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НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ПРОЦЕСУ
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ**
-пример БуњевацаСажетак
О бачким Буњевцима написана је поприлична литера
тура, углавном пре и у току прве Југославије, а затим
након распада југословенске државе крајем XX века,
а најмање током Титове социјалистичке Југослави
је. О Буњевцима су писали како сами буњевачки писци,
али и страни, мађарски, немачки и други аутори, као и
српски писци и политичари, а стварањем прве југосло
венске државе и хрватски аутори. Нарочиту пажња
Буњевцима посвећена је након распада југословенске
државе 1991-1995, јер су они тада, од 1991, први пут
признати као национална мањина у Србији. Добили су
могућност да негују своју културну баштину, истори
ју, фолклор, традицију, језик. И тада су изашла број
на дела, књиге, чланци, зборници радова који се баве
питањем буњевачког идентитета. Својство народа
Буњевци су добили само у Србији, не и у Хрватској и
Мађарској у којима такође живи ова етничка група.
За разлику од европског етнојезичког модела формира
ња нација, на Балкану је „религија била вододелница“
националног разликовања, па је буњевачки идентитет
данас, као и у ранијем периоду, угрожен и својатан
од Хрвата, у реалној опасности да нестане и поста
не део хрватског идентитета, као што су постали
*
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католички Срби Дубровника, Далмације, Босне и Хер
цеговине.
Кључне речи: национални идентитет, Буњевци, Шок
ци, Иван Антуновић, страни писци о српству Буњева
ца, Блашко Рајић, „Хрвати Буњевци“, Буњевачко-шо
качка странка, буњевачки „језик“, Буњевачки нацио
нални савет, Војводина

БУЊЕВЦИ У БАЈСКОМ ТРОУГЛУ

V

ековима су Буњеваци живели на салашима између Сомбора,
Баје и Суботице, а временом су почели да насељавају ове гра
дове. Њихова основна делатност била је пољопривреда. Све до
двадесетог века, на менталитет већине Буњеваца није пресудно
утицало грађанско друштво, ни интелигенцију дуго нису имали,
сем нешто црквених људи.
Тек крајем ХХ века, Буњевци су у Србији (не у Хрватској и
Мађарској), коначно добили слободу којом су остварили статус на
ције. За идентитет и посебност Буњеваца, од нарочите важности
је био и остао њихов аутентични жетелачки скуп, „Дужијанца“. У
доба формирања идентитета овог народа, „Дужијанца“ је напре
довала и од приватног жетелачког обичаја постала најпре локална
културна манифестација, да би, најзад, постала трајни допринос
култури буњевачког матичног града, Суботице.1)

Седиште Буњевачке матице и Буњевачког националног савета
је у Суботици. Као и Што Буњевачких новина и новинско – изда
вачке куће Буњевачки информативни центар, којим би требало да
руководи демократски изабрани Буњевачки национални савет. То
би, дакле, били органи Буњевачке националне мањине.
Буњевци, дакле, живе у Бачкој, где их је према попису из 2002.
године било 20.012, од тога броја највише у „престоној“ Суботици
16.688, затим у Сомбору 2.370, те у Новом Саду 260. Готово поло
вина бачких Буњеваца након Другог светског рата постали су Хр
вати (око 20.000), по налогу Јосипа Броза и комунистичке врхушке.
Сматра се да је на територији Мађарске после Тријанонског уго
вора о разграничењу са Краљевином СХС 1920. године било око
100.000 Буњеваца, а данас је остало неколико хиљада припадника
1)

Види: Душан Ковачев, „Буњевци неће путовницу“, интернет издање Буњевачке
политичке странке, 1. март 2010.
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у троуглу Баја-Качмар-Гаре 2) Већина је мађаризована. У Краљеви
ни СХС 1921. године било је 44.999 Буњеваца, а 1971. у социјали
стичкој Југославији 14.892 лица.
У складу са Законом о националним мањинама (2003) Буњев
ци су основали свој Буњевачки национални савет (БНС), што је
разбеснело Хрвате из Демократског савеза Хрвата Војводине, који
Буњевце настоје силом превести у хрватски национални корпус.
Више од једног века овај народ је у потрази за својим националним
идентитетом.

СТРАНИ ПИСЦИ СВЕДОЧЕ О СРПСТВУ БУЊЕВАЦА
Од свог насељавања у Бачку у време Бечког рата, прецизније,
1686, па све до стварања прве југословенске државе, Буњевци су
себе у језичком, народносном и сваком другом погледу поистове
ћивали са Србима са којима су живели. Исто тако сви значајнији
страни писци сматрали су их католичким Србима. Тек у југосло
венској држави под утицајем хрватске пропаганде и деловања ка
толичког клера, започиње дуготрајни процес њихове хрватизације.
Лазо М. Костић у свом спису Српска Војводина и њене ма
њине, наводи Буњевце и Шокце као две блиске етничке групе и
даје прецизну мапу њиховог размештаја у Бачкој, у мађарском и
српском делу. Тада је било у Бачкој око пет хиљада Буњеваца.Ко
стић наводи да је Шокаца половином XIX века било много више:
цела католичка Славонија се звала Шокадија. И данас још понеки
Славонац католичке вере за себе каже да је Шокац. Ово може да
потврди и аутор овог чланка јер је живео међу католицима који су
се називали Шокцима, а име Хрват је за њих било нешто далеко и
мање блиско.3)
2)
3)

Види: Душан Ковачев, „Буњевци неће путовницу“, интернет издање Буњевачке поли
тичке странке, 1. март 2010.
У разговору са Влатком Мачеком Анте Цилига је забележио, да је Мачек за босанске
католике рекао: „Да, да босански католици добили су хрватску националну свијест тек
у деведесетим година прошлог вијека, а Славонци прихватили су потпуно хрватску
националну свијест пар деценија прије босанских католика, слично и Далматинци тек
су при крају прошлог стољећа добили изграђену хрватску свијест“. Према: Анте Цили
га, „Билтен“ за 1969. годину. Исто сведочи и Антун Радић: „Лако вам је данас говорит
мој господине! Али да сте ви још прије 20 година дошли тамо даље у Хрватску, нпр. у
Винковце, па да сте рекли да сте Хрват и да су они људи тамо Хрвати- ви бисте сретни
били кад би вам се сав свијет смијао, јер бисте лако били добили и батина. Али није
тако било само међу господом, него још више међу сељацима: и то су били „Расци“
и „Шокци“- а Хрватима каковим ни трага...наука Анте Старчевића она је од несвјесне
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Да је то тако потврђује и статистика Угарске од Алексе Фење
ша, за 1848. годину. Стоји да је у Хрватској и Славонији тада би
ло укупно лица 1,605.730, од чега Хрвата 777,880 (48%), Шокаца
297.747 (19%), Срба односно Раца 504.179 (32%) И у неким дело
вима Босне католике називају Шокцима. С друге стране, у север
ној Далмацији Срби називају католике Буњевцима, а Срби из Боке
католике зову Латинима.
Не треба много памети, па Буњевце и Шокце видети као Ср
бе католике, јер у етнојезичком смислу они друго не могу бити..
Они су од аустријских власти називани искључиво као „Раци ка
толици“, било у немачком или латинском језику. О томе сведочи
Алекса Ивић у књизи Историја Срба у Угарској до 16904). Такође
и Бачки Шваба др Паул Флеш у књизи Златна Бачка, 1953, где, из
међу осталог, пише, да су се Буњевци доселили у Бачку 1687. као
„католички Срби“.5) Историчар Душан Поповић такође Буњевце
преводи као - „католички Срби“.6)
Сви етнографи и аустријски и мађарски сматрају Буњевце и
Шокце католичким Србима. Костић при томе указује на бечке ет
нографе Чернига и Фикера, мађарске Хунфалвија, Келетија и Шви
кера. Најпризнатији њихов етнограф Хунфалви каже де је око 1870.
било у целој Угарској (тј. са Хрватском и Славонијом) „Србохрва
та“ 2,405.700, од чега отпада „на прави српски народ“ 942.923 грч
ко-источних и око 70 хиљада католичких Срба (Шокаца и Буњева
ца), дакле укупно 1,012.923. Тако изречно стоји код Хунфалвија.7)
Немац Гринхолд, описујући свој пут у Срем 1847, у часопи
су „Иностранство“, помиње и Сомбор: „Слободни краљевски град
Сомбор настањен је највећим делом од Раца католичке и право
славне религије, броји 25.000 становника“.8)
Лубор Нидерле, чешки етнограф у својој књизи о Словенској
раси (1911), на страни 171, пише: „Вера је једно од главних зна
мења за диференцирање Хрвата од Срба: Хрвати су католици, Ср
4)
5)
6)
7)
8)

