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Сажетак
Рад се ба ви раз ма тра њем на ци о нал них иден ти те та, 
ет нич ким рас про сти ра њем, ан тро по ло шким, ка рак
тер ним и кул тур ним осо бе но сти ма Ср ба, на ве де ним у 
пу то пи си ма не мач ког ге о гра фа и исто ри ча ра, Јо ха на 
Ге ор га Ко ла. За раз ли ку од ра да пред ста вље ног у про
шлом бро ју овог ча со пи са, па жња је по све ће на Ко ло
вим пу то ва њи ма у Бу дим пе шту, Срем, Ис тру, Дал ма
ци ју и Цр ну Го ру. Пу то пи шче ва ту ма че ња и за кључ ци, 
упо ре ђу ју се са по да ци ма еми нент них исто ри ча ра, 
ге о гра фа, ет но гра фа и ста ти сти ча ра по сма тра ног 
раз до бља. Ти ме се пот кре пљу је исти ни тост тврд њи 
ни за це ње них ауто ра, да је ге о граф ски оп сег на се љен 
срп ским на ро дом, још сре ди ном 19. ве ка био мно го ши
ри од да на шњег. Та ко ђе, на осно ву Ко ло вих по да та ка 
ко ји се упо ре ђу ју с дру гим ре ле вант ним из во ри ма, по
ри че се мо гућ ност би ло ка квих хе ге мо ни стич ких те
жњи Ср ба пре ма окол ним на ро ди ма. С дру ге стра не, 
на те ме љу све до че ња овог пу то пи сца, ра све тља ва се 
вре ме по ка то ли ча ва ња пра во слав них Ср ба у Пе шти 
и Бу ди му, и по ја шња ва се ет нич ко по ре кло Бу ње ва ца, 
Шо ка ца, Ис тра на, Дал ма ти на ца, Ду бров ча на, Бо
шња ка и Цр но го ра ца. За кљу чу је се да је у под руч ји ма 
ко ја су у про шло сти углав ном би ла на се ље на ста нов
ни штвом срп ског ет но са раз ли чи тих ве ра, хр ват ски 
ет но ним про ши рен тек у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. 
Скре ће се па жња на при сут ност ср бо фо би је код Ма
ђа ра и ма ђар ских Не ма ца у та да шњној Бу дим пе шти, 
чи ји узро ци има ју ко рен у ет нич ким, је зич ким, ре ли гиј
ским и еко ном ским раз ли ка ма. 
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Кључ не ре чи: Ср би, Ра ша ни, Хр ва ти, ка то лич ки Ср би, 
Ср боХр ва ти, Шок ци, Бу њев ци, Мор ла ци, Ду бров ча ни, 
Цр но гор ци, Или ри.

1. ЈО ХАН ГЕ ОРГ КОЛ У ПО СЕ ТИ „РА ЦЕН ШТА ТУ“

Oд 14. до 18. ве ка, у европ ским пу то пи си ма, ен ци кло пе диј ским 
де ли ма, до ку мен ти ма, др жав ним ис пра ва ма, па и ге о граф ским 

кар та ма, на про сто ру да на шње Вој во ди не, Сла во ни је, ју жне Ма
ђар ске и за пад не Ру му ни је, бе ле жи се „зе мља Ра шка“ (лат. и енгл. 
Ras cia; мађ. Ráczság, Ráczország; нем. Rat zen land, Re zen land, итд.), 
ко ју ве ћи ном на се ља ва ју Ра ша ни, тј. Рас ци ја ни или Ра ци (мађ. 
Rácok; нем. Rat zen, Ra i zen; енгл. Rat zi ans, Ras ci a ni, Na tio Ras ci a na, 
итд), до се ље ни углав ном то ком се о ба, на кон па да срп ских зе ма
ља под Осман ли је. Иако су Ма ђа ри у 10. ве ку прак тич но осво ји ли 
сло вен ску зе мљу (Бла тен ску кне же ви ну и де ло ве Ве ли ко мо рав ске 
кне же ви не), а за те кле Сло ве не пот чи ни ли и сто пи ли у ма ђар ски 
на род, Ср би су по но во у ве ћем бро ју по че ли да на се ља ва ју Ба нат, 
По мо риш је, Срем и Бач ку у вре ме вла да ви не кра ља Си ги смун да 
(13681437) и Ма ти је Кор ви на (14581490), скла ња ју ћи се ис пред 
тур ске на је зде. Де спот Вук Гр гу ре вићБран ко вић са из бе глим је 
Ср би ма сту пио у слу жбу угар ског кра ља Ма ти је Кор ви на, ко ји му 
је дао по се де Слан ка мен и Ку пи ник у Сре му, а 1471. и ти ту лу „Де
спот Кра ље ви не Ср би је“. Ко ли ка мно жи на Ср ба је та да до ла зи ла 
на по ме ну те про сто ре, го во ри из ве штај по ме ну тог угар ског кра ља 
из 1483. го ди не, у ко јем је по ме нуо 200.000 срп ских при до шли ца 
то ком прет ход не че ти ри го ди не, а слич но се по но ви ло и 1502.1) До
се ље ним Ср би ма, сме ште ним у Ђур, Ко мо ран, Бу дим, Ва ра дин и 
Ко вин, по ме ну ти угар ски краљ по ве рио је је дан део ду нав ске фло
те, а њи хо ву ло јал ност при до био је при ви ле ги ја ма, на осно ву ко
јих ће на ста ти бу ду ће срп ске цр кве не оп шти не.2) Де спо ти Сте фан 
Ла за ре вић и Ђу рађ Бран ко вић има ли су сво ју па ла ту у бу дим ској 
Твр ђа ви, о чи јој рас ко ши све до че сред њо ве ков ни де та љи, от кри
ве ни на кон Дру гог свет ског ра та. На об но вље ном зда њу је 1987. 
го ди не по ста вље на спо менпло ча с ли ком де спо та Сте фа на Ла за
ре ви ћа. Бу дим је пао у турц ке ру ке 1541. го ди не, а осло бо ђен је 
то ком Аустриј скотур ског ра та 1686. 

1) Славко Гавриловић, Из историје Срба у Хрватској, Славонији и Угарској (XVXIX век), 
Филип Вишњић, Београд, 1993, стр. 12.

2) Вера Филиповић, Александар Рафаиловић, Срби у Будимској доњој вароши Табан 
према пописима из 18. века, Архив Србије, Београд, 2014, стр. 13.
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Срп ско пред гра ђе фор ми ра ло се у Пе шти уну тар град ских зи
ди на, око цр кве, док су се у Бу ди му Ср би на ста ни ли на па ди на ма 
Та ба на, у „дол њој ва ро ши“, ко ја се про сти ра ла из ме ђу Ге лер то вог 
бр да, бу дим ске твр ђа ве и бр да Нап хеђ (Ор ло вац), уз Ду нав, Ђа во
љи по ток, до бу дим ских бр да. Би ло је то нај ста ри је пред гра ђе Бу
ди ма, ко је се још по чет ком про шлог сто ле ћа на зи ва ло „Срп ска ва
рош“, за Ма ђа ре „Ра цва рош“, а за Нем це „Ра цен штат“. У Та ба ну су 
Ср би оста ли да жи ве ли и у вре ме тур ске оку па ци је, а сам на зив по
ти че од „шта вља ча ко же“.3) У раз до бљу од Се о бе 1690. го ди не, до 
осло бо ђе ња Бе о гра да 1718. го ди не, та срп ска ва рош у Бу ди му сма
тра на је „сво је вр сним цен тром Ср ба“.4) Аустриј ски цар Ле о полд 
Пр ви је већ 1696. го ди не до зво лио Ср би ма сти ца ње гра ђан ских 
пра ва, док се од се ља ва ња срп ског на ро да из Бу ди ма бе ле же по ло
ви ном 19. ве ка, от при ли ке у вре ме ка да га је по се тио и Јо хан Ге орг 
Кол (Jo hann Ge org Kohl). По зна ти не мач ки ге о граф, исто ри чар и 
пу то пи сац, чи ја крат ка би о гра фи ја је об ја вље на у про шлом бро ју 
овог ча со пи са, у де лу „Сто ти ну да на на пу то ва њи ма у аустриј ске 
др жа ве“ из 1842. го ди не, по све тио је по себ но по гла вље о Ср би ма у 
Бу ди му и Пе шти: „Ра шан ски град – Тур ска ку па ти ла и ис точ њач ки 
хо до ча сни ци“. По сма тра ју ћи са бал ко на сво је хо тел ске со бе ле пу 
сли ку Бу ди ма, Кол је опа зио и део гра да ко ји се на ла зио из ме ђу оп
сер ва то ри је и „на ро чи то за ни мљи вог Бр да Зам ка“ (Schloßberg), на
чич ка ног цр ква ма и па ла та ма. Ра ди ло се о по ме ну том Та ба ну или 
Ра цен шта ту (Ta ban oder die Ra i zen stadt), де лу Пе ште са око 1,000 
ма лих ку ћа на па ди ни стр мог бр да зва ног Блок сберг (Bloc ksberg), 
са те ра са стим за рав ни ма ко је су се уз ди за ле јед на из над дру ге.5) 

Пу то пи сцу је и ов де по ста ло ја сно ко ли ка је рас про стра ње ност 
Ра ша на ши ром Ма ђар ске, пре све га у Ба на ту, Бач кој и Сре му, где су 
до шли из „Ср би је, њи хо ве отаџ би не“,6) на по ми њу ћи да та да још 
увек по сто ји мно штво срп ских град ских че твр ти и у дру гим по
зна тим ма ђар ским гра до ви ма. Про на ла зи Ср бе у ма њем бро ју и на 
се ве ру Ма ђар ске, где су та да ве ћи ном жи ве ли Сло ва ци и Ру си ни. 
На во ди и раз ло ге до ла ска Ср ба у аустриј ске зе мље, као и чи ме се 
ба ве – они су успе шни као ске ле џи је и тр гов ци на Ду на ву, а при

3) Исто, стр. 17.
4) Исто, стр. 18.
5) Johann Georg Kohl, Hundert Tage auf Reisen in den österreichischen Staaten, Vierter Theil, 

Reise in Ungarn, Erste Abtheilung, Arnoldischen Buchhandlung, Dresden und Leipzig, 1842, 
стр. 253.

