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Момчило Суботић*

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ПРОЦЕСУ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ**

-при мер Бу ње ва ца-
Са же так

О бач ким Бу њев ци ма на пи са на је по при лич на ли те ра
ту ра, углав ном пре и у то ку пр ве Ју го сла ви је, а за тим 
на кон рас па да ју го сло вен ске др жа ве кра јем XX ве ка, 
а нај ма ње то ком Ти то ве со ци ја ли стич ке Ју го сла ви
је. О Бу њев ци ма су пи са ли ка ко са ми бу ње вач ки пи сци, 
али и стра ни, ма ђар ски, не мач ки и дру ги ауто ри, као и 
срп ски пи сци и по ли ти ча ри, а ства ра њем пр ве ју го сло
вен ске др жа ве и хр ват ски ауто ри. На ро чи ту па жња 
Бу њев ци ма по све ће на је на кон рас па да ју го сло вен ске 
др жа ве 19911995, јер су они та да, од 1991, пр ви пут 
при зна ти као на ци о нал на ма њи на у Ср би ји. До би ли су 
мо гућ ност да не гу ју сво ју кул тур ну ба шти ну, исто ри
ју, фол клор, тра ди ци ју, је зик. И та да су иза шла број
на де ла, књи ге, члан ци, збор ни ци ра до ва ко ји се ба ве 
пи та њем бу ње вач ког иден ти те та. Свој ство на ро да 
Бу њев ци су до би ли са мо у Ср би ји, не и у Хр ват ској и 
Ма ђар ској у ко ји ма та ко ђе жи ви ова ет нич ка гру па.
За раз ли ку од европ ског ет но је зич ког мо де ла фор ми ра
ња на ци ја, на Бал ка ну је „ре ли ги ја би ла во до дел ни ца“ 
на ци о нал ног раз ли ко ва ња, па је бу ње вач ки иден ти тет 
да нас, као и у ра ни јем пе ри о ду, угро жен и сво ја тан 
од Хр ва та, у ре ал ној опа сно сти да не ста не и по ста
не део хр ват ског иден ти те та, као што су по ста ли 

* Виши научни саредник, Ин сти ту т за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о-

гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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ка то лич ки Ср би Ду бров ни ка, Дал ма ци је, Бо сне и Хер
це го ви не. 
Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти тет, Бу њев ци, Шок
ци, Иван Ан ту но вић, стра ни пи сци о срп ству Бу ње ва
ца, Бла шко Ра јић, „Хр ва ти Бу њев ци“, Бу ње вач кошо
кач ка стран ка, бу ње вач ки „је зик“, Бу ње вач ки на ци о
нал ни са вет, Вој во ди на

БУ ЊЕВ ЦИ У БАЈ СКОМ ТРО У ГЛУ

Vе ко ви ма су Бу ње ва ци жи ве ли на са ла ши ма из ме ђу Сом бо ра, 
Ба је и Су бо ти це, а вре ме ном су по че ли да на се ља ва ју ове гра-

до ве. Њи хо ва основ на де лат ност би ла је по љо при вре да. Све до 
два де се тог ве ка, на мен та ли тет ве ћи не Бу ње ва ца ни је пре суд но 
ути ца ло гра ђан ско дру штво, ни ин те ли ген ци ју ду го ни су има ли, 
сем не што цр кве них љу ди.

Тек кра јем ХХ ве ка, Бу њев ци су у Ср би ји (не у Хр ват ској и 
Ма ђар ској), ко нач но до би ли сло бо ду ко јом су оства ри ли ста тус на-
ци је. За иден ти тет и по себ ност Бу ње ва ца, од на ро чи те ва жно сти 
је био и остао њи хов аутен тич ни же те лач ки скуп, „Ду жи јан ца“. У 
до ба фор ми ра ња иден ти те та овог на ро да, „Ду жи јан ца“ је на пре-
до ва ла и од при ват ног же те лач ког оби ча ја по ста ла нај пре ло кал на 
кул тур на ма ни фе ста ци ја, да би, нај зад, по ста ла трај ни до при нос 
кул ту ри бу ње вач ког ма тич ног гра да, Су бо ти це.1)

