевој процени и обради -  има следећа раздобља; наиме: прво, 
тражењем склопа и обличја парламентарне владавине, значи, од Уједињења 
до доношења Устава (28. јуна 1921); отад друго, до краљева завођења личне 
власти (6. јануара 1929) па преименовања државе у Краљевину Југославију 
(3. октобра 1929) и установљења девет бановина као управних саставака; 
потом треће, краљево властодрштво без распуштене Народне скупштине и 
уз забрану јавне делатности политичких странака до оглашења Октроиса- 
ног устава (септембра 1931) и онда обнове парламента; четврто раздобље је 
испуњено делатношћу Народне скупштине и знатном улогом бановинских 
управа, све до споразума (потписаног 26. августа 1939) о установљењу са- 
моуправне Бановине Хрватске; петим раздобљем, коначним, писац рачуна 
огромно напрегнуту сукобљеност службеног властодрштва и супротставље- 
них снага, одједаред сасечену немачко-италијанском ратном победом и вој- 
ним запоседањем земаљског пространства Краљевине Југославије (априла 
1941).
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Државну власт оличава краљ, надвишава његово владарство, у Петро- 
вићевој књизи протумачено уписом и објашњењем одређујућих одлука, 
као и личним наслеђем у династији Карађорђевића. Милић Ф. Петровић је 
даље дао лагодно сагледив преглед парламентарних избора. Управна власт 
је задужење и моћство Министарског савета, приказом у овој књизи среди- 
ште целокупног њеног научног предмета. Након испричане општости о Ми- 
нистарском савету, овде следи издвојен приказ Министарства иностраних 
послова, толико знатан да може бити основица самосталне монографије. 
Министарство просвете, такође, приказом је издвојено, те подробним об- 
јашњењем истакнута многострука сложеност духовности југословенске, с 
превише наслеђених неједнакости. Отуд, законитом уједначивању одупира- 
ле се пређашње свикнутости. Аутор је прилично исцрпно приказао управне 
установе, прво затечене па новоформиране. Судска власт, у књизи, има след- 
ственео поглавље с повешћу о укупности и редом о судовима по врстама 
одређених позвања. Посебности и промене су објашњене, углавном, према 
историјским раздобљима, према службеним списима по местима и окружји- 
ма управне власти.

Милић Ф. Петровић је војску у држави приказао историографским ре- 
доследом и војинству својственом стручношћу; читава студија самостално 
опстоји; целином покривајући сва раздобља Краљевине Југославије садржи 
обраду: видова војске -  копнене трупе, морнарица, ваздухопловство -  уну- 
тарродова-пешадија, артиљерија, коњица, инжењерија, санитет, интендант- 
ска служба; граничних трупа, жандармерије, војних школа, војних судова, 
управних одељења у Министарству војном, Ђенералштаба, команди према 
ступњевима надлежности, чинова и звања старешинског људства. У књизи, 
последње приповедно поглавље посвећено је Министарству вера и верским 
заједницама.

Милић Ф. Петровић је исказао чедну брижност, узвисио повест, укра- 
сио књигу одличним огледом о Српској православној цркви. Прво освртом 
на пређашњост. Доцније употпуњавање уређености цркве овде тумачи и 
опис њених вероисповедних установа и свештених звања. О католичкој 
цркви сажет приказ уз потребна прилагођења југословенској држави, све 
штићено врховним поглаварством римског папе. Исламска верска заједница 
исто је објашњена према претходној њеној уређености, древним уобичајено- 
стима у вероисповедању, уз малко управне подешености поретку државне 
владавине. Јеврејска верска заједница је сачувала историјску својственост; 
сјединила је сроднике оснивањем (2. јула 1919) Савеза јеврејских општина у 
југословенској држави -  Ашкеназа, Сефарда, ортодокса -  укупно свих 121.

Дело је завршио прилажући целовито, као и одломцима, одабране исто- 
ријске списе о правцу постанка, облику почетног уређења и склопу проме- 
на, даљих новина у поретку југословенске државе.
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Милић Ф. Петровић је написао гледању привлачну и учењу приличну 
читанку за предмет -  историја Краљевине Југославије. Беседом је сјединио 
своју приповедачку обдареност и позвање научника. У свеколиком штиву 
књиге, ни речи накриво ни реченице погрешне, немиле, сувишне. Језик је 
савршене одличности, по умном обрасцу најодабранијег међу завичајним 
говорима српског народа.