6) Исто, стр. 256.
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спе ли су услед угње та ва ња Ту ра ка.7) Та ко ђе под се ћа да су Ра ша ни 
и Нем ци кра јем 17. ве ка до ве де ни у Пе шту, ко ја је тек би ла оте та 
из ру ку „вар вар ских Ту ра ка“ (под Кар лом Ло та рин шким 1686. г.), 
да би је на се ли ли. Ра ша ни су иза бра ли Блок сберг, док су се Нем ци 
утвр ди ли на Бр ду Зам ка. Ме ђу тим, Нем ци су вре ме ном то ли ко по
ста ли број ни ји, да се цео град у то вре ме већ сма трао њи хо вим, јер 
су и са ми Ср би већ „на по ла по ста ли Нем ци“.8) 

Ка да је од лу чио да по се ти Ра цен штат или Ра шан ски Град, че
тврт му се ни је чи ни ла при влач ног из гле да, као ни ку ће у ко ји
ма жи ве, а сам бо ра вак, по себ но но ћу, мо гао је да бу де опа сан по 
стран це. Пр во што је уочио, ула зе ћи у јед но ма ло ра цен штат ско 
дво ри ште, би ле су по сву да ока че не сли ке, што му је „по твр ди ло 
гла си не“ да тај на род „по пут свра ка“ во ли да по ста вља ша ре не 
сли ков не при ка зе на вра та и гре де. Ме ђу њи ма, ока чен на шу пи, 
био је чак и пор трет „по кој ног пру ског кра ља у ма ђар ској на род ној 
но шњи“.9) Вла сни ка ку ће у ко јој се об рео, из ве сног Бог да но ви ћа, 
ни је за те као, по што је до тич ни по ма гао не мач ком су се ду у ви но
гра ду. Кол је уочио да су му со бе би ле ве о ма уред не, укра ше не 
ико на ма Хри ста и раз ли чи тих све та ца. До че ка ла га је до ма ћи ца и 
њен син је ди нац, ко ји су раз у ме ли не мач ки, као и сви оста ли Ср би 
у Ра цен шта ту. Пу то пи сац нас оба ве шта ва да је ма ло број ност де це 
би ла уоби ча је на и код Ср ба и код Ма ђа ра, те да су се срп ске же не 
сти де ле труд но ће, за раз ли ку од не мач ких или сло вач ких, ко је су 
„не пре ста но би ле бла го сло ве не“.10)

Пра во слав ни на ро ди ко ји су пре бе гли у хри шћан ску Евро пу 
пред осман лиј ском на је здом и ко ји су би ли при ну ђе ни да у она 
те шка вре ме на пре жи ве на би ло ко ји на чин, од до ми цил ног ка то
лич ког ста нов ни штва ни су бла го на кло но при хва ће ни. До не кле је 
из ве сна ср бо фо би ја ра зу мљи ва, по што се ве ли ки број Ср ба, као 
што је прет ход но Кол за па зио и у Бе чу, по чео до бро сна ла зи ти у 
тр го ви ни од Ду на ва до Ја дра на, а би ли су од пре по зна ти и по вој
нич ком ду ху и на пра си то сти. С тим у ве зи, Кол пи ше: „Ра ша ни су 
у це лој Ма ђар ској на ја ко ло шем гла су и ка же се по сло вич но: ’Из 
јед ног Ра ша ни на мо гу на ста ти нај ма ње 4 Је вре ја и 5 Ци га на пре
пу них лу ка во сти, не ва ља ло сти и сми ца ли ца.’ Та по гр да при пи су је 

7) Исто, стр. 257.
8) Исто, стр. 258.
9) Исто.
10) Исто, стр. 259.
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се и са вре ме ним Гр ци ма, Ма ке дон ци ма или Цин ца ри ма, ко ји су та
ко ђе на ста ње ни у свим ма ђар ским гра до ви ма и ко ји осим ре ли ги је 
не ма ју са Ср би ма ни шта за јед нич ко, што је, да ка ко, до ста; же
лим на не ки на чин да ка жем да је то све што им је за јед нич ко.“ 11)

Не мач ки пу то пи сац под се ћа да су слич ни сте ре о ти пи о Ср би
ма кру жи ли и ме ђу Ве не ци јан ци ма и Ђе но вља ни ма, с ко ји ма су 
има ли тр го вач ке од но се, те да су и Ри мља ни има ли чу ве ну из ре ку 
„Грч ка ве ра – ни ка ква ве ра“ („Gra e ca fi des, nul la fi des“).12) Глав
ни узрок не на кло но сти је до ку чив – осим еко ном ског ја ча ња, би ла 
је то сва ка ко кон фе си о нал на раз ли ка, ко ја се је ди но мо гла пре ва
зи ћи по ка то ли ча ва њем или уни ја ће њем. У том прав цу Кол је био 
ра зу ман, упо зо ра ва ју ћи да не га тив не ста во ве тре ба при хва ти ти с 
ре зер вом, јер ка да се ти Ср би по се те и по сма тра ју, на и ла зи се на 
то ли ко чо веч но сти и до бро те, ко је код чо ве ка бу де ви ше раз у ме ва
ња и са о се ћа ња, не го од бој но сти.13) При ну ђе ни да се сна ђу, мно ги 
из бе гли Ср би вр ло бр зо су пре шли у окри ље ка то лич ке цр кве, не 
са мо прет ња ма, тј. „си лом“, не го и до бро вољ но, ка ко би се лак ше 
со ци ја ли зо ва ли у но вој до мо ви ни. Нај ве ћи број њих уско ро је из гу
био срп ски иден ти тет, али то ни је био слу чај и са ка то лич ким Ср
би ма у Ра цен шта ту, о че му нас оба ве шта ва аутор у на став ку сво га 
пу то пи са: „Ов де се, на и ме, мо ра на по ме ну ти, што је до ста чуд но, 
да је у ра ни ја вре ме на ве ћи део пе штан ских Ср ба, од стра не фра
ње ва ца, био пре о бра ћен и пре шао је у ка то лич ку цр кву; не у гр ко
уни јат ску, већ ка ко је ре че но – у ри мо ка то лич ку. Не ки дру ги при
мер пре о бра ћа ња ми ни је по знат; чак и је дан Ср бин ко ји је мно го 
про пу то вао јам чио ми је да је то је ди на ри мо ка то лич ка цр кве на 
за јед ни ца Ср ба. По зна то је ка ко се они стро го при др жа ва ју сво је 
грч ке ве ре.“14)

У да љем по сма тра њу пе штан ских Ра ша на он са зна је да су би ли 
по бо жни ји од Не ма ца, да су се са ве сно мо ли ли и др жа ли се стро
жи је вер ских пра зни ка, али да су би ли скло ни ји ужи ва њу ал ко хо ла 
(ра ки је) не го Нем ци (ко ји су би ли ви на ри), као и да су би ли ве ћи 
сла до ку сци. Јед на Не ми ца, ко ја му је раз ја шња ва ла ме ђу ет нич ке 
од но се у Пе шти, ка за ла је с из ве сном до зом ху мо ра, да „мо ра увек 

11) Исто.
12) Исто, стр. 260.
13) Исто.
14) Исто, стр. 263.
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има ти фла ше ра ки је и бом бо не са мо за Ра ша не“.15) По ње ним ре
чи ма, раз ли ка из ме ђу Не ма ца и Ср ба у Пе шти, би ла је у то ме да 
је „не мач ки се љак ште дљи ви ји, а Ра ша нин је ра спи ку ћа, јер ка да 
има јед ну па ру у џе пу по на ша се као да има сто ти ну у џа ку“.16) 
Бли зак од нос у ко јем су би ли Нем ци и Ра ша ни ипак ни је ути цао 
на сма ње ње уза јам не за ви сти ко ја је по сто ја ла ме ђу њи ма, а она се 
нај бо ље мо гла опа зи ти у цр кви, где се про по ве да ло на из ме нич но 
на не мач ком и срп ском је зи ку. То ком по бо жних ску по ва осе ћа ња 
„на ци о нал не при пад но сти“ мно штво пу та су пре ра ста ла у не при
клад не сва ђе, по што је сва ка стра на же ле ла да има пре и мућ ство, 
та ко да су по не кад ду хов не и све тов не вла сти би ле при мо ра не да 
се уме ша ју ка ко би раз ре ши ле њи хо ве спо ро ве. Кол при зна је да 
су га за ни ма ле „на ци о нал не раз ли чи то сти“ у гер ман ским на уч ним 
књи га ма и ка рак те ри сти ке ко је су при пи си ва не Сло ве ни ма, од но
сно, у че му се то гер ман ска пле ме на ви де раз ли чи тим. За ње га, ти 
„су до ви“ су би ли исто вет ни они ма што их је чуо од не мач ке го спо
ђе, 45го ди шње Ма ри је Лај те рин (Ma ria Le it he rin), ко ја, ве ли Кол, 
„ни је ви де ла да ље ван сво је ку ће, или нај да ље пре ко зи ди на ње ног 
Ра цен шта та“.17) Би ла је ро ђе на Пе штан ка, и прем да је жи ве ла од 
нај ра ни јег де тињ ства у ср цу ма ђар ске кра ље ви не, ни је уме ла да 
из го во ри ни ти јед ну ма ђар ску реч, а та квих је би ло мно го у Пе шти, 
ка же Кол – „до брих Не ма ца, али исто та ко ло ших Ма ђа ра“.18) 

У ве зи по сло ва ко ји ма су се пе штан ски Ср би ба ви ли, њи хо вог 
ста ле жа и из гле да, не мач ки пу то пи сац је та ко ђе оста вио за ни мљи
ве де та ље. Ве ли ки број Ср ба био је за о ку пљен сточ ном тр го ви ном, 
на ро чи то про да јом сви ња. Ше та ју ћи око ли ном, пу то пи сац је на об
рон ку Блок сбер га су срео јед ног па сти ра, за ко јег ка же да је био 
„Ср бин или Ср би ја нац или Ра ша нин – то је све исто“19), ко ји је 
про да вао сла вон ске сви ње сво јим зе мља ци ма и био је вр ло за до
во љан по слом. Ода тле се пру жао до бар по глед на ра шан ско на се
ље, па му је па стир по ка зао гра ни цу из ме ђу срп ског и не мач ког 
де ла гра да. По пут „моћ не је вреј ске по ро ди це Рот шилд“, ко ји су у 
Франк фур ту жи ве ли ван је вреј ске че твр ти, Кол је слич ност про
на шао и код бо га тих Ра ша на, ко јих је би ло мно го у са мом цен тру 