Се ди ште Бу ње вач ке ма ти це и Бу ње вач ког на ци о нал ног са ве та 
је у Су бо ти ци. Као и Што Бу ње вач ких но ви на и но вин ско – из да-
вач ке ку ће Бу ње вач ки ин фор ма тив ни цен тар, ко јим би тре ба ло да 
ру ко во ди де мо крат ски иза бра ни Бу ње вач ки на ци о нал ни са вет. То 
би, да кле, би ли  ор га ни Бу ње вач ке на ци о нал не ма њи не.

Бу њев ци, да кле, жи ве у Бач кој, где их је пре ма по пи су из 2002. 
го ди не би ло 20.012, од то га бро ја нај ви ше у „пре сто ној“ Су бо ти ци 
16.688, за тим у Сом бо ру 2.370, те у Но вом Са ду 260. Го то во по ло-
ви на бач ких Бу ње ва ца на кон Дру гог свет ског ра та по ста ли су Хр-
ва ти (око 20.000), по на ло гу Јо си па Бро за и ко му ни стич ке вр ху шке. 
Сма тра се да је на те ри то ри ји Ма ђар ске по сле Три ја нон ског уго-
во ра о раз гра ни че њу са Кра ље ви ном СХС 1920. го ди не би ло око 
100.000 Бу ње ва ца, а да нас је оста ло не ко ли ко хи ља да при пад ни ка 
1) Види: Душан Ковачев, „Буњевци неће путовницу“, интернет издање Буњевачке 

политичке странке, 1. март 2010.



стр: 6793.

- 69 -

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

у тро у глу Ба ја-Кач мар-Га ре 2) Ве ћи на је ма ђа ри зо ва на. У Кра ље ви-
ни СХС 1921. го ди не би ло је 44.999 Бу ње ва ца, а 1971. у со ци ја ли-
стич кој Ју го сла ви ји 14.892 ли ца. 

У скла ду са За ко ном о на ци о нал ним ма њи на ма (2003) Бу њев-
ци су осно ва ли свој Бу ње вач ки на ци о нал ни са вет (БНС), што је 
раз бе сне ло Хр ва те из Де мо крат ског са ве за Хр ва та Вој во ди не, ко ји 
Бу њев це на сто је си лом пре ве сти у хр ват ски на ци о нал ни кор пус. 
Ви ше од јед ног ве ка овај на род је у по тра зи за сво јим на ци о нал ним 
иден ти те том. 

СТРА НИ ПИ СЦИ СВЕ ДО ЧЕ О СРП СТВУ БУ ЊЕ ВА ЦА

Од свог на се ља ва ња у Бач ку у вре ме Беч ког ра та, пре ци зни је, 
1686, па све до ства ра ња пр ве ју го сло вен ске др жа ве, Бу њев ци су 
се бе у је зич ком, на род но сном и сва ком дру гом по гле ду по и сто ве-
ћи ва ли са Ср би ма са ко ји ма су жи ве ли. Исто та ко сви зна чај ни ји 
стра ни пи сци сма тра ли су их ка то лич ким Ср би ма. Тек у ју го сло-
вен ској др жа ви под ути ца јем хр ват ске про па ган де и де ло ва ња ка-
то лич ког кле ра, за по чи ње ду го трај ни про цес њи хо ве хр ва ти за ци је. 

