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SAŽETAK: U ovom se radu objašnjavaju pojam, strukture, ciljevi i uspjesi hrvatske političke em-
igracije od 1945. do 1990. Najvažniji dio rada posvećen je razmatranju uspjehâ hrvatske političke 
emigracije koji se analiziraju na temelju teorijskih postavka povjesničara Idesbalda Goddeerisa o 
čimbenicima koji uvjetuju uspješnost političkog djelovanja u egzilu. Analizom djelovanja emigrantsk-
og kruga oko časopisa Poruka slobodne Hrvatske došlo se do uvida kako je hrvatska politička emigraci-
ja bila uspješna u razvoju novih ideja, što je bilo najuže povezano s odbacivanjem težnji za zastupanjem 
cijelog hrvatskog naroda, integriranjem političkih emigranata u strukture zemalja u kojima su živjeli te 
prihvaćanjem nove političke stvarnosti i uvjeta djelovanja. 

1. Pojam i strukture

Pojam hrvatska politička emigracija obuhvaća organizacije, skupine i po-
jedince koji su od 1945. do 1990. djelovali u inozemstvu kao opozicija jugoslavenskom 
komunističkom režimu nastojeći utjecati na promjenu političke situacije u Hrvatskoj. 
Nastanak i postojanje hrvatske političke emigracije bili su uvjetovani represivnim odno-
som jugoslavenskog komunističkog režima prema svakoj političkoj opciji koja je nas-
tupala s hrvatskih nacionalnih pozicija. Hrvatska politička emigracija može se struk-
turno raščlaniti na ratnu i poratnu.1 Ratna emigracija obuhvaća političke izbjeglice koje 
bježe iz domovine nakon sloma ustaške Nezavisne Države Hrvatske (NDH) i stvaran-
ja komunističke Jugoslavije 1945. godine. Poslije boravka u savezničkim izbjegličkim 
logorima u Italiji i Austriji većina njih odlazi u zemlje zapadne Europe te Sjeverne i 
Južne Amerike gdje se jedan dio politički organizira i djeluje kao opozicija jugoslaven-
skom komunističkom poretku. Jezgru ratne političke emigracije činili su dužnosnici i 
pripadnici državnog i vojnog aparata NDH. Veći dio te emigracije inicijalno ostaje na 
pozicijama ustaškog pokreta, dok dio intelektualaca predvođenih Vinkom Nikolićem 
od početka 50-ih godina 20. stoljeća počinje s otklonom od ustaške opcije, ali braneći 

1 Katarina SPEHNJAK, Tihomir CIPEK, „Disidenti, opozicija i otpor – Hrvatska i Jugoslavija 1945. – 
1990.“, Časopis za suvremenu povijest, 39/2007., br. 2., 270. 
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opravdanost stvaranja NDH. Među ratnu političku emigraciju treba ubrojiti dio vodstva 
i pristalica Hrvatske seljačke stranke (HSS) koji također 1945. bježe iz domovine i svoje 
političko djelovanje prenose u Sjevernu Ameriku i zapadnu Europu. 

Poratna politička emigracija uključuje ljude koji iz domovine odlaze od sredine pe-
desetih nadalje, dijelom u sklopu akademskih stipendija zapadnih zemalja, dijelom ile-
galnim prelaskom granice, a zatim i legalno nakon 1966.2 Dio poratne emigracije su i 
hrvatske političke izbjeglice koje bježe na Zapad nakon sloma reformskog pokreta hr-
vatsko proljeće krajem 1971. i tijekom 1972. Taj posljednji emigrantski val, izazvan po-
litičkim zastrašivanjem, progonima, terorom i strogim zatvorskim kaznama za sudioni-
ke nacionalnog pokreta u Hrvatskoj, bio je razlog što je hrvatska emigracija u to vrije-
me postala jedna od najbrojnijih u svijetu.3 Unutar poratne hrvatske političke emigraci-
je razvila se nova intelektualna i politička struja koja je državotvornu borbu koncipira-
la na zasadama demokracije, poštivanja ljudskih prava i europske integracije. U središtu 
te nove struje bila je emigrantska skupina oko časopisa Nova Hrvatska koji je pokrenut 
1958. u Londonu pod imenom Hrvatski bilten. 