Књига је саздана према истраженим историјским изворима и помоћу 
затечених научих обрада. Но знатније, у свему, јесте пишчево узимање пода- 
така из оновремених списа, архивски чуваних, и такође ондашњих званич- 
них издања државне владе, неких удружења, верских заједница; несумњиво, 
Службене новине Краљевине се истичу, очас видно према датим напомена- 
ма, као првостепен правно историјски извор кроз читаву повест. И сва њена 
изгледност раскошном се представља у књигу унетим прилозима, сликама 
и цртежима, доследно стварном развоју државе, складно о гранама власто- 
дрштва, снагама стројне обједињености, обличјима вероисповедних зајед- 
ница.

А прегледи (обично звани графикони или схеме) сликовито представља- 
ју укупност главних установа владавине у југословенској држави, према ра- 
није споменутој Петровићевој одредби њених раздобља. Преглед, нарочит, 
поименично наводи дипломатска и конзуларна заступништва Југославије у 
иностранству (1918-1941), код тамошњих влада и извесних међународних 
уреда, у престоницама и другим градовима, свуд уписом месности и време- 
на односне службе. Једнако је дат и преглед дипломатских и конзуларних 
заступништава страних држава у југословенској краљевини. Три прегледа, 
исто састављена као што су претходни, посебна за раздобља показују уре- 
ђену надлежност Министарства просвете. Ту је и преглед судова свих нази- 
ва и односних ступњева овлашћености, сваке гране по укупној бројности 
под надлештвом, посебним за покрајине, најстаријих судова у Београду, Но- 
вом Саду, Загребу, Љубљани, Сарајеву, Подгорици. Милић Ф. Петровић је 
највећма умножио тематске прилоге о војсци, израдом шеснаест прегледа 
разложио свеколику током времена мање или знатније мењану уобличеност 
видова и родова свих оружаних снага под општим надлештвом Министар- 
ства војске и морнарице и заповедним старешинством, с почетка Врховне ко- 
манде. Два прегледа оцртавају Министарство вера с његовим одељењима за 
вероисповести -  православну, католичку, исламску. Посебно, два прегледа о 
Српској православној цркви одсликавају њену уређеност. Следе три прегле- 
да о Католичкој цркви у југословенској држави. Исламску верску заједницу 
у југословенској краљевини, према стању у данима Уједињења, тад затечене 
распрострањености и потом употпуњаваногуређења, бележе четири прегле- 
да. Како наведени и кротко разјашњени прегледи омогућавају сагледивости 
штива корисну разређеност, к томе унете фотографије украшавају странице
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књиге, па још и протумачене свака је слово историјског сведочења. Овим 
ликовним прилозима ваља да се приброје и снимци државних одликовања 
и војних униформи, исто факсимили меморандума и печата министарстава, 
војних команди, православне цркве, такође и својеручни потписи краља, кра- 
љице, председника влада, министара.

Већ сам наслов Државниродослов Краљевине Југославије]с прича о би- 
ћу, унутарњост да се расветли, објасни саставност главнине, споредности не 
занемаре, творевина потпуном представи. Вештином научне обраде стечена 
прегледност ове повести; одељак је очас целином сагледив а појединости 
унутра, творећи градиво, искре су истине. Та прегледност издиже важност, 
увећава корисност, прави озрачје књиге. И није сувишно, неколико најзант- 
нијих књига овде приближити:

Владимира Ћоровића књига Историја Југославије зближена је беседом 
о пресудности да се Срби, Хрвати и Словенци уједине, избаве дуговековног 
робовања имају сопствену, независну и моћну државу;

Милорада Екмечића двотомна књига Стварање Југославије 1790-1918, 
такође, налази допринос њеним филозофским одредбама о коначној успе- 
шности;

Бранка Петрановића Историја Југославије 1918-1988, првом свеском у 
тротомном делу, стиче додирност свеколиком приповедању;

Ферда Чулиновића двотомна књига Југославија између два рата има 
заједничког с књигом Милића Ф. Петровића више него било која претходна; 
и напросто је препорука: при читању Чулиновићеве књиге имати Петровиће- 
ву наочиглед, често подацима с њених страница употпунити поимање назна- 
ка о правцу, развоју, облицима и исходима државништва.

Збиља, гдегод се учи и прича о Краљевини Југославији, неопходна је 
и књига Милића Ф. Петровића; зато, весело казати: о држави књигом родо- 
слов завређује писцу благослов.

академик Владо Стругар
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