Ла зо М. Ко стић у свом спи су Срп ска Вој во ди на и ње не ма
њи не, на во ди Бу њев це и Шок це као две бли ске ет нич ке гру пе и 
да је пре ци зну ма пу њи хо вог раз ме шта ја у Бач кој, у ма ђар ском и 
срп ском де лу. Та да је би ло у Бач кој око пет хи ља да Бу ње ва ца.Ко-
стић на во ди да је Шо ка ца по ло ви ном XIX ве ка би ло мно го ви ше: 
це ла ка то лич ка Сла во ни ја се зва ла Шо ка ди ја. И да нас још по не ки 
Сла во нац ка то лич ке ве ре за се бе ка же да је Шо кац. Ово мо же да 
по твр ди и аутор овог члан ка јер је жи вео ме ђу ка то ли ци ма ко ји су 
се на зи ва ли Шок ци ма, а име Хр ват је за њих би ло не што да ле ко и 
ма ње бли ско.3) 
2) Ви ди: Ду шан Ко ва чев, „Бу њев ци не ће пу тов ни цу“, ин тер нет из да ње Бу ње вач ке по ли-

тич ке стран ке, 1. март 2010.
3) У раз го во ру са Влат ком Ма че ком Ан те Ци ли га је за бе ле жио, да је Ма чек за бо сан ске 

ка то ли ке ре као: „Да, да бо сан ски ка то ли ци до би ли су хр ват ску на ци о нал ну сви јест тек 
у де ве де се тим го ди на про шлог ви је ка, а Сла вон ци при хва ти ли су пот пу но хр ват ску 
на ци о нал ну сви јест пар де це ни ја при је бо сан ских ка то ли ка, слич но и Дал ма тин ци тек 
су при кра ју про шлог сто ље ћа до би ли из гра ђе ну хр ват ску сви јест“. Пре ма: Ан те Ци ли-
га, „Бил тен“ за 1969. го ди ну. Исто све до чи и Ан тун Ра дић: „Ла ко вам је да нас го во рит 
мој го спо ди не! Али да сте ви још при је 20 го ди на до шли та мо да ље у Хр ват ску, нпр. у 
Вин ков це, па да сте ре кли да сте Хр ват и да су они љу ди та мо Хр ва ти- ви би сте срет ни 
би ли кад би вам се сав сви јет сми јао, јер би сте ла ко би ли до би ли и ба ти на. Али ни је 
та ко би ло са мо ме ђу го спо дом, не го још ви ше ме ђу се ља ци ма: и то су би ли „Рас ци“ 
и „Шок ци“- а Хр ва ти ма ка ко вим ни тра га...на у ка Ан те Стар че ви ћа она је од не свје сне 
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Да је то та ко по твр ђу је и ста ти сти ка Угар ске од Алек се Фе ње-
ша, за 1848. го ди ну. Сто ји да је у Хр ват ској и Сла во ни ји та да би-
ло укуп но ли ца 1,605.730, од че га Хр ва та 777,880 (48%), Шо ка ца 
297.747 (19%), Ср ба од но сно Ра ца 504.179 (32%) И у не ким де ло-
ви ма Бо сне ка то ли ке на зи ва ју Шок ци ма. С дру ге стра не, у се вер-
ној Дал ма ци ји Ср би на зи ва ју ка то ли ке Бу њев ци ма, а Ср би из Бо ке 
ка то ли ке зо ву Ла ти ни ма.

Не тре ба мно го па ме ти, па Бу њев це и Шок це ви де ти као Ср-
бе ка то ли ке, јер у ет но је зич ком сми слу они дру го не мо гу би ти.. 
Они су од аустриј ских вла сти на зи ва ни ис кљу чи во као „Ра ци ка-
то ли ци“, би ло у не мач ком или ла тин ском је зи ку. О то ме све до чи 
Алек са Ивић у књи зи Исто ри ја Ср ба у Угар ској до 16904). Та ко ђе 
и Бач ки Шва ба др Па ул Флеш у књи зи Злат на Бач ка, 1953, где, из-
ме ђу оста лог, пи ше, да су се Бу њев ци до се ли ли у Бач ку 1687. као 
„ка то лич ки Ср би“.5) Исто ри чар Ду шан По по вић та ко ђе Бу њев це 
пре во ди као - „ка то лич ки Ср би“.6) 

