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НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТИ, ЕТНИЧКА 
РАСПРОСТРАЊЕНОСТ, АНТРОПОЛОШКЕ И 
КУЛТУРНЕ ОСОБЕНОСТИ СРБА И ХРВАТА У 

ПУТОПИСИМА ЈОХАНА ГЕОРГА КОЛА 
Сажетак

У ра ду се раз ма тра ју на ци о нал ни иден ти те ти, ет
нич ко рас про сти ра ње, те ан тро по ло шке, ка рак тер
не и кул тур не осо бе но сти Ср ба и Хр ва та, на ве де не у 
не ко ли ко пу то пи са не мач ког ге о гра фа и исто ри ча ра, 
Јо ха на Ге ор га Ко ла (Jo hann Ge org Kohl). За па жа ња и 
за кључ ци до ко јих је до шао Кол, упо ре ђу ју се са по да
ци ма ста ти стич ких збор ни ка Хаб збур шке мо нар хи је, 
као и дру гих ре ле вант них исто риј ских, ет но граф ских 
и ен ци кло пе диј ских де ла то га вре ме на. Ука зу је се на 
чи ње нич ну не у те ме ље ност тврд њи из ве сног бро ја 
ауто ра, да су ге о граф ски оп сег, па и сам по јам тзв. 
„Великe Србијe“, про из вод „ми то ман ског ин тер
пре ти ра ња исто ри је“ и те жње срп ских по ли тич ких 
ели та за фор ми ра њем та кве др жав не тво ре ви не на 
„не срп ским ет нич ким про сто ри ма“. Сто га се на сто
ји осве тли ти раз добљe Ко ло вих пу то ва ња, ка да је у 
на уч ним кру го ви ма би ло уоби ча је но да се у је зич ком, 
кул тур ном и ан тро по ло шком сми слу, сло вен ски на
ро ди, од ко јих ће на тлу да на шње Хр ват ске, Бо сне и 
Хер це го ви не, Цр не Го ре, Ср би је и Ма ке до ни је на ста
ти не ко ли ко на ци ја, при бра ја ју „срп ском пле ме ну“ 
или „Или роСр би ма“. Скре ће се па жња на ва жно сти 
схва та ња и раз ли ко ва ња „ет нич ких“ и „на ци о нал
них“ иден ти те та на про сто ри ма За пад ног Бал ка на у 
епо хи ства ра ња са вре ме них на ци ја. 



- 86 -

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТИ, ...Дарио Кршић

Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти те ти, ет нич ки иден
ти те ти, Ср би, Хр ва ти, ка то лич ки Ср би, Ср боХр ва
ти, Ра ша ни, Шок ци, Бу њев ци, Ду бров ча ни, Цр но гор
ци, Или ри, Ве ли ка Ср би ја, ми то ма ни ја.

Nе	мач	ки	ге	о	граф,	исто	ри	чар	и	пу	то	пи	сац,	Јо	хан	Ге	орг	Кол,	ро
ђен	 је	у	Бре	ме	ну	1808.	 го	ди	не,	 у	по	ро	ди	ци	 тр	гов	ца	ви	ни	ма.	

Сту	ди	рао	 је	 пра	ва,	 ет	но	ло	ги	ју	 и	 ма	те	ма	ти	ку	 на	 уни	вер	зи	те	ти	ма	
у	Ге	тин	ге	ну,	Хај	дел	бер	гу	и	Мин	хе	ну,	али	је	на	кон	смр	ти	оца	био	
при	си	љен	да	пре	ки	не	шко	ло	ва	ње.	Ус	пео	је	да	на	ђе	по	сао	учи	те	ља	
и	вас	пи	та	ча	у	не	мач	ком	пле	мић	ком	ми	љеу,	што	му	је	на	кон	не	ко	ли
ко	го	ди	на	омо	гу	ћи	ло	да	от	пу	ту	је	у	Ру	си	ју.	По	по	врат	ку,	об	ја	вио	је	
сво	је	из	ве	шта	је	с	пу	то	ва	ња,	ко	ји	су	до	бро	при	мље	ни	код	чи	та	ла	ца,	
што	ће	га	под	ста	ћи	у	да	љем	ба	вље	њу	ге	о	гра	фи	јом,	исто	ри	јом	и	ет
но	гра	фи	јом.	То	ком	две	де	це	ни	је	по	се	тио	је	и	опи	сао	зе	мље	Евро	пе	
и	Се	вер	не	Аме	ри	ке,	у	три	де	се	так	књи	га.	Не	ке	од	нај	по	зна	ти	јих	су	
му:	„Пу	то	ва	ња	у	уну	тра	шњост	Ру	си	је	и	Пољ	ске“	(1841.),	„Сто	ти
ну	да	на	на	пу	то	ва	њи	ма	у	аустриј	ске	др	жа	ве“	(1842.),	„Пу	то	ва	ње	у	
Дан	ску	и	Вој	вод	ство	Шле	звиг	и	Хол	штајн“	(1846.),	„Из	мо	јих	ко
ли	ба“	(1850.),	„Ски	це	из	при	ро	де	и	на	род	ног	жи	во	та“	(1851.),	„Пу
то	ва	ње	у	Ис	тру,	Дал	ма	ци	ју	и	Цр	ну	Го	ру“	(1851.),	„Исто	ри	ја	Голф
ске	стру	је	и	ње	ног	ис	тра	жи	ва	ња“	 (1856.),	 	 „Пу	то	ва	ње	у	Ка	на	ду“	
(1856.),	 „Пу	то	ва	ња	 се	ве	ро	за	па	дом	 Сје	ди	ње	них	 Др	жа	ва“	 (1858.),	
„Исто	ри	ја	от	кри	ћа	Аме	ри	ке“	(1861.),	„На	ро	ди	Евро	пе:	кул	тур	не	и	
ка	рак	тер	не	ски	це	европ	ских	на	ро	да“	(1872.),	„Ге	о	граф	ски	по	ло	жај	
глав	них	гра	до	ва	Евро	пе“	 (1874.),	итд.	По	све	ћен	ис	кљу	чи	во	свом	
ра	ду,	ни	је	се	же	нио	и	умро	је	у	Бре	ме	ну	1878.	го	ди	не.	Аме	рич	ки	
исто	ри	чар	Чарлс	Дин	 (Char	les	De	a	ne),	 до	де	ли	ће	му	1879.	 го	ди	не	
епи	тет	„не	у	пит	но	нај	и	стак	ну	ти	јег	европ	ског	ге	о	гра	фа“.1)

У	„Срп	ском	ле	то	пи	су“	иза	шао	је	1852.	го	ди	не	осврт	на	ње	го
во	 „Пу	то	ва	ње	у	Ис	тру,	Дал	ма	ци	ју	и	Цр	ну	Го	ру“	 („Re	i	se	 nach	 Is
trien,	Dal	ma	tien	und	Mon	te	ne	gro“)2),	где	се	кон	ста	ту	је	да	са	књи	гом	
„по	зна	тог	не	мач	ког	пут	ни	ка“	срп	ски	чи	та	лач	ки	ауди	то	ри	јум	ни	је	
на	ро	чи	то	упо	знат,	од	но	сно	„да	ће	се	тек	ма	ло	Ср	ба	ља	на	ћи,	ко	ји	
по	ме	ну	то	де	ло	Ко	ла	има	ју,	или	су	га	при	ли	ку	има	ли	про	чи	та	ти“.3) 

1)	 Fre	de	ric	Tra	ut	mann	(prev.	i	edit.),	„Jo	hann	Ge	org	Kohl,	a	Ger	man	tra	ve	ler	in	Min	ne	so	ta	Ter	ri	tory“,	
Min ne so ta Hi story Ma ga zi ne,	Min	ne	so	ta	Hi	sto	ri	cal	So	ci	ety,	Vol.	49/4	(Win	ter	1984),	стр.	127.

2)	 О	књи	зи	„Пу	то	ва	ње	у	Ис	тру,	Дал	ма	ци	ју	и	Цр	ну	Го	ру“	би	ће	ви	ше	ре	чи	у	не	ком	од	сле	де	ћих	
ра	до	ва.	

3) Ге о гра фі й скохи сто рі й скій од рь і ва къ о Дал ма ціи одъ Ко ла,	Серб	скй	лѣ	е	то	пи	съ	за	го	ди	ну	
1852, Ча	сть	I,	Ма	ти	ца	серб	ска,	У	Бу	ди	му,	1852, стр.	119.
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На	жа	лост,	пу	то	пи	си	у	којимa	је	по	све	тио	па	жњу	Ср	би	ма	ни	да	нас	
ни	су	у	до	вољ	ној	ме	ри	пред	ста	вље	ни	до	ма	ћим	чи	та	о	ци	ма,	а	ис	тра
жи	ва	чи	ко	ји	се	ба	ве	на	ци	о	нал	ним	иден	ти	те	ти	ма	у	19.	ве	ку	на	Бал
ка	ну,	вр	ло	рет	ко	по	ми	њу	ра	до	ве	ис	так	ну	тог	не	мач	ког	на	уч	ни	ка.

1. ПО ДЕ ЛА СЛО ВЕН СКИХ ПЛЕ МЕ НА  
ПРЕ МА ЈО ХА НУ ГЕ ОР ГУ КО ЛУ

Јо	хан	Ге	орг	Кол,	по	пут	ве	ћи	не	исто	ри	ча	ра,	ет	но	гра	фа,	ге	о	гра
фа	и	фи	ло	ло	га	по	сма	тра	не	епо	хе,	Ср	бе	и	Хр	ва	те	је	сма	трао	ет	нич
ки	 го	то	во	 иден	тич	ним	 сло	вен	ским	 на	ро	ди	ма,	 ко	ји	 су	 на	 про	сто
ри	ма	Дал	ма	ци	је,	Сла	во	ни	је,	Вој	не	кра	ји	не,	„ци	вил	не	 	Хр	ват	ске“,	
Аустри	је	и	Угар	ске,	би	ли	из	ме	ша	ни.	На	рав	но,	по	ми	ња	не	су	кат	кад	
и	„ма	ле	раз	ли	ке“,	у	скла	ду	са	до	та	да	шњим	са	зна	њи	ма	о	исто	ри
ји,		је	зи	ку	и	кул	ту	ри	на	ро	да	ко	ји	су	жи	ве	ли	у	зе	мља	ма	не	ка	да	шњег	
Или	ри	ка.	Углав	ном,	ауто	ри	из	пр	ве	по	ло	ви	не	19.	ве	ка,	осла	ња	ли	су	
се	на	сред	ње	ве	ков	не	исто	риј	ске	из	во	ре,	у	ко	ји	ма	су	Ср	би	сма	тра	ни	
не	са	мо	ан	тич	ким	на	ро	дом,	не	го	и	ро	до	на	чел	ни	ци	ма	свих	Сло	ве	на	
(на	ро	чи	то	Хр	ва	та,	Сла	во	на	ца,	Дал	ма	ти	на	ца,	а	код	не	ких	ауто	ра	и	
Сло	ве	на	ца,	Че	ха,	По	ља	ка,	па	и	Бу	га	ра).4)	Кол	је	у	јед	ном	од	сво	јих	
нај	по	пу	лар	ни	јих	де	ла, „Пу	то	ва	ње	у	уну	тра	шњост	Ру	си	је	и	Пољ
ске“	(„Re	i	sen	im	In	ne	ren	von	Rus	sland	und	Po	len“),	сло	вен	ска	пле	ме
на	у	не	мач	ким	и	ма	ђар	ским	зе	мља	ма	име	но	вао,	по	де	лио	и	по	бро	јио	
на	сле	де	ћи	на	чин:	„1. Че шко пле ме (Бо хе ми у Аустри ји (3,000,000), 
Бо хе ми у Пру ској (2,500), Мо рав ци (1,400,000); 2. Ле шко пле ме (По
ља ци у Шле ској, По зна њу и За пад ној Пру ској (2,000,000),  По ља ци 
у Га ли ци ји и аустриј ској Шле ској (3,000,000); 3. Ру ско пле ме (Ру
си ни у Га ли ци ји (1,200,000), Ру си ни у Угар ској (200,000); 4. Срп
ско пле ме (Сла воСр би у Угар ској (400,000), Сла вон ци у Аустри ји 
(500,000), Дал ма тин ци у Аустри ји (300,000), Хр ва ти у Аустри ји 
(700,000); 5. Винд ско пле ме (у Шта јер ској (300,000), у Ко ру шкој 
(150,000), у Крањ ској (350,000) у Угар ској (50,000); 6. Сло вач ко 
пле ме (Сло ва ци у Угар ској и Мо рав ској (1,800,000); 7. Лу жич ко

4) „Да	ли	ми	ло	ва	хро	ни	ка“	из	1314.	го	ди	не,	нај	ста	ри	ји	спис	са	чу	ван	на	че	шком	је	зи	ку,	спа	да	у	
ред	че	сто	ци	ти	ра	них	исто	риј	ских	из	во	ра	у	ко	јем	се	Ср	би,	на	осно	ву	на	род	них	пре	да	ња,	пред
ста	вља	ју	као	ро	до	на	чел	ни	ци	свих	Сло	ве	на,	док	је	Хр	ват	ска	тек	 јед	на	од	срп	ских	зе	ма	ља.	
По	зна	ти	стих	гла	си: „У срп ском на ро ду по сто ји зе мља, ко ја се зо ве Хр ват ска; У тој зе мљи 
бе ше Влах, по име ну Чех...“.	(Ви де ти:	Da	li	mi	lo	va	kro	ni	ka,	Jan	La	ic	hter	V	Pra	ze,	1920,	стр.	11.)
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срп сковенд ско пле ме (Лу жич ки Ср биВен ди у Пру ској (150,000), 
Лу жич ки Ср биВен ди у Са ској (60,000)“.5)