2. Ciljevi

Temeljni i zajednički cilj organizacija, skupina i pojedinaca u hrvatskoj političkoj 
emigraciji bilo je stvaranje suverene i samostalne hrvatske države. U nastojanjima za 
ostvarivanje tog cilja hrvatska politička emigracija koristila se različitim sredstvima po-
litičke borbe, od informiranja i utjecanja na javno mišljenje u zapadnim demokracijama 
do terorističkih i nasilnih aktivnosti. Unatoč nekim sporadičnim terorističkim aktivno-
stima, glavno sredstvo političke borbe Hrvata u egzilu bilo je informiranje i utjecanje na 
javnosti i političke elite zapadnih zemalja u cilju pridobivanja njihove podrške za stvara-
nje samostalne hrvatske države. 

Među najvažnije ciljeve hrvatske političke emigracije spadao je i razvoj demo-
kratske političke kulture među Hrvatima u egzilu. Prvi poticaj i napori na tom područ-
ju došli su od kruga oko časopisa Hrvatska revija i njezina osnivača Vinka Nikolića koji 
je 1955. upozorio kako Hrvatima nasušno nedostaje političke kulture, misleći pritom po-
najprije na političku razboritost i kompetentnost.4 Na području razvoja demokratske po-
litičke orijentacije posebno su djelatni bili emigranti oko časopisa Nova Hrvatska koji 
su svoj list koncipirali kao sredstvo političkog obrazovanja emigranata za aktivne čim-

2 Isto, 271. 
3 Berislav JANDRIĆ, „Stajališta hrvatske političke emigracije o hrvatskom proljeću iznesena u 

najznačajnijem emigrantskom časopisu Hrvatskoj reviji“, Časopis za suvremenu povijest, 35/2003., br. 2., 
443. 

4 Jakov ŽIŽIĆ, „Liberalno-demokratska ideja hrvatske državnosti u političkoj emigraciji“, Tihomil Rađa – 
društveni kontekst Hrvatske intelektualne liberalno-demokratske emigracije. Zbornik radova, (ur. Marina 
Perić Kaselj), Zagreb, 2016., 141. 
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benike u svojoj zajednici, a ne pasivne objekte političkih manipulacija, bilo pojedina-
ca ili stranaka.5 Oba spomenuta časopisa, i Hrvatska revija i Nova Hrvatska, odlikova-
li su se demokratskom otvorenošću, ozbiljnim i argumentiranim analizama te sadržaj-
nom raznovrsnošću. 

Hrvatska politička emigracija nije poput drugih emigracija iz komunističkih dr-
žava srednje i istočne Europe zastupala stav kako je jedina legitimna predstavnica svo-
je nacije.6 Središnje organizacije Hrvata u egzilu nisu nastojale preuzeti vođenje hrvat-
skog naroda u domovini već ponajprije djelatno pomagati njegovu borbu za samostal-
nost i državnost u domovini. Hrvatsko narodno vijeće (HNV), središnja organizacija hr-
vatske političke emigracije osnovana 1974., u svojim je programskim ciljevima isticala: 

„Iseljena Hrvatska ne može na sebe preuzeti ulogu naroda u domovini niti ga može zamijeniti. 
Ono što iseljena Hrvatska može učiniti jest da se politički djelatno organizira (…) sa svrhom da 
upozori svjetsku javnost na besmislenost podržavanja jedne razjedinjene i slabe Jugoslavije“.7 

Vrhovno tijelo HNV-a (Sabor), u kojem su bili zastupljeni predstavnici različitih 
emigrantskih organizacija i skupina, nije nikad sebi prisvajalo ulogu hrvatskog parla-
menta te je svoje djelovanje okončalo nakon prvih slobodnih i poštenih parlamentarnih 
izbora u Hrvatskoj 1990., kako je bilo i predviđeno njegovim programskim ciljevima. 

3. Uspjesi

Teorija fenomena političke emigracije nije još iznjedrila sustavne kriterije za ocjen-
jivanje uspješnosti političkog djelovanja u egzilu. Uspješnost političkih emigracija koje 
su se borile za isključivo pravo na zastupanje svog naroda može se vrednovati prema 
njihovoj sposobnosti stjecanja i zadržavanja legitimnosti u odnosu na režime u svojim 
nacionalnim državama. Spomenuti kriteriji primjenjivi su za ocjenjivanje uspješnosti 
poljske, bugarske ili rumunjske političke emigracije poslije Drugog svjetskog rata, ali ne 
i za ocjenjivanje uspješnosti hrvatske političke emigracije koja za razliku od spomenu-
tih emigracija nije imala svoju nacionalnu državu s čijim se režimom borila za legitim-
nost u međunarodnim odnosima. 