Сви ет но гра фи и аустриј ски и ма ђар ски сма тра ју Бу њев це и 
Шок це ка то лич ким Ср би ма. Ко стић при то ме ука зу је на беч ке ет-
но гра фе Чер ни га и Фи ке ра, ма ђар ске Хун фал ви ја, Ке ле ти ја и Шви-
ке ра. Нај при зна ти ји њи хов ет но граф Хун фал ви ка же де је око 1870. 
би ло у це лој Угар ској (тј. са Хр ват ском и Сла во ни јом) „Ср бо хр ва-
та“ 2,405.700, од че га от па да „на пра ви срп ски на род“ 942.923 грч-
ко-ис точ них и око 70 хи ља да ка то лич ких Ср ба (Шо ка ца и Бу ње ва-
ца), да кле укуп но 1,012.923. Та ко из реч но сто ји код Хун фал ви ја.7)

Не мац Грин холд, опи су ју ћи свој пут у Срем 1847, у ча со пи-
су „Ино стран ство“, по ми ње и Сом бор: „Сло бод ни кра љев ски град 
Сом бор на ста њен је нај ве ћим де лом од Ра ца ка то лич ке и пра во-
слав не ре ли ги је, бро ји 25.000 ста нов ни ка“.8) 

Лу бор Ни дер ле, че шки ет но граф у сво јој књи зи о Сло вен ској 
ра си (1911), на стра ни 171, пи ше: „Ве ра је јед но од глав них зна-
ме ња за ди фе рен ци ра ње Хр ва та од Ср ба: Хр ва ти су ка то ли ци, Ср-

ма се ство ри ла Хр ва те! Та ко је мој го спо ди не, а ла ко ва ма да нас го во ри ти“. Пре ма: Ан-
тун Ра дић, Дом од 10. 11. 1904.

4) Алек са Ивић, Исто ри ја Ср ба у Угар ској од па да Сме де ре ва до Ве ли ке Се о бе, За греб, 
1914, стр. 270. 

5) Ла зо М. Ко стић, Срп ска на ци о нал на тра ди ци ја, део: „Срп ска Вој во ди на и ње не ма њи-
не - де мо граф ско-ет но граф ска сту ди ја“, ЗИПС СРС, Бе о град 2000, стр. 667. 

6) Ду шан Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни I, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1990, стр. 108.
7) Л. М. Ко стић, исто, стр. 667.
8) Исто, стр. 668.
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би пра во слав ни и му сли ма ни. Ипак ово обе леж је ни је ап со лут но... 
Има број них ка то ли ка ко ји се сма тра ју Ср би ма и ко је Ср би 
сма тра ју сво ји ма. То су нпр. ка то ли ци Ду бров ни ка и Бо ке Ко тор-
ске; или Шок ци, Бу њев ци и Кра шо ва ни Ма ђар ске“.9)

Не мач ки пу бли цист Ал брехт Вирт ка же у сво јој ве ли кој сту-
ди ји о Бал ка ну 1914, на стра ни 273: „У Ма ђар ској се ка то лич ки 
Ср би на зи ва ју Бу њев ци и Шок ци“.10)

Ен гле ски ге о граф и по ли ти чар Ар тур Еванс одр жао је пре да-
ва ње на Кра љев ском ге о граф ском дру штву Лон до на о Сло ве ни ма 
Ја дра на 1916. го ди не, и том при ли ком ре као: „У Су бо ти ци и ње ној 
око ли ни има око 70 хи ља да Ср ба ка то ли ка (Бу ње ва ца), ко ји су до-
шли та мо из Хер це го ви не“. Ма ло пред тим ка же да се „у Су бо ти ци 
на ла зе око 63 хи ља де Ср ба на 94 хи ља де ста нов ни ка“. 11)