15) Исто.
16) Исто.
17) Исто, стр. 264.
18) Исто.
19) „...einen Serben, oder Serbier, oder Raizen – dieß ist alles Eins“, Исто. 
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Пе ште, пе штан ским го сти о ни ца ма и уоп ште у Ма ђар ској, у ко јој 
су Ср би успе шно тр го ва ли. Та ко је опи сао су срет са два „срп ска 
бо ља ра“ (Großbo ja ren) ко ји су се упи си ва ли у „књи гу го сти ју“ та
мо где је и он од сео; је дан од гла ве до пе те об у чен у цр но, а дру ги у 
цр ве но оде ло. Би ле су при сут не и „две срп ске да ме, јед на ру жна, а 
дру га ле па“, обе оки ће не злат ним ка па ма и „као што Аустри јан ци 
има ју оби чај да ка жу ‚ми ли о нер ке’, од ко јих је јед на на вод но твр
ди ла да је при ли ка од два ми ли о на Гул де на“.20) 

У вре ме ну до ко ли це, Ср би су на ро чи то ужи ва ли у то плим ку
па ли шти ма (ба ња ма), ка же Кол, сма тра ју ћи да су они баш због то га 
и на се ли ли део Пе ште у ко јем се на ла зе три од пет то плих сум
пор них из во ра из вре ме на ста рих Ри мља на – Блок сбад, Брик бад и 
Рај цен бад (Bloc ksbad, Brückbad und Ra i zen bad).21) Нај ве ћи део ку
па ли шних згра да остао је не про ме њен от ка ко су их до гра ди ли Тур
ци, а Брик бад је би ла нај ве ћа ба ња у Ра цен шта ту. Пу то пи сац на по
ми ње да се та ме ста мо ра ју по се ти ти ка ко би се мо гао истин ски 
упо зна ти жи вот срп ског на ро да, по што је љу бав пре ма сум пор ним 
из во ри ма са Ту ра ка и Ср ба пре шла и на Ма ђа ре, те да их у ве ли
ком бро ју по се ћу ју и „от ме ни љу ди“. Брик бад је по се до вао ве ли ку 
згра ду са ви ше про сто ри ја, пре пу ње них љу ди ма ко ји су же ле ли да 
уђу у ку па ли ште или оних ко ји су се већ оку па ли, па су од ла зи ли у 
по зо ри ште или ка фа не, или су пак ше та ли „го редо ле“, сун ча ју ћи 
се. Бо гат из вор сум пор не во де ши рио се це ви ма чи та вим зда њем, 
са ку пља ју ћи се у не ко ли ко ви ше и ма ње еле гант них ку па ти ла, ко
нач но се сли ва ју ћи у је дан ве ли ки јав ни ба зен, у ко јем је це на за 
ку па ње би ла два гул де на по са ту. Сва ки по се ти лац мо гао је по цео 
дан да се ди у бли зи ни за си тан но вац.22) Кол је по тан ко и сли ко ви
то опи си вао ма гло ви ту ат мос фе ру ба ње, ис пу ње ну и ста ри ји ма и 
мла ди ма; му шкар ци ма, же на ма и де цом, ко ји су се сви ку па ли и 
ша ли ли, оде ве ни и на ги, кли жу ћи се по вла жном мер ме ру. До чуо је 
да ов де ре дов но до ла зе сли ка ри, ка ко би из бли за из у ча ва ли људ ску 
ана то ми ју, а он лич но се чу дио ка ко се под овим нео бич ним окол
но сти ма по на ша срп ски на род, за ко јег ка же да је по се до вао ду бо ко 
уко ре ње но осе ћа ње сти да. Ме ђу тим, ни је ви део би ло ко га сну жде
ног и био је је дан од рет ких стра на ца ко ји се ку пао са Ср би ма, 
при ме тив ши ка ко ис под не ких по се ти ла ца ис пли ва ва исто вре ме но 

20) Исто, стр. 265.
21) Исто.
22) Исто, стр. 266.
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и ра дост и си ро ма штво. По што су ку па ти ла ра ди ла, ка ко ле ти, та ко 
и зи ми, мно ги си ро ма шни ји до ла зи ли су у њих да се гре ју. Ат мос
фе ру је ис пу ња ва ла и му зи ка ром ских и ма ђар ских сви ра ча, а мо да 
је би ла „и срп ска и беч ка“.23) 

2. ЈО ХАН ГЕ ОРГ КОЛ У СРЕ МУ

Кол Сре му да је епи тет „ма лог ра ја“, а Срем ску Ми тро ви цу, 
где је по се тио и ан тич ке ру ше ви не (Сир ми ум) – „нај ва жни јим ме
стом у це лој Па но ни ји“.24) Ис ти чу ћи исто риј ски зна чај Сре ма, још 
од по ме на Скор ди ја ца и Да ча на, пре ко Ри мља на, Ви зан ти на ца, до 
тур ске оку па ци је, пу то пи сац бе ле жи да од 17. ве ка он по но во по
при ма сло вен ски ка рак тер, те да ње го во ста нов ни штво чи не Сла
вон ци и Ср би, ко ји су до шли на че лу са сво јим па три јар хом и на се
ли ли се под аустриј ском за шти том. Од та да ве ћи део ста нов ни штва 
при па да пра во слав ци ма, тј. „грч кој цр кви“.25) 

При мет но је да не мач ки пу то пи сац ни ти јед ном не по ми ње 
Хр ва те као ста нов ни ке Сре ма, што по твр ђу је до та да шње ет но
граф ске и исто риј ске из во ре ис точ ног де ла Сла во ни је. Још је гроф 
Тра ут ман сдорф (Si eg mund Jo ac him Graf von Tra ut tman sdorff), вр
сни аустриј ски вој ско во ђа у бор ба ма про тив Ту ра ка (уче ство вао и 
у за у зи ма њу Бе о гра да), у свом днев ни ку за бе ле жио да су дво рац и 
град Илок не ка да би ли би ску пи ја и се ди ште „кне за из Ср би је“.26) 
Та ко ђе, у ди пло мат ском днев ни ку Нар си су са Ла тре ла (Nar cis sus 
Lut trell), ен гле ског исто ри ча ра, би бли о гра фа и по ли ти ча ра, за бе
ле же не су успе шне бор бе илоч ких и ву ко вар ских Ср ба (Rad zi ens) 
про тив Ту ра ка, мар та 1696. го ди не.27) По зна ти не мач ки фи ло зоф 
и лек си ко граф, Карл Гин тер Лу до ви чи (Carl Günther Lu do vi ci), у 
свом обим ном лек си ко ну об ја вље ном 1743. го ди не, пи ше за Вин
ков це (лат. Ci ba lis), да су пре би ли ста ри град у До њој Угар ској, а 

23) Исто, стр. 269.
24) Исто, стр. 448449.
25) Исто.
26) Othmar Pickl, Slavonija godine 1688. (Prema dnevniku grofa Sigmunda Joachima od Trautt

mansdorffa), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Vol. 11, No. 1, Rujan 1978, стр. 133.
27) У дневнику је забележено следеће: „Субота, 28. март 1696 (...) Данас је међу писмима 

из иностранства стигло једно у којем пише, да су гарнизони у Вуковари и Илоку 
запленили 9000 оваца и 500 волова од Турака, поразивши 1000 људи; те да су Рашани 
поразили још један турски конвој који је преносио новац за плате гарнизонима у 
Београду и Темишвару, који је бројао 300 врећа, од којих је у свакој било 500 круна.“ 
(Narcissus Luttrell, A Brief Historical Relation of State Affairs from September 1678 to April 
1714, Vol. 4, Oxford: At The University Press, 1857, стр. 36).
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у ње го во вре ме „се ло у Ра шкој“ („ein Dorf in Ras cien“), на ре ци 
Бо су ту, из ме ђу По же ге и Срем ске Ми тро ви це, уда ље ни јед ну ми
љу од ре ке Са ве.28) У истом де лу по твр ђу је овај на вод ти ме што 
де фи ни ше Ра шку као „се вер ни део зе мље Ср би је у Угар ској“29), док 
Хр ват ску оме ђу је на се ве ру ре ком Са вом, на за па ду Крањ ском, на 
ис то ку Бо сном, а на ју гу Квар не ри ма, те За дар ским окру гом30) и 
Об ров цем (Ob ro a zo) на ре ци Зр ма њи, као гра нич ним гра дом у Дал
ма ци ји31). Маг да Пал (Mag da Pál), ма ђар ски ста ти сти чар и пе да гог с 
кра ја 18. и по чет ка 19. ве ка, у ста ти стич коге о граф ском опи су Кра
ље ви на Угар ске, Хр ват ске, Сла во ни је и Вој не кра ји не, за сла вон
ско ста нов ни штво ка же да ве ћин ски при па да Ра ша ни ма (Ra it zen), 
ко ји су се до се ли ли из Ср би је, Бо сне и Дал ма ци је (уз ма ло Не ма ца 
и Ма ђа ра), те да су гра ни ча ри углав ном Сло ве ноСр би („Sla ven
Ser ben“).32) Си при јен Ро бер (Cyprien Ro bert), фран цу ски сла ви ста, 
пи сао је да Ср би за у зи ма ју тре ћи ну „европ ске стра не Тур ске и по
ло ви ну Ма ђар ске“, од но сно: „У Тур ској су ње не про вин ци је Бо сна, 
Хер це го ви на, је дан део Ма ке до ни је, се ве ро и сток Ал ба ни је, Цр на 
Го ра и кне же ви на по себ но на зва на Ср би јом; у Аустриј ском цар
ству Ср бин за у зи ма Дал ма ци ју, Хр ват ску, Сла во ни ју и је дан део 
Ис тре, вој не гра ни це, Ба нат, Срем и оба лу Ду на ва од Бач ке до Сент 
Ан дре је...“.33) То ком два сто ле ћа се Ра шка по ми ње у раз ли чи тим 
до ку мен ти ма на про сто ру да на шње Ис точ не Сла во ни је (не где и од 
ре ке Ило ве, а че шће од Сла вон ског Бро да), а бе ле жи се и на ма па ма 
европ ских ге о гра фа то га вре ме на.34)

28) Carl Günther Ludovici, Fortsetzung der Allgemeinen SchatzKammer Der Kauffmannschafft 
Oder Vollständiges Lexicon Aller Handlungen und Gewerbe So wohl in Deutschland als 
auswärtigen Königreichen und Ländern, Verlegts Johann Samuel Heinsius, Leipzig, 1743, 
стр. 896

29) Исто, стр. 1473.
30) Исто, стр. 956.
31) Исто, стр. 1403.
32) Paul Magda, Neueste statistischgeographische Beschreibung des Köngreichs Ungarn, Cro

atien, Slavonien und der ungarischen MilitärGrenze, Weygand’sche Buchhandlung , Leip-
zig, 1832, стр. 467.