масе створила Хрвате! Тако је мој господине, а лако вама данас говорити“. Према: Ан
тун Радић, Дом од 10. 11. 1904.
Алекса Ивић, Историја Срба у Угарској од пада Смедерева до Велике Сеобе, Загреб,
1914, стр. 270.
Лазо М. Костић, Српска национална традиција, део: „Српска Војводина и њене мањи
не - демографско-етнографска студија“, ЗИПС СРС, Београд 2000, стр. 667.
Душан Ј. Поповић, Срби у Војводини I, Матица српска, Нови Сад, 1990, стр. 108.
Л. М. Костић, исто, стр. 667.
Исто, стр. 668.
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би православни и муслимани. Ипак ово обележје није апсолутно...
Има бројних католика који се сматрају Србима и које Срби
сматрају својима. То су нпр. католици Дубровника и Боке Котор
ске; или Шокци, Буњевци и Крашовани Мађарске“.9)
Немачки публицист Албрехт Вирт каже у својој великој сту
дији о Балкану 1914, на страни 273: „У Мађарској се католички
Срби називају Буњевци и Шокци“.10)
Енглески географ и политичар Артур Еванс одржао је преда
вање на Краљевском географском друштву Лондона о Словенима
Јадрана 1916. године, и том приликом рекао: „У Суботици и њеној
околини има око 70 хиљада Срба католика (Буњеваца), који су до
шли тамо из Херцеговине“. Мало пред тим каже да се „у Суботици
налазе око 63 хиљаде Срба на 94 хиљаде становника“. 11)

ИВАН ИВАНИЋ О БУЊЕВЦИМА КАО СРБИМА
И ЊИХОВОМ РОДОНАЧЕЛНИКУ БИСКУПУ
ИВАНУ АНТУНОВИЋУ
Културна, друштвено-политичка и етничка афирмација Буње
ваца заснива се на стваралаштву родоначелника буњевачког покре
та бискупа Ивана Антуновића, а затим његових следбеника Амбро
зија Шарчевића, Паје Кујунџића, Мија Мандића и Блашка Рајића.
Под сталним процесом мађаризације, они су љубоморно чували
и изграђивали свој етнојезички, па и верски идентитет. Свој језик
Буњевци су вековима називали рацки. О томе имамо сведочанство
бискупа Ивана Антуновића. У својој расправи О Буњевцих и Шок
цих, он каже: „У оно време када сам у Алмашу жупником био, где
је реч Божја у три језика навештавана била, те се на једној над про
поведаоницом стојећој табли означавао језик. На овој буњевачкој
бијаше великими писмени исписано`рацки`, што се није допадало
тадашњем кнезу, иначе веома поштену и богату мужу, Андрији Ја
гићу, па ме умолио да тај надпис с оним `буњевачки` изменити да
дем. У то ја нисам ради тога приволио, што сам знао да и Буњевац
о народном говору вели: `диванили смо рацки` У својој расправи о
подунавским Буњевцима и Шокцима, Антуновић је о Србима ре
као: „Будите, дакле, срдачно поздрављени, браћо Срби. Та ма свиет
9) Исто, стр. 669.
10) Исто
11) Исто
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што говорио и писао, никада неће продрмати моје најчвршће увје
рење да смо једним отцем од једне те исте матере рођени, крв од
крви, кост од кости. О том свједочи слог и труп тиела, маст, лик и
облик, нарав, обичај и адет у радости и жалости, у јелу и питју, у
одиелу и обитељском животу; у начину газдовања, мислења и оси
ећања у миру и рату, под једним те истим именом и презименом...“
12)

Бискупа Антуновића слично је приказао Иван Иванић у сво
јој књизи о Буњевцима: „Иван Антуновић, црквени човек, спада
у прве Буњевце. Он стоји на челу културног покрета у Буњева
ца... Човек вишег европског образовања, вредан, занимљив, и до
крајности велики патриот. Сваки откуцај срца куцаше за његове
Буњевце, али љубав своју делио би свагда и са Србима, с којим
је свагда симпатисао јер крв није вода“.13) Позивајући се на Ан
туновића Иванић је писао да Буњевци припадају српском народу.
„Буњевци су по народности Срби... језик којим говоре Буњевци,
најчистији је српски језик. То је уосталом и природно, јер су поре
клом из оне српске земље, Херцеговине, у којој се, као што знамо
најлепше српски говори... Уз Вука Караџића, који Буњевце и Бо
шњаке (барањске Шокце) сматра за чисте Србе, стоји... и научни
ауторитет једног Миклошића, који... признаје да у Бачкој нема хр
ватских насеобина, већ само у западним жупанијама Угарске, или
другим речима, да Буњевци у Бачкој нису Хрвати... Па сама браћа
Хрвати, у озбиљнијим психолошким расправама нити су порица
ли, нити могу порицати, да је језик, којим говоре Буњевци-српски.
У расправи о `Власима` у Обзору од 1880 стоји ово: `Кајкавски
Хрвати, у околини вараждинској, зову свакога штокавца Влахом
(читај Србином) био вјере православне или католичке... довољно
је да запитате сваког Буњевца (нарочито оне у пештанској и фехер
варској жупанији) и Шокца (у Бачкој, Барањи, Срему и Славонији)
па ће вам одговорити, да је Буњевац односно Шокац, али на пита
ње како говори, одговориће вам: `рацки` (српски)“. 14)
Треба напоменути да међу Буњевцима и Шокцима у XIX веку
није уопште било интелигенције, те да је целокупна популација
12) Л. М. Костић, нав. дело, стр. 670.
13) Иван Иванић, О Буњевцима,повесничко-народнописна расправа, Суботица, 1894, стр.
54, према: Саша Марковић, Политички живот Буњеваца у Краљевини СХС-Југослави
ји 1918-1941. године, Суботица, 2010, стр. 12.
14) Исто
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припадала земљорадничком сталежу. Наравно било је свештеника
па и бискупа, буњевачких првака, који су буњевачки народ поисто
већивали са српским националним идентитетом, који ће, нажалост,
с хрватском пропагандом, подржаном католичким клером у време
стварања југословенске државе, свесрдно радити на хрватизацији
Буњеваца. У томе ће предњачити поп Блашко Рајић и бискуп Лајчо
Будановић. Крајем XIX и почетком XX века Буњеваца и Шокаца
било је нешто више него у каснијем периоду. Тако је у Бачкој 1880.
Године било 56.000 Буњеваца и Шокаца, а 1910. године 68.725. У
Барањи било је само Шокаца, и то 1900. године око 8.000, а 1910.
године око 13.000 лица.