Ovdje se nameće pitanje mogu li studije o fenomenu političke emigracije uopće biti 
evaluativne, to jest može li se uopće ocjenjivati uspjehe i neuspjehe politike u uvjetima 
egzila koji predstavlja političko stanje obilježeno prvenstveno s jalovošću i nemoći. Po-

5 Jakša KUŠAN, Bitka za Novu Hrvatsku, Zagreb, 2000., 8. 
6 To ipak ne znači da je hrvatska politička emigracija bila lišena organizacija koje su polagale isključivo 

pravo na predstavljanje hrvatskog naroda. To se u prvom redu odnosi na Hrvatsku seljačku stranku i 
Hrvatski oslobodilački pokret. 

7 Ivan ČIZMIĆ, „Hrvatsko narodno vijeće (HNV)“, Hrvatska izvan domovine. Zbornik radova predstavljenih 
na prvom Hrvatskom iseljeničkom kongresu u Zagrebu 23. – 26. lipnja 2014., (ur. Marin Sopta, Franjo 
Maletić, Josip Bebić), Zagreb, 2015., 505. 
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jedini istraživači poput povjesničara Martina Conwaya skloni su tvrditi kako se ciljevi 
političkih emigranata jako rijetko ostvaruju, a ako se to i dogodi, onda nema nikakve 
veze s njihovim djelovanjem. Prema Conwayu, vrlo je mali broj političkih emigranata 
imao dvojako zadovoljstvo poživjeti dovoljno dugo da svjedoči padu svojih oponenata 
u domovini. Navodeći primjere političkih emigranata iz srednje Europe koji su pronašli 
utočište u Velikoj Britaniji tijekom 40-ih i 50-ih godina 20. stoljeća, Conway ističe kako 
su u nemogućnosti da ozbiljno ugroze uspostavljene komunističke režime u domovi-
ni, ti emigranti bili osuđeni na političko preživljavanje od propagande, rituala, glasina i 
intriga.8 

Povjesničar Idesbald Godderris smatra kako je uspješnost političkog djelovanja u 
egzilu uvelike uvjetovana borbom za stjecanje i zadržavanje legitimnosti na predstavl-
janje vlastite nacije. Analizirajući utjecaj te borbe na ostvarivanje tri ključna cilja svake 
političke emigracije – promjenu politike u domovini i zemlji domaćinu, informiranje i 
utjecanje na javno mišljenje te razvoj novih ideja, Godderris zaključuje kako svojatanje 
prava na predstavljanje vlastite nacije može biti velika prepreka za uspješnost političkog 
djelovanja u egzilu.9 S druge strane, one političke emigracije koje nisu zahtijevale 
isključivo pravo na predstavljanje svog naroda i koje su se riješile „balasta“ prošlosti 
i integrirale u strukture država u kojima su živjeli, pokazale su se uspješnima u svom 
djelovanju.10 

3.1. Razvoj novih ideja u hrvatskoj političkoj emigraciji

Polazeći od Godderrisovih postavki, utemeljeno je tvrditi kako je hrvatska politička 
emigracija bila najuspješnija u segmentu razvoja novih političkih ideja što je bilo najuže 
povezano s odbacivanjem težnji za zastupanje cijelog hrvatskog naroda, integriranjem u 
zapadna društva i prihvaćanjem nove političke stvarnosti i uvjeta djelovanja. Arhetipski 
primjer toga je skupina hrvatskih političkih emigranata okupljena oko lista Poruka slo-
bodne Hrvatske. Taj su list 1978. pokrenuli pripadnici poratnog vala hrvatskih političkih 
izbjeglica koji su se politički i profesionalno formirali unutar kruga oko časopisa Nova 
Hrvatska. Dvojica od četvorice osnivača Poruke, Tihomil Rađa i Gojko Borić, bili su 
među osnivačima i prvim članovima uredništva Nove Hrvatske, dok su druga dvojica 
osnivača, Branko Salaj i Vladimir Pavlinić, bili dugogodišnji suradnici Nove Hrvatske.11 
Spomenuta se četvorka odvojila od Nove Hrvatske zbog želje za stvaranjem lista koji 

8 Martin CONWAY, „Legacies of Exile: The Exile Governments in London During the Second World War 
and the Politics of Post-War Europe“, Europe in exile: European exile communities in Britain, 1940-1945, 
(ur. Martin Conway, Jose Gotovitch), New York, Oxford, 2001., 255. 