33) Cyprien Robert, Les Slaves de Turquie: Serbes, Monténégrins, Bosniaques, Albanais et Bul
gares, Том I, L. Passard/Jules Labitte, Paris, 1844, стр. 210.

34) Videti sledeće geografske karte: 1) Jan Jansson, Danubius Fluvius Europae Maximus A 
Fontibus Ad Ostia, Cum omnibus Fluminib, ab utroque latere in illum fluentibus, Amsterdam, 
1636, Интернет, https://www.raremaps.com/gallery/enlarge/11990, 20/04/2015; 2) Willem J. 
Blaeu, Danubius, Fluvius Europae Maximus, a Fontibus ad Ostia, Cum omnibus Fluminib, ab 
utroque latere in illum defluentibus, Amsterdam, 1638, Интернет, http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/9/9c/Danubis_1636_JanssoniusBlaeu.jpg,, 20/04/2015; 3) William 
Berry, The kingdom of Hungary and the States that have been Subject to it which are now 
the northern parts of Turkey in Europe, London, 1680tih, Интернет, https://www.raremaps.
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Ис так ну ти аме рич ки исто ри чар, ви зан то лог и бал ка но лог, Џон 
Фајн (John Van Ant werp Fi ne, Jr.), ми шље ња је да се хр ват ско на род
но име „по не ка да ко ри сти ло“ у сред ње ве ков ној Хр ват ској и Дал
ма ци ји (нај че шће се за жи те ље упо тре бља вао на зив „Сло вен“), али 
ни ка да у Сла во ни ји.35) Да нас чак и углед ни хр ват ски исто ри ча ри 
све ви ше уви ђа ју, па и са ми ис ти чу чи ње ни цу, да се хр ват ско име у 
Сла во ни ји не на ла зи у сред ње ве ков ним из во ри ма.36) 

За и ста, из Ко ло вог пу то пи са, али и из мно гих дру гих вре ла, 
по сто ји си ја сет до ка за да је „хр ват ство“ Сла во ни је и Сре ма но ви
јег да ту ма, тј. по сте пе но се раз ви ја ло на кон дру ге по ло ви не 19. ве
ка. Ве ћи ном је по ли тич ковер ског ка рак те ра и плод три ра та у 20. 
ве ку на овим про сто ри ма, ко ји су се по кла па ли са гло бал ним ге
о по ли тич ким про ме на ма. „Хр ват ство“ Сла во ни је и Сре ма по при
ми ло је вре ме ном и од ли ке ми то ма ни је, чи ме се та ко ђе по за ба вио 
ува же ни Фајн, по ну кан, из ме ђу оста ло га и „Бес пу ћи ма по ви је сних 
збиљ но сти“. Чи та ју ћи књи гу бив шег хр ват ског пред сед ни ка, аме
рич ки исто ри чар до шао је до за кључ ка да је Фра ња Туђ ман „пи сао 
бе сми сли це“ (нпр. о „1000го ди шњој хр ват ској др жав но сти“ или 
„Хр ва ти ма у Ана до ли ји 1,800 го ди на пре Хри ста“), утвр див ши ка
ко ве ћи на пре да ка да на шњих хр ват ских на ци о на ли ста се бе ни су 
ни сма тра ли Хр ва ти ма.37) Ко ли ко је исто ри ја сред њо ве ков не Хр
ват ске пре кра ја на од по след њих де це ни ја 19. ве ка, ви дљи во је и из 
Ко ло вих освр та на про шлост да на шњег За пад ног Бал ка на. У јед ној 
од сво јих по зни јих књи га („На ро ди Евро пе: кул тур не и ка рак тер не 

com/gallery/enlarge/11990, 20/04/2015; 4) Phillip Lea, A New Mapp of the Kingdom of 
Hungary and the States that have been Subject to it, which are at Present the Northern 
Parts of Turkey in Europe, London, 1686, Интернет, http://www.swaen.com/zoomV2.
php?id=20706&zif_first=true, 20/04/2015; 5) John Bowles, The kingdom of Hungary 
and the States that have been Subject to it which are now the northern parts of Turkey in 
Europe, London, 1725, Интернет, http://digitoolb.lib.ucl.ac.uk:1801, 20/04/2015; 5) 
Johann Matthias Hase, Hvngariae ampliori significatu et veteris vel Methodicae, complexae 
Regna: Hvngariae Propriae, Croatiae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, Bvlgariae, Cvmaniae, 
principatvm..., Curantibus Homannianis Heredibus, Nürnberg, 1744, Интернет, http://brbl
zoom.library.yale.edu/viewer/1342497, 20/04/2015.

35) John V. A. Fine, When ethnicity did not matter in the Balkans: a study of identity in prenationalist 
Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the medieval and earlymodern periods, The University of 
Michigan Press, 2006, стр. 172.

36) Тако нпр. Невен Будак наводи да се у средњевековној Славонији као староседеоци 
не помињу Хрвати, већ „Словенци“. (Видети: Neven Budak, Izazovi i zamke historijske 
sinteze. Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku, Sv. 1, Leykam International, Zagreb, 
2007, стр. 209.). Сличног је мишљења и Хрвоје Петрић. (Видети: Hrvoje Petrić, 
„O Kranjcima i “Slovencima” ili Slavoncima (Slovincima) u Križevačkoj županiji te 
Varaždinskom generalatu od kraja 16. do početka 18. stoljeća“, Cris, Povijesno društvo 
Križevci, Vol.XI, No. 1, Veljača 2010, стр. 36.).

37) Исто, стр. 1718.
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ски це европ ских на ро да“) обра тио је па жњу и на про цват хр ват ске 
сред њо ве ков не др жа ве у 10. ве ку, са мо стал ним вла да ри ма Хр ва та 
и „не та ко ма лој др жа ви“, чи ја сла ва је тра ја ла кра ће но „пра вим 
Ср би ма“.38) Под се тио је да су 1091. го ди не Хр ва ти пот па ли под Ма
ђа ре, и да им је од та да зе мља по ста ла „про вин ци јом Ма ђар ске“, 
док је је дан њен ма ли део остао под Тур ци ма. Но, на зив њи хо вог 
кра љев ства ве ко ви ма са мо „фи гу ри ра“ у на сло ви ма аустриј ских 
ца ре ва и кра ље ва Ма ђар ске, ис так нуо је на кра ју Кол.39) Прак тич
но, све што је на пи сао у вре ме на кон што је Хр ват ска скло пи ла 
Хр ват скоугар ску на год бу, опо ни ра ми ту о тзв. „др жав ном пра ву 
Хр ват ске“.40) 

На да ље, Кол је схва тио ко ли ки је еко ном ски и вер ски зна чај 
Фру шке го ре за Ср бе у Угар ској, на звав ши је „кич мом Сре ма“, 
пу ном „вр ло по зна тих ви но гра да“, „оми ље ним ме стом рим ских 
ца ре ва“; од Ма ђа ра на зва на „ра јем“, док „за пра во слав не Ср бе и 
Сла вон це пред ста вља дру гу Све ту Го ру“.41) Кол ве ли да је од 16 
пра во слав них ма на сти ра ко ји се на ла зе у це лој Сла во ни ји, њих 13 
са гра ђе но у до ли на ма и уз ви си на ма тог „бр да шца“. Због то га Ср
би на зи ва ју Фру шку го ру „Све та го ра“, и у це лој Ма ђар ској је на 
до бром гла су, као и у по гра нич ним тур ским про вин ци ја ма. Је дан 
Ср бин ко јег је ус пут су срео, по и мен це му је на бро јио свих 13 ма
на сти ра, ре кав ши му да сто је на нај леп шим и нај плод ни јим ме
сти ма Фру шке го ре. Оби ла зе их у оно вре ме по кло ни ци из це ле 
Ма ђар ске, али и из „ду би не Ср би је“.42) Кол на по ми ње да не по сто ји 
из ме ђу Ду на ва и Егеј ског мо ра „дру га го ра Атос“, ко ја би се од ли
ко ва ла та квим и то ли ким ма на сти ри ма зна чај ним за Ср бе. На и ме, у 
свим вре ме ни ма, ка ко ис ти чу не ки ауто ри, ре ли ги ја и ве ро ва ња су 
кључ ни чи ни лац иден ти те та,43) та ко да су и пра во слав не све ти ње 

38) Johann Georg Kohl, Die Völker Europa’s: Cultur und Charakterskizzen der europäischen Völker, 
н. д., стр. 76.

39) Исто.
40) „Увезеном (импортованом) хрватству у српским земљама ... претходила (је) фаза 

стварања и ширења хрватства у митолошкој форми, у другој половини 19. вијека, 
од стране политичара, бискупа, каноника и историчара, апологета хрватства (који 
су углавном били страног поријекла)...“ (Др Никола С. Жутић, „’Срби сви и свуда’ – 
’хрватске земље без Хрвата’“, Историја 20. века, бр. 2/2005, стр. 33.)

41) Johann Georg Kohl, Hundert Tage auf Reisen in den österreichischen Staaten, Vierter Theil, 
Reise in Ungarn, Erste Abtheilung, Arnoldischen Buchhandlung, Dresden und Leipzig, 1842, 
стр. 451.