Ста	но	ви	шта	у	ве	зи	по	ре	кла	на	ро	да	ју	жно	сло	вен	ско	га	ју	га,	Кол	
ни	је	ме	њао	то	ком	сле	де	ћих	де	це	ни	ја.	Та	ко	је	у	дру	гом,	ре	ви	ди	ра
ном	и	про	ши	ре	ном	из	да	њу	књи	ге	„На	ро	ди	Евро	пе:	Кул	тур	не	и	ка
рак	тер	не	ски	це	европ	ских	на	ро	да“,	при	лич	ну	па	жњу	по	све	тио	Бу
га	ри	ма	и	Ср	би	ма.	Пр	ве	је,	као	ис	точ	ну	ску	пи	ну	Ју	жних	Сло	ве	на,	
сме	стио	око	до	њег	то	ка	Ду	на	ва,	те	Цр	ног	и	Егеј	ског	мо	ра,	од	но	сно	
на	про	сто	ру	 ан	тич	ких	по	кра	ји	на	–	Ме	зи	је,	Тра	ци	је	и	Ма	ке	до	ни
је.	Ср	би,	пак,	као	„за	пад	на	по	ло	ви	на	Ју	жних	Сло	ве	на“,	на	ста	њу	ју	
про	стор	од	сред	њег	то	ка	Ду	на	ва	до	Ја	дран	ског	мо	ра,	од	но	сно,	Кол	
их	свр	ста	ва	у	ста	нов	ни	ке	„ста	ре	илир	ске	зе	мље“.	Обе	„глав	не	гра
не	Ју	жних	Сло	ве	на“,	бу	гар	ска	и	срп	ска,	ка	ко	у	по	гле	ду	бро	ја	ста
нов	ни	ка,	та	ко	и	у	од	но	су	на	ве	ли	чи	ну	про	сто	ра	на	ко	јем	су	се	рас
про	стра	ни	ли,	под	јед	на	ке	су	сна	ге,	ис	так	нуо	је	Кол.6)	Ипак,	Бу	га	ре	
је	оце	нио	„дру	га	чи	ји	ма	ду	хом“	од,	Сло	ве	на	„срп	ског	пле	ме	на“,	ко
ји	се	на	зи	ва	ју	„Или	роСр	би	или	илир	ски	Сло	ве	ни“	и	де	ле	се	на:	а)	
жи	те	ље	Кне	же	ви	не	Ср	би	је,	„ко	ји	су	у	но	ви	је	вре	ме	ни	зом	кр	ва	вих	
ра	то	ва	из	бо	ри	ли	сво	ју	не	за	ви	сност“;	б)	„хра	бре	Бо	шња	ке“,	ко	ји	су	
да	ва	ли	 нај	бо	ље	 ја	ни	чар	ске	 ре	гру	те;	 ц)	 „не	са	ло	ми	ве	Цр	но	гор	це“,	
пла	нин	це	ко	ји	су	од	у	век	пр	ко	си	ли	мо	ћи	Осман	ли	ја;	д)	Мор	ла	ке	и	
Дал	ма	тин	це,	„не	ка	да	стра	шне	гу	са	ре	Ја	дра	на“,	нај	бо	ље	мор	на	ре	са	
до	ко	ва	Ве	не	ци	је,	ко	ји	„у	пот	пу	но	сти	при	па	да	ју	овом	сло	вен	ском	
пле	ме	ну“;	д)	Сла	вон	це,	те	„не	у	пот	пу	но	сти	срп	ске,	али	Ср	би	ма	
ве	о	ма	 бли	ске“	 „Кро	ва	те“	 или	 Хр	ва	те,	 по	зна	те	 по	 опа	сним	 ре	ги
мен	та	ма	у	стра	ним	зе	мља	ма,	где	су	се	бо	ри	ли	под	ма	ђар	ском	или	
аустриј	ском	за	ста	вом.	Та	ко	ђе	је,	као	и	дру	ги	еми	нент	ни	сла	ви	сти	и	
исто	ри	ча	ри,	твр	дио	да	је	„име	Ср	бин“	не	ка	да	би	ло	за	јед	нич	ко	име	
свих	Сло	ве	на.7) 

У	истом	де	лу	по	за	ба	вио	се	украт	ко	и	до	ла	ском	Ср	ба	на	Бал	кан,	
чи	ме	је	још	ви	ше	про	ши	рио	под	руч	ја	ко	ја	су	на	се	ли	ли,	об	ја	шња
ва	ју	ћи	њи	хо	во	по	сте	пе	но	гра	на	ње.	Сма	трао	је	да	су	пр	во	до	шли	на	
оба	ле	Ду	на	ва	и	„илир	ске	пла	ни	не“,	ода	кле	су	„ти	срп	ски	Сло	ве	ни“	
про	др	ли	на	Ја	дран	до	Ве	не	ци	је,	ши	ре	ћи	се	дуж	Дра	ве	и	Са	ве,	те	
гра	ни	ца	са	Ти	ро	лом,	Салц	бур	гом	и	Гор	њом	Аустри	јом,	и	да	ље	до	

5) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Re i sen im In ne ren von Rus sland und Po len,	Drit	ter	Teil,	Ar	nol	dischen	Buc
hhan	dlug,	Dres	den	und	Le	ip	zig,	1841,	стр.	510.

6) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Die Völker Euro pa‘s: Cul tur und Cha rak ter skiz zen der europäischen Völker,	
Zwe	i	te	re	vi	dir	te	und	ver	me	hr	te	Aufla	ge,	Be	rend	sohn,	Ham	burg,	1872,	стр.	67.

7)	 Исто,	стр.	72.	



стр: 85-110.

	89	

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2015 год. (XXVII) XIV vol=44

ис	точ	них	алп	ских	до	ли	на.	Од	но	сно,	про	ши	ри	ли	су	се	од	се	вер	них	
гра	ни	ца	Ма	ке	до	ни	је	и	Ал	ба	ни	је,	чак	до	уну	тра	шњо	сти	Не	мач	ке,	
кроз	ду	гу,	рас	тег	ну	ту	област,	„ве	ли	ку	по	пут	Кра	ље	ви	не	Пру	ске“,	
са	„6	или	7	ми	ли	о	на	ових	Сло	ве	на“.	Из	ова	квих	усло	ва	и	тен	ден
ци	ја,	на	гла	сио	је	Кол,	по	ја	ви	ло	се	„огром	но	пле	ме	и	име	на	ро	да,	
или	росрп	ски	Сло	ве	ни“.	Ипак,	с	на	ме	ром	да	раз	би	стри	кон	фу	зну	
ет	но	гра	фи	ју	 Бал	ка	на,	 	 аутор	 је	 на	 кра	ју	 из	дво	јио	 сле	де	ће	 глав	не	
гру	пе	 „Или	роСр	ба“:	 1)	 Ср	би	 у	 ужем	 сми	слу,	 у	 ко	је	 се	 убра	ја	ју	
Сла	вон	ци,	 Бо	шња	ци,	Цр	но	гор	ци,	Дал	ма	тин	ци	 и	жи	те	љи	Кне	же
ви	не	Ср	би	је,	2)	Хр	ва	ти	у	Тур	ској	и	Аустри	ји,	3)	тзв.	Сло	вен	ци	или	
Вен	ди	у	Ис	три,	Шта	јер	ској	и	Крањ	ској.8)	Што	се	ти	че	Бо	шња	ка,	
Кол	на	гла	ша	ва	да	су	они	је	ди	но	„пле	ме	Ср	ба“,	ко	је	су	Тур	ци	ус	пе
ли	да	при	до	би	ју	за	след	бе	ни	ке	Ку	ра	на,	обра	зла	жу	ћи	да	је	њи	хо	во	
плем	ство	ис	пр	ва	пре	шло	на	ислам	због	раз	ли	чи	тих	при	ви	ле	ги	ја,	
тј.	ка	ко	би	за	др	жа	ли	сво	ја	пре	ђа	шња	вла	сте	лин	ства	и	под	но	вом	
вла	шћу.9)	Не	мач	ки	пу	то	пи	сац	је	на	по	слет	ку	за	кљу	чио,	да	је	це	ло
куп	но	сло	вен	ско	ста	нов	ни	штво	ју	жне	Угар	ске	(ис	под	Пе	ште)	„пре
те	жно	срп	ско“,	а	ње	го	ва	број	ност	у	Аустри	ји,	укљу	чуј	ћи	Сла	вон
це,	Хр	ва	те	и	срп	ске	жи	те	ље	Вој	не	кра	ји	не	и	Вој	во	ди	не,	по	чет	ком	
1870тих	пре	ла	зи	број	од	3,5	ми	ли	о	на.10) 

Европ	ска	 на	у	ка	 сма	тра	ла	 је	 све	 до	 Бер	лин	ског	 кон	гре	са	 Бо
сну	и	Хер	це	го	ви	ну	цен	трал	ним	срп	ским	ет	нич	ким	и	исто	риј	ским	
обла	сти	ма.11)	Не	ко	ли	ко	го	ди	на	по	што	је	све	тло	да	на	угле	да	ла	Ко	ло
ва	књи	га	о	на	ро	ди	ма	Евро	пе,	слич	но	је	о	Бо	шња	ци	ма	пи	сао	и	зна
ме	ни	ти	фран	цу	ски	пу	то	пи	сац,	ар	хи	тек	та	и	рат	ни	ре	пор	тер,	Шарл	
Ири	јарт	(Char	les	Yri	ar	te).	На	ви	ше	ме	ста	у	свом	де	лу	„Бо	сна	и	Хер
це	го	ви	на	–	пу	то	пис	из	вре	ме	на	устан	ка	18751876“,	на	ро	де	Бо	сне	
и	Хер	це	го	ви	не,	без	об	зи	ра	на	вер	ску	при	пад	ност,	од	ре	дио	 је	као	
Ср	бе.12) 

По	де	ла	сло	вен	ских	пле	ме	на	пре	ма	Јо	ха	ну	Ге	ор	гу	Ко	лу,	мо	же	
се	 ус	по	ре	ди	ти	 и	 са	 де	таљ	ном	 ет	но	граф	ском	 кар	том	Аустриј	ског	

8)	 Исто,	стр.	73.
9) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Die Völker Euro pa‘s: Cul tur und Cha rak ter skiz zen der europäischen Völker,	

н. д.,	стр.75.
10)	 Исто,	стр.	76.
11) Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	„Ср	би	ја	и	срп	ске	зе	мље	сто	го	ди	на	по	сле	Ве	ли	ког	ра	та“,	По ли тич ка ре

ви ја,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,		бр.	4,	вол.	42	(2014), стр.	29.
12) „У тре нут ку ка да су по ко ре ни, ста нов ни ци обје по кра ји не, срп ске ра се, на ла зи ли су се ту 

пре ко осам сто го ди на; они су би ли хри шћа ни, али их је већ био по дво јио рас кол из ме ђу грч ке 
и ла тин ске цр кве.“ (Šarl	Iri	jart,	Bo sna i Her ce go vi na – pu to pis iz vre me na ustan ka 18751876,	
Ve	se	lin	Ma	sle	ša,	Sa	ra	je	vo,	1981,	стр.	97.)
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Цар	ства	из	1846.	го	ди	не,	Хајн	ри	ха	Берг	ха	у	са	(He	in	rich	Berg	ha	us),	
ко	ја	је	де	лом	са	чи	ње	на	на	осно	ву	ис	тра	жи	ва	ња	Кар	ла	Бер	нхар	ди	ја	
(Karl	Chri	stian	Si	gi	smund	Ber	nhar	di)	и	Јо	си	фа	Ша	фа	ри	ка	(Pa	vel	Jo
zef	Šafárik).	У	„та	бе	ли	на	ро	да“,	ко	ја	се	на	ла	зи	у	до	њем	де	сном	углу	
ма	пе,	ме	ђу	Сло	ве	ни	ма	ко	ји	на	се	ља	ва	ју	Аустри	ју,	по	себ	ну	ве	ли	ку	
ску	пи	ну	 чи	не	 „Или	роСр	би“,	 по	де	ље	ни	 на	 три	 под	ску	пи	не:	 Ср
бе	(Шок	це	и	Ра	ша	не),	Хр	ва	те	и	Сло	вен	це	(Вен	де).	Ме	ђу	„Или	ро
Ср	би	ма“	нај	број	ни	ји	су	Ср	би	 (2.624.000),	по	том	сле	де	Сло	вен	ци	
(1.167.300),	те	на	кон	цу	Хр	ва	ти	(813.300).	Уоча	ва	се	и	јед	на	за	ни
мљи	ва	гру	па	под	на	зи	вом	„Гр	коРо	ма	ни“,	по	де	ље	на	на	Ита	ли	ја	не	и	
тзв.	„ро	ма	ни	зо	ва	не	Ср	бе“	(ве	ро	ват	но	су	у	пи	та	њу	Мор	ла	ци),	ко	јих	
је	у	цар	ству	би	ло	укуп	но	5.183.000.13)	Из	у	зет	на	Брок	ха	у	со	ва	ен	ци
кло	пе	ди	ја	из	1853.	 го	ди	не,	 „ка	то	лич	ке	Сло	ве	не“	од	Ис	тре,	пре	ко	
Дал	ма	ци	је,	 до	Ду	бров	ни	ка	и	Ко	то	ра,	исто	 та	ко	бе	ле	жи	као	Ср	бе	
(„Stam mna men Ser be“).14)	Два	де	сет	го	ди	на	ка	сни	је,	аустриј	ски	над
вој	во	да	Лу	двиг	Сал	ва	тор	(Er	zher	zog	Lud	wig	Sal	va	tor),	дуж	ја	дран
ске	оба	ле,	од	Ис	тре	до	Цр	не	Го	ре,	као	умет	ник	и	ет	но	лог,	пре	по	зна
је	и	сли	ка	са	мо	ти	по	ве	Ср	ба	у	њи	хо	вим	но	шња	ма.15) 

По	да	ци	 о	 на	ро	ди	ма	 ко	ји	 су	 у	 Ко	ло	во	 до	ба	 сма	тра	ни	 де	лом	
„срп	ског	пле	ме	на“;	њи	хо	вом	по	ре	клу	и	гра	ни	ца	ма	ко	је	су	за	у	зи	ма
ли,	до	ка	зу	ју	да	по	јам	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“	из	вор	но	ни	је	про	из	вод	срп
ског	„ми	то	ман	ског	ин	тер	пре	ти	ра	ња	исто	ри	је“16).	Упли	та	њем	моћ
них	су	бје	ка	та	ме	ђу	на	род	них	од	но	са	у	кре	и	ра	ње	са	вре	ме	них	бал
кан	ских	на	ци	ја,	на	ве	де	не	исто	риј	ске	чи	ње	ни	це	су	у	ве	ћи	ни	слу	ча
је	ва	обез	вре	ђе	не	или	укло	ње	не	из	зва	нич	не	на	у	ке.	Не	ке	су	при	ла
го	ђе	не	по	тре	ба	ма	њи	хо	вих	пре	пра	вља	ча,	те	при	пи	са	не	„ме	га	ло	ма
ни	ји“	 срп	ских	 др	жав	них	 вр	ху	шки;17)	 по	не	ка	да	 чак	 и	 „бо	ле	сној	
уобра	зи	љи“,	„срп	ском	лу	ди	лу“,	„син	дро	му	Кра	ље	ви	ћа	Мар	ка“,	са	

13) „Et	hno	grap	hische	Kar	te	der	Österreichischen	Mo	nar	chie“,	Dr. He in rich Berg ha us‘ Physi ka lischer 
Atlas oder Sam mlung von Kar ten,	Zve	i	ter	Band,	Ver	lag	von	Ju	stus	Pert	hes	in	Got	ha,	1848,	str.	194.

14) August	Kurt	zel,	Die Ge gen wart. Eine encyclopädische Dar stel lung der ne u e sten Ze it geschic hte für 
al le Stände,	Ac	hter	Band,	Broc	kha	us,	Le	ip	zig,	1853,	стр.	2.

15) Ви	де	ти:	Er	zher	zog	Lud	wig	Sal	va	tor,	Die Ser ben an Der Adria. Ihre Typen und Trac hten,	He in rich 
Mercy,	Prag,	1878.