БУЊЕВЦИ У ДЕЛУ ЕТНОЛОГА
ЈОВАНА ЕРДЕЉАНОВИЋА
Буњевачку „загонетку“ најбоље је истражио етнолог Јован
Ердељановић, Цвијићев наследник и најближи сарадник. Истра
жујући порекло Буњеваца Ердељановић пише: „има нешто преко
400.000 душа нашег народа, који се назива или означава именом
`Буњевци`, односно `Бунијевци`. Највише Буњеваца живи у Дал
мацији, северној и средњој, где их има око 250.000 душа, знатно
мање их је у Хрватском приморју са Подгорјем и у Лици где ће их
бити укупно око 56.000, а отприлике 100.000 Буњеваца живи у По
дунављу, тј. у Бачкој и у суседним подунавским пределима... Прве
ћемо назвати далматинским, друге приморско-личким а треће по
дунавским Буњевцима“.15) Ердељановић даље наводи да су „Поду
навски Буњевци од свога досељења у данашња седишта називали
себе са три имена: најчешће именом `Буњевци`, врло често име
ном `Раци`, а доста пута и именом `Далматинци`. По саопштењима
самих буњевачких писаца види се, да је назив `Раци` несумњиво
већ одавно врло распрострањен у маси народној код свих подунав
ских Буњеваца. А то је назив којим већ одавно Мађари, а потом и
аустриски и угарски Немци, називају православне Србе. Буњевци
су дакле у сваком погледу чинили на Мађаре и на Немце исти ути
сак као и православни Срби“.16)
15) Јован Ердељановић, О пореклу Буњеваца, О Буњевцима, приредио Миливоје Кнеже
вић, други део, Суботица, 1930, стр. 1.
16) Исто, стр. 20.
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„Укратко можемо рећи - пише Ердељановић- да су наша истра
живања о пореклу Буњеваца показала:- да су приморско-лички и
подунавски Буњевци пореклом од далматинских Буњеваца,
– да су се преци приморско-личких и подунавских Буњеваца у
маси (као сразмерно велике народне групе) иселили из Дал
мације у времену око 1622. године,
– да су преци свих Буњеваца били највећим делом исељени
ци из западне Босне и западне Херцеговине и из суседних
крајева средње Босне и доње Херцеговине, који су се као
огранци од тамошњих родова нашег народа обе вере пресе
љавали у Далмацију почевши још од 13. века, али поглавито
од времена турског освајања Далмације (1511-1533 године),
– да се је свака од ове три групе Буњеваца позније, од 1622
године до данас, мешала и са другим етничким елементима
нашег народа и услед тога добила и доста нових особина и
обичаја,
– да се у свим историјским изворима и код свих писаца из
прошлих векова Буњевци сматрају и називају Србима (одно
сно именима којима се називају или означавају и православ
ни Срби),
– да је назив Буњевци постао у Далмацији, а морао је постати
у вековима између 13 и 17 века. Дали су га тамошњи пра
вославни Срби својим католичким сународницима из под
смеха због неразумљивог језика на коме се код њих читају
молитве и служба Божја, а њих су опет ти њихови католички
сународници из подсмеха `краћима` због њихове грчке ве
ре“. 17)
Иако су осећали да су на основу заједничког језика истоветни
са Србима, Буњевци и Шокци нису имали развијену српску наци
оналну свест и нису се сматрали Србима. Као фанатични католици
они су се одвајали од Срба. Али, ако се нису могли сасвим иденти
фиковати са Србима, ни говора није могло бити, све до Југослави
је, о њиховом хрватству.. Хрвата међу Буњевцима није уопште би
ло, ни од корова, све до уједињења у Југославију. Мало пред Први
светски рат појавило се неколико њихових школованих људи (да се
17) Јован Ердељановић, О пореклу Буњеваца, Српска краљевска академија, Београд, 1930,
стр. 393-394
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на прсте наброје), који су почели пропагирати хрватство. Али ни
тада никако искључиво већ у вези са српством.
Њихов орган Невен, који је излазио у Суботици писао је у бро
ју од 11 априла 1914. године, да су Буњевци „мешавина хрватскога
и српскога народа, а језик нам је чисто западно наречје правога
српскога или хрватскога језика“.18) Не треба да чуди оваква конста
тација Невена по питању „српског или хрватскога језика“, јер су
хрватски лингвисти и политичари на челу са Јагићем и Штросма
јером већ били вешто протурили историјски фалсификат о зајед
ничком језику, који су, нажалост, српски лингвисти и политичари
примили „здраво за готово“. 19)

БУЊЕВЦИ – АКТИВНИ УЧЕСНИЦИ У ОБНОВИ СРПСКЕ
ВОЈВОДИНЕ И ЊЕНОМ ПРИСАЈЕДИЊЕЊУ СРБИЈИ
Буњевци с правом истичу своју значајну улогу у присаједиње
њу Војводине Србији 1918. године. Не само када је реч о великом
броју буњевачких посланика који су гласали на Великој народној
скупштини Срба, Буњеваца и осталих Словена, него и о доприносу
водећих Буњевчана том чину. Од 757 посланика било је Срба 578,
Буњеваца 84, Шокаца 3 (они уопште нису имали интелигенцију),
Словака 62, Русина 21, Хрвата 2, Немаца 6 и Мађара 1. Велика на
родна скупштина имала је неколико председника, а први је био др
Бабијан Малагурски, Буњевац из Суботице. Посебна почаст иска
зивана је суботичком католичком попу Блашку Рајићу, једном од
највећих пропагатора сједињења са Србијом. У свом говору рекао
је: „Нећу овде разлагати, шта је Србија урадила, јер о томе го
вори данас сав велики свет, него ћу у име мојега потлаченог,
притиснутог, досада на уништење осуђеног народа (аплауз:
„Живела наша браћа Буњевци!!!) јавно пред скупштином да
захвалим Србији што нас је својом неприсподобивом војском
ослободила јарма и смрти...“20)
Као један од првака Српско-буњевачког народног одбора у Су
ботици, Рајић је говорио: „Наш језик је југословенски, којим го
воре нарочито Срби, Хрвати и Буњевци. Ми смо сви један народ,
18) Л. М. Костић, исто, стр. 671.
19) Невен је покренут у Суботици 1884. И све време је остао пројугословенски, па и про
српски, за разлику од Суботичких новина, које су биле прохрватске.
20) Л. М. Костић, исто, стр. 670.
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синци мајке Југовића. Ми ћемо заједнички, јер смо ми Срби и Бу
њевци једно. Не сме да нас раставља начин како се ко крсти, да ли
овако (крсти се шаком) или овако (крсти се с три прста). Ко нас
дили тај је непријатељ наш. Ако се пак ми сами дилимо, ми смо
неразумни људи“.21)
Буњевци су тако постали значајан политички фактор, добивши
прилику да се државно-национално определе. Али, у држави која
је почивала на тези о једном „троплеменом“ српско-хрватско-сло
веначком народу Буњевцима је преостало да се политички и наци
онално сврставају у оквиру понуђене парадигме.
Године 1920. Буњевци су основали Буњевачко-шокачку стран
ку, коју је одликовала веома јака клерикална струја. Њено гласило
Невен, овако је писао: „Буњевци и Шокци су по пореклу-Босна,
Херцеговина, Далмација - и по наречју ближи Србима, а по вјери
Хрватима... Докле Срби и Хрвати не нађу пута, којим да се зближе,
дотле ми нећемо, да их нашим опредељивањем, још већма отуђи
мо“.22)