42) Исто.
43) Ђуро Бодрожић, „Српски национални идентитет: извори и основи“, Национални 

интерес, Институт за политичке студије, Београд, Бр. 1/2012, стр. 111.
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у Сре му би ле глав ни стуб очу ва ња све сти о при пад но сти срп ском 
на ро ду и ка сни ји глав ни сто жер ства ра ња срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та. Не за о би ла зи се у истом пу то пи су ни по мен по љо при
вред не и сто чар ске тра ди ци је то га кра ја, за ко јег пу то пи сац ка же 
да је је дан од нај бит ни јих ма га ци на сви ња, из ко јег кре ће за ма шна 
тр го ви на том сто ком, те се у мно гим гра до ви ма, по себ но Но вом 
Са ду и дру ги ма, на ла зе ве ли ке тр го вач ке ком па ни је. Кол бе ле жи да 
се са мо из Сре ма го ди шње уве зе на ма ђар ско тр жи сте 70,000 сви
ња „на ро чи те ра се“ – и да нас по пу лар на „ман гу ли ца“. 

По себ но што је за о ку пи ло па жњу не мач ког пу то пи сца, би ле 
су ру ше ви не зам ка по зна те ма ђар ске пле мић ке по ро ди це Ер де ди 
(Er dődy), али и чи ње ни ца да је у Сре му ви део са мо два ма ђар ска 
се ла. На де сној оба ли Ду на ва осма трао је ме сто Даљ где је, као и 
„по сву да по срем ским при ста ни шти ма“, ви део пу но „илир ског на
ро да, по себ но илир ских же на, ко је су их чуд но по сма тра ле у мно
го број ном гру па ма, сто је ћи на стр мим оба ла ма“.44) Овај по мен је 
ва жан, јер Кол по на вља ка ко све ви ше „по ста је мо да“ да се „ју жни 
ду нав ски Сло ве ни“ на зи ва ју Или ри ма, те ка же: „Сви ти Сло ве ни, 
на се ље ни из ме ђу Цр ног и Ја дран ског мо ра, чи не је дан те исти на
род по пле ме ну, го во ру и оби ча ји ма; то ли ко су ма ло раз ли чи ти – 
као Ба вар ци, Са си, Аустри јан ци и Шта јер ци.“ 45)

3. ЈО ХАН ГЕ ОРГ КОЛ У ИС ТРИ, ДАЛ МА ЦИ ЈИ  
И ЦР НОЈ ГО РИ

Го ди не 1850, са „пре по ру ком аустриј ског ми ни стра тр го ви
не у тор би“46), Кол се за пу тио у ју жне, по мор ске кра је ве Хаб збур
шке мо нар хи је, ка ко би што бо ље про у чио осо бе но сти сло вен ских 
до мо ро да ца. У књи зи ко ја је об ја вље на го ди ну да на ка сни је, под 
на зи вом „Пу то ва ње у Ис тру, Дал ма ци ју и Цр ну Го ру“, по све ти ће 
зна чај не ре до ве о исто ри ји тих по кра ји на. По сма тра ће њи хо ве љу
де, кул ту ру, оби ча је, као и „на ци о нал ни ка рак тер (...) ве ли ке срп ске 
сло вен ске по ро ди це“,47) ко ју ће пре све га про на ћи у дал ма тин ском 
за ле ђу код „Мор ла ка“ (die Mor la ken) и „уско ка“ (die Usko ken), Ду

44) Исто, стр. 454.
45) Исто.
46) Philip Bracher, Florian Hertweck, Stefan Schröder, Materialität auf Reisen: zur kulturellen 

Transformation der Dinge, LIT Verlag Berlin, Münster, 2006, стр. 199.
47) Johann Georg Kohl, Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro, Erster Theil, Arnoldi-

sche Buchhandlung, Dreseden, 1851, стр. 205.
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бров ни ку и Цр ној Го ри, те у њи ма пре по зна ти и про ту ма чи ти „на
ци о нал ну ду шу“ цр но гор ских и мор лач ких Сло ве на.48) 

Го то во чи та ву де це ни ју од пу то ва ња у па нон ске пре де ле, за 
Јо ха на Ге ор га Ко ла „сло вен ски на ци о нал ни тип“ на ко јег на и ла
зи, „уз без број ма лих пле мен ских је дин стве но сти“, и да ље чи ни „у 
би ти исти на род“. Они су „бра ћа јед не те исте фа ми ли је“, ко ји се 
пот пу но раз у ме ју и има ју „иста те ла и оби ча је“. Као што је ја сно 
из Ко ло вих прет ход них за пи са, ка ко по чет ком 40их, та ко и по чет
ком 50их го ди на 19. ве ка, он све по ме ну те на ро де (укљу чу ју ћи 
и Бо ке ље) сма тра „срп ским пле ме ни ма“ („ser bischen Stam mes“).49) 
Срп ска пле ме на жи ве ла су у „срп ским зе мља ма“, што је био по јам 
ко ји се ко ри стио до Пр вог свет ског ра та ра ди де фи ни са ња це ло
куп ног ет ноисто риј ског срп ског про сто ра, а не стао је ства ра њем 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (Ју го сла ви је), усту па ју ћи 
ме сто тзв. „ин те грал ном ју го сло вен ству“.50)

Кол под се ћа да су чак и „уда ље ни Ру си“, ка да су по чет ком 19. 
ве ка сти гли до дал ма тин ских оба ла, у Ју жним Сло ве ни ма осе ти ли 
„нај ве ће ин тим но крв но срод ство“. Као што је већ на ве де но, пу то
пи сац Хр ва те свр ста ва у „срп ско пле ме“, али сма тра да се они ипак 
у „не ким де та љи ма“ раз ли ку ју од Ср ба, и у про шло сти их сме шта 
у це ло куп ну се вер ну Дал ма ци ју до ре ке Кр ке (ста ра Ли бур ни ја), 
с „кру ни са ним гра дом Би о ло гра дом“ (Za ra vec chia, тј. Би о град на 
Мо ру).51) Уоч љив је из ве стан Пор фи ро ге ни тов ути цај, јер Кол, иако 
с из ве сном до зом ре зер ве, да је мо гућ ност да су ско ро сва остр ва 
дал ма тин ског ар хи пе ла га, од мах по до се ље њу на се ља ва ли Хр ва ти, 
док су Ср би на ју гу „ту и та мо већ ја ко ду го жи ве ли“. Мно го број но 
при су ство Ср ба у под руч ји ма бли зу се вер них оба ла Ја дра на, пу то
пи сац об ја шња ва по ра зом Хр ва та од стра не Ма ђа ра и бе гом Ср ба 
пред Тур ци ма. „Та ко су“, твр дио је Кол, „и по ред ју жних ли ни ја, 
ко је су већ од ста рих вре ме на при па да ле Ср би ји, под руч ја се вер не 
Хр ват ске све ви ше по ср бља ва на.“52) 

Сма трао је да у чи та вој Сред њој Дал ма ци ји жи ве по ме ну та 
срп ска пле ме на Бо ке ља и Ду бров ча на, те Мор ла ка и Уско ка са Не

48) Исто, стр. 200.
49) Исто, стр. 64.
50) Миломир Степић, „Век расрбљивања Балкана – геополитички узроци и последице“, 

Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2014, стр. 2.
51) Исто, стр. 63.
52) Исто.
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ре тве и Це ти не. Два де се так го ди на ка сни је, за пи са ће да је у сред
њем ве ку углед на и про спе ри тет на Ду бро вач ка Ре пу бли ка би ла 
„срп ска ко му на“, ко ју на зи ва ју „срп ском Ати ном“, те да ње ни па
три ци ји про на ла зе сво је по ре кло у „пла ни на ма и ли ва да ма Бо сне и 
Ср би је“.53) Мор ла ке на се ве ру Кр ке свр стао је у ме ша ви ну Ср ба и 
Хр ва та, у ко јој пре вла да ва ју Ср би, док су ста нов ни ци око Зр ма ње 
и Ве ле би та „чи сти Хр ва ти“.54) На кон че стих тврд њи о су штин ској 
иден тич но сти два на ро да, овом при ли ком ипак је ука зао на не ке 
њи хо ве осо бе но сти, ан тро по ло шке и ка рак тер не: „Ср би и Хр ва ти 
Дал ма ци је пре по зна ју се кроз не ке ка рак те ри стич не фи зич ке и мо
рал не раз ли чи то сти. У су шти ни се на срп ско пле ме гле да као на 
пле ме ни ти је и леп ше. Ср би ни су са мо ви шег ра ста и из вр сни је гра
ђе те ла, већ су увек би ли по зна ти по ве ћој хра бро сти као рат ни ци 
и бор ци за сло бо ду. Хра бри Не ре тља ни, ко ји су у сред њем ве ку на 
Не ре тви уте ме љи ли чу ве ну пљач ка шку др жа ву и ус пе ли да је са чу
ва ју у две сто го ди шњем су ко бу са Ве не ци јом, Цр но гор ци ко ји се још 
увек бо ре про тив Ту ра ка, Бо ке љи, ре пу бли кан ци из кан то на По љи
ца, пра не при ја те љи Ту ра ка, Мор ла ци и Уско ци, су сви у су шти ни 
срп ског пле ме на.“55)

Дру ги ауто ри ко ји су се у истом вре мен ском пе ри о ду ба ви ли 
ет но гра фи јом За пад ног Бал ка на, у осо би на ма Ср ба и Хр ва та не 
ви де бит не ка рак тер не раз ли ке – обич но их сма тра ју „хра бри ма 
и го сто при мљи ви ма“, с тим што су Хр ва ти оце ње ни као „до бро
ћуд ни“, али „осве то љу би ви“, па чак и „зло на мер ни“, док су Ср би 
„ди вљи“ и „су је вер ни“.56) Мор ла ке, Уско ке и Цр но гор це ће нај у
глед ни ји стра ни ет но гра фи, ге о гра фи, исто ри ча ри и ста ти сти ча ри, 
по пут Чер ни ха (Karl Fre i he rr von Czo er nig)57) или Фе ње ша (Elek 
Fényes)58), свр ста ва ти ре дов но ме ђу Ср бе. Де це ни ја ма пре њих, 
про фе сор ди пло ма ти је Шварт нер (Mar tin von Schwart ner), је дан од 
нај це ње ни јих аустриј ских исто ри ча ра и ста ти сти ча ра из 18. и по
чет ка 19. ве ка, у „Ста ти сти ци Кра ље ви не Угар ске“ (1798.) на во ди 

53) Johann Georg Kohl, Die Völker Europa’s: Cultur und Charakterskizzen der europäischen Völ
ker, н. д., стр. 75.