9 Idesbald GODDEERIS, „The Temptation of Legitimacy: Exile Politics from a Comparative Perspective“, 
Contemporary European History, 16/2007., br. 3., 405. 

10 Isto, 405. 
11 J. ŽIŽIĆ, Liberalno-demokratska ideja, 142.
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će imati razrađeni politički program oslobođenja i ustrojstva buduće hrvatske države.12 
U nekoliko brojeva Poruke izložen je državotvorni program čiji su politički temelji bili 
demokratski višestranački sustav, provedba suvremenih dostignuća socijalne pravde, 
promicanje nacionalne kulture, narodne prosvjete i uljudbe, ostvarenje naprednog, ali 
čovječnog gospodarstva te vanjskopolitička neutralnost hrvatske države.13 Program 
Poruke bio je prvi cjeloviti državotvorni program u hrvatskoj političkoj emigraciji zas-
novan na načelima liberalne demokracije.

Hrvatski politički emigranti okupljeni oko Poruke bili su integrirani u strukture 
društava u kojima su živjeli (Rađa u švicarsko, Salaj u švedsko, Borić u njemačko i 
Pavlinić u britansko). Nisu svojatali pravo na zastupanje i vođenje cijelog hrvatsk-
og naroda već su isticali da je „ključ hrvatske borbe, kao i svagda prije, u domovini 
i domovinskom vodstvu“.14 Zagovarali su potpuno distanciranje od NDH i priznavan-
je njezinih zločina ističući kako je „država koju je Pavelić pokušao stvoriti bila pak kor-
porativna i rasistička“ te da se dio ustaškog pokreta na vlasti, a napose njegovo vodstvo 
trudilo da se u „svemu pokažu dostojnim fašističkog i nacističkog skrbništva“.15 U pogle-
du slavljenja 10. travnja među Hrvatima u egzilu naglašavali su da je „nemoguće slav-
iti 10. travnja bez odlučne i nedvosmislene ograde od svih onih negativnosti, prijestu-
pa, pa i zločina počinjenih što u ime hrvatske države, što u ime nama tuđih ideologija“, 
dodajući kako u „završnom računu te države (NDH, op.a.) postoji teška pasiva, koja nas 
kao hipoteka prošlosti progoni već desetljećima“.16 Treba reći kako je u to vrijeme među 
Hrvatima u egzilu i dalje priličan utjecaj imala proustaška opcija koja je nastavila, na 
zadovoljstvo i uz pomoć mnogobrojnih ubačenih špijuna – provokatora i njihovih na-
redbodavaca iz komunističke Jugoslavije, slaviti simbole povezane s NDH, dapače mi-
tologizirati i apsolutizirati njezine simbole kao slovo U, 10. travnja, prvo bijelo polje 
„šahovnice“, zahtijevajući obnovu hrvatske države s te povijesno poražene i od taloga 
prošlosti neočišćene platforme.17

Krug emigranata oko Poruke u svojim je promišljanjima obuhvatio i najosjetljivi-
ja politička pitanja poput položaja Srba u budućoj hrvatskoj državi te nacionalne poseb-
nosti bosanskih muslimana. U pogledu odnosu prema Srbima u Hrvatskoj polazili su 
od načela da „Hrvatska nije domovina samo Hrvatima nego i Srbima (i svim ostali-

12 Vladimir Pavlinić bio je glavni urednik Poruke, dok su članovi uredništva bili Tihomil Rađa (alias Tadija 
Ramljak), Branko Salaj, Gojko Borić (alias Hrvoje Vukelić) i Ante Miletić (od 1979.). List je izlazio do 
1984.

13 RADNA ZAJEDNICA PSH, „Jedinstvenost i višestrukost u hrvatskoj politici“, Poruka slobodne 
Hrvatske, 1/1979., 19. 

14 UREDNIŠTVO, „Jačanje usklađenog otpora“, Poruka slobodne Hrvatske, 2/1978., 9. 
15 UREDNIŠTVO, „Politički mamurluk nakon prigodnih zanosa“, Poruka slobodne Hrvatske, 2/1983, br. 

36., 21-22. 
16 Isto, 21.
17 Branko SALAJ, „Proljeće i dijaspora“, Hrvatska revija, 2/2002, br. 1., (http://www.matica.hr/hr/325/

proljece-i-dijaspora-20917/), posjet 1. 4. 2020.