16)	 По	зна	то	је	да	се	као	ин	спи	ра	тор	„ве	ли	ко	срп	ске	ми	то	ма	ни	је“,	у	хр	ват	ским	и	мно	штву	дру	гих	
Ср	би	ма	не	бла	го	на	кло	них	из	во	ра,	ма	хом	оп	ту	жу	је	Вук	Сте	фа	но	вић	Ка	ра	џић,	док	Или	ја	Га
ра	ша	нин	но	си	пе	чат	то	бо	жњег	кре	а	то	ра	пла	на	о	спро	во	ђе	њу	„ве	ли	ко	срп	ске	иде	је“.	Исти	на	
је	да	Вук	у	сту	ди	ји	„Ср	би	сви	и	сву	да“	ни	је	твр	дио	баш	ни	шта	што	већ	ни	је	би	ло	угра	ђе	но	у	
тра	ди	ци	о	нал	не	ста	во	ве	дотадашњe	сла	ви	сти	ке,	док	је	Га	ра	ша	ни	но	во	„На	чер	та	ни	је“	до	ра	ђе
ни	про	грам	пољ	ске	по	ли	тич	ке	еми	гра	ци	је,	ко	ји	се	по	по	тре	би	из	вла	чи	из	кон	тек	ста	ге	о	по	ли
тич	ких	при	ли	ка	1840их	го	ди	на.

17)	 Lju	bo	mir	An	tić,	Ve li ko srp ski na ci o nal ni pro gra mi – Is ho di šta i po slje di ce,	Gol	den	mar	ke	tingTeh
nič	ka	knji	ga,	Hr	vat	ski	in	sti	tut	za	po	vi	jest,	Za	greb,	2007,	стр.	9.
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„симп	то	ми	ма“	по	пут	„па	ра	но	је	и	нар	ци	зма“,	на	ста	ли	ма	због	ду	го
трај	не	„ори	јен	тал	не	де	спо	ци	је“18),	или	пак	„за	ча	ра	ном	кру	гу	ла	жи	
и	стра	хо	ва“19).	Исти	на	је	да	већ	низ	де	се	тле	ћа	жи	ви	иде	ја	о	по	нов
ном	 ује	ди	ње	њу	 срп	ских	 зе	ма	ља	 у	 др	жав	ну	 тво	ре	ви	ну,	 ко	ју	 не	ки	
на	зи	ва	ју	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“,	али	њој	прет	хо	ди	ис	цр	та	ва	ње	гра	ни	ца	
од	 стра	не	 нај	чу	ве	ни	јих	 сла	ви	ста,	 по	пут	 Ша	фа	ри	ка	 (Pa	vel	 Jo	zef	
Šafárik),	До	бров	ског	(Jo	sef	Do	brovský),	Јер	не	ја	Ко	пи	та	ра,	Фран	ца	
Ми	кло	ши	ча,	Си	при	је	на	Ро	бе	ра	(Cyprien	Ro	bert),	и	мно	гих	дру	гих,	
а	на	осно	ву	је	зич	ких	и	кул	тур	них	по	ка	за	те	ља,	исто	риј	ских	из	во	ра	
и	 ста	ти	сти	ка.	Оно	што	да	нас	не	ки	жи	го	шу	 „ма	ни	јом	 ве	ли	ко	срп
ства“,	ни	је	пред	ста	вља	ло	пу	ку	на	ци	о	на	ли	стич	ку	за	ми	сао	из	ло	же
ну	у	ча	со	пи	су	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“	од	1888.	го	ди	не20),	не	го	ре	ал	ну	сли
ку	срп	ског	ет	нич	ког	про	сто	ра	до	фор	ми	ра	ња	ју	го	сло	вен	ских	на	ци
ја.	Иде	ја	о	„Ве	ли	кој	Ср	би	ји“	ни	је	мо	гла	да	бу	де	плод	„ме	га	ло	ман
ске	ма	ште“	 срп	ске	ин	те	ли	ген	ци	је,	 по	што	 су	под	руч	ја	 ве	ћег	 де	ла	
За	пад	ног	 Бал	ка	на	 уисти	ну	 би	ла	 на	се	ље	на	 Ср	би	ма	 пра	во	слав	не,	
ри	мо	ка	то	лич	ке	и	ислам	ске	ве	ре.21)	Исти	на,	за	са	да	се	још	увек	не	
мо	же	по	у	зда	но	ка	за	ти	ка	да	је	по	јам	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“	на	стао,22)	али	
је	еви	дент	но	ста	ри	ји	од	19.	ве	ка,	као	и	опис	ње	ног	ге	о	граф	ског	оп
се	га,	 че	му	 у	 при	лог	 све	до	чи	 не	ко	ли	ко	 исто	риј	ских	 вре	ла.	 Та	ко	
1774.	го	ди	не	је	зу	и	та	и	пе	штан	ски	би	скуп	Пал	ма	(Károly	Fe	renc	Pal
ma)	 у	 де	лу	 по	све	ће	ном	 на	сло	ви	ма	 и	 гр	бо	ви	ма	Ма	ри	је	 Те	ре	зи	је,	
твр	ди	 да	 су	 Кра	ље	ви	на	 Ра	ма	 или	 Ра	шка	 део	 Ве	ли	ке	 Ср	би	је	
(„Großser vien“)	ко	ја	се	про	сти	ре	„од	Ду	на	ва	до	мо	ра“23),	при	че	му	
по	ја	шња	ва	да	 	 је	зе	мља	Ра	ма	исто	што	и	Бо	сна	(„Ra ma oder Bo
snien“)24).	Вр	ло	слич	но	Пал	ми,	не	мач	ки	по	ли	мат	Ерд	ман	Узе	(Erd

18)	 Ivo	Ren	dićMi	o	če	vić,	„Et	nop	si	ho	lo	gij	ski	okvir	hr	vat	ske	i	srp	ske	na	ci	je“,		Mi gra ci je ske te me,	Fi	lo
zof	ski	fa	kul	tet,	Za	dar,	бр.	16	(2000),	стр.	141165.

19)	 Bra	ni	mir	An	zu	lo	vic,	He a venly Ser bia: From Myth to Ge no ci de,	New	York	Uni	ver	sity	Press,	
New	York	and	Lon	don,	1999, стр.	99146.

20)	 Mi	lo	rad	Ek	me	čić,	„Gre	a	ter	Ser	bia	Aga	inst	 the	Bac	kgro	und	of	World	Mo	dels“,	Gre at Ser
bia – Truth, Mi scon cep ti ons, Abu ses,	The	Ser	bian	Aca	demy	of	Sci	en	ces	and	Arts,	Bel	gra	de,	
2004,	стр.	35.

21)	 Ни	ко	ла	Жу	тић,	„Ср	би	сви	и	сву	да“	–	„Хр	ват	ске	зе	мље	без	Хр	ва	та“,	Исто ри ја 20. ве ка,	Ин	сти
тут	за	са	вре	ме	ну	исто	ри	ју,	Бе	о	град,	бр.	2	(2005),	стр.	32.

22)	 За	бе	ле	же	но	је	да	је	1853.	аустриј	ска	вла	да	за	бра	ни	ла	по	ли	тич	ку	кар	ту	ко	ја	је	пред	ста
вља	ла	„Ве	ли	ку	Ср	би	ју“	(Ви	де	ти:	Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	Ства ра ње Ју го сла ви је 17901918,	
Књи	га	2,	Про	све	та,	Бе	о	град,	1988,	стр.	335.),	иако	је	беч	ка	др	жав	на	ста	ти	сти	ка,	де	це
ни	ја	ма	и	пре	и	по	сле,	по	твр	ђи	ва	ла	та	кву	ет	но	граф	ску	ре	ал	ност.	

23) Franz	Karl	von	Palm,	Ab han dlung von den Ti teln und Wap pen, wel che Ma ria The re sia als apo sto
lische Königin von Hun garn führet,	Ka	i	serl.	Königl.	Hof	buc	hdruc	kern	und	Buchhändlern,	Wi	en,	
1774,	стр.	28.

24) Исто,	стр.	32.
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mann	Uh	se),	у	ге	о	граф	скоисто	риј	ском	лек	си	ко	ну	(1710.)	од	ре	ђу	је	
Ср	би	ју	као	европ	ску	зе	мљу	сме	ште	ну	из	ме	ђу	Хр	ват	ске	и	Ја	дран
ског	мо	ра,	на	Ду	на	ву	и	Ме	зи	ји.	Ср	би	ја,	ка	же	он,	јед	ним	де	лом	(„ко
ји	се	зо	ве	Хер	це	го	ви	на“),	обич	но	ле	жи	на	мо	ру,	а	дру	гим	се	пру	жа	
на	 коп	но,	 об	у	хва	та	ју	ћи	 Ра	шку	 и	 Бо	сну.25)	 Ка	да	 је	 про	ла	зио	 кроз	
Ниш	кра	јем	18.	ве	ка,	Џејмс	Ка	пер	(Ja	mes	Cap	per),	бри	тан	ски	ме	те
о	ро	лог,	пи	сац	и	члан	Бри	тан	ске	ис	точ	но	ин	диј	ске	ком	па	ни	је,	об	ја
шња	ва:	„То је пре сто ни ца ве ли ке Ср би је.“26) За	ве	ћи	ну	ауто	ра	„Ве
ли	ка	Ср	би	ја“	је	пред	ста	вља	ла	си	но	ним	за	„Бе	лу	Ср	би	ју“,	ода	кле	је	
(пре	ма	Пор	фи	ро	ге	ни	ту)	 срп	ско	пле	ме	на	се	ли	ло	Бал	кан.	Та	ко	не
мач	ки	исто	ри	чар	Карл	Го	тлоб	фон	Ан	тон	(Karl	Got	tlob	von	An	ton)	
бе	ле	жи	у	„Исто	ри	ји	не	мач	ке	на	ци	је“	(1793.)	да	је	Че	шка	би	ла	ко	ло
ни	зо	ва	на	на	ро	дом	Хр	ва	та	из	Ве	ли	ке	Ср	би	је	(„GroßSer bien“),	ко	ји	
су	ује	ди	ње	ни	са	дру	гим	„Ве	ли	коСр	би	ма“	(„mit einer an dern Men
ge GroßSer bi er“),	 у	 сед	мом	ве	ку	на	се	ли	ли	Хр	ват	ску	и	Ср	би	ју.27) 
Дру	ги	не	мач	ки	исто	ри	чар	и	би	бли	о	те	кар,	Ге	бар	ди	(Lud	wig	Al	brecht	
Geb	har	di),	у	„Исто	ри	ји	Кра	ље	ви	не	Дал	ма	ци	је,	Хр	ват	ске,	Сла	во	ни
је,	Ср	би	је,	Ра	шке,	Бо	сне,	Ра	ме	и	Ду	бро	вач	ке	Ре	пу	бли	ке“	 (1805.),	
об	ја	шња	ва	да	су	у	ра	ном	сред	њем	ве	ку	по	сто	ја	ле	две	Ср	би	је:	Бе	ла	
Ср	би	ја	 („Weiβser wi en“)	 на	 се	ве	ру	 	 и	Илир	ска	Ср	би	ја	 („Illyrische 
Ser vien“) на	 ју	гу,	ко	ја	се	пак	де	ли	ла	на	Ле	пу	или	Цр	ве	ну	Ср	би	ју	
(„ro te oder schöne Ser vien“)	и	нај	ма	њу	–	Цр	ну	Ср	би	ју	(„schwar ze 
oder kle in ste Ser vien“).	Пр	ва	је	об	у	хва	та	ла	под	руч	ја	Да	ки	је,	чи	та	ву	
Дар	да	ни	ју,	ве	ли	ки	део	бив	ше	рим	ске	про	вин	ци	је	Дал	ма	ци	је	(укљу
чу	ју	ћи	Бо	сну),	те	се	на	мо	ру	про	те	за	ла	од	„Оми	ша	до	Цр	не	Го	ре“	и	
од	 „Ал	ба	ни	је	 до	Дра	ча“.	Цр	на	Ср	би	ја,	 од	но	сно	Ср	би	ца	 („Ser wi
za“),	за	хва	та	ла	је		око	ли	ну	Со	лу	на,28)	о	че	му	је	траг	оста	вио	Пор
фи	ро	ге	нит.	Осим	то	га,	Ге	бар	ди	под	се	ћа	да	се	на	се	ве	ру,	у	Не	мач	кој,	
ме	ђу	Лу	жич	ким	Ср	би	ма,	на	ла	зи	ла	„зе	мља	Дал	ми	на	ца“	(„Dal min
zer land“),	те	по	вла	чи	па	ра	ле	лу	са	Дал	ма	ци	јом	на	Ја	дра	ну,	на	зи	ва
ју	ћи	 ње	но	 ста	нов	ни	штво	 „дал	мат	ским	 Ср	би	ма“	 („dal ma tischen 

25) Erd	mann	Uh	se,	Uni ver salge o grap hischhi sto risches Le xi con,	 Im	Ver	lag	 Jo	hann	Lu	de	wig	Gle
ditsch	und	Mo	ritz	Ge	or	ge	We	id	manns,	Le	ip	zig,	1710,	SerSes,	стр.	383.

26)	 Ja	mes	Cap	per,	Ob ser va ti ons on the pas sa ge to In dia thro ugh Egypt, al so by Wi en na thro ugh Con
stan ti no ple to Alep po...,	The	Third	Eidi	ton,	W.	Fa	den,	J.	Rob	son,	and	R.	Se	well,	Lon	don,	1785,	стр.	
86.

27) KarlGot	tlob	An	ton,	Geschic hte der te utschen Na zion,	Er	ster	Theil,	Le	ip	zig,	1793,	стр.	388.
28) Lud	wig	Al	brecht	Geb	har	di,	Geschic hte der Königreiche Dal ma tien, Kro a tien, Szla vo nien, Ser vien, 