ИВАН ИВА НИЋ О БУ ЊЕВ ЦИ МА КАО СР БИ МА  
И ЊИ ХО ВОМ РО ДО НА ЧЕЛ НИ КУ БИ СКУ ПУ  

ИВА НУ АН ТУ НО ВИ ЋУ

Кул тур на, дру штве но-по ли тич ка и ет нич ка афир ма ци ја Бу ње-
ва ца за сни ва се на ства ра ла штву ро до на чел ни ка бу ње вач ког по кре-
та би ску па Ива на Ан ту но ви ћа, а за тим ње го вих след бе ни ка Ам бро-
зи ја Шар че ви ћа, Па је Ку јун џи ћа, Ми ја Ман ди ћа и Бла шка Ра ји ћа. 
Под стал ним про це сом ма ђа ри за ци је, они су љу бо мор но чу ва ли 
и из гра ђи ва ли свој ет но је зич ки, па и вер ски иден ти тет. Свој је зик 
Бу њев ци су ве ко ви ма на зи ва ли рац ки. О то ме има мо све до чан ство 
би ску па Ива на Ан ту но ви ћа. У сво јој рас пра ви О Бу њев цих и Шок-
цих, он ка же: „У оно вре ме ка да сам у Ал ма шу жуп ни ком био, где 
је реч Бож ја у три је зи ка на ве шта ва на би ла, те се на јед ној над про-
по ве да о ни цом сто је ћој та бли озна ча вао је зик. На овој бу ње вач кој 
би ја ше ве ли ки ми пи сме ни исписано`рацки`, што се ни је до па да ло 
та да шњем кне зу, ина че ве о ма по ште ну и бо га ту му жу, Ан дри ји Ја-
ги ћу, па ме умо лио да тај над пис с оним `буњевачки` из ме ни ти да-
дем. У то ја ни сам ра ди то га при во лио, што сам знао да и Бу ње вац 
о на род ном го во ру ве ли: `диванили смо рацки` У сво јој рас пра ви о 
по ду нав ским Бу њев ци ма и Шок ци ма, Ан ту но вић је о Ср би ма ре-
као: „Бу ди те, да кле, ср дач но по здра вље ни, бра ћо Ср би. Та ма сви ет 
9) Исто, стр. 669.
10) Исто
11) Исто
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што го во рио и пи сао, ни ка да не ће про др ма ти мо је нај чвр шће увје-
ре ње да смо јед ним от цем од јед не те исте ма те ре ро ђе ни, крв од 
кр ви, кост од ко сти. О том свје до чи слог и труп ти е ла, маст, лик и 
об лик, на рав, оби чај и адет у ра до сти и жа ло сти, у је лу и пи тју, у 
оди е лу и оби тељ ском жи во ту; у на чи ну га здо ва ња, ми сле ња и оси-
е ћа ња у ми ру и ра ту, под јед ним те истим име ном и пре зи ме ном...“ 
12)

Би ску па Ан ту но ви ћа слич но је при ка зао Иван Ива нић у сво-
јој књи зи о Бу њев ци ма: „Иван Ан ту но вић, цр кве ни чо век, спа да 
у пр ве Бу њев це. Он сто ји на че лу кул тур ног по кре та у Бу ње ва-
ца... Чо век ви шег европ ског обра зо ва ња, вре дан, за ни мљив, и до 
крај но сти ве ли ки па три от. Сва ки от ку цај ср ца ку ца ше за ње го ве 
Бу њев це, али љу бав сво ју де лио би сваг да и са Ср би ма, с ко јим 
је сваг да сим па ти сао јер крв ни је во да“.13) По зи ва ју ћи се на Ан-
ту но ви ћа Ива нић је пи сао да Бу њев ци при па да ју срп ском на ро ду. 
„Бу њев ци су по на род но сти Ср би... је зик ко јим го во ре Бу њев ци, 
нај чи сти ји је срп ски је зик. То је уоста лом и при род но, јер су по ре-
клом из оне срп ске зе мље, Хер це го ви не, у ко јој се, као што зна мо 
нај леп ше срп ски го во ри... Уз Ву ка Ка ра џи ћа, ко ји Бу њев це и Бо-
шња ке (ба рањ ске Шок це) сма тра за чи сте Ср бе, сто ји... и на уч ни 
ауто ри тет јед ног Ми кло ши ћа, ко ји... при зна је да у Бач кој не ма хр-
ват ских на се о би на, већ са мо у за пад ним жу па ни ја ма Угар ске, или 
дру гим ре чи ма, да Бу њев ци у Бач кој ни су Хр ва ти... Па са ма бра ћа 
Хр ва ти, у озбиљ ни јим пси хо ло шким рас пра ва ма ни ти су по ри ца-
ли, ни ти мо гу по ри ца ти, да је је зик, ко јим го во ре Бу њев ци-срп ски. 
У рас пра ви о `Власима` у Об зо ру од 1880 сто ји ово: `Кајкавски 
Хр ва ти, у око ли ни ва ра ждин ској, зо ву сва ко га што кав ца Вла хом 
(чи тај Ср би ном) био вје ре пра во слав не или ка то лич ке... до вољ но 
је да за пи та те сва ког Бу њев ца (на ро чи то оне у пе штан ској и фе хер-
вар ској жу па ни ји) и Шок ца (у Бач кој, Ба ра њи, Сре му и Сла во ни ји) 
па ће вам од го во ри ти, да је Бу ње вац од но сно Шо кац, али на пи та-
ње ка ко го во ри, од го во ри ће вам: `рацки` (срп ски)“. 14)