ИДЕНТИТЕТ И ПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ БУЊЕВАЦА У
КРАЉЕВИНИ СХС - ЈУГОСЛАВИЈИ
Само неколико година потом дошло је до поделе странке на
три струје: једну која је била просрпски оријентисана и наслоњена
на Радикалну странку - чинили су Земљодилци са својим гласилом
Бачванин, други су били, тада још, југословенски опредељени и
чинили тзв. центар са Блашком Рајићем на челу, који ће се касније
потпуно „похрватити“, а трећи су већ били експонирани Хрвати на
челу са Мирком Ивковићем Ивандекићем, Стипан Војнићем, Јо
сипом Вуковићем-Ђидом и другима. Иако су у почетку задржали
старо име странке, представљали су најобичнију Радићеву експо
зитуру у Бачкој, Банату, Барањи и Срему, а касније су и формално
постали саставни део ХСС.23)
21) „Како је Суботица ослобођена“, Југословенски дневник, бр. 278, 13. новембар 1932.
Према: Саша Марковић, Политички живот Буњеваца Војводине у Краљевини СХС-Ју
гославији 1918-1941, Буњевачки информативни центар, Суботица, 2010, стр. 24.
22) Невен, бр. 23, 30. Јануар 1920
23) Види: Др Саша Марковић, проф. др Александар Касаш, „Прилог проучавању буњевач
ког питања у контексту политичких прилика у Војводини у периоду 1918-1941. годи
не“, У: Етнолингвистичка и историјска истраживања о Буњевцима, (уредници проф.
др Мато Пижурица, мр Сузана Кујунџић Остојић), Матица српска, НИУ Буњевачки
информативни центар Суботица, Нови Сад, 2008, стр. 70.
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Своју подељеност Буњевци су показивали посебно пред избо
ре. Тако је Бачванин, гласило радикалског просрпског Земљодил
ца, писао: „Сложна браћо, Буњевци и Срби, у Слози нам је спас!
Нека је проклет Блашко Рајић, који хоће да нас завади! Доле са
издајицама рода нашега“.24) Одговорили су присталице Блашка Ра
јића у Суботичким новинама. Оптуживали су радикале и демокра
те да хоће велику Србију и да су Земљодилце, за које неће ни да
чују, основала српска господа. На крају текста стоји: „Католици на
окуп“.
Уз подршку Матице хрватске изашла је књига Петра Пекића
Повјест Хрвата у Војводини од најстаријих времена до 1929. го
дине. Ова књига, далеко од сваке науке, отворено пропагира хр
ватство на српској земљи са јасним геополитичким претензијама.
Историчар Никола Жутић истиче: „Хрватство је непознат на
родносни појам у данашњој Војводини све до тридесетих година
20 вијека. Банат, Бачка и Барања, као дио мађарске круновине, били
су шаролико народносно и вјерско подручје настањено Њемцима,
Србима, Мађарима, Словацима, Буњевцима, Шокцима, Русинима,
Румуњима, Јеврејима и другима. О Хрватима као посебној народ
ности или етничкој творевини нема ни помена у изворима и лите
ратури из друге половине XIX и почетка XX вијека. Буњевачки и
Шокачки српско-католички народносни елемент није ни у назнака
ма везивао своје етничко биће за хрватство пошто су пропагатoри
хрватства тек двадесетих година XX вијека почели говорити о хр
ватству Буњеваца и Шокаца. У изворима и литератури с краја 19 и
почетка 20 вијека Буњевци су се називали Власима (Србима), исти
цало се влашко поријекло Буњеваца. Хрватство Крашована-Кара
шована (Срба римокатолика око ријеке Караш) у Румунији ствара
ло се тек послије Другог свјетског рата. Вук Стефановић Караџић
у „рјечнику“ је записао да су Буњевци „Срби закона римског“. У
аустријским, односно угарским пописима становништва за Бачку
и Барању, у раздобљу од 1850. до 1910, помињу се народносне ка
тегорије Мађара, Њемаца, православних Срба, Срба римокатолика,
односно Буњеваца и Шокаца. Према аустријском попису становни
штва из 1850. године, Шокци и Буњевци сврстани су у народносновјерску категорију Срба римокатоличке вјере. (g. „Szerbek…minok
24)