Ras zien, Bo snien, Ra ma und des Freysta ats Ra gu sa,	bey	Jo	seph	Leyrer,	Buchhändler,	Pesth,	1805,	
стр.	182183.
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Ser vi ern“).29)	По	зи	вао	се	и	на	чу	ве	ну	осмо	том	ну	цр	кве	ну	исто	ри	ју	
–	 „Или	ри	кум	 са	крум“,	 ита	ли	јан	ских	 је	зу	и	та	Фи	ли	па	 Ри	че	пу	ти	ја	
(Fi	lip	po	 Ri	ce	pu	ti),	 Да	ни	је	ла	 Фар	ла	ти	ја	 (Da	ni	e	le	 Far	lat	ti)	 и	 Ја	ко	па	
Ко	ле	ти	ја	(Ja	co	po	Co	le	ti).	У	том	не	за	о	би	ла	зном	де	лу	за	про	у	ча	ва	ње	
по	ли	тич	ке	исто	ри	је	Ју	жних	Сло	ве	на,	штам	па	ном	од	1751.	до	1819.	
го	ди	не,	ауто	ри	сред	ње	ве	ков	ну	гра	ни	цу	из	ме	ђу	пле	ме	на	Ср	ба	и	Хр
ва	та	по	твр	ђу	ју	на	ре	ци	Це	ти	ни30),	ода	кле	се	дуж	оба	ле	ка	ју	гу	пру
жа	ла	„ме	ди	те	ран	ска	Ср	би	ја“	(„Ser blia me di ter ra nea“),	об	у	хва	та	ју
ћи	исто	риј	ске	жу	па	ни	је	–	Па	га	ни	ју,	Тра	ву	ни	јуКо	на	вле	и	Ду	кљу,	
док	је	у	коп	не	ном	де	лу	за	у	зи	ма	ла	Бо	сну	и	Ра	шку.31)	Ви	ше	од	чи	та
вог	ве	ка	ка	сни	је,	аустриј	ски	над	вој	во	да	Лу	двиг	Сал	ва	тор	(Er	zher
zog	Lud	wig	Sal	va	tor),	дуж	ја	дран	ске	оба	ле,	од	Ис	тре	до	Цр	не	Го	ре	
(чак	и	на	остр	ви	ма),	 сли	ка	ти	по	ве	Ср	ба	у	на	род	ним	но	шња	ма,	у	
ра	ду	под	на	зи	вом	„Ср	би	на	Ја	дра	ну“,	без	по	ме	на	Хр	ва	та.32)	Фран
цу	ски	 исто	ри	чар	 Гу	е	рин	 Сон	же	он	 (Guérin	 Son	geon)	 твр	дио	 је	 у	
„Исто	ри	ји	Бу	гар	ске“	(1913)	да	 је	у	12.	ве	ку	„на за па ду постојаo 
срп ски на род, и Хр ват ска, Бо сна, Ра шка, Хер це го ви на, Цр на Го ра 
и Дал ма ци ја, ни су би ле дру го до ње го ве по кра ји не.“33)	Пољ	ски	над
би	скуп	Бо	хуш	(Sta	ni	sł	aw	Jan	Si	e	str	ze	ń	ce	wicz	Bo	husz),	с	пра	вом	би	
мо	гао	 да	 по	не	се	 ти	ту	лу	 „про	срп	ског	 ми	то	ма	на“,	 по	што	 у	 сво	јој	
исто	ри	ји	о	по	ре	клу	Сло	ве	на,	твр	ди	ка	ко	су	не	коћ	Ср	би	осно	ва	ли	
три	европ	ска	кра	љев	ства:	пр	во	630.	го	ди	не	у	Че	шкој	(„le royaume 
de Bohéme“),	дру	го	на	Бал	ка	ну	640.	го	ди	не,	и	тре	ће	ко	је	су	на	зва	ли	
„Пољ	ска“.	Хр	ват	ска	је	за	Бо	ху	ша	би	ла	„пла	нин	ска	зе	мља“	на	Кар
па	ти	ма	и	ре	ци	Ви	сли,	у	ко	јој	је	жи	вео	срп	ски	на	род	(„Chro ba tie... 
et où ha bi ta it le pe u ple Ser be“).34)	Ако	се	прет	ход	но	по	ме	ну	ти	из	бо
ри	ус	по	ре	де	са	чак	хи	ља	ду	го	ди	на	ста	ри	јим	–	„Опи	сом	гра	до	ва	и	
зе	ма	ља	 се	вер	но	 од	Ду	на	ва“	 („De	scrip	tio	 ci	vi	ta	tum	 et	 re	gi	o	num	 ad	
sep	ten	tri	o	na	lem	pla	gam	Da	nu	bii“),	у	ко	јем	Ба	вар	ски	Ге	о	граф	(Ge	o
grap	hus	Ba	va	rus)	бе	ле	жи	–	„Ср би чи је је кра љев ство то ли ко, да су 

29)	 Исто,	стр.	179.
30) Da	ni	e	le	Far	la	to,	Illyri ci Sac ri,	To	mus	Pri	mus,	Ec	cle	sia	Sa	lo	ni	ta	na,	ab	ejus	exor	dio	usque	ad	sa	e	cu

lum	qu	a	stum	aerae	Chri	sti	a	nae,	Ve	ne	ti	is,	1751,	стр.	120.
31)	 Исто,	стр.	124.
32) 	Er	zher	zog	Lud	wig	Sal	va	tor,	Die Ser ben an Der Adria. Ihre Typen Und Trac hten,	He	in	rich	Mercy,	

Prag,	1878.
33) 	R.P.	Guérin	Son	geon,	Hi sto i re de la Bul ga rie de pu is les ori gi nes ju squ‘à nos jo urs, 4851913,	Pa	ris	

No	u	vel	le	li	bra	i	rie	na	ti	o	na	le,	1913,	стр.	226.
34) Sta	ni	sł	aw	Jan	Si	e	str	ze	ń	ce	wicz	Bo	husz,	Pre cis des rec her ches hi sto ri qu es sur l`o ri gi ne des Sla ves ou 

Escla vons et des Sar ma tes,	Se	con	de	Édi	tion	Re	vue,	De	l`Im	pri	me	rie	de	l`A	ca	de	mie	Rus	se	Im	pe	ri
a	le,	St.	Péters	bo	urg,	1824,	стр.	9899.
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од њих по те кли сви сло вен ски на ро ди и, ка ко твр де, од њих во де 
по ре кло“,35)	мно	го	то	га	мо	жда	по	ста	је	ја	сни	је:	тзв.	„Ве	ли	ка	Ср	би
ја“	има	сво	је	ви	ше	ве	ков	не	исто	риј	ске	те	ме	ље. Од	но	сно,	оно	што	
би	се	мо	гло	про	ту	ма	чи	ти	као	њен	ге	о	граф	ски	оп	сег,	не	пред	ста	вља	
ни	ка	кву	рет	кост	у	исто	ри	о	граф	ским	и	дру	гим	из	во	ри	ма	–	од	Ај
нхар	до	вог	по	ме	на	Ср	ба	у	Дал	ма	ци	ји	с	по	чет	ка	де	ве	тог	ве	ка,	Пор
фи	ро	ге	ни	то	вог	опи	са	срп	ских	зе	ма	ља	од	Це	ти	не	до	Ра	са,	срп	ске	
Бо	сне	из	„Бар	ског	ро	до	сло	ва“,	срп	ске	зе	мље	Хр	ват	ске	у	„Да	ли	ми
ло	вој	хро	ни	ци“,	срп	ске	Бо	сне	и	Дал	ма	ци	је	из	ра	зних	сред	ње	ве	ков
них	по	ве	ља	и	пап	ских	бу	ла,	па	све	до	ра	до	ва	исто	ри	ча	ра,	ге	о	гра	фа,	
пу	то	пи	са	ца	и	ста	ти	сти	ча	ра	од	16.	до	19.	ве	ка.	Јо	хан	Ге	орг	Кол,	да
кле,	ни	је	из	ла	зио	из	окви	ра	исто	риј	ских	и	дру	гих	са	зна	ња	ње	го	вог	
вре	ме	на,	већ	их	је	у	сво	јим	пу	то	пи	си	ма	са	мо	на	до	пу	нио;	по	себ	но	
она	о	дру	штве	ном,	еко	ном	ском	и	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	срп	ског	и	хр
ват	ског	на	ро	да	по	ло	ви	ном	19.	ве	ка.

2. ПУ ТО ВА ЊЕ ЈО ХА НА ГЕ ОР ГА КО ЛА   
У „АУСТРИЈ СКЕ ЗЕ МЉЕ“:  

РА ША НИ, ШОК ЦИ И БУ ЊЕВ ЦИ

При	ли	ком	по	се	те	Бе	чу,	 јед	ном	од	нај	ве	ћих	мул	ти	ет	нич	ких	и	
тр	го	вач	ких	цен	та	ра	Евро	пе	по	чет	ком	1840их,	Кол	се	су	срео	и	са	
ску	пи	на	ма	Ср	ба	 и	Хр	ва	та,	 осве	тља	ва	ју	ћи	 чи	та	о	цу	 сва	ко	дне	ви	цу,	
кул	ту	ру,	оби	ча	је	и	 је	зик	тих	„ори	јен	та	ла	ца“,	ка	ко	их	 је	про	сеч	ни	
Евро	пља	нин	до	жи	вља	вао.	Ис	пр	ва	је	про	ми	шљао	о	два	на	род	на	на
зи	ва:	„Ср	бин“	и	„Ра	ша	нин“,	те	за	кљу	чио	да	се	ра	ди	о	си	но	ни	ми	ма,	
под	се	ћа	ју	ћи	да	Нем	ци	и	Ма	ђа	ри	од	вај	ка	да	Ср	бе	на	зи	ва	ју	Ра	ша	ни	ма	
(„Ра	ци	ма“,	„Рас	ци	а	ни	ма“).	Прем	да	ни	је	био	са	свим	си	гу	ран	у	по
ре	кло	ра	шког	име	на,	тач	но	је	про	ту	ма	чио	да	је	из	ве	де	но	из	хи	дро
ни	ма,	јер	„по сто ји ре чи ца у Ср би ји ко ја но си сли чан на зив“.36)	На
гла	ша	ва	ју	ћи	ва	жност	Бе	ча	и	Тр	ста	за	еко	но	ми	ју	не	мач	ких	зе	ма	ља,	
пу	то	пи	сац	је	оста	вио	би	тан	по	да	так	ве	зан	за	еко	ном	ску	ди	мен	зи	ју	
ср	бо	фо	би	је,37)	ко	ја	се	по	не	ка	да	пре	по	зна	је	у	де	ли	ма	из	ве	сних	хр

35) Jo	hann	Ka	spar	Ze	uss,	Die De utschen und die Nachbarstämme,	Bei	Ig	naz	Jo	seph	Lent	ner,	
Мünchen,	1837,	стр.	601.

36)	 Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Austria – Vi e na, Pra gue, etc. etc.,	Ca	rey	and	Hart,	Phi	la	delp	hia,	1844,	стр.	79.
37)	 Еко	ном	ска	ди	мен	зи	ја	ср	бо	фо	би	је	је	код	ве	ћи	не	ис	тра	жи	ва	ча	срп	скохр	ват	ских	су	ко	ба	по	ма

ло	скрај	нут	чи	ни	лац,	иако	је	мо	гу	ће	њен	траг	пра	ти	ти	још	од	фор	ми	ра	ња	Вој	не	кра	ји	не	и	
по	вла	сти	ца	ко	је	су	Ср	би	до	би	ја	ли	од	аустриј	ских	вла	сти.	За	ни	мљив	при	мер	у	том	сми	слу,	
ко	ји	се	вре	мен	ски	по	кла	па	са	Ко	ло	вим	пу	то	пи	сом	у	„аустриј	ске	зе	мље“	и	по	твр	ђу	је	ње	го	ва	
опа	жа	ња,	пре	по	зна	је	се	у	јед	ном	фра	ње	вач	ком	„кри	тич	ком	де	лу“,	под	на	зи	вом	„Obra na pra
vo vi er no ga i pra vo slav no ga ili ti ri moka to lič ko ga sve šten stva i na ro da u Her ce go vi ni tur skoj su prot 
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ват	ских	по	ли	ти	ча	ра,	вер	ских	гла	ва	ра	и	дру	гих	гра	ди	те	ља	са	вре	ме
не	хр	ват	ске	на	ци	је	19.	ве	ка,	али	и	не	ко	ли	ко	ве	ко	ва	пре,	у	цр	кве	ним	
до	ку	мен	ти	ма,38)	као	и	раз	ли	чи	тим	спи	си	ма	аустриј	ског	плем	ства.	
На	и	ме,	Кол	ис	ти	че	да	су	Ср	би	са	сво	јим	ко	ло	ни	ја	ма	у	Пе	шти,	Бе	чу	
и	дру	гим	гра	до	ви	ма,	по	сма	тра	ју	ћи	укуп	ну	роб	ну	раз	ме	ну	и	реч	ну	
пло	вид	бу,	у	то	вре	ме	нај	ва	жни	ји	ре	ги	о	нал	ни	тр	го	вин	ски	чи	ни	лац:	
они	су	„глав	ни	го	спо	да	ри	пло	ви	ла	на	Ду	на	ву“,	а	тек	по	том	сле	де	
„тур	скошпан	ски	Је	вре	ји“,	Јер	ме	ни,	Гр	ци	и	оста	ли.	Срп	ске	тр	гов
це	је	су	сре	тао	на	свим	јав	ним	ме	сти	ма	у	Бе	чу,	„за јед но са сво јим 
су пру га ма (...) оде ве не у чуд ну ме ша ви ну ори јен тал не и европ ске 
но шње“.39)	С	дру	ге	стра	не,	Кол	у	јед	ном	одељ	ку,	ко	ји	оди	ше	ат	мос
фе	ром	Вик	то	ра	Игоа,	жи	во	пи	сно	до	ча	ра	ва	из	ра	зи	ту	бе	ду	Хр	ва	та	у	
пре	сто	ни	ци.	Та	ко	до	зна	је	мо	да	су	си	ро	ма	шни	хр	ват	ски	до	се	ље	ни
ци	нај	ви	ше	про	да	ва	ли	рот	кви	це	и	лук,	па	су	због	то	га	не	ке	Беч	ли	је	
ми	сли	ле	да	се	у	Хр	ват	ској	ни	шта	дру	го	и	не	про	из	во	ди.	Опи	су	ју	ћи	
из	глед	тро	шних	при	град	ских	на	се	ља,	тзв.	„хр	ват	ских	че	твр	ти“,	у	
ко	ја	се	умор	ни	на	род	вра	ћао	„ка	да	и	га	вра	ни	са	по	ља	ка	ку	ли	Св.	
Сте	фа	на“,	Кол	пи	ше	да	су	жи	во	та	ри	ли	„по	пут	сто	ке“,	у	из	у	зет	но	
скром	ним	 до	мо	ви	ма	 без	 кре	ве	та,	 по	кри	ве	ни	 са	мо	 гу	ње	ви	ма	 под	
ко	ји	ма	су	да	њу	ра	ди	ли	у	свим	вре	мен	ским	усло	ви	ма,	а	„сва ке но ћи 
и пра зни ци ма спа ва ли на сво јим сто ма ци ма, не спо соб ни за би ло 
шта, осим да про да ју лук“.40)	 Кол	 се	 не	мо	же	 због	 то	га	 на	зва	ти	
„при	стра	сним	по	сма	тра	чем“,	по	што	је	бе	ле	жио	оно	што	би	чуо	од	
ста	ро	се	де	ла	ца	или	што	је	сам	за	па	жао.	На	при	мер,	при	оби	ла	ску	

po tvo ram i la ži ma, ko je im se na ba cu ju u Ma ga zi nu sérb skodal ma tin skom iz da tu 1851, sastavlјena 
po jed no me sve šte ni ku iz Her ce go vi ne re da S. O. Fra nje“,	штам	па	ном	у	Ду	бров	ни	ку	1853.	го
ди	не.	Реч	је	о	књи	жи	ци	у	ко	јој	из	ве	сни	хер	це	го	вач	ки	фра	тар	оштро	од	го	ва	ра	на	„по	тво	ре	и	
ла	жи“	из	„Срп	скодал	ма	тин	ског	ма	га	зи	на“,	две	го	ди	не	на	кон	што	се	по	ја	вио	спор	ни	текст.	
Та	ко	на	во	ди	да	су	„Ser bi (...) do i sto u ter go vi ni hi tri i okret nii, oni tu te ne će ni ži do vim po ko rit se“ 
(стр.	33.).		„Ha lji ne, oso bi to svet ča ne, i oruž je dok se je mo glo no si ti do i sto bi lo je svi e tlie i bo ga tie 
u ser bah, ne go u ka to li kah: oni bo su pri gnu ti na kit nju, i ni e ki za pan ne go ka to li ci“	(стр.	38.).	У	
фра	тро	вој	кри	ти	ци	се	хер	це	го	вач	ки	ка	то	ли	ци	ни	ти	јед	ном	реч	ју	не	до	во	де	у	ве	зу	с	Хр	ва	ти	ма;	
хр	ват	ском	име	ну	не	ма	по	ме	на	у	би	ло	ком	сми	слу.	Исти	на,	кроз	кон	фе	си	о	нал	но	раз	ли	ко	ва	ње,	
од	ри	че	се	и	при	пад	ност	Ср	би	ма,	а	фра	тар	сво	ју	па	ству	име	ну	је	на	ро	дом	„Сла	вока	то	лич
ким“.	Ме	ђу	тим,	Ср	би	су	„je dan na rod sa na ma“	(стр.	9.)	„jed no je zič ni na rod“, „jed no ple me na 
bra tja“, „do mo rod ni ci“,	те	да	ка	то	ли	ци	не	за	ви	де „bra tji ser bi ma mno štvo oso bah“, по	што „je
dan bo sa mi na rod či ni mo“ (стр.	10.).