Тре ба на по ме ну ти да ме ђу Бу њев ци ма и Шок ци ма у XIX ве ку 
ни је уоп ште би ло ин те ли ген ци је, те да је це ло куп на по пу ла ци ја 
12) Л. М. Костић, нав. дело, стр. 670.
13) Иван Ива нић, О Бу њев ци ма,по ве снич кона род но пи сна рас пра ва, Су бо ти ца, 1894, стр. 

54, пре ма: Са ша Мар ко вић, По ли тич ки жи вот Бу ње ва ца у Кра ље ви ни СХСЈу го сла ви
ји 19181941. го ди не, Су бо ти ца, 2010, стр. 12.

14) Исто
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при па да ла зе мљо рад нич ком ста ле жу. На рав но би ло је све ште ни ка 
па и би ску па, бу ње вач ких пр ва ка, ко ји су бу ње вач ки на род по и сто-
ве ћи ва ли са срп ским на ци о нал ним иден ти те том, ко ји ће, на жа лост, 
с хр ват ском про па ган дом, по др жа ном ка то лич ким кле ром у вре ме 
ства ра ња ју го сло вен ске др жа ве, све срд но ра ди ти на хр ва ти за ци ји 
Бу ње ва ца. У то ме ће пред ња чи ти поп Бла шко Ра јић и би скуп Лај чо 
Бу да но вић. Кра јем XIX и по чет ком XX ве ка Бу ње ва ца и Шо ка ца 
би ло је не што ви ше не го у ка сни јем пе ри о ду. Та ко је у Бач кој 1880. 
Го ди не би ло 56.000 Бу ње ва ца и Шо ка ца, а 1910. го ди не 68.725. У 
Ба ра њи би ло је са мо Шо ка ца, и то 1900. го ди не око 8.000, а 1910. 
го ди не око 13.000 ли ца.