Бачванин, бр. 10, 14. март 1923.
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a schokaczok vagy bunyevaczok, kik a romai katholikus…“)25) „Појава
хрватства у Барањи, Бачкој и Банату везана је за ватиканску пропа
гандну сентенцу „сви римокатолици Балкана-Хрвати“, утемељену
на Првом хрватском католичком састанку из 1900. године“. 26)
Хрватска сељачка странка је своју кампању заснивала на кроа
тизацији Буњеваца и Шокаца, а Влатко Мачек и ХСС је Војводину
видео као хрватски стратешки простор, чијим би „освајањем“ из
вршио „опкољавање“ Србије. „Ми ћемо их `умцигловати`.-говорио
је Мачек. Ево, на пример, Војводину смо посве освојили. Сада ра
димо да и остале крајеве идејно и политички...освојимо“.27)
Влатко Мачек је у аудијенцији код краља Александра 4. и 5.
јануар а 1929. године, тражио да се југословенска држава федера
лизује на седам суверених покрајина: Србија, Хрватска, Словенија,
Црна Гора, Војводина, БиХ, Македонија. Тражио је да се од „пре
чанских крајева“ образује држава под вођством Хрвата која би,
евентуално, била повезана са Србијом у некој „асоцијацији инте
реса“.28) Приликом сусрета са Ситоном Вотсоном, енглеским исто
ричарем и професором Лондонског универзитета, „пријатељем Ју
гославије“, који је такође „саветовао“ њену федерализацију на пет
федералних јединица (Словенија, Хрватска са Славонијом и Дал
мацијом, БиХ, Војводина, Србија са аутономијама Јужна Србија
(Македонија) и Црна Гора, Мачек је поновио свој концепт поднет
краљу: „Србија једно, а све земље са Хрватском које су раније при
падале Аустро-Угарској једно. Што се тиче Црне Горе то је ствар
Срба...Ову нашу полу ми ћемо уредити на федеративној бази“.29)
Федералистичко преуређење државе свој израз је нашло и у
тзв. Загребачким пунктацијама из 1932. године. Припремио их је
А. Трумбић, а потписали представници ХСС: В. Мачек, Ј. Преда
вец, Ј. Шутеј и СДС: Д. Бошковић, Д. Кецмановић, С. Косановић,
Х. Кризман, В. Вилдер, као и усташки идеолог Миле Будак. Ово
ће бити политика ХСС-а и Војвођанског фронта половином 30-их
25) Никола Жутић, Срби римокатолици такозвани Хрвати, Српска радикална странка, Бе
оград, 2006, стр. 175.
26) Исто, стр. 179.
27) Љубо Бобан, Мачек и политика Хрватске сељачке странке 1928-1941, Загреб, 1974,
стр. 404.
28) Љубо Бобан, нав. дело, стр. 218-219, Према: Момчило Суботић, Право на самоопреде
љење и југословенски експеримент. Прва, друга, трећа Југославија, Институт за поли
тичке студије, Београд, 2004, стр. 43, 45.
29) Исто
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година до формирања Бановине Хрватске. Овакву прохрватску и
отворено хрватску политику подржаваће и проводити и водећи бу
њевачки политичари.
Тако је поп Блашко Рајић, уредник Суботичких новина триде
сетих година, Мирко Ивковић Ивандекић и још неки међу самим
оснивачима буњевачке странке, стали на становиште о хрватском
идентитету Буњеваца. Обележавање 250-годишњице досељавања
Буњеваца у Бачку изведено је у организацији Мачекових приста
лица у хрватском сепаратистичком духу. Са друге стране, Буњевци
окупљени око Невена подржавају идеју југословенског интегра
лизма и унитаризма, подржава акцију Удружења Војвођана у Бео
граду које се супротставља аутономашкој политици `Војвођанског
фронта`, захтевајући да се потврди традиционална упућеност Вој
водине ка Београду, и Срба Војводине са Србијом.
Буњевци су и за време општинских избора 1936 били поли
тички разједињени; у време када су ХСС и `Војвођански фронт`
деловали заједно: `Фронт` је истицао засебност Војводине која ће
штитити интерес војвођанског села, а ХСС своју кампању засни
вао на кроатизацији Буњеваца и Шокаца, Буњевци су били између
југословенске, војвођанске и хрватске опције. Ова војвођанска оп
ција, објективно, и субјективно, ишла је на руку Хрватима.
Исто је било и после Споразума Цветковић-Мачек и стварања
Хрватске бановине. Невен је писао: „...Присвитли г. Блашко Рајић
је водио и велику депутацију код г. дра Влатка Мачека тражећи да
у споразум уђе и то да Суботица буде у Хрватској“.30) Критикујући
прихватање хрватског идентитета, истицао једа: „Буњевци су још
увек она национално несвисна маса, која не мисли о својој наци
оналној припадности. Хрвати су они који би се могли назвати
пробуђеним Буњевцима“.31)
Поводом 21-годишњице ослобођења Суботице Блашко Рајић
је јавно демонстрирао своје хрватство. Он је тада рекао да: „Сви
ми Буњевци останемо оно што смо увик били од када смо дошли
у ове крајеве: Хрвати-Буњевци у склопу данашње наше државе, а
у склопу бановине Хрватске“,32) чиме се отворено ставио у службу
30) „Нова Југославија“, Невен, бр. 30, 1. септембар 1939.
31) „Буњевци“, Невен, бр. 39, 10. новембар 1939.
32) Невен, бр. 40, 17. новембар 1939.
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заговарања римокатоличке основе хрватства, усвојене на Првом
католичком састанку 1900. године.
Ни уредник Невена, Јосо Шокчић, није одолео. Ево како је он
правдао прелазак на хрватство: „Разговарао сам са многим одлич
ним приставницима српског јавног мњиња. Већином нису станча
ри, већ објективни и угледни људи, интелектуалци, свеучилишни
професори. Њихово мишљење о буњевачком питању подудара се
овоме: Буњевци нису посебан народ. Они триба да се опредиле!
Свеједно за који народ. Буњевци су несумњиво Славени и стоје им
на расположењње три народа: триба да буду Хрвати, Словенци или
Срби“.33)
Међу Буњевцима српског националног опредељења нарочито
се истицала књижевница Мара Ђорђевић Малагурска. У публика
цији Буњевка о Буњевцима коју је приредила Малагурска између
осталог стоји и ово: „Ми не мрзимо Хрвате, али нећемо да будемо
Хрвати! Хоћемо да останемо што смо увик били: Буњевци...у бо
гатој Бачкој и напридној Војводини, јер ћемо само тако остати и
Буњевци, и богате газде на својој богатој земљи!“34) Оштро крити
кујући попа Блашка Рајића и учешће верских институција у кро
атизацији Буњеваца у брошури се наводи: „...Ако би се нама Бу
њевцима из наше национале прошлости ишчупало оно што смо
ми у заједници са Србима створили, онда бисмо скоро остали без
историје“.35)
На хрватске територијалне претензије према Војводини, након
споразума, реаговао је Српски културни клуб-одељење у Суботи
ци, на чијем је челу био историчар и радикалски првак професор
Алекса Ивић. Он је и раније указивао на сепаратистичку делатност
ХСС и тражио да се раздвоји српски корпус, убрајајући ту и Србе
католике, од хрватског корпуса. „Што пре успоставити народносну
(националну) границу између Срба и Хрвата, као што тачно по
стоји национална граница између Хрвата и Словенаца. Та граница
нам је што пре потребна да се спречи однарођивање нашег срп
ског католичког живља. То се однарођивање већ одавно спроводи
у Далмацији; у Босни и Херцеговини од окупације 1878 г; у Лици,
Славонији и Срему од укидања `Војне Границе`, а у Бачкој однаро
33) „Крај једне заблуде“, Невен бр. 41, 1. децембар 1939.
34) Буњевка о Буњевцима, уредила Мара Ђорђевић Малагурска, Суботица, 1941, стр. 6.
35) Исто, стр. 114.
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ђивање Буњеваца врши се сада, на очиглед свију...Срби свију вера
на окуп“.36)
Слично је писао Александар Мартиновић у брошури Истина
о Буњевцима и Шокцима, позивајући се на радове Доситеја, Ву
ка Караџића, Јована Цвијића, Јована Ердељановића, али и Павла
Шафарика, Имбре Игњатијевића Ткалца Ивана Ивањија и друге.
Указујући на језичко јединство, Мартиновић пише: „Као др Јован
Цвијић, тако и др Ердељановић, професор Универзитета у Београ
ду, заступа мишљење да су сви штокавци Срби, и стога Буњевце
и Шокце убраја у редове српског народа“.37) „Данас су Хрвати у
Буњевцима и Шокцима пронашли припаднике свог а народа, а
то није могао ни сам Анте Старчевић, главни представник вели
кохрватске идеје...Буњевци и Шокци пре рата, за време аустроу
гарске власти, нису ни знали за хрватско име. Они са Хрватима
нису имали никакве, ни духовне, ни културне везе“.38) „Поред свих
ових очигледних доказа да су они Срби, хрватска пропаганда, пот
помогнута католичком црквом, свом снагом настојава да Буњевце
похрвати, како би помоћу Буњеваца присвојила Бачку и Барању и
укључила их у склоп бановине Хрватске...Хрвати хоће да Србе ка
толичке вере, становнике тих земаља, похрвате, а после на основу
њиховог хрватства да затраже припојење њихове територије бано
вини Хрватској“.39)
Стварању нација на српском језичком простору по верској ли
нији умногоме је допринела југословенска држава, а доцније и ко
мунизам. Лазо М. Костић исправно закључује: „Да је остала Срби
ја, а не Југославија, сумње не може бити да би Буњевци и Шокци,
до тада национално неизграђени, чак неопредељени, постали Ср
би, као што би остали Срби и католици Боке и Дубровника, који
ма би се придружили многи Далматинци. Конкордат Ватикана са
Србијом из 1914. давао је чак и легитимацију највиших верских
кругова католичких за то“.40)