54) Johann Georg Kohl, Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro, н. д., стр. 64
55) Исто.
56) Julian Chownitz, Handbuch zur Kenntniß von Ungarn, Verlag der Buchner’schen 

Buchhandlung, Bamberg, 1851, стр. 137140. 
57) Видети: Karl Freiherr von Czoernig, Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie, Band I, 

Wien, 1857, стр. VIII.
58) Видети: Elek Fényes, Az Ausztriai Birodalom statistikája és földrajzi leirása, Kiadja Heckenast 

Gusztáv, Pest, 1857, стр. 36.



стр: 51-75.

 65 

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2015 год. (XXVII) XIV vol=45

да Уско ци ко ји гра ни че са Крањ ском, као и Мор ла ци на Ја дран
ском мо ру, при ча ју „ма тер њим срп ским или илир ским је зи ком“.59) 
Де Лу ка (Ig natz de Lu ca), та ко ђе по зна ти аустриј ски ста ти сти чар и 
др жав ник, про фе сор по ли тич ких на у ка на ли це ју у Лин цу, у сво
јој ста ти сти ци (1792) је илир ски је зик по де лио на три ди ја лек та: 
хр ват ски, дал ма тин ски и ра шан ски,60) те за пи сао да у аустриј ском 
де лу „Или ри је“ (Хр ват ска, Сла во ни ја, Дал ма ци ја),61) нај ве ћи број 
жи те ља ис по ве да пра во слав ну ве ро и спо вест.62) 

Чер них у „Ет но гра фи ји Аустриј ске Мо нар хи је“ из 1857. го ди
не, про на ла зи ве ли ки број мор лач ких Ср ба у Ис три, те уста но вља
ва гра ни цу из ме ђу „Ср боХр ва та“ и Ср ба на том по лу о стр ву. Та ко
ђе, гра ни цу из ме ђу „Вој не Хр ват ске“ и Дал ма ци је на зи ва је зич ком 
ме ђом „срп скохр ват ског и срп ског је зи ка“, док се на се ве ру ет но
граф ска гра ни ца из ме ђу „Ср боХр ва та“ и „Ср ба у ци вил ној Сла во
ни ји“ по ду да ра са гра ни цом Ђур ђе вач ке и Ба ниј ске ре ги мен те.63) 
Фе њеш у ге о граф ском и ста ти стич ком опи су Аустриј ског Цар ства 
из исте го ди не, из но си вр ло слич не по дат ке као и Чер них. У Ср бе 
увр шта ва: Ра ша не, Цр но гор це, Мор ла ке, Дал ма тин це, Ду бров ча не, 
Бо ке ље, Сла вон це, Шок це и Бу њев це, ко ји укуп но бро је 1,584,134 
жи те ља у цар ству, док је Хр ва та 1,288,632.64) Пре ма Чер ни ху, Хр
ва та је, на осно ву истог по пи са, би ло 1,329,814, а Ср ба 1,427,788, с 
тим што су хр ват ску ве ћи ну (1,2 ми ли о на) чи ни ли „Сло ве ноХр ва
ти“ („Slo ve noKro a ten“) и „Ср боХр ва ти“ („Ser boKro a ten“), та ко 
да оста ли, да кле „чи сти“ Хр ва ти, не пре ла зе 130,000.65) На да ље, 
за ни мљи во је да Чер них у Дал ма ци ји су ми ра 378,676 Ср ба (без 
истар ских Мор ла ка), од че га се на са мој оба ли и остр ви ма на ла зи 
чак 157,342 срп ска ста нов ни ка.66) Пре ма то ме, у обе на ве де не ет
но гра фи је и ста ти сти ке, у ко јој су пред ста вље ни и ре зул та ти пр вог 
са вре ме ног по пи са ста нов ни штва Аустриј ског Цар ства из 1857. 

59) Martin von Schwartner, Statistik des Königreichs Ungern, gedruckt bey Matthias Trattner, Pest, 
1798, стр. 9394.

60) Ignatz de Luca, Oestreichische Spezialstatistik, bey Jos. Vinz. Degen, Wien, 1792, стр. 173.
61) „Илирија“ или „Илирик“ се током отоманске окупације често у тадашњој науци делио 

на „аустријски“ и „турски. (Видети: Daniel Fenning, Joseph Collye, A New System of Ge
ography, Or a General Description of the World, Crowder, 1765, стр. 28)

62) Исто, стр. 174.
63) Karl Freiherr von Czoernig, Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie, н. д., стр. 56.
64) Elek Fényes, Az Ausztriai Birodalom statistikája és földrajzi leirása, Kiadja Heckenast 

Gusztáv, Pest, 1857, стр. 3436.
65) Karl Freiherr von Czoernig, Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie, н. д., стр. 78.
66) Исто.
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го ди не, чи та ва да на шња Сла во ни ја67) и Дал ма ци ја ет нич ки су сма
тра не срп ском, док су Истра и хр ват ска вој на кра ји на (с Ва ра ждин
ским ге не ра ла том до ре ке Дра ве) свр ста не у „срп скохр ват ско“ ет
нич ко под руч је. Фри дрих Шмит (Fri e drich Schmitt), у сво је вре ме 
се кре тар аустриј ске цар ске Ста ти стич ке ко ми си је, ко ји је са ра ђи
вао и са Чер ни хом, та ко ђе је 1867. г. де лио Хр ва те на „Сло ве ноХр
ва те“, из над ре ке Са ве (Ва ра ждин ска, Кри же вач ка и Ђур ђе вач ка 
ре ги мен та) и „Ср боХр ва те“, ју жно од те ли ни је, у ју го за пад ној 
Ис три и Хр ват ској вој ној кра ји ни.68) Њи хо ви су се ди су Ср би, за ко
је Шмит ка же да жи ве од 7. ве ка у Ис три и Дал ма ци ји, док су Сла
вон ску вој ну гра ни цу на се ли ли од 14. до 18. ве ка. Осим Хр ва та, 
њи ма су су се ди Сло вен ци, Ма ђа ри и Ру му ни, а де ле се у ца ре ви ни 
на „аустриј ске Ср бе Мор ла ке, Дал ма тин це, Ду бров ча не, Бо ке ље, 
Сла вон це, Шок це, Бу њев це и дру ге“.69) Још је дан аустриј ски ста ти
сти чар, Фи кер (Adolf Fic ker), управ ник цар ске Ад ми ни стра тив не 
ста ти сти ке, го ди не 1869. ће из не ти сле де ће број но ста ње у Ца ре ви
ни: Ср ба је око 1,520,000, а Хр ва та 1,424,000.70)

Што се пак ти че ан тро по ло шких ка рак те ри сти ка ко је Јо хан 
Ге орг Кол бе ле жи на под руч ју од гра да Ри је ке до ре чи це Зр ма ње, 
то су: „бе ла пут“, „не бе скопла ве“ очи, све тла и све тло ке сте ња ста 
ко са и не жни ја те ле сна гра ђа. Од ре ке Зр ма ње до Це ти не су срео 
с на ро дом ко ји је имао там ни ју (и ма сли на сту) ко жу, ке сте ња сту 
ко су, вр ло жи ве там не очи и из ду же ну фи зи о но ми ју. Ју жно од Це
ти не код ста нов ни ка уоча ва атлет ске те ле сне про пор ци је, цр вен
ка сту или там ни ју ко жу, цр не очи бор бе ног по гле да и там ну гу сту 
ко су.71) Опи са не раз ли ке не мач ки пу то пи сац ни је сма трао ре зул та
том срп скохр ват ских ми гра ци ја, већ нор мал ном по де лом из ме ђу 
на ро да ко ји жи ве се вер ни је и ју жни је. Ср бе сма тра „ра то бор ни јим 

67) Аустријски географ Шмидл (Dr. A. Adolf Schmidl) такође је изнео још 1845. године 
мишљење, да у Славонији обитавају углавном Срби (Рашани, Илири и Шокци), док 
у Цивилној Хрватској не живе чисти Хрвати, већ Словенци, чији је и језик много 
сличнији Словенцима, тј. „Вендима“. Он подсећа да се средњевековна Хрватска 
налазила испод Саве, на простору „БанијскоКарловачке границе, Турске Хрватске 
и Далмације“. (Видети: Dr. A. Adolf Schmidl, Österreichische Blätter für Literatur und 
Kunst (Geschichte, Geografie, Statistik und Naturkunde), Zweiter Jahrgang, Nr. 46, Wien, 
17. April, 1845, стр. 353.) 

68) Friedrich Schmitt, Statistik des österreichischen Kaiserstaates, Dritte Auflage, Druck und 
Verlag von Carl Gerold’s Sohn, Wien, 1867, стр. 8889.