БУ ЊЕВ ЦИ У ДЕ ЛУ ЕТ НО ЛО ГА  
ЈО ВА НА ЕР ДЕ ЉА НО ВИ ЋА

Бу ње вач ку „за го нет ку“ нај бо ље је ис тра жио ет но лог Јо ван 
Ер де ља но вић, Цви ји ћев на след ник и нај бли жи са рад ник. Ис тра-
жу ју ћи по ре кло Бу ње ва ца Ер де ља но вић пи ше: „има не што пре ко 
400.000 ду ша на шег на ро да, ко ји се на зи ва или озна ча ва име ном 
`Буњевци`, од но сно `Бунијевци`. Нај ви ше Бу ње ва ца жи ви у Дал-
ма ци ји, се вер ној и сред њој, где их има око 250.000 ду ша, знат но 
ма ње их је у Хр ват ском при мор ју са Под гор јем и у Ли ци где ће их 
би ти укуп но око 56.000, а от при ли ке 100.000 Бу ње ва ца жи ви у По-
ду на вљу, тј. у Бач кој и у су сед ним по ду нав ским пре де ли ма... Пр ве 
ће мо на зва ти дал ма тин ским, дру ге при мор ско-лич ким а тре ће по-
ду нав ским Бу њев ци ма“.15) Ер де ља но вић да ље на во ди да су „По ду-
нав ски Бу њев ци од сво га до се ље ња у да на шња се ди шта на зи ва ли 
се бе са три име на: нај че шће име ном `Буњевци`, вр ло че сто име-
ном ̀ Раци`, а до ста пу та и име ном ̀ Далматинци`. По са оп ште њи ма 
са мих бу ње вач ких пи са ца ви ди се, да је на зив `Раци` не сум њи во 
већ одав но вр ло рас про стра њен у ма си на род ној код свих по ду нав-
ских Бу ње ва ца. А то је на зив ко јим већ одав но Ма ђа ри, а по том и 
аустри ски и угар ски Нем ци, на зи ва ју пра во слав не Ср бе. Бу њев ци 
су да кле у сва ком по гле ду чи ни ли на Ма ђа ре и на Нем це исти ути-
сак као и пра во слав ни Ср би“.16)

15) Јо ван Ер де ља но вић, О по ре клу Бу ње ва ца, О Бу њев ци ма, при ре дио Ми ли во је Кне же-
вић, дру ги део, Су бо ти ца, 1930, стр. 1.

16) Исто, стр. 20.
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„Украт ко мо же мо ре ћи - пи ше Ер де ља но вић- да су на ша ис тра-
жи ва ња о по ре клу Бу ње ва ца по ка за ла:- да су при мор ско-лич ки и 
по ду нав ски Бу њев ци по ре клом од дал ма тин ских Бу ње ва ца,

– да су се пре ци при мор ско-лич ких и по ду нав ских Бу ње ва ца у 
ма си (као сра змер но ве ли ке на род не гру пе) исе ли ли из Дал-
ма ци је у вре ме ну око 1622. го ди не,

– да су пре ци свих Бу ње ва ца би ли нај ве ћим де лом исе ље ни-
ци из за пад не Бо сне и за пад не Хер це го ви не и из су сед них 
кра је ва сред ње Бо сне и до ње Хер це го ви не, ко ји су се као 
огран ци од та мо шњих ро до ва на шег на ро да обе ве ре пре се-
ља ва ли у Дал ма ци ју по чев ши још од 13. ве ка, али по гла ви то 
од вре ме на тур ског осва ја ња Дал ма ци је (1511-1533 го ди не),

– да се је сва ка од ове три гру пе Бу ње ва ца по зни је, од 1622 
го ди не до да нас, ме ша ла и са дру гим ет нич ким еле мен ти ма 
на шег на ро да и услед то га до би ла и до ста но вих осо би на и 
оби ча ја,

– да се у свим исто риј ским из во ри ма и код свих пи са ца из 
про шлих ве ко ва Бу њев ци сма тра ју и на зи ва ју Ср би ма (од но-
сно име ни ма ко ји ма се на зи ва ју или озна ча ва ју и пра во слав-
ни Ср би),

– да је на зив Бу њев ци по стао у Дал ма ци ји, а мо рао је по ста ти 
у ве ко ви ма из ме ђу 13 и 17 ве ка. Да ли су га та мо шњи пра-
во слав ни Ср би сво јим ка то лич ким су на род ни ци ма из под-
сме ха због не ра зу мљи вог је зи ка на ко ме се код њих чи та ју 
мо ли тве и слу жба Бож ја, а њих су опет ти њи хо ви ка то лич ки 
су на род ни ци из под сме ха `краћима` због њи хо ве грч ке ве-
ре“. 17)