36) Алекса Ивић, „Српско-хрватски спор“, РОМС, М 17914, Нови Сад, 1937, Према: Са
ша Марковић, Политички живот Буњеваца Војводине у Краљевини СХС-Југославији
1918-1941. године, Буњевачки информативни центар, Суботица, 2010, стр. 84.
37) Александар Мартиновић, Истина о Буњевцима и Шокцима, Суботица, 1940.
38) Исто
39) Исто, стр. 85.
40) Лазо М. Костић, нав. дело, стр. 671.
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У ДРУГОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ БУЊЕВЦИ ПОД ТУЂИМ
(ХРВАТСКИМ) ИДЕНТИТЕТОМ
Комунистичка власт фаворизовала је кроатизацију Буњеваца
и Шокаца. Настојала је да им усади хрватску националну свест и
успела да преполови ову етничку групу. То је била политика југо
словенског партијског и државног врха - с Титом на челу, или још
прецизније – Титова политика. Наставак Мачекове ХСС-овске по
литике негирања Буњеваца и њихово претварање у Хрвате. Отуда
је у социјалистичком периоду мало писано о Буњевцима и Шокци
ма, а и што је писано ишло је у прилог Хрватима.
О разлозима драматичне кроатизације Буњеваца и Шокаца, ко
ју је иницирао Јосип Броз, а спроводили покрајински органи, по
литиколог Драго Његован пише: „Буњевци су као и Шокци морали
постати Хрвати, јер су власти полазиле од аксиома да „буњевач
ке и шокачке народности не постоје“. Стога више власти, покра
јинске, наређују нижим властима, окружним, среским, градским
и месним, да Буњевце и Шокце третирају као Хрвате „без обзира
на њихову изјаву“. Наређује се да се и у будућности Буњевци и
Шокци морају сматрати Хрватима. О томе сведоче документа које
објављујемо у овом раду...Шта је био циљ насилне хрватизације
Буњеваца и Шокаца у Војводини непосредно по завршетку Дру
гог светског рата? Ова насилна хрватизација Буњеваца и Шокаца
имала је циљ да повећа број Хрвата у војвођанским областима (под
њима поред Баната, Бачке и Барање-и Срем), како би се за Хрват
ску у односу на Србију избориле што повољније границе. Тзв. Ђи
ласова комисија...користила је бројно стање Срба и Хрвата у по
граничним подручјима, којима су претходно насилно приписани
Буњевци и Шокци, као аргумент код одређивања српско-хрватске
границе“41). У Брозову реторику о републичким границама као „ли
нијама у мермеру“ које спајају, а не раздвајају југословенске наро
де, изгледа, поверовали су само српски политичари.
41) Драго Његован, „Документи о насилној хрватизацији Буњеваца и Шокаца у Војводи
ни после Другог светског рата“, У: Етнолингвистичка и историјска истраживања о
Буњевцима, (уредници проф. др Мато Пижурица, мр Сузана Кујунџић Остојић), Буње
вачки информативни центар Суботица, Нови Сад, 2008, стр. 105; На челу Комисије за
границе, испред Политбироа ЦК КПЈ био је Милован Ђилас, а њени чланови Милен
тије Поповић, Вицко Крстуловић, Јован Веселинов и Јерко Златарић. Види: Момчило
Суботић, Право на самоопредељење и југословенски експеримент. Прва, друга, трећа
Југославија, Институт за политичке студије, Београд, 2004, стр. 92.
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Његован даље наводи: „На основу лажних података о бројном
односу Срба и Хрвата, Барања је изузета из Војводине, односно
Србије, и додељена Хрватској. Такође, да би се српски делови за
падног Срема (Вуковар и околина) доделили Хрватској, најпре је
Илочки срез подељен на источни и западни део, те је, на основу
хрватске већине у западном делу среза, град Илок додељен Хрват
ској. Без обзира на српску већину у Вуковарском срезу, с обзиром
на то да је он био западно од Илока, и цео Вуковарски срез је до
дељен Хрватској.
Последице насилне хрватизације Буњеваца и Шокаца у Вој
водини после Другог светског рата, коју су комунистичке власти
спровеле помоћу полиције при органима народне власти у Војво
дини, биле су позитивне за Хрвате и Хрватску, а негативне за Бу
њевце, Шокце и Србе у војвођанским областима и за Србију. У
Србији се то, нажалост, видело тек при распаду федеративне Југо
славије, када су привремене републичке границе постале државне
на основу арбитраже Бадинтерове комисије.“42) Органи тзв. народ
не власти урадили су оно што је д њих тражено: „Буњеваца и Шо
каца у Војводини, бар на папиру, више није било. Они су, бар на
папиру, постали Хрвати. Али, ти папири су имали снагу уредбе,
законску снагу. Ти папири су многе поколебали и уписали у Хрва
те“. 43) Ово су документи, преузети из наведеног чланка Драга Ње
гована, који сведоче о насилној хрватизацији Буњеваца и Шокаца
од стране Броза и његове комунистичке власти:

42) Драго Његован, нав. дело, стр. 105-106.
43) Исто, стр. 110.

- 83 -

Момчило Суботић

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ПРОЦЕСУ ...

- 84 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2011 год. (XXIII) X vol=27

- 85 -

стр: 67-93.

Момчило Суботић

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ПРОЦЕСУ ...