69) Исто, стр. 89.
70) Adolf Ficker: Die Völkerstämme der ÖsterreichischUngarischen Monarchie: Ihre Gebiete, 

Gränzen und Inseln, C. Ueberreuter’sche Buchdruckerei, Wien, 1869, стр. 90.
71) Johann Georg Kohl, Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro, н. д., стр. 6566.
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сло вен ским пле ме ном“, док на род ко ји жи ви на остр ви ма и при
о ба љу, оцр та ва као ри ба ре са ви ше ита ли јан ских је зич ких из ра за 
и ма ни ра. За кљу чио је да ста нов ни ци оба ле и ја дран ских остр ва, 
уз сло вен ску осно ву, има ју при ме се ита ли јан ске, „келт скоилир
ске“ и „ве не ци јан ске“ кр ви (као што пре по зна је и сло вен ску ет нич
ку по тку из Дал ма ци је ко ја се на се ли ла у Ве не ци ји), те раз ли ку је 
„Дал ма те“ (пред сло вен ско ста нов ни штво) и оста ле „Дал ма тин це“. 
У пу то пи су се освр ће и на ан тич ку исто ри ју тих кра је ва, по ми њу ћи 
уче ство ва ње Дал ма та са сво јим бро до вљем у Пун ским ра то ви ма.72) 
Дал ма ци ју је по де лио по ду жи ни, од се ве ра пре ма ју гу, у три де ла: 
у „је дан ви ше хр ват ски се вер ни део“, у „је дан ви ше срп ски ју жни 
део“ и у „јед но ме ша но сред ње под руч је“. У ши ри ну, од за па да 
пре ма ис то ку, де ли је пак на: 1) Iso la rio – острв ски ар хи пе лаг, 2) 
Lit to ra le  при мор је, при о ба ље, 3) In ter i o re или Mon tag na – уну тра
шњост или Гор је.73)

Од свих дал ма тин ских гра до ва, Ши бе ник је, у умет нич ком 
сми слу, оста вио нај ве ћи по зи ти ван ути сак на пу то пи сца – пре све
га због ле по те ње го вих ули ца и згра да. По ме нуо је и та лен то ва не 
љу де ко ји су жи ве ли то ком ве ко ва уну тар ње го вих зи ди на, или су 
пак би ли по ре клом Ши бен ча ни (ту је чи та о ца под се тио на Мар
ка По ла, Ан дри ју Ме ду ли ћа и Мар ти на Ро та). По ро ди цу у ко јој је 
од сео сма трао је обра зо ва ном и го сто при мљи вом, ис та кав ши да је 
би ла ста ри ном из То ска не, „с дру ге стра не Ја дра на“, што нам го
во ри о та да шњем, још увек број ном ста нов ни штву, ко је се се ћа ло 
свог ита ли јан ског по ре кла, а и сам Кол је то не ко ли ко пу та по ме
нуо. При ме тио је у Дал ма ци ји „ори јен тал ни ути цај“, ко ји се огле
дао у сва ко днев ни ци, те као при мер на во ди да је у го стињ ској ку ћи 
био по слу жен „цр ном ка фом“.74)

У ве зи исе ље ни штва, од но сно срп скохр ват ских ми гра ци ја 
с оба ла Ја дра на, Кол пи ше два де се так го ди на ка сни је. Та да на
во ди да су нај ве ћи број мор на ра и брод ских офи ци ра аустриј ске 
рат не фло те „при мор ски Ср би, ко ји се бе на зи ва ју Мор ла ци ма (од 
мо ра)“.75) Мно ги Ср би чи не још тих 1870тих део ве не ци јан ског 
плем ства, ко је је, до ду ше, ита ли зо ва но, ис так нуо је том при ли ком. 

72) Исто, стр. 7075.
73) Исто, стр. 69.
74) Исто, стр. 93.
75) Johann Georg Kohl, Die Völker Europa‘s: Cultur und Charakterskizzen der europäischen 

Völker, Zweite revidirte und vermehrte Auflage, Berendsohn, Hamburg, 1872, стр. 76.
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На пу шта ју ћи сво је до мо ве из ја дран ских лу ка, од је дри ли су ши
ром све та, те као при мер пу то пи сац на во ди „ма ле ко ло ни је Ср ба“ 
у Њу Ор лин су, на ре ци Ми си си пи. У том кон тек сту Хр ва ти су, као 
ка то лич ки на род, још ви ше на се ли ли За пад, а има их и у Тур ској, 
на гла ша ва Кол, те да ме ђу њи ма има и не што му ха ме да на ца, као и 
вр ло ма ло при пад ни ка „грч ке цр кве“.76) 

Пу ту ју ћи ју жни је, Кол је до шао до Пе ље шца, под се тив ши чи
та о ца да је то по лу о стр во не ка да при па да ло срп ској вла дар ској ло
зи Не ма њи ћа, ко ји су га „да ро ва ли Ду бро вач кој Ре пу бли ци“.77) У 
Бо ки, сма тра пу то пи сац, на и ла зи се на ме ша ви ну сло вен ских и ал
бан ских (ар ба на шких или шип тар ских) пле ме на78), но Цр но гор це, 
на рав но, свр ста ва у „сло вен ско пле ме“, ко је исто као и дал ма тин
ски Мор ла ци и Ду бров ча ни, при па да ју „ве ли кој срп ској сло вен ској 
по ро ди ци“ („großen ser bischen Sla ven fa mi lie“).79) Уочио је да се њи
хов го вор и оби ча ји у сит ни ца ма раз ли ку ју од „срп ских Бо са на ца“, 
Хер це го ва ца и оста лих Ср ба, те ис ти че: „По зна то је да су не ка да и 
Цр но гор ци, као и оста ли на ве де ни срп ски на род и зе мље, би ли део 
ве ли ког срп ског кра љев ства, ко је је у вре ме свог вр хун ца об у хва та
ло ста ри Или рик и ско ро чи та ву се вер ну по ло ви ну грч косло вен
ског по лу о стр ва. Пре ма то ме, сви за јед но има ју иста исто риј ска 
се ћа ња ко ја чу ва ју у сво јим на род ним пе сма ма. По се ду ју пот пу но 
исту, за јед нич ку ли те ра ту ру, у ко јој опе ва ју исте ју на ке, бит ке 
и до га ђа је. Пе сме о Мар ку Кра ље ви ћу, Љу ти ци Бог да ну, Сте фа
ну, Ду ша ну, ле ген де и ми то ви о ви ла ма и о Све том Са ви. Пе сме о 
ју на ци ма Ко сов ског бо ја, итд., у бр ди ма Цр не Го ре су исто та ко 
по зна ти као и на ру бу ди нар ског гор ја, на оба ла ма Мо ра ве, Дри не, 
Са ве и Дра ве. Иако се то ве ли ко кра љев ство рас па ло, пот пав ши 
пр во под Ма ђа ре, па за тим под Тур ке (ка да је то кра љев ство и 
цар ство са свим осво је но); при че му је ка сни је та ко ђе и Ве не ци ја 
при сво ји ла је дан део (од но сно, Дал ма ци ју и Мор ла ки ју) – ипак и да
ље жи ви успо ме на, код свих срп ских па три о та, на не ка да шњи сјај 
срп ског кра љев ства, чи ји су се кне же ви по не кад на зи ва ли ца ре ви
ма – ка ко код оних у Аустри ји, та ко и код оних у Тур ској и у Ср би

76) Исто.
77) Johann Georg Kohl, Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro, н. д., стр. 157.
78)  Ви де ти: 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. VI II.
79) Исто, стр. 205.
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ји (ко ја је не дав но сте кла не за ви сност), и на рав но, ме ђу њи ма су 
мно ги ко ји са ња ре о сло бо ди и ства ра њу ве ли ке, моћ не Ср би је.“80)

Кол твр ди да су Цр но гор ци би ли они Ср би ко ји су из ко ре на 
по тре сли тур ски ја рам и осно ва ли не за ви сну др жа ву Ср би ју. Став 
по твр ђу је ар гу мен том, да на кра ју 18. ве ка ни је би ло Ср ба, осим 
Цр но го ра ца, ко ји су се мо гли на зва ти са мо стал ним и сло бод ним, 
ако се у том сми слу не по сма тра Ду бро вач ка Ре пу бли ка, ко ја је, 
пак, вр ло бр зо из гу би ла сво ју са мо стал ност. По том на гла ша ва да 
су пр ви осло бо ди лач ки по ку ша ји Ср ба у Кне же ви ни би ли го то во 
исто вре ме ни са бит ка ма Цр но го ра ца, ко ји су же ле ли да до кра ја 
„за пе ча те“ сво ју сло бо ду. У то ме су и ус пе ли, ис ти че Кол – да ути
ра њем ста зе на тр но ви том пу ту, ко нач но осну ју јед ну ма лу срп ску 
др жа ву, пот пу но не за ви сну од Тур ске. Он под се ћа да је на кон то га 
до шло до кр ва вих би та ка Ср ба на Са ви, Ду на ву и Ти си са Ма ђа ри
ма и одва ја ња „срп ске Вој во ди не“ из са ве за са Ма ђар ском. У тим 
„срп ским на ци о нал ним ра то ви ма“ по чет ком 19. ве ка, ве ли аутор 
пу то пи са, сви Ср би од Ал ба ни је до се ве ра Ба на та, пру жи ли су јед
ни дру ги ма ру ке, или ако то ни су мо гли, он да су ука за ли „то пло га 
ср ца“ уза јам но по што ва ње. Да ље ис ти че, да се ни су бо ри ли са
мо Ср би из Кне же ви не Ср би је, већ су се ода зва ли и они из Бо сне 
и Хер це го ви не сво јој бра ћи у Вој во ди ни (сви бе ху „под Ба ном“ и 
на ро чи то њи хо вим истин ским на род ним во ђа ма, по пут Стра ти ми
ро ви ћа), а про тив по бу ње ни ка и „ср бо мр за ца Ма ђа ра“, за „свој на
ци о на ли тет и за аустриј ског ца ра“. Чак и са цр но гор ских пла ни на, 
про вла че ћи се кроз тур ску про вин ци ју, ни је их ма ло при сти гло у 
по моћ свом пле ме ну на Са ви и Ду на ву, за пи сао је Кол.81) 

Што се ти че је зи ка, књи жев но сти, на род них епо ва и пе са ма, 
пу то пи сац их је, као што је на пред већ ре че но, сма трао за јед нич
ким за Ср бе и Цр но гор це, ма да је уочио и не ке за себ не пе сме о 
бит ка ма ко је су во ди ли. При ме тио је да цр но гор ски пе снич ки опус 
об у хва та, ка ко ве о ма ста ре, та ко и но ви је пе сме, о древ ним исто
риј ским пре ви ра њи ма, по што код Цр но го ра ца „ни је по треб но да 
је дан бој или је дан до га ђај бу де ве ко ви ма стар и ти ме за бо ра вљен“, 
не го би га на род из но ва ожи вео и об ја вио у све ту по е зи је, те њо
ме „оду ше вља вао пе сни ке“. На рав но, Кол ни је ис пу стио да по ме не 
гу сле, ко је су „код свих срп ских пле ме на по зна те као нај от ме ни

80) Исто, стр. 206.
81) Исто, стр. 207208.