18

Politička emigracija: Pojam, stranke, programi

ma) koji u njoj žive skupa s pripadnicima hrvatske nacije, često selo uz selo, kuća uz 
kuću, neraskidivo pomiješani u prebivalištima, na radnim mjestima, ponekad i u istim 
obiteljima“.18 Srbi su trebali biti jednakopravni građani buduće hrvatske države, a ujed-
no su im trebala biti osigurana grupno-specifična prava poput razmjerne zastupljenos-
ti u institucijama vlasti, obrazovanja djece o vlastitoj kulturi i povijesti te ravnopravnog 
korištenja ćiriličnog pisma u općina u kojima imaju apsolutnu većinu.19 Ideja o Srbima 
kao ravnopravnom dijelu buduće hrvatske države izazvala je negativan odjek među ne-
kim Hrvatima u egzilu, a Tihomir Ilija Zovko je u tome vidio „nekakav udbaški posao“.20 

Premda su Bosnu i Hercegovinu smatrali povijesnim područjem hrvatske države, 
a bosanske muslimane sastavnim dijelom hrvatskog naroda, emigranti oko Poruke bili 
su svjesni učvršćene nacionalne samosvijesti Muslimana i njihove primarne političke lo-
jalnosti Bosni i Hercegovini. U Poruci je 1983. objavljen veliki intervju s emigrantskim 
bošnjačkim političarom Adilom Zulfikarpašićem koji je istaknuo nacionalnu posebnost 
bosanskih muslimana (Bošnjaka) te samostalnost i ravnopravnost Bosne u odnosu na 
Hrvatsku. Emigranti oko Poruke istaknuli su potrebu za priznavanjem nove stvarnosti u 
kojoj „muslimani postoje kao zasebna, sociološki prilično precizno određena skupina“.21 
Pozvali su na „demokratsku afirmaciju državnosti Bosne i Hercegovine kao zajedničkog 
programa na kojemu bi se našli i Muslimani i Hrvati raznih vjera, a s vremenom, nada-
mo se i Srbi“ pritom zastupajući stav da bi „puna državnost BiH u konfederalnoj vezi s 
Hrvatskom (a najvjerojatnije i Slovenijom) bilo najoptimalnije rješenje hrvatsko-srpsk-
og čvora“.22 

4. Zaključak

Djelovanje emigrantske skupine oko lista Poruka slobodne Hrvatske arhetipski 
je primjer uspjeha hrvatske političke emigracije u razvoju novih ideja, kao jednom od 
tri glavna cilja političkog djelovanja u egzilu. Primjer djelovanja emigrantske skupine 
oko Poruke pokazuje kako su na intelektualnu plodotvornost, odnosno programsko os-
uvremenjivanje Hrvata u egzilu bitno utjecala tri čimbenika: 1) odbacivanje težnje za 
predvođenjem cijelog hrvatskog naroda, 2) integriranje političkih emigranata u zapadna 
društva u kojima su živjeli i 3) prihvaćanje nove političke stvarnosti i uvjeta djelovanja 
što se u prvom redu odnosi na potpuno odbacivanje ustaške platforme stvaranja hrvatske 
države i zasnivanje državotvorne borbe na načelima liberalne demokracije. 

18 Hrvoje VUKELIĆ, „Srbi u hrvatskim zemljama i hrvatska država“, Poruka slobodne Hrvatske, 8/1979., 
br. 16., 15. 

19 Isto, 15. 
20 Gojko BORIĆ, Hrvat izvan domovine. Sjećanja političkog emigranta, 2007., 78. 
21 UREDNIŠTVO, „Naša o Adilbegu i bošnjaštvu“, Poruka slobodne Hrvatske, 3/1984., 21.
22 Isto.
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Summary

Croatian Political Emigration: Concept, Set-up, Goals, and Successes

This paper explains the term, structures, objectives and successes of Croatian political emigration from 
1945 to 1990. The most important part is devoted to examining the successes of Croatian political emi-
gration which are analyzed on the basis of the Idesbald Goddeeris's theoretical postulates on the factors 
that determine the success of exile politics. By analyzing the activities of the exiles around the maga-
zine Message of the Free Croatia, it has emerged that Croatian political emigration has been successful 
in developing new ideas, which has been closely linked to the rejection of claims to represent the entire 
Croatian people, integration of exiles into the structures of the host countries and acceptance of new 
political realities and conditions of action.