Хрватизација Буњеваца је вршена у науци, култури и просве
ти. У загребачкој Енциклопедији Југославије у одредници „Бу
њевци”, стоји низ произвољних и неаргументованих навода о на
силном „посрбљивању” Буњеваца у Краљевини Југославији. О
њиховој систематској и насилној асимилацији у Хрвате у режији
Јосипа Броза, у Енциклопедији Југославије (под контролом главог
цензора Мирослава Крлеже), наравно, нема ни речи.44)

БУЊЕВЦИ СУ СЕ ОДРЖАЛИ САМО У СРБИЈИ.
Само је у Србији Буњевцима уставно призната национална по
себност. То није учинила ни Хрватска ни Мађарска. Буњевци су у
Србији добили атрибут националне мањине. Они нису бележени
у пописима становништва све до 1991. године, него су – они који
су инсистирали да се тако изјасне – сврставани у рубрику „Оста
ли“. Многи од њих су се изјашњавали као Хрвати, знатан број као
неопредељени или као „Југословени“, а веома мало као Срби. И
након нестанка Југославије, Буњевци су опет су на мети Хрвата,
како оних из хрватске државе, тако и њених политичких експоне
ната у Војводини.
Сами Буњевци поделили су се на Буњевце и Буњевце –Хрва
те, што је забележено у пописима 1991 и 2002 године, када је у
пописном листу уведена и категорија „Буњевац“. Тако се бивша
министарка пољопривреде Ивана Дулић Марковић изјашњава и
као Буњевка и као Хрватица, а Оливер Дулић такође говори о Бу
њевцима као о Хрватима Буњевцима. С друге стране, из Хрватске,
с највишег места-из владе –председник Иво Санадер протестује
код Тадића и Коштунице због признавања Буњеваца као посебног
народа, јер је то, наводно, удар на хрватски национални корпус у
Војводини. Петар Кунтић, политички првак Демократског савеза
Хрвата Војводине „оптужио је Буњевце и Републику Србију да вр
ши вештачку поделу Хрвата на Хрвате и Буњевце, а у циљу асими
44) „Буњевци“, Енциклопедија Југославије, Југословенски лексикографски завод, Загреб,
1956, Свеучилишни професори из Загреба др Васо Богданов, Стјепан Павичић и Јосип
Хам обрадили су одредницу о Буњевцима и у литератури уопште не помињу капитално
дело др Јована Ердељановића, нити Мару Ђорђевић Малагурску, нити било шта што
говори о српској националној свести код Буњеваца, као ни учешће Буњеваца у обнови
Српске Војводине 1918. године.
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лације Хрвата у Буњевце”.Том приликом је додао: „ако су Буњевци
Хрвати у свим земљама у региону, онда су то и у Србији”.45)
Председник ИО бивше Буњевачко-шокачке странке Никола
Бабић каже да се на Буњевце и даље врши притисак, и политички
и верски и практично, агресија на националну самобитност. „До
зволили смо себи да будемо подељени и да заборавимо сопствено
и име прадедова и погазили смо аманет који су нам оставили да
будемо своји људи. То нам више није потребно јер ово није 1945.,
када смо једним декретом Титовог изасланика морали бити тре
тирани као Хрвати”.46) Данас више не постоји Буњевачко шокач
ка странка, разбијен је Буњевачки национални савет; министар за
људска и мањинска права Светозар Чиплић поставио је привреме
ни; постоји Буњевачка странка Војводине Бранка Францишковића;
од фебруара 2008. године на сцени је Хрватска буњевачко-шокач
ка странка-чији је председник Блашко Темуновић, која је поста
ла позната по захтеву да се у Беогаду постави споменик Стјепану
Радићу. То само по себи говори какав став ова странка има према
буњевачком националном идентитету.
Док Срби и њихове државне научне и образовне институци
је (САНУ, Матица српска) подржавају борбу Буњеваца да сачува
ју и искажу своју самобитност, па и да стандардизују буњевачки
језик и писмо, што научно, ипак, није утемељено, Хрвати удара
ју на аутохтоност Буњеваца. То чини нико други него Председник
завода за културу војвођанских Хрвата, Дујо Руње, позвавши се
на Повељу Европског парламента о „регионалним и мањинским
језицима”, према којој „нигде нема буњевачког језика”. Том при
ликом, Дујо Руње је изјавио како се овај говор „користи само још
на неколико бачких салаша”. Кад би Руње знао да се и хрватским
језиком (кајкавски) говори само у неколико загорских клети, а да
је званични хрватски језик у ствари- српски, као што је и буње
вачки –српски, био би свакако мање разметљив. Супротставио му
се Мирко Бајић, буњевачки посланик у покрајинском парламенту,
наводећи да „Буњевачки језик користи више од 20 000 људи” и да
„Буњевци нису Хрвати”, а реаг овала је и главна уредница Буњевач
ких новина Весна Видаковић, бранећи се од оптужби како су „Бу
45) Види: Душан Ковачев, „Буњевци неће путовницу“, интернет издање Буњевачке
политичке странке, 1. март 2010.
46) Душан Ковачев, исто
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њевци ударна песница Милошевићевог режима”; да је „Буњевце
створио Милошевић“.
Није наодмет видети и Лексикон подунавских Хрвата, чији је
уредник Томислав Жигманов, онај исти који тврди да „Србија од
конца 80-их година 20 столјећа активно ради на умјетној подјели
Хрвата у Војводини тако што од субетничких елемената хрватско
га народа, прије свега Буњеваца, производи засебан народ, чији је
пак основни идеологијски темељ антихрватство.”47) У Лексикону
се види „којим Буњевцима је стало да буду Хрвати“.
Матица српска, као једна од кључних и најстарија национална
институција у Срба, појавила се као организатор научног скупа о
буњевачком језику, одржаног 25. октобра 2008. године у Суботици,
с намером да помогне једном малом народу да стекне сопствени
национални идентитет. То је потврдио први човек Матице српске
академик Чедомир Попов у поздравној речи на научном скупу о
Буњевцима. Он је том приликом рекао: „Буњевци су по мишљењу
Матице српске мала нација која блиско сарађује са Матицом у тра
гању за својом културом, језиком и историјом“. Рекао је још да су
„Буњевци нација у овој покрајини, а и шире од тога, која је можда
доживљавала највише неправди на овом терену, највише пута била
оспоравана, највише пута довођена у питање и око чије припадно
сти су се водили најоштрији политички спорови: Данас је буњевач
ка нација на најбољем путу да коначно заокружи своје национално
биће и да се на тај начин укључи у општи процес глобализације
света као самостални субјект“.48)
Учествујући у научној расправи академик Попов је још нагла
сио да су Буњевци са „великим трудом обновили све атрибуте који
по међународном и домаћем праву одређују националну мањину:
језик, културу, историјску баштину, народне обичаје“.49) Попов је
подсетио да је још од Ренана, затим Фредерика Барта и његовог де
ла Етничке групе и границе „прихваћено правило да је субјективно
осећање припадности изузетно важан фактор националног иден
47) Види: Новости, бр. 527, 23. 1. 2010, стр. 5
48) Академик Чедомир Попов – поздравне речи, У: Етнолингвистичка и историјска ис
траживања о Буњевцима, (уредници проф. др Мато Пижурица, мр Сузана Кујунџић
Остојић), Матица српска, Буњевачки информативни центар Суботица, Нови Сад, 2008.
49) Чедомир Попов, „Мали народи у процесу глобализације-пример Буњеваца“, У: Етнин
гвистичка и историјска истраживања о Буњевцима, (уредници проф. др Мато Пижу
рица, мр Сузана Кујунџић Остојић), Матица српска, Буњевачки информативни центар
Суботица, Нови Сад, 2008, стр. 11.
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титета“.50) Он даље указује да је на основу Речника бачких Буње
ваца који су крајем 80-их година прошлог века припремили Марко
Пејић и Грго Бачлија, буњевачки језик прихваћен као стандардни
језик, те да се може рећи да је дошло до „успостављања етноисто
ријског и језичког идентитета Буњеваца и њиховог односа према
српском и хрватском суседству“.51)
Буњевачки језик је српски. Снежана Вукманов Шимоков из
Суботице, Буњевка српског идентитета, нам саопштава да ниједан
од аутора поменутог Речника није лингвиста по професији, те да
Матица српска, која је издавач овог речника, припрема и његово
друго издање, и истиче да је Матица српска у едицији Српски го
вори у Војводини (прва свеска изашла 2000, а последња 10 година
касније) „изоставила икавицу као дијалект српског језика и тим
чином ударила на интегритет српског језика: За чији рачун?“52)
Ауторка је свој рад о етнојезичким и политичким приликама у
Суботици, написала у облику интервјуа са једним од наших најпо
знатијих филолога Петром Милосављевићем. На питање о буње
вачком језику, професор Милосављевић је овако одговорио.
„А сад да нешто кажем и о језику којим говоре Буњевци. То
је икавски дијалекат српског језика, који се од екавског и ијекав
ског разликује по рефлексу старог јата. На нашем научном Скупу53)
имали смо важан реферат о икавици проф. Николе Рамића, који
је Србин, рођени икавац, рођен у околини Купреса, а истакнути
универзитетски професор, стручњак баш за икавицу. Као етничка
група српског језика, Буњевци имају и сасвим конкретан индиви
дуалитет у разним културним вредностима, па и у језичким карак
теристикама. Али тај индивидуалитет је такав да се не може гово
рити о буњевачком језику који би био посебан национални језик у
оном смислу како су посебни језици чешки и словачки, пољски и
руски, словеначки и српски“.54)
50) Исто, стр. 17.
51) Драгољуб Петровић, „Бачки Буњевци у светлости етноисторијских и лингвистичких
чињеница“, У: О Буњевцима, Суботица, 7-9 децембра 2006, стр. 115, Према: Чедомир
Попов, нав. дело, стр. 15-16.
52) Снежана Вукманов Шимоков, „Суботица-данашњи Дубровник (Буњевачки „језик“-из
међу србистике, кроатистике и сербокроатистике)“, У: Љетопис Матице српске у Ду
бровнику I, (уредио Момчило Суботић), Београд 2010, стр. 33.
53) Реч је о међународном научном скупу Српско питање и србистика, одржаном у Новом
Саду 23. и 24. новембра 2007. године, чији резултати су публиковани у три зборника
радова.
54) Снежана Вукманов Шимоков, исто, стр. 34.
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Снежана Вукманов Шимоков констатује ово: „Матица српска
ће кад-тад морати да објасни зашто ради на буњевачком „језику“.
Зашто до 1990 године и зашто опет? Прича о чувању Буњеваца као
посебног народа пада у воду. У Суботици има око 17000 Хрвата и
око 17000 Буњеваца. Ускоро ће бити 34000 Хрвата. Римокатоличка
црква навелико ради свој посао асимилације Буњеваца у Хрвате!
Срби поново не примећују да воде погрешну политику. Зашто нису
млађи икавски дијалекат прогласили за један од изговора српскога
језика? Хрватски лингвисти су прогласили млађи икавски дијале
кат за свој!) А могли су то и сада да ураде! И тиме да се врате свом
изворном, вуковском програму.
Матица српска директно ради на пројекту који ће сутра би
ти погодан само за Хрвате који су прогласили икавицу за део хр
ватскога народног језика. Када спроведу асимилацију Буњеваца,
Хрвати ће с правом рећи: Шта се ви Срби буните, па сами сте се
бавили буњевачким (читај: хрватским) засебно од српског и то са
највећим научницима и институцијама. Добар пример је и овај: Не
ки Буњевци у Мађарској су тражили, по српском моделу, да их и
тамо прогласе посебном националном мањином. Мађарска влада
се консултовала са својом академијом и јасно објавила да Мађар
ска третира Буњевце као део хрватскога народа. Прича се заврши
ла. Код нас је питање времена када ће иначе нестабилни корпус
Буњеваца да се потпуно окрене Хрватима. Нико други за то неће
бити крив осим нас Срба.
Матица српска сигурно може да настави сарадњу са Буњевци
ма и њиховим институцијама и да одржава здраве односе са истим
и тако прави пројекте који ће обогатити србистику. Међутим,
остваривањем пројекта који служи буњевачком језику, догодиће
се (поново!) велеиздаја српске филологије у Матици српској“. 55)
Бојан Радић, филолог из Суботице, указује на следеће језичке
и животне парадоксе у свом граду. „Можда више него другде у Ср
бији, у Суботици се тренутно најтеже може пред светом објаснити
проблематика и сложеност једног језика са два писма и три изго
вора, који користе припадници три вере и четири нације. Налази
мо се у шизофреној ситуац
 ији. „преводимо“ са свога на свој језик,
раздвајамо децу у школама према језицима између којих они не
виде разлику.
55)