38) По	зна	ти	су	слу	ча	је	ви	пре	бе	га,	„сло	вин	ских“	и	„пре	дав	ских“	кме	то	ва	(ка	то	ли	ка),	ко	ји	су	на
пу	шта	ли	фе	у	де	и	од	ла	зи	ли	да	жи	ве	са	Ср	би	ма	у	Вој	ну	кра	ји	ну,	по	тзв.	„вла	шким	пра	ви	ца	ма“,	
од	би	ја	ју	ћи	да	пла	ћа	ју	и	де	се	ти	ну	цр	кви.	Бе	жа	ње	кме	то	ва	и	ме	ша	ње	са	Ср	би	ма	би	ло	је	то	ли	ко	
уче	ста	ло,	да	је	co lo nus fu gi ti vus,	ка	ко	је	твр	ди	ла	На	да	Кла	ић,	по	ста	ла	сва	ко	днев	на	по	ја	ва,	што	
је	из	ра	зи	то	љу	ти	ло	не	ке	цр	кве	не	ве	ли	ко	до	стој	ни	ке,	ко	ји	су	сма	тра	ли	да	је	све	му	то	ме	узрок	
„про	кле	ти	вла	шки	на	род“.	(Na da Kla ić,	Dru štve na pre vi ra nja i bu ne u Hr vat skoj u XVI i XVII 
sto lje ću,	No lit,	Be o grad,	1976,	стр.	162169).

39) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Austria – Vi e na, Pra gue, etc. etc.,	н. д., стр.	79.
40)	 Исто,	стр.	87.
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Ба	на	та,	био	је	не	при	јат	но	из	не	на	ђен	чи	ње	ни	цом	да	у	срп	ским	се
ли	ма	до	ма	ћи	ни	још	увек	по	кри	ва	ју	на	стам	бе	са	стај	ња	ком,	по	пут	
„ста	рих	Дар	да	на	ца“,	а	уз	то	по	сву	да	на	и	ла	зи	на	„пљач ку, пр љав
шти ну и ђу бре“.41)	Био	 је	уве	рен	да	су	Ср	би	дар	дан	ски	по	том	ци	
(ма	да	исто	вре	ме	но	и	„пра	во	слав	ни	Сло	ве	ни“),	сум	ња	ју	ћи	у	тврд	ње	
да	су	до	шли	на	про	сто	ре	Бал	ка	на	тек	у	сред	њем	ве	ку.42)	До	ка	зе	је	
те	ме	љио	на	на	чи	ну	жи	во	та,	ка	кав	је	за	бе	ле	жен	на	истом	про	сто	ру	у	
до	ба	Стра	бо	на	и	Хо	ме	ра:	као	и	Дар	дан	ци,	Ср	би	су	ве	ли	ки	љу	би	те
љи	му	зи	ке,	сви	ра	ју	на	жи	ча	ним	ин	стру	мен	ти	ма,	ба	ве	се	тр	го	ви	ном	
со	љу,	итд.43)	У	од	но	су	на	Че	хе,	има	ју	ма	ње	сми	сла	за	про	из	вод	њу,	
за	нат	ство	и	умет	ност;	 углав	ном	су	у	 вре	ме	Ко	ло	ве	по	се	те	–	 вој
ни	ци	и	тр	гов	ци.44)	Кол	је	про	ми	шљао	и	о	ет	но	ни	му	„Или	ри“,	ко
ри	шће	ном	та	да	за	све	„ју	жне	ду	нав	ске	Сло	ве	не“.45)	По	ње	му,	то	је	
но	во,	„ка	ме	ле	он	ско“	име,	ко	је	„ни је ни ге не тич ко, ни ге о граф ско, 
ни ре ли гиј ско“.46)	На	ро	чи	то	је	фре	квент	но	то	ком	и	на	кон	На	по	ле	о
но	вих	ра	то	ва,	а	у	ње	го	во	вре	ме	по	ста	је	све	„мо	дер	ни	је“.47)	Не	мач	ки	
пу	то	пи	сац	обра	ћа	па	жњу	и	на	из	ве	сну	за	ни	мљи	вост:	 	Хр	ва	ти	су	
пред	ња	чи	ли	у	на	сто	ја	њи	ма	да	са	ми	се	бе	свр	ста	ва	ју	у	Или	ре,	„иако	
су	ка	то	ли	ци“.48)	У	Аустри	ји	су	се,	ра	све	тља	ва	Кол,	под	Или	ри	ма	
углав	ном	под	ра	зу	ме	ва	ли	пра	во	слав	ни	на	ро	ди	ју	го	и	сто	ка	мо	нар	хи
је,	тј.	„Ср	би,	Вла	си	и	Сла	вон	ци“49),	а	срп	ска	цр	ква	„илир	ском	или	
грч	ком“	(„die illyrische oder gri ec hische Kir che“).50)	Де	це	ни	ја	ма	пре	
ње	га,	на	и	ла	зи	мо	на	исти	по	да	так	код	Ма	ти	је	Пе	тра	Ка	тан	чи	ћа,	јед
ног	у	ни	зу	ка	то	лич	ких	Ср	ба,	ко	јег	су	„пост	хум	но“	по	хр	ва	ти	ли	пре	
све	га	због	ње	го	вог	зна	ча	ја	(слич	но	је	за	де	си	ло	Ју	ра	ја	Кри	жа	ни	ћа51) 

41) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten, Vi	er	ter	Theil,	Re	i	se	
in	Un	garn,	Er	ste	Ab	the	i	lung,	Ar	nol	dischen	Buc	hhan	dlung,	Dres	den	und	Le	ip	zig,	1842,	стр.	37.

42) Исто,	стр.	156.
43) Исто,	стр.	38.
44) Исто,	стр.	249.
45) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Drit	ter	Theil,	Re	i	se	

in	Un	garn,	Er	ste	Ab	the	i	lung,	Ar	nol	dischen	Buc	hhan	dlung,	Dres	den	und	Le	ip	zig,	1842,	стр.	454.
46) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Vi	er	ter	Theil,	н. д., 

стр.	163.
47) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Drit	ter	Theil,	н. д., 

стр.	454.
48) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Vi	er	ter	Theil,	н. д.,	

стр.	163.
49) Исто,	стр.	164.
50) Исто,	стр.	166.
51) Ју	рај	Кри	жа	нић	(16181683),	док	тор	те	о	ло	ги	је,	ка	то	лич	ки	ми	си	о	нар,	пан	сла	ви	ста	и	је	зи	ко

сло	вац,		од	сре	ди	не	19.	ве	ка	је	увр	штен	у	Хр	ва	те,	иако	је	се	бе	сма	трао	Ср	би	ном.	За	хр	ват	ске	
исто	ри	ча	ре	до	каз	ње	го	вог	хр	ват	ског	по	ре	кла	про	ис	ти	че	из	твр	де	ка	то	лич	ке	ве	ре	и	род	ног	ме
ста	у	око	ли	ни	Кар	лов	ца.	Ипак,	по	зна	то	је	да	се	ру	ском	ца	ру	пред	ста	вио	као	„Сер	бљин“,	али	је	



стр: 85-110.
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и	Ма	ти	ју	Ан	ту	на	Рељ	ко	ви	ћа52)).	Ка	тан	чић,	фра	ње	вац	и	„пр	ви	хр
ват	ски	ар	хе	о	лог“,	у	књи	зи	у	ко	јој	се	не	дво	сми	сле	но	огра	дио	од	хр
ват	ства53),	у	ве	зи	Или	ра	и	Ср	ба	оба	ве	шта	ва	нас	о	сле	де	ћем:	„Ве о ма 
је уоби ча је но је да на ши Или ри се бе на зи ва ју Ср бљи ма, не са мо они 
ко ји жи ве у Ср би ји, не го и у це лом Или ри ку, па чак и Да ци ји, на ро
чи то они ко ји сле де за кон грч ке цр кве, а нај пре по зна тљи ви ји су по 
то ме што се бе зо ву Ср бљи, Ср бља ни.“54)

Ка	сни	јих	де	це	ни	ја	Јо	хан	Ге	орг	Кол	ће	и	да	ље	по	сма	тра	ти	„три	
гра	не	 сло	вен	ских	Или	ра“,	 ис	ти	чу	ћи	 да	 пр	вен	ство	 др	же	 „Ср	би	 у	
ужем	сми	слу“,	ко	ји	 се	по	ка	зу	ју	као	„жи	ва	хан,	хра	бар,	по	ет	ски	и	
сло	бо	до	љу	бив	на	род“,	што	су	на	сле	ди	ли	од	на	ро	да	чи	ју	су	зе	мљу	
на	се	ли	ли	–	Дар	да	на	ца,	Три	ба	ла	и	дру	гих.55)	Сти	че	се	ути	сак	да	из	
ње	го	вих	пу	то	пи	са	из	би	ја	при	лич	на	збу	ње	ност	„на	ци	о	нал	но	сти	ма“	
ка	то	лич	ких	Ју	жних	Сло	ве	на;	са	мо	су	пра	во	слав	ни	Ср	би	у	том	сми
слу	 пот	пу	но	 де	фи	ни	са	ни	 и	 се	бе	 нај	че	шће	 осло	вља	ва	ју	 срп	ским	

због	про	па	ги	ра	ња	уни	је	прог	нан	у	Си	бир	на	пет	на	ест	го	ди	на.	Још	1869.	го	ди	не	у	ру	ским	из
во	ри	ма	по	ми	ња	ће	се	као	„Ју рај Кри жа нић, ро дом Ср бин, ка то лич ки све ште ник...“	(Ви	де	ти:	
Алек	сан	др	Ива	но	вич	Кир	пич	ни	ков,	Ис то рія рус ской ли те ра ту ры: для уча щ их ся,	Ти	по	гра
фія	Гра	че	ва	и	К.,	Мо	сква,	1869,	стр.	60.).	Већ	сле	де	ће	го	ди	не	у	Мо	скви	је	штам	па	на	књи	жи	ца	
„Ка то лич ки све ште ник Ср бин (Хр ват) Ју рај Кри жа нић“,	Пе	тра	Алек	се	је	ви	ча	Без	со	но	ва.	
Де	ло	ва	њем	ути	цај	них	хр	ват	ских	ин	те	лек	ту	ал	них	и	кле	ри	кал	них	кру	го	ва,	све	ви	ше	се	из	јед
на	ча	ва	ла	упо	тре	ба	срп	ског	је	зич	ког	из	ра	жа	ја	и	ла	ти	нич	ног	пи	сма	са	хр	ват	ским	је	зи	ком.	На	
тај	на	чин	су	ср	бо	ка	то	лич	ки	пи	сци	ко	ји	су	ко	ри	сти	ли	ла	ти	ни	цу,	по	ста	ли	пре	ко	ноћ	ни	Хр	ва	ти.	
Та	ко	је	и	за	Без	со	но	ва	у	на	сло	ву	би	о	гра	фи	је	Ју	рај	„Ср	бин	(Хр	ват)“,	а	је	зик	ко	јим	је	пи	сао	–	
„срп	ска	абе	це	да,	то	јест	хр	ват	ски	је	зик“	(Ви	де	ти:	Пе	тр	Алек	се	е	вич	Без	со	нов,	Ка то ли че ский 
свя щ ен ник Серб (Хор ват) Юрiй Кри жа нич, Неблюш скiй, Яв ка ни ца, Рев ни те ль воз со е ди не
нія цер квый и все го сла вян ства въ XVII вѣ кѣ,	Въ	Уни	вер	си	тет	ской	ти	по	гра	фіи	Кат	ко	въ,	Мо
сква,	1870,	стр.	13.).	Од	го	вор	ност	за	на	из	глед	на	ив	но,	али	учин	ко	ви	то	пре	кра	ја	ње	исто	ри	је,	
мо	же	се	при	пи	са	ти	Ива	ну	Ку	ку	ље	ви	ћу	Сак	цин	ском,	ко	ји	је	ова	ко	до	ми	слио	Кри	жа	ни	ће	во	
хр	ват	ство:	„On se nazvà Sr blja ni nom, prem da ga je za hval nost pre ma pra voj do mo vi ni i na ro du 
svo mu hr vat sko mu, u svih nje go vih knji žev nih dje lih uvjek po ti ca la na to, da me dju ju žni mi Slo vin ci 
va zda po kraj Bu ga rah i Sr bah na po me ne i jed na ko prav no i jed na ko broj no svo je ple me hr vat sko...“  
(Ar kiv za po vjest ni cu ju go sla ven sku, Knji	ga	X.,	Ure	dio	Ivan	Ku	ku	lje	vić	Sak	cin	ski,	U	Za	gre	bu,	U	
ti	skar	ni	Dra	gu	ti	na	Al	brec	hta,	1869,	стр.	35.).

52) Сла	вон	ски	про	све	ти	тељ,	Ср	бин	ка	то	лик,	Ма	ти	ја	Ан	тун	Рељ	ко	вић	у	„Са	ти	ру	или	ти	ди
вјем	чо	ви	ку“,	на	пи	сао	је	по	зна	те	сти	хо	ве:	„О, Сла вон че! Ти се вр ло ва раш, Ко ји год ми 
та ко од го ва раш, Ва ши ста ри је су књи гу зна ли, Срп ски шти ли и срп ски пи са ли.“	(Mat
hie An tu na Rel ko vic ha Sa tir il li ti di vji cso vik,		IV.	Sa tir ka xe uzrok,	zas hto u Sla vo nii nej ma 
Sku lah,	C2,	U Osi ku,	1779.)

53) Ма	ти	ја	Пе	тар	Ка	тан	чић	је	био	ја	сан	по	пи	та	њу	свог	по	ре	кла:	„Хр ва ти, ово при чам по свом 
зна њу, нас Тра ча не Или ре, ко ји се од њих знат но разликујемo по ди ја лек ту, све зо ву Вла си
ма.“	У	про	ду	жет	ку	ка	же	да	се	и	„Ср	би	грч	ког	за	ко	на“	кат	кад	по	гре	шно	на	зи	ва	ју	„Вла	си	ма“,	
те	на	во	ди	да	су	Ра	ша	ни	по	том	ци	Тра	ча	на.	(De Is tro eiusque ad co lis com men ta tio...,	Auto	re	Math.	
Pe	tro	Ka	tan	csich	Pan	no	nio,	Bu	dae,	Typis	re	gi	ae	Uni	ver	si	ta	tis	Pe	sti	nen	sis,	1798,	стр.	128.	i	227.).

54) De Is tro eiusque ad co lis com men ta tio...,	Auto	re	Math.	Pe	tro	Ka	tan	csich	Pan	no	nio,	Bu	dae,	Typis	
re	gi	ae	Uni	ver	si	ta	tis	Pe	sti	nen	sis,	1798,	стр.	217218.

55) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Die Völker Euro pa‘s: Cul tur und Cha rak ter skiz zen der europäischen Völker,	
Zwe	i	te	re	vi	dir	te	und	ver	me	hr	te	Aufla	ge,	Be	rend	sohn,	Ham	burg,	1872,	стр.	74.



	98	

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТИ, ...Дарио Кршић

име	ном.56)	У	јед	ном	се	лу	по	ред	Те	ми	шва	ра	(Кол	га	на	зи	ва	„ре	зи
ден	ци	јом	ве	ли	ког	срп	ског	плем	ства	у	Ба	на	ту“	и	„глав	ним	гра	дом	
аустриј	ских	Ср	ба“)57),	на	и	шао	је	пр	ви	пу	та	на	Шок	це,	за	ко	је	су	му	
не	ки	не	мач	ки	ме	шта	ни	твр	ди	ли	да	не	при	па	да	ју	Ср	би	ма,	не	го	„ка
то	лич	ким	Или	ри	ма“.	Из	гле	да	да	ни	ко	ни	је	имао	пре	ци	зно	са	зна	ње	
о	њи	хо	вом	по	ре	клу,	по	што	су	му	јед	ни	твр	ди	ли	да	су	до	шли	с	оба
ла	Ја	дра	на,	од	дру	гих	је	чуо	да	су	сва	ка	ко	„сла	вон	ског	пле	ме	на“,	а	
од	тре	ћих	да	се	ра	ди	о	„хри	шћан	ским	Тур	ци	ма“.58)	Кол	је	ти	ме	био	
збу	њен,	по	што	су	Шок	ци	(и	Бу	њев	ци)	ре	дов	но	у	по	пи	си	ма	и	дру
гим	др	жав	ним	до	ку	мен	ти	ма	Аустри	је	и	Угар	ске	свр	ста	ва	ни	ме	ђу	
Ср	бе,	 пр	вен	стве	но	 због	 за	јед	нич	ког	 је	зи	ка	 („илир	ски“	 или	 „рац
ки“59)),	културe	и	оби	ча	ја,	а	не	ки,	углав	ном	обра	зо	ва	ни	ји,	као	што	
смо	ви	де	ли	на	при	ме	ру	Кри	жа	ни	ћа	и	Ка	тан	чи	ћа,	и	са	ми	су	ис	ти	ца
ли	сво	је	срп	ско	по	ре	кло.	Огро	ман	број	Ср	ба	по	сле	Ве	ли	ке	Ши	зме	
је	остао	под	окри	љем	Ри	мо	ка	то	лич	ке	цр	кве,	док	је	дру	ги	по	ка	то	ли
чен	 на	кон	 про	ва	ле	Осман	ли	ја,	 али	 се	 ипак	ме	ђу	 не	ки	ма	 од	њих	
очу	ва	ло	се	ћа	ње	на	срп	ско/ра	шко	по	ре	кло.	Као	што	су	не	ки	ис	тра
жи	ва	чи	на	ци	о	нал	них	иден	ти	те	та	у	Нем	ци	ма	ви	де	ли	 „за	ка	шње	ли	
на	род“	(„Spätvolk“)60)	у	од	но	су	нпр.	на	Фран	цу	зе,	та	ко	су	за	дру	ге	и	
Хр	ва	ти	 на	ци	о	нал	но	 „ка	сни	је	 кон	сти	ту	и	са	ни“	 у	 од	но	су	 на	 Ср	бе.		
Хоб	сба	ум	(Eric J.	Hob sbawm)	за	кљу	чу	је	да	су	за	раз	ли	ку	од	хр	ват
ске	 (и	оста	лих	мо	дер	них	на	ци	ја	на	под	руч	ју	бив	ше	Ју	го	сла	ви	је),	
код	Ср	ба	и	пре	19.	ве	ка	по	сто	ја	ла	„про	тона	ци	о	нал	на	осе	ћа	ња“.61) 

56) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Drit	ter	Theil,	н. д., 
стр.	454.

57) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Vi	er	ter	Theil,	н. д.,	
стр.	212.

58)	 Исто,	стр.	187.
59)	 Иван	Ан	ту	но	вић,	бу	ње	вач	ки	ка	но	ник,	при	бли	жа	ва	нам	у	сво	јим	ра	до	ви	ма	вре	ме	ин	тен	зив	не	

кро	а	ти	за	ци	је	Бу	ње	ва	ца,	те	раз	ја	шња	ва	мо	гу	ће	узро	ке	ко	ји	су	до	ве	ли	до	лак	шег	од	ср	бља	ва	ња	
те	ет	нич	ке	гру	пе:	„Baš za to sam ja ovo ime ’Racz’ za sveg mog vi e ka i pred Ni em com i pred Ma
gja rom iz go va rao, zna juć, da je ovo va zda jed no mu i dru go mu na je zi ku i u obi ča ju, ako prem sam 
opa zio: da se to ni Sr bi nu ni Bu njev cu ne do pa da, za što? to ni da nas ne znam. U ono vri e me, ka da 
sam u Alj ma šu žup ni kom bio, gdje je ri eč bož ja u tri je zi ka na vi e šći va na bi la, te se na jed noj nad 
pro po vi e da o ni com sto je ćoj ta bli ozna či vao je zik: na onoj bu nje vač koj bi ja še ve li ki mi pi sme ni na pi
sa no ’rac ki’, što se ni je do pa da lo ta da nje mu kne zu, ina če ve o ma po šte nu i bo ga tu mu žu, Bu njev cu, 
An dri ji Ja gi ću, pa me umo lio da taj nad pis s onim ’bu nje vač ki’ iz mi e ni ti da dem. U to ja ni sam ra di 
to ga pri vo lio, što sam znao, da i Bu nje vac o na vad nu svom go vo ru ve li: ’di va ni li smo rac ki’.“	(Ivan	
An	tu	no	vić, Raz pra va o po du nav skih i po ti san skih Bu njev cih i Šok cih u po gle du na rod nom, vjer
skom, um nom, gra djan skom i go spo dar skom,	Iz	da	je	i	raz	di	e	lji	va	Pi	sac,	Ti	skom	Fri	e	dri	ka	Ja	spera,	
U	Be	ču,	1882,	стр.	119.).

60) Sylvia	SchrollMachl,	Die De utschen  wir De utsche,	Van	den	ho	eck	&	Ru	precht,	Göttingen,	
2002,	стр.	43.

61) „Не ма раз ло га да се по рек ну про тона ци о нал на осе ћа ња Ср ба пре де вет на е стог ве ка, 
не за то што су они би ли пра во слав ни, за раз ли ку од су сед них ка то ли ка и му сли ма
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Фор	ми	ра	ње	са	вре	ме	не	хр	ват	ске	на	ци	је,	по	ве	за	но	 је	 са	при	хва	та
њем	што	ка	ви	це	 за	 стан	дард	ни	 књи	жев	ни	 је	зик	 од	 стра	не	 хр	ват
ских	„или	ра	ца“,	што	је	по	спе	ши	ло	пре	та	па	ње	Бу	ње	ва	ца	и	Шо	ка	ца	
у	Хр	ва	те.	Осим	ка	то	лич	ке	цр	кве,	на	кон	Дру	гог	свет	ског	ра	та	у	том	
про	це	су	уче	ство	ва	ле	су	и	ко	му	ни	стич	ке	вла	сти	(Глав	ни	на	род	но	о
сло	бо	ди	лач	ки	од	бор	Вој	во	ди	не)	Уред	бом	бр.	1040/1945,	ко	јом	се	
од	14.	ма	ја	1945.	го	ди	не,	сви	Бу	њев	ци	и	Шок	ци	мо	ра	ју	тре	ти	ра	ти	
као	Хр	ва	ти,	што	је	био	са	став	ни	део	бор	бе	про	тив	„ве	ли	ко	срп	ске	
хе	ге	мо	ни	је“.	 До	ду	ше,	 хр	ват	ска	 на	уч	на	 јав	ност	 не	фор	мал	но	 при
зна	је	да	исто	ри	ја	те	две	ет	нич	ке	ску	пи	не	не	по	зна	је	под	име	ном	
Хр	ва	та,	 не	го	 Ра	ша	на,	 ка	то	лич	ких	 Ра	ша	на,	 Дал	ма	ти	на	ца,	 Или	ра,	
Бо	шња	ка,	итд.62)	Бо	сан	ски	фра	ње	вац,	пу	то	пи	сац	и	ет	но	граф,	Иван	
Фра	њо	Ју	кић	(али	ас	Сла	во	љуб	Бо	шњак),	„или	рац“	ко	ји	је	пр	ве	ра
до	ве	об	ја	вљи	вао	у	„Срб	скодал	ма	тин	ском	ма	га	зи	ну“	о	Шок	ци	ма	у	
ба	ња	луч	кој	жу	пи,	по	све	до	чио	 је	да	они	„od Hàrvatah ne zna ju nit 
ime na“, 63)	већ	се	бе	зо	ву	„kàrštjani“,	а	у	при	је	дор	ској,	ста	ро	мај	дан
ској	и	би	хаћ	кој	на	хи	ји	„Ma dža ri“.64)	Ње	гов	са	вре	ме	ник	и	при	ја	тељ,	
Гр	га	 Мар	тић	 (али	ас	 Љу	бо	мир	 Хер	це	го	вац),	 та	ко	ђе	 фра	ње	вац	 и	
про	све	ти	тељ,	при	мер	 је	 „срп	скохр	ват	ске	 ам	фи	би	је“.	Та	ко	 се	18.	
ок	то	бра	 1842.	 го	ди	не	 фра	 Мар	тић	 бу	нио	 у	 „Ско	ро	те	чи“	 про	тив	
упо	тре	бе	цр	кве	но	сло	вен	ских	ре	чи,	по	др	жа	ва	ју	ћи	рад	Ву	ка	Ка	ра
џи	ћа:	 „Про ђи мо се ко је ка квих мје ша ри ја, не го Ср бљи Ср бљи ма 
срб ски срб ствуј мо!”.65)	На	кон	пет	на	ест	го	ди	на	по	ста	јао	ви	ше	„Ју
го	сло	вен“,	али	је	и	да	ље	твр	дио	да	се	у	Бо	сни	и	Ср	би	ји	го	во	ри	је
дан	је	зик66),	да	би	се	ка	сни	је,	као	и	ве	ли	ка	ве	ћи	на	ср	бока	то	лич	ког	

на – што их не би раз ли ко ва ло од Бу га ра – већ сто га што је успо ме на на не ка да шњу 
кра ље ви ну ко ју су по ра зи ли Тур ци, са чу ва на у пе сма ма и ју нач ким пре да њи ма, а мо жда 
и ви ше од то га, у сва ко днев ној ли тур ги ји срп ске цр кве ко ја је ка но ни зо ва ла ве ћи ну 
срп ских кра ље ва.“ (Eric	J.	Hob	sbawm,	Na ti ons and Na ti o na lism Sin ce 1780: Pro gram me, 
Myth, Re a lity,	Sec.	edi	tion,	18th	prin	ting,	Cam	brid	ge	Uni	ver	sity	Press,	2012,	стр.	7576.).

62)	 Sla	ven	Ba	čić,	„Hr	va	ti	u	ju	žno	u	gar	skim	slo	bod	nim	kra	ljev	skim	gra	do	vi	ma“,	Ana li, Hr	vat	ska	aka
de	mi	ja	zna	no	sti	i	umjet	no	sti,	Za	vod	za	znan	stve	ni	i	umjet	nič	ki	rad	u	Osi	je	ku,	No.26,	Stu	de	ni	2010,	
стр.	89.

63)	 Sla	vo	ljub	Bo	šnjak,	Pu to va nje po Bo sni,	Ko	lo,	Član	ci	za	li	te	ra	tu	ru,	umět	nost	i	na	rod	ni	ži	vot,	Knji	ga	
V,	Tro	škom	nar.	Ma	ti	ce	ilir	ske,	U	Za	gre	bu,	1847,	стр.	20.

64)	 Исто,	стр.	22.
65) „Про ђи мо се ко е ка квьи мѣешарiя, Не го Ср бльи Ср бль и ма срб ски срб ству й мо!!!“	(Пе штан

скоБу дим скій Ско ро те ча,	Год.	I,	Теч.	I,	Чи	сло	32,	Из	дає	Ди	ми	трій	Іова	но	ви	чь,	Не	де	ля,	18.	
Ок	тоб.	1842,	стр.	198.)

66) „Je zik je pak je dan, koi se go vo ri u Sèr bii, Bo sni i Her ce go vi ni, okrom je di tu ćeš raz li ku na ći, da 
meh ko sèr bljan sko ije u Her ce go vi ni i kra ji ni sa mim gla sni kom i ili je za mi e nju je se...“ (Na rod ne 
pi e sme bo san ske i her ce go vač ke, Sku	pio	Ivan	Fra	njo	Ju	kić	Ba	njo	lu	ča	nin	i	Lju	bo	mir	Her	ce	go	vac	
(Fr.	G.	Mar	tić),	Iz	dao	O.	Fi	lip	Ku	nić	Ku	pr	je	ša	nin,	Sve	zak	pèr	vi,	Pi	e	sme	ju	nač	ke,	Ti	skar	na	Drag.	
Leh	man	na	i	dru	ga	ra,	U	Osi	e	ku,	1858,	стр.	XI).
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све	штен	ства,	 све	 ви	ше	 при	кла	њао	 хр	ват	ској	 на	ци	о	нал	ној	 иде	ји.	
Про	цес	 ин	кор	по	ра	ци	је	 бо	сан	ских	Шо	ка	ца	 у	 хр	ват	ску	 на	ци	ју	 вр
шио	се	на	ро	чи	то	пре	ко	Ђа	ко	вач	ког	се	ме	ни	шта,	где	су	се	обра	зо	ва
ли	 ка	то	лич	ки	 све	ште	ни	ци	 из	 Бо	сне.	 У	Са	ра	је	ву	 се	 1867.	 го	ди	не	
осни	ва	хр	ват	ско	дру	штво	са	за	дат	ком	ис	ко	ре	њи	ва	ња	име	на	„Шо
кац“,	ко	је	се	тре	ба	ло	за	ме	ни	ти	име	ном	Хр	ват.	На	че	лу	дру	штва	био	
је	дра	го	ман	пру	ског	кон	зу	ла	та,	Кле	мент	Бо	жић	из	За	дра	и	 гру	па	
мла	дих	фра	ње	ва	ца,	а	ак	ци	ју	су	вр	ши	ли	због	стра	ха	„да ће Бо сну 
Ср би осво ји ти“.67)	 Ре	зул	тат	њи	хо	вог	успе	шног	ра	да	ви	дљив	 је	и	
код	са	вре	ме	них	хр	ват	ских	ауторa,	ко	ји	ма	је	за	„до	ка	зи	ва	ње	хр	ват
ства“	Шо	ка	ца	и	Бу	ње	ва	ца,	до	вољ	на	при	пад	ност	ка	то	лич	кој	кон	фе
си	ји,	а	њи	хо	ва	де	це	ниј	ска	ин	те	гра	ци	ја	у	дру	гој	по	ло	ви	ни	19.	ве	ка	
ту	ма	чи	се	као	„за ка сне ли ре флекс у од но су на дру ге хр ват ске ре ги
о нал не пре по ро де“.68)	По	твр	де	о	срп	ском	по	ре	клу	Бу	ње	ва	ца	и	Шо
ка	ца	су	за	и	ста	мно	го	број	не	и	по	ти	чу	од	нај	це	ње	ни	јих	аустриј	ских,	
не	мач	ких,	ма	ђар	ских	и	ен	гле	ских	ет	но	гра	фа,	ге	о	гра	фа,	исто	ри	ча	ра	
и	ста	ти	сти	ча	ра.	Елек	Фе	њеш	(Elek	Fényes),	члан	ма	ђар	ске	ака	де
ми	је	 на	у	ка,	 управ	ник	 ста	ти	стич	ког	 оде	ље	ња	 угар	ског	 ми	ни	стар
ства	уну	тра	шњих	по	сло	ва,	нај	ци	ти	ра	ни	ји	ста	ти	сти	чар	из	сре	ди	не	
19.	ве	ка,	у	„Ста	ти	сти	ци	Кра	ље	ви	не	Угар	ске“	из	1843.	го	ди	не,	при
лич	но	је	ја	сан:	„Шок	ци	или	ка	то	лич	ки	Ср	би“	(„Schok zen oder ka to
lische Ser bler“).69)	У	„Го	ди	шња	ку	Че	шког	му	зе	ја	за	при	ро	ду,	ге	о	гра
фи	ју,	исто	ри	ју,	умет	ност	и	књи	жев	ност“	 (1830.),	на	во	ди	се	да	су	
Ср	би	де	лом	„грч	ког“,	де	лом	„ла	тин	ског	об	ре	да“,	а	ови	по	то	њи	се	
зо	ву	Шок	ци	ко	ји	жи	ве	у	Дал	ма	ци	ји,	Бо	сни,	Сла	во	ни	ји,	Вој	ној	кра
ји	ни,	Угар	ској,	 итд.70)	У	беч	ком	„Ар	хи	ву	 за	исто	ри	ју,	 ста	ти	сти	ку,	
књи	жев	ност	и	умет	ност“	(1826.),	сто	ји	да	у	Бо	сни	жи	ве	„тур	ски“	
(му	сли	ман	ски)	 и	 „шо	кач	ки“,	 тј.	 ри	мока	то	лич	ки	 Ср	би	 („schok
zische (von Schok zen) d. i. römischka to lischen Ser ben“).71)	У	дру	гој	
де	це	ни	ји	19.	ве	ка	раз	ви	ла	се	и	јед	на	за	ни	мљи	ва	рас	пра	ва	о	ет	но	ни