 70 

О СРБИМА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ...Дарио О. Кршић

ји му зич ки ин стру мент, са ко јим пра те сво је спе во ве“.82) Ис ти чу
ћи зна чај пр вих ста нов ни ка Ње гу ша за раз вој и ја ча ње цр но гор ске 
кул ту ре и сло бо дар ства, ус по ре ђу је их са пра швај цар ским алп ским 
пле ме ни ма ко ја су на сли чан на чин из гра ди ли сво ју др жа ву, те оба
ве шта ва чи та о ца да су сви они на ста ли „од јед не ко ло ни је из бе глих 
Ср ба ко ји су до шли са бр да Ње гуш у Хер це го ви ни“.83) Го то во иден
тич на ви ђе ња о Цр ној Го ри и ње ним ста нов ни ци ма, мо гу ће је про
чи та ти у пу то пи су ко јег су пет го ди на ра ни је у За гре бу об ја ви ли 
аустриј ски офи ци ри Па ић и Шерб (Scherb).84)

На кра ју, као што је од лич но за кљу чио др Мом чи ло Су бо тић, 
мо гло би се за кљу чи ти, да оно што је пре о ста ло од срп ских зе ма ља 
да нас, из гле да као да су Ср би „пре спа ва ли цео је дан век, па и ви
ше од ве ка“, те је „ге о по ли тич ки по ло жај Ср би је и ју го сло вен ског 
срп ства умно го ме (...) сли чан по ло жа ју по сле Бер лин ског кон гре
са“.85)
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Da rio Kr sic

ON SERBS IN THE HAB SBURG MO NARCHY  
IN WRI TINGS OF  JO HANN GE ORG KOHL

Re su me
The pa per exa mi nes the na ti o nal iden tity, et hnic spread, 
anthro po lo gi cal, cha rac ter and cul tu ral cha rac te ri stics of 
the Serbs, li sted in iti ne ra ri es of the Ger man ge o grap her 
and hi sto rian, Jo hann Ge org Kohl. Un li ke a pa per pre sen
ted in the pre vi o us is sue of this ma ga zi ne, at ten tion was 
paid to Kohl’s jo ur neys to Bu da pest, Srem, Is tria, Dal ma
tia and Mon te ne gro. From the analysis of three of his iti
ne ra ri es („Die Völker Euro pe’s Cul tu re und Cha rak ter
skiz zen der Europäischen Völker”, „Hun dert Ta ge auf Re
i sen in den österreichischen Sta a ten”, „Re i se nach Is trien, 
Dal ma tien und Mon te ne gro”), and com pa ring his ob ser
va ti ons with da ta of the emi nent hi sto ri ans, ge o grap hers, 
et hno grap hers and sta ti sti ci ans of the ob ser ved pe riod, 
it is pos si ble to ob ser ve the for ma tion of mo dern Ser bian 
(and Cro a tian) na tion to the 1870s. Ba sed on the se da ta it 
is con clu ded that in are as that had been 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 the spa ce that gre atly ex ce eds the ex tent 
of the pre vi o us Ser bian mi gra tion to the we stern parts of 
the Bal kans, af ter the in va sion of the Ot to mans. That is, if 
le a ding me di e va list hi sto ri ans think that the et hnic en tity 
that was ca rrying Cro a tian na me, in ha bi ted are as so uth 
of the Gvozd mo un tain and the Sa va ri ver and on the east 
as far as the ri vers Vr bas and Ce ti na, whi le the ir eastern 
ne ig hbors we re Serbs, and if the sub se qu ent so ur ces again 
en co un ter Bo snian Ras hans and Serbs as im mi grants in 
Sla vo nia, Dal ma tia and Cro a tia, then the sud den and mas
si ve emer gen ce of mem bers of the Cro a tian na tion in the 
se cond half of the 19th cen tury on the so ut he a stern co ast 
of the Adri a tic Sea, Bo snia and Her ze go vi na, Sla vo nia and 
Voj vo di na, im pli es in ten si ve po li ti cal and re li gi o us ac tion 
of cer tain cen ters of po wer in the se are as. No so ur ce has 
been fo und so far which co uld con firm with cer ta inty the 
exi sten ce of lar ge gro ups of Cro ats in Sla vo nia and Srem 



 74 

О СРБИМА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ...Дарио О. Кршић

in the se cond half of the 19th cen tury, ne it her Kohl men ti
o ned them. This ap pli es in par ti cu lar to are as of the Ilo va 
Ri ver to the east of Sla vo nia in the ti me be fo re the ex pan si
on of the Ot to man Em pi re, and du ring the exi sten ce of Sla
vo nian mi li tary fron ti er. In di ge no us pe o ple of the re gion, 
be fo re mi gra ti ons of Ort ho dox and Cat ho lic Serbs, con si
de red them sel ves as „Slo ve nes” and felt the af fi li a tion to 
the Sla vo nian King dom, not Cro a tianSla vo nian king dom, 
which la sted un til the end of the 16th cen tury. Furt her mo re, 
Kohl en li sted Cro ats in Austria in the „Ser bian tri be” with 
cer tain pe cu li a ri ti es, whi le he con si de red Šok ci, Bu njev ci, 
ci ti zens of Du brov nik, Bo ke lji, many Dal ma ti ans, Bo sni
ans and Mon te ne grins, as „ge nu i ne Serbs”. Ac cor ding to 
his ob ser va ti ons, the Serbs in ha bi ted area of the mid dle 
re ach of the Da nu be to the Adri a tic Sea and Is tria, and 
the re fo re con si de red them as na ti ve po pu la tion of the „old 
Illyrian land.” His works re pre sent a true lit tle tre a sury of 
in te re sting cul tu ral and anthro po lo gi cal da ta on our na
tion from the ti me of birth of mo dern na ti ons in the for mer 
Yugo sla via. Thus we le arn that the Serbs of mid19th cen
tury we re ex cel lent mer chants and sol di ers; that they we re 
big lo vers of mu sic, li vely, bra ve, po e tic and fre e domlo
ving pe o ple; that they enjoyed vi si ting the spas, but they 
we re osten ta ti o us, too; they li ked to drink; that they we re 
dan di es; that they we re pro ne to rob bery; that the ir ho u ses 
we re ne at, but the ir yards ne glec ted; that the ir wi ves we
re shyer than ot her wo men; that they we re re li gi o us, but 
su per sti ti o us; that ne it her Hun ga ri ans and Ger mans nor 
Ita li ans did not li ke them be ca u se of the ir Ort ho dox fa ith; 
that they we re ex cel lent sa i lors, but al so that they aban do
ned the ir co un try fo re ver by way of ships; fi nally, that they 
we re con si de red no bler, mo re be a u ti ful, tal ler and bol der 
than Cro ats. Al so, it is very im por tant to men tion that Kohl 
in his iti ne ra ri es did not al lu de to any he ge mo nic aspi ra ti
ons of the Serbs to wards the sur ro un ding na ti ons. He was 
a con tem po rary of the exi sten ce of Cat ho lic Serbs  Šok
ci and Bu njev ci, and te sti fied to the pro cess of con ver ting 
the Ort ho dox Serbs in Pest to Cat ho li cism. This com plex 
tur moil which had ge o po li ti cal, eco no mic and re li gi o us 
bac kgro und, had la sted long eno ugh to re main re cor ded 
in a va ri ety of dif fe rent so ur ces, in clu ding the este e med 
Ger man tra vel wri ter. Na ti ons that we re on ce part of Ser
bian pe o ple, and did not be long to the Ort ho dox Church, 
we re mis sing in sti tu ti ons to as sist them in pre ser ving hi
sto ri cal me mory af ter the Ot to man in cur sion. The re fo re, it 
was easi er for the nonOrt ho dox et hnic gro ups of Serbs to 
lo se the ir Ser bian iden tity thro ugh the co ur se of ti me, and 
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they star ted de fi ning them sel ves thro ugh the ir ge o grap hic 
or re li gi o us iden tity, whi le so me „col lec ti ve me mo ri es” of 
the ir ori gin we re pre ser ved in the na me of the lan gu a ge 
(„Rac ki”, „Sarb ski”), as in Šok ci and Bu njev ci. The Ort
ho dox Church fa i led to de ve lop tho se kinds of uni ver sa list 
pre ten si ons that Cat ho lic Church had in the West, or show 
suf fi ci ent in sight and energy to in cor po ra te the Cat ho lic 
and Mu slim Serbs, who we re mostly still na ti o nally un de
fi ned, in to Ser bian po li ti cal na tion, which wo uld pre vent 
or at le ast mi ti ga te the con se qu en ces of lar gesca le fra
tri ci dal wars that fol lo wed. Vi en na, Ro me and Za greb had 
shown gre a ter en ga ge ment, ra ti o na lity, and or ga ni za tion 
on this is sue, and cer ta inly one fac tor which Ame ri can in
ter na ti o nal re la ti ons the o rists call „soft po wer”, which 
wo uld ca u se ir re pa ra ble harm to Ser bian na ti o nal in te
rests in the fol lo wing years, and tig hten Ser boCro a tian 
in to le ran ce. For re se ar chers who are en ga ged in the pro
ces ses of for ma tion of na ti ons, it is still an in te re sting fact 
that the fu sion of Šok ci, Bu njev ci, and Slo ve nian Cat ho lics 
aro und Shko der, with the rest of Cro a tian na ti o nal cor pus, 
in so me pla ces is still not com ple tely fi na li zed. Apart from 
the few Cat ho lic Serbs in Voj vo di na, the re is the exam ple 
of city of Shko der area, whe re due to na ti o nalcom mu nist 
re gi me of En ver Hox ha, it is still pos si ble to en co un ter the 
rem nants of Cat ho lic Serbs from the past.
Key words: Serbs, Ras ci ans, Cro ats, Cat ho lic Serbs, Ser
boCro ats, Šok ci, Bu njev ci, Mor lachs, ci ti zens of Du brov
nik, Mon te ne grins, Illyri ans.

 Овај рад је примљен 31. августа 2015. го ди не а прихваћен за штампу на састанку  
Редакције 18. септембра 2015. године.


	pr 3 13-10-2015-2
	PR-3-0-0
	PR-3-1-0
	PR-3-1-1