Снежана Вукманов Шимоков, нав. дело, стр. 35.
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Хаотично стање настало после српскохрватског/хрватскосрп
ског језичког раскола веома добро се осликава у појединим субо
тичким школама: постоје одељења српског и хрватског језика, а
ради се и на увођењу буњевачког језика. Наравно, све националне
заједнице у Србији имају право на неговање матерњег језика. Ме
ђутим, у научном смислу, јасно је да се догађа растакање једног
језика. Добар пример је ако поредимо све ове језике са мађарским.
Тек се ту уочавају дистинктивна обележја“.56)
Momcilo Subotic
NATIONAL IDENTITY IN THE PROCESS
OF GLOBALIZATION
– A CASE OF BUNJEVCI –
Summary
There is lots of literature regarding Bunjevci in Backa.
Majority of the literature was written before and during
first Yugoslavia and after the break up of Yugoslav state at
the end of 20th century. Least of the literature on Bunjevci
was written during Tito’s socialist Yugoslavia. Not only
Bunjevci writers wrote on the Bunjevcis, but also Hungar
ian, German and other foreign authors, including some
Serbian writers and politicians, and after establishment
of fist Yugoslav state some Croatian writers, too. Special
attention to the Bunjevci was granted after the break up of
Yugoslav state in period from 1991 to 1995 and sine 1991
they were recognized as national minority in Serbia for the
first time. They were granted possibility to foster their cul
tural heritage, history, folklore, tradition and language.
Since then various works, books, articles and collections
of research papers on identity of the Bunjevci. The trait of
a nation the Bunjevci were granted only in Serbia, not in
Croatia and Hungary where this ethnic group also lives.
In contrast to European ethno-linguistic model of forming
nations, in Balkan “religion used to be a watershed” of
national differentiation, so that nowadays, just like it used
to be the case before, the identity of the Bunjevci has been
imperiled and claimed by Croats, in real danger to disap
pear and become a part of Croatian identity, as it was the
case with catholic Serbs in Dubrovnik, Dalmatia and Bos
nia and Herzegovina.
56) Бојан Радић, „Обнова србистике у Суботици“, У: Српско питање и србистика I, (уре
дили Петар Милосављевић и Момчило Суботић), Бачка Паланка-Ваљево 2007, стр.
505-506.
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