67)	 Mu	ha	med	Ha	dži	ja	hić,	Od tra di ci je do iden ti te ta: ge ne za na ci o nal nog pi ta nja bo san skih mu sli ma na,	
Mu	sli	man	ska	na	kla	da	Pu	to	kaz,	Za	greb,	1990, стр.	49.

68)	 To	mi	slav	Žig	ma	nov,	„Šo	kač	ki	Hr	va	ti	u	Voj	vo	di	ni	na	pri	je	la	zu	ti	suć	lje	ća	–	osnov	ne	zna	čaj	ke	dru
štve	no	ga	po	lo	ža	ja“,	Mi gra cij ske i et nič ke te me,	Vol.25,	No.4,	In	sti	tut	za	mi	gra	ci	je	i	na	rod	no	sti,	Za
greb,	Pro	si	nac	2009,	стр.	390.	

69)	 Фе	њеш	их	бро	ји	416,150.	(Ви	де	ти:	Elek	Fényes,	Sta ti stik des Königreichs Un garn,	I.	Teil,	Pesth,	
1843,	стр.	103.).

70)	 Исти	из	вор	оба	ве	шта	ва	да	уку	пан	број	Ср	ба	из	но	си	4,2	ми	ли	о	на,	док	је	Хр	ва	та	800,000.	(Ви
де	ти:	Ja hrbücher des Böhmischen Mu se ums für Na tur und Länderkunde, Geschic hte, Kunst und 
Li te ra tur,	Er	sters	Band,	I.G.	Cal	ve’sche	Buc	hhan	dlung,	Prag,	1830,	стр.	8793.).

71) Ar chiv für Geschic hte, Sta ti stik, Li te ra tur und Kunst,	Si	eb	zehnter	Ja	hr	gang,	Wi	en,	Mit	twoch	den	g.	
uns	Freytag	den	11.	August,	1826,	стр.	509.
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му	„Шо	кац“,	из	ме	ђу	То	ме	Љу	би	бра	ти	ћа	и	из	ве	сног	Др.	Ру	ми	ја	(Dr.	
Rumy).	Љу	би	бра	тић	је	твр	дио	да	се	ра	ди	о	по	грд	ном	из	ра	зу	ко	јег	
пра	во	слав	ни	Ср	би	до	де	љу	ју	ка	то	лич	ким	Ср	би	ма,	а	ко	рен	му	се	на
ла	зи	у	ита	ли	јан	ској	ре	чи	„sci oc co“	(глу	пан),	док	је	Ру	ми	сма	трао	
да	на	зив	до	ла	зи	од	ре	чи	„ско	чи	ти“	(као	и	„ускок“),	за	то	што	су	они	
(Шок	ци)	 „ско	чи	ли“,	 тј.	пре	шли	са	 „грч	ког“	на	„рим	ски“	 за	кон.72) 
По	зна	ти	не	мач	ки	про	фе	сор	исто	ри	је	и	ста	ти	сти	ке	из	Ха	леа,	ен	ци
кло	пе	ди	ста	и	књи	жев	ник,	Јо	хан	С.	Ерш	(Jo	hann	Sa	muel	Ersch),	у	
јед	ној	од	сво	јих	ен	ци	кло	пе	ди	ја	ко	ју	је	пи	сао	са	Јо	ха	ном	Г.	Гру	бе
ром	(Јо	ханн	Готтфри	ед	Гру	бер),	ис	ти	че	да	у	Угар	ској,	по	ред	дру	гих	
на	ро	да,	оби	та	ва	ју	„Ср би грч ког и ри мо ка то лич ког об ре да (та ко
зва ни Шок ци)“.73)	За	Ју	ли	ја	на	Хов	ни	ца	(Ju	li	us	Chow	nitz),	офи	ци	ра	
и	про	фе	со	ра	исто	ри	је	и	ге	о	гра	фи	је	у	Ка	дет	ској	шко	ли	у	Гра	цу	по
ло	ви	ном	19.	ве	ка,	Шок	ци	и	Бу	њев	ци	су	„ка	то	лич	ки	Ра	ша	ни“,	ко	ји	
се	од	пра	во	слав	них	раз	ли	ку	ју	тек	по	то	ме	што	су	„не	жни	ји“.74)	Ма-
нојлo	Сла	до	вић,	ка	то	лич	ки	све	ште	ник	и	про	фе	сор	из	Се	ња,	се	бе	je	
1856.	г.	по	ли	тич	ки	сма	трао	Хр	ва	том,	али	не	и	ет	нич	ки.	То	 је	ви
дљи	во	из	ње	го	вог	исто	риј	ског	ра	да	о	Сењ	ској	и	Кр	бав	ској	би	ску
пи	ји,	где	пи	ше	да	је	„наш	на	род“	(ми	сли	на	ста	нов	ни	ке	Кр	ба	ве	и	
Ли	ке)	ста	но	вао	на	том	под	руч	ју „хи ља ду го ди на пре до ла ска Хр ва
та“.75)	Kада	у	на	став	ку	рас	пра	вља	о	мно	гим	Ср	би	ма	у	сењ	ској	би
ску	пи	ји,	осве	тља	ва	и	по	ре	кло	лич	ких	Бу	ње	ва	ца:	„Iz za kra lja Sig
mun da (13871437) na la zi mo mno ge sr be u stra nah kr bav skih ime ni to 
uz unu u sa da šnjoj srb skoj sat ni ji od tro me dje pa uz bo san sku gra ni cu 
a i po li ci pa če i oko se nja. (...) Pre šav ši ovi sr bi po la zi li su na še cr kve 
i bi ja hu na sto ja ni ve ći nom od na ših po po vah, ka no što je taj obi čaj i 
da nas vi dan, gdě sr bi k na šim žup ni kom za bla go slov doj du a i ma še 
pla ća ju, na še cr kve oso bi to na mla du ně de lju ili koj god po ha dja ju. Ti
em na či nom pred ju bu njev ci krn pot ski sa sma u kri lo na še cr kve prem se 
do 18. vě ka od hri šća nah za mě ni to že nja hu pa če im je odě lo isto bisk. 
ćo lić 1746 pod pe dep su ne za ko pa nja u sv. ze mlju; me dju sob nu že nit bu 
ono mal ko iz mě nio a ovu za bra nio.“76)	По	себ	но	је	у	том	сми	слу	за	ни
мљив	Сла	до	ви	ћев	„зе	мљак“,	Ан	те	Стар	че	вић,	ко	ји	се	20.	ав	гу	ста	

72)	 Ви де ти део рас пра ве у: Er ne u er te vaterländische Blätter für den österreichischen Ka i ser sta at,	
Ver	la	ge	bey	An	ton	Strauß,	Wi	en,	26.	Fe	bru	ar	1820,	стр.	6667.	

73) Jo	hann	Sa	muel	Ersch, Jo	hann	Gottfried	Gru	ber, All ge me i ne Encyclopädie der Wis sen schaf ten und 
Künste in alp ha be tischer Fol ge,	Si	e	ben	ter	Theil,	BBar	zel	let	ten,	Ver	lag	von	Jo	hann	Fri	e	drich	Gle
ditsch,	Le	ip	zig,	1821,	стр.	454.

74) Ju	lian	Chow	nitz,	Hand buch zur Kenntniß von Un garn,	Bam	berg,	1851,	стр.	140.	
75) Po vě sti Bi sku pi jah Senj ske i Mo dru ške ili Kr bav ske tru dom Ma noil Sla do vić,	Trst,	1856,	стр.	1.
76)	 Исто,	стр.	435.
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1851.	 го	ди	не	 обра	тио	 „Ви	со	ком	 кне	жев	ском	 по	пе	чи	тељ	ству“,	 са	
„мол	бе	ни	цом“	пи	са	ној	ћи	ри	ли	цом,	да	бу	де	при	мљен	„за	сто	ли	цу	
ма	те	ма	тич	ких	зна	но	сти	на	Бе	о	град	ском	ли	це	ју“.	Из	ја	снио	се	ре	ги
о	нал	но,	као	„Ли	ча	нин“,	а	у	пот	пи	су	„по	ни	зни	слу	га,	Ан	тун	Стар
че	вић,	док	тор	му	дро	сло	вја“.77)	Убр	зо	на	кон	што	је	од	би	јен,	у	Ву	ко
вом	„ума	њи	ва	њу	Хр	ва	та“	про	на	шао	je	по	вод	за	сво	ју	из	ра	зи	ту	ср
бо	фо	би	ју,	те	 је	 још	за	жи	во	та	по	нео	епи	тет	„оца	До	мо	ви	не“,	као	
во	де	ћи	 ру	ко	тво	рац	 ро	ман	ти	чар	ских	 хр	ват	ских	 исто	риј	ских	 на	ра
ци	ја.	Кон	фликт	из	ме	ђу	ње	го	вог	не	сум	њи	вог	срп	ског	по	ре	кла	(ка	ко	
по	пра	во	слав	ној	мај	ци	Ми	ли	ци	Бог	дан78),	та	ко	и	по	ка	то	лич	ком	оцу	
Ја	ко	ву	Стар	че	ви	ћу79))	и	исто	вре	ме	не	из	ра	зи	те	ср	бо	фо	би	је,	мо	жда	је	
мо	гу	ће	схва	ти	ти	кроз	Фрој	до	ву	те	о	ри	ју	о	„нар	ци	зму	ма	лих	раз	ли
ка“	(„der Nar zißmus der kle i nen Dif fe ren zen“)80).		

Го	ди	не	1853.	при	аустриј	ском	ми	ни	стар	ству	уну	тра	шњих	по
сло	ва	 са	ста	вље	но	 је	 на	ро	чи	то	 по	ве	рен	ство,	 ко	је	 је	 рас	пра	вља	ло	
ви	ше	 го	ди	на	 о	 ра	зним	 пи	та	њи	ма	 у	 ве	зи	 по	пи	са	 ста	нов	ни	штва	 у	
чи	та	вој	 ца	ре	ви	ни,	 да	 би	 се	 тек	 цар	ском	па	тент	ном	бр.	 67	 од	 23.	
мар	та	 1857.	 од	лу	чи	ло	ње	го	во	 спро	во	ђе	ње.	 Та	ко	 је	 от	по	чео	 пр	ви	
оп	шти	по	пис	ста	нов	ни	штва	Аустриј	ског	Цар	ства,	ко	ји	ни	је	имао	
не	ку	спе	ци	фич	ну	на	ме	ну	и	био	је	ве	зан	за	од	ре	ђе	ни	дан	(„кри	тич
ни	 тре	ну	так“	би	ла	 је	 по	ноћ	31.10.1857.	 го	ди	не).	Ме	ђу	тим,	 чак	и	
на	кон	„пр	вог	са	вре	ме	ног	по	пи	са“,	Шок	ци	и	Бу	њев	ци	ет	нич	ки	су	
при	бро	ја	ни	Ср	би	ма.	Та	ко	 је	Чер	них	 (Karl	Fre	i	he	rr	 von	Czo	er	nig),	
сва	ка	ко	нај	по	зна	ти	ји	аустриј	ски	ста	ти	сти	чар	19.	ве	ка,	у	де	лу	„Ет
но	гра	фи	ја	 Аустриј	ске	 Мо	нар	хи	је“	 (1857.),	 ка	то	лич	ке	 Сла	вон	це,	
Шок	це	и	Бу	њев	це	об	је	ди	нио	с	пра	во	слав	ним	Ср	би	ма,81)	као	и	Фе
њеш	исте	го	ди	не,	с	тим	што	је	ма	ђар	ски	ста	ти	сти	чар	до	дао	Ср	би	ма	

77) Ар	хив	Ср	би	је,	Фонд	МПс	–	П	(18381918),	1851,	II,	365,	Стар	че	вић.
78)	 Du	brav	ko	Jel	čić,	Po li ti ka i sud bi ne: ese ji, va ri ja ci je i glo se o hr vat skim po li ti ča ri ma,	Škol

ska	knji	ga,	Za	greb,	1995,	стр.	11.
79) Ан	те	Стар	че	вић	ро	ђен	је	1823.	г.	у	за	се	о	ку	Жит	ник	код	Па	за	ри	шта	у	Ли	ци,	за	ко	је	се	у	по

пи	су	вој	ни	ка	из	1712.	го	ди	не	на	во	ди	као	ко	манд	но	кра	ји	шко	ме	сто,	на	се	ље	но	„ка	то	лич	ким	
Ср	би	маБу	њев	ци	ма“	(„Kath.	Ser ben	/Bu njev cen/“),	за	раз	ли	ку	од	дру	гих	на	се	ља,	где	су	Хр
ва	ти,	Крањ	ци	и	„грч	коис	точ	ни	Ср	би“	по	себ	но	на	ве	де	ни.	(Franz	Vaníček,	Spe ci al geschic hte 
der Militärgrenze: Aus Ori gi nal qu el len und Qu el len wer ken geschöpft,	I	Band,		Aus	der	Ka	i	ser	lich
Königlichen	Hof	und	Sta	at	sdruc	ke	rei,	Wi	en,	1875,	стр.	156.)

80) Sig	mund	Freud,	Das Un be ha gen in der Kul tur, In ter na ti o na ler psycho a nalytischer Ver lag,	Wi	en,	
1930,	стр.	85.

81) Karl	Fre	i	he	rr	von	Czo	er	nig,	Et hno grap hie der Oester re ic hischen Mo nar chie,	Band	I,	Wi	en,	1857,	
стр.	78.
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ве	ћу	број	ност.82)	Исто	 та	ко	и	Ма	ре	јев	 (John	Mur	ray)	 „При	руч	ник	
за	пут	ни	ке	у	ју	жну	Не	мач	ку“	(1857.),	ин	фор	ми	ше	за	ин	те	ре	со	ва	не	
да	се	„ри мо ка то лич ки Ср би на се ље ни у Ма ђар ској на зи ва ју Шок
ци ма, а Ср би грч ке цр кве Ра ша ни ма“.83)	Два	де	сет	го	ди	на	ка	сни	је,	
углед	ни	не	мач	кома	ђар	ски	исто	ри	чар,	ге	о	граф	и	по	ли	ти	чар	из	19.	
ве	ка,	Шви	кер	(Jo	hann	He	in	rich	Schwic	ker),	у	„По	ли	тич	кој	исто	ри	ји	
Ср	ба	у	Ма	ђар	ској“,	за	Бу	њев	це	ко	ји	су	до	шли	у	17.	ве	ку	у	Се	ге	дин	
и	Су	бо	ти	цу	ка	же:	„Вој но спо соб ни ме ђу тим до шља ци ма бо ри ли 
су се та да под сво јим ка пе та ном Пе тро ви ћем у цар ској вој сци. 
Већ на ред не го ди не (1687), 56,000 ка то лич ких Ср ба (Бу ње ва ца) 
до би ли су до зво лу да се сло бод но на се ле у Се ге ди ну, Су бо ти ци (Ма
ри јаТе ре зи ја но по ље) и Бо њи; мо ра ли су да бра не три нај бли же 
па лан ке од Ту ра ка.“84)

Што	се	ти	че	Ко	ла,	он	се	уве	рио	и	у	рас	про	стра	ње	нонст	Ср	ба	у	
Осман	ском	цар	ству,	на	гла	ша	ва	ју	ћи	да	су,	иако	по	ко	ре	ни,	по	да	ри	ли	
тур	ској	мо	нар	хи	ји	не	ке	од	нај	ви	ших	др	жав	них	зва	нич	ни	ка	(ве	зи	ре,	
па	ше,	итд).85)	Крај	ња	се	ве	ро	за	пад	на	тач	ка	у	ко	јој	је	пу	то	пи	сац	су
срео	„илир	ске	Ср	бе“	је	сте	Беч,	док	се	на	ис	то	ку	у	то	вре	ме	још	увек	
пре	по	зна	ју	у	Ру	си	ји,	тј.	на	де	лу	да	на	шње	Укра	ји	не,	ко	ји	је	то	ком	
срп	ских	се	о	ба	до	био	на	зив	Но	ва	Ср	би	ја („in das so ge nan nte Ne u
ser bien“),	где	их	бе	ле	жи	ме	ђу	зва	нич	ни	ци	ма	и	вој	ском.	На	истом	
ме	сту	по	на	вља	да	су	њи	ма	нај	бли	жи	ро	ђа	ци	Хр	ва	ти	и	Сла	вон	ци,	
од	ко	јих	пр	ви	жи	ве	и	у	бли	зи	ни	Бе	ча,	 где	про	да	ју	лук,	вла	сни	ци	
су	сит	них	рад	њи	и	тор	ба	ри.86)	 	Пу	ту	ју	ћи	и	дру	гим	аустриј	ским	и	
ма	ђар	ским	кра	је	ви	ма,	Кол	је	обра	тио	па	жњу	на	ма	лу	ску	пи	ну	Хр
ва	та	у	се	лу	Драс	бур	гу	(Рас	по	рак),	да	на	шњем	гра	ди	ћу	у	аустриј	ској	
са	ве	зној	 др	жа	ви	 Гра	ди	шће,	 где	 су	 од	 стра	не	 аустриј	ских	 вој	них	
за	по	вед	ни	ка,	 фе	у	да	ла	ца	 и	 све	штен	ства,	 на	се	ља	ва	ни	 као	 кме	то	ви	
(„Le i be i ge ner“) за	вре	ме	осман	лиј	ске	ин	ва	зи	је.87)	Њи	хо	ве	опу	сте
ле	кра	је	ве	на	се	ли	ло	је	срп	ско	ста	нов	ни	штво,	ко	је	је		по	чет	ком	17.	
ве	ка	чак	и	у	Ва	ра	ждин	ском	ге	не	ра	ла	ту	бе	ле	жи	ло	67,7%	до	ма	ћи	на.	

82)	 Elek	Fényes,	Az Aus ztri ai Bi ro da lom statistikája és földrajzi leirása,	Ki	a	dja	Hec	ke	nast	Gusztáv,	
Pest,	1857,	стр.	36.

83) A hand bo ok for tra vel lers in so ut hern Ger many,	John	Mur	ray,	Lon	don,	1857,	стр.	493.
84) Jo	hann	He	in	rich	Schwic	ker,	Po li tische Geschic hte der Ser ben in Un garn,	Lud	wig	Aig	ner,	Bu	da

pest,	1880,	стр.	4.
85) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten,	Vi	er	ter	Theil,	Re	i	se	

in	Un	garn,	Er	ste	Ab	the	i	lung,	Ar	nol	dischen	Buc	hhan	dlung,	Dres	den	und	Le	ip	zig,	1842,	стр.	249.
86)	 Исто,	стр.	250.
87) Jo	hann	Ge	org	Kohl,	Hun dert Ta ge auf Re i sen in den österreichischen Sta a ten, Drit	ter	Theil,	н. д.,	

стр.	5.
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Сто	ти	ну	го	ди	на	ка	сни	је	њи	хов	број	је	опао	на	49,9%,88)	што	је	би	ла	
по	сле	ди	ца	уни	ја	ће	ња89)	и	по	нов	ног	до	се	ља	ва	ња	ка	то	ли	ка	раз	ли	чи
тог	ет	нич	ког	са	ста	ва.	На	и	ме,	у	Пра	гу	су	16.	ја	ну	а	ра	1608.	по	твр	ђе
ни	за	кључ	ци	хр	ват	скосла	вон	ског	Са	бо	ра	од	5.	ју	ла	1604.	го	ди	не,	
којимa	је	од	ре	ђе	но	да	ка	то	лич	ка	ве	ра	по	ста	је	је	ди	ном	до	зво	ље	ном	
у	кра	љев	ству.90)	Кол	ће	на	под	руч	ју	из	бе	глих	ка	то	ли	ка	у	Аустри	ји	
за	бе	ле	жи	ти	ме	ста	у	ко	ји	ма	су	они	из	ме	ша	ни	са	Нем	ци	ма,	док	бли
же	ре	ци	Дра	ви	по	сто	је	и	„чи	ста	хр	ват	ска	се	ла“,	где	се	на	род	та	да	
углав	ном	 ба	вио	 ви	но	гра	дар	ством.	 Та	ко	 ће	 у	шо	прон	ском	 окру	гу	
из	бро	ји	ти	30	на	се	ља	с	хр	ват	ским	жи	вљем,	ви	сел	бур	шком	11,	у	ај
зен	бур	шком	64,	а	по	ме	ну	ће	и	тзв.	„во	де	не	Хр	ва	те“	(„Was serKro a
ten“)	по	ред	Не	жи	дер	ског	је	зе	ра.	Је	зик	ко	јим	се	спо	ра	зу	ме	ва	ју,	Кол	
је	на	звао	иден	тич	ним	као	и	код	Хр	ва	та	у	Ва	ра	жди	ну	и	За	гре	бу,	да
кле	кај	кав	ским.91)	Иако	је	уочио	да	су	мно	ги	од	њих	„по	ста	ли	Нем
ци“,	да	су	пре	у	зе	ли	и	не	мач	ки	 је	зик	и	но	шњу,	у	њи	ма	 је	и	да	ље	
мо	гао	да	осе	ти	„не про ме ње ну сло вен ску при ро ду“.92) 
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88) Hr	vo	je	Pe	trić,	„Po	ku	šaj	re	kon	struk	ci	je	ukup	nog	bro	ja	sta	nov	ni	ka	Va	ra	ždin	skog	ge	ne	ra	la	ta	i	Kri
že	vač	ke	žu	pa	ni	je	od	kra	ja	16.	do	po	čet	ka	18.	sto	lje	ća“,	Po dra vi na: ča so pis za mul ti di sci pli nar na 
is tra ži va nja,	Vol.10,	No.19,	Ko	priv	ni	ca,	Li	panj	2011,	стр.	51.

89) По	че	ци	уни	ја	ће	ња	Ср	ба	у	Хр	ват	ској	по	ве	зу	ју	се	са	„по	све	ће	њем“	гр	ко	ка	то	лич	ког	би	ску	па	
Си	ме	о	на	Вре	та	ниј	ског	(Вре	та	ње,	Вра	та	ње)	у	Ри	му	1611.	го	ди	не	и	ње	го	вим	име	но	ва	њем	за	
ар	хи	ман	дри	та	ма	на	сти	ра	Св.	Ар	хан	ге	ла	Ми	ха	и	ла	 у	Мар	чи,	 вер	ском	цен	тру	 „Вретанијe“,	
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Da rio Kr sic

NA TI O NAL IDEN TI TI ES, ET HNIC DI STRI BU TION,  
ANTHRO PO LO GI CAL AND CUL TU RAL CHA RAC TE RI STICS 

OF SERBS AND CRO ATS IN ITI NE RA RI ES  
OF JO HANN GE ORG KOHL 

Re su me
The pa per di scus ses the na ti o nal iden tity, et hnic spread, 
and anthro po lo gi cal, cha rac ter and cul tu ral cha rac te ri
stics of the Serbs and Cro ats, men ti o ned in se ve ral iti ne
ra ri es by the Ger man ge o grap her and hi sto rian, Jo hann 
Ge org Kohl. The ob ser va ti ons and con clu si ons re ac hed by 
Kohl are be ing com pa red with sta ti sti cal da ta col lec ti ons 
of the Hab sburg Em pi re, as well as ot her re le vant hi sto
ri cal, et hno grap hic and encyclo pe dic works of the ti me. 
It po ints to the gro un dles sness of the fac tual al le ga ti ons 
of a num ber of aut hors, that the ge o grap hi cal sco pe and 
the very con cept of the socal led „Gre a ter Ser bia“ are 
pro duct of the „mytho ma ni ac in ter pre ta tion of hi story“ 
and the aspi ra ti ons of Ser bian po li ti cal eli te for the for
ma tion of such a po li ti cal en tity on „nonSer bian et hnic 
ter ri to ri es.“ The re fo re, it se eks to shed light on  pe riod of 
Kohl’s jo ur neys, when in the sci en ti fic com mu nity it used 
to be com monly ac cep ted fact that in the lin gu i stic, cul
tu ral and anthro po lo gi cal sen se, Slаvic na ti ons, which in 
to day’s Cro a tia, Bo snia and Her ze go vi na, Mon te ne gro, 
Ser bia and Ma ce do nia ga ve ri se to se ve ral na ti ons, we re 
con si de red to be long to „Ser bian tri be“ or „IllyrоSerbs.“ 
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At ten tion is drawn to the im por tan ce of un der stan ding and 
di stin gu is hing the „et hnic“ and „na ti o nal“ iden tity in the 
re gion of the We stern Bal kans in the epoch of cre a tion of 
mo dern na ti ons. Ba sed on the ava i la ble da ta, it shows that 
in are as that we re in the past lar gely po pu la ted by Ser bian 
pe o ple of dif fe rent fa iths, Cro a tian et hnonym ex pan ded 
in the se cond half of the 19th cen tury, ex pan ding to the 
area that gre atly ex ce eds the li mits of the pre vi o us Ser
bian mi gra ti ons to the we stern parts of the Bal kans af ter 
the Ot to man in va sion. Kohl’s un der stan ding of Cro ats as 
the „Ser bian tri bes“ with cer tain pe cu li a ri ti es ha ve been 
emp ha si sed, whi le Šok ci, Bu njev ci, ci ti zens of Du brov nik, 
the Bo kelj, a ma jor part of Dal ma ti ans, as well as Bo sni
aks and Mon te ne grins, con si de red „ge nu i ne Serbs“. The 
area in ha bi ted by this et hnic gro up, Kohl pla ced in the 
area bet we en the mid dle co ur se of the Da nu be and the 
Adri a tic Sea and Is tria, and the re fo re he con si de red them 
to be the na ti ve pe o ple of the „an ci ent Illyrian co un tri es“; 
de scen dants of Dar da ni ans, and Slavs. His vi ews, which 
cor re spond to the vi ews of ma jo rity of the most re spec ted 
fo re ign et hno grap hers, hi sto ri ans, ge o grap hers, sta ti sti ci
ans and lin gu ists of the 18th and 19th cen tu ri es, of which 
only a few ha ve been men ti o ned in the work, Kohl had not 
chan ged du ring the de ca des of wri ting. But in the pro cess 
of cre a ting the mo dern Cro a tian na tion it was ne vert he less 
ne ces sary to ma in tain de ca deslong in flu en ce of dif fe rent 
po li ti cal and re li gi o us fac tors, in or der to co or di na te all 
the „va lu es“ that con sti tu te „na ti o nal sen ti ment“ (et hni
city, lan gu a ge, re li gion, hi story, ter ri tory and cul tu re). In 
ad di tion to ex ter nal fac tors that ha ve par ti ci pa ted in its 
con struc tion, the re we re so me pro mi nent in di vi dual fac
tors in the se are as, who we re very ac ti ve in the cre a tion 
and dis se mi na tion of in ter et hnic  in to le ran ce. An te Star
če vić, who in the al le ged „di mi nis hing of Cro ats“ by Vuk 
Ka ra džić fo und a pre text for his dis tinct Ser bop ho bia, now 
car ri es the ti tle of „Fat her of the Ho me land“, and is one 
of the cre a tors of ro man tic Cro a tian hi sto ri cal nar ra ti ves, 
tho ugh he was ori gi nally a Cat ho lic Serb. Pri or to his po
li ti cal ac tion the re was al most no re cor ded con flicts on 
et hnic gro unds bet we en Cro ats and Serbs; the re was not 
any emp ha si zed mu tual aver sion, but they  usu ally pro mo
ted the sen se of be lon ging to the sa me tri be and har mony. 
For the who le cen tury ad dres sing this ta boo to pic has 
been mec ha ni cally lin ked to the socal led „Gre a ter Ser bia 
mytho ma nia“ – the term who se cre a tors are not ori gi nally 
from this area, but who ha ve re cog ni zed the ir eco no mic 
and po li ti cal be ne fit in in fla ming Ser boCro a tian ha tred.
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