Иако су осе ћа ли да су на осно ву за јед нич ког је зи ка исто вет ни 
са Ср би ма, Бу њев ци и Шок ци ни су има ли раз ви је ну срп ску на ци-
о нал ну свест и ни су се сма тра ли Ср би ма. Као фа на тич ни ка то ли ци 
они су се одва ја ли од Ср ба. Али, ако се ни су мо гли са свим иден ти-
фи ко ва ти са Ср би ма, ни го во ра ни је мо гло би ти, све до Ју го сла ви-
је, о њи хо вом хр ват ству.. Хр ва та ме ђу Бу њев ци ма ни је уоп ште би-
ло, ни од ко ро ва, све до ује ди ње ња у Ју го сла ви ју. Ма ло пред Пр ви 
свет ски рат по ја ви ло се не ко ли ко њи хо вих шко ло ва них љу ди (да се 
17) Јо ван Ер де ља но вић, О по ре клу Бу ње ва ца, Срп ска кра љев ска ака де ми ја, Бе о град, 1930, 

стр. 393-394
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на пр сте на бро је), ко ји су по че ли про па ги ра ти хр ват ство. Али ни 
та да ни ка ко ис кљу чи во већ у ве зи са срп ством.

Њи хов ор ган Не вен, ко ји је из ла зио у Су бо ти ци пи сао је у бро-
ју од 11 апри ла 1914. го ди не, да су Бу њев ци „ме ша ви на хр ват ско га 
и срп ско га на ро да, а је зик нам је чи сто за пад но на реч је пра во га 
срп ско га или хр ват ско га је зи ка“.18) Не тре ба да чу ди ова ква кон ста-
та ци ја Не ве на по пи та њу „срп ског или хр ват ско га је зи ка“, јер су 
хр ват ски лин гви сти и по ли ти ча ри на че лу са Ја ги ћем и Штро сма-
је ром већ би ли ве што про ту ри ли исто риј ски фал си фи кат о за јед-
нич ком је зи ку, ко ји су, на жа лост, срп ски лин гви сти и по ли ти ча ри 
при ми ли „здра во за го то во“. 19)

БУ ЊЕВ ЦИ – АК ТИВ НИ УЧЕ СНИ ЦИ У ОБ НО ВИ СРП СКЕ 
ВОЈ ВО ДИ НЕ И ЊЕ НОМ ПРИ СА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊУ СР БИ ЈИ

Бу њев ци с пра вом ис ти чу сво ју зна чај ну уло гу у при са је ди ње-
њу Вој во ди не Ср би ји 1918. го ди не. Не са мо ка да је реч о ве ли ком 
бро ју бу ње вач ких по сла ни ка ко ји су гла са ли на Ве ли кој на род ној 
скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на, не го и о до при но су 
во де ћих Бу њев ча на том чи ну. Од 757 по сла ни ка би ло је Ср ба 578, 
Бу ње ва ца 84, Шо ка ца 3 (они уоп ште ни су има ли ин те ли ген ци ју), 
Сло ва ка 62, Ру си на 21, Хр ва та 2, Не ма ца 6 и Ма ђа ра 1. Ве ли ка на-
род на скуп шти на има ла је не ко ли ко пред сед ни ка, а пр ви је био др 
Ба би јан Ма ла гур ски, Бу ње вац из Су бо ти це. По себ на по част ис ка-
зи ва на је су бо тич ком ка то лич ком по пу Бла шку Ра ји ћу, јед ном од 
нај ве ћих про па га то ра сје ди ње ња са Ср би јом. У свом го во ру ре као 
је: „Не ћу ов де раз ла га ти, шта је Ср би ја ура ди ла, јер о то ме го-
во ри да нас сав ве ли ки свет, не го ћу у име мо је га по тла че ног, 
при ти сну тог, до са да на уни ште ње осу ђе ног на ро да (апла уз: 
„Жи ве ла на ша бра ћа Бу њев ци!!!) јав но пред скуп шти ном да 
за хва лим Ср би ји што нас је сво јом не при спо до би вом вој ском 
осло бо ди ла јар ма и смр ти...“20)

Као је дан од пр ва ка Срп ско-бу ње вач ког на род ног од бо ра у Су-
бо ти ци, Ра јић је го во рио: „Наш је зик је ју го сло вен ски, ко јим го-
во ре на ро чи то Ср би, Хр ва ти и Бу њев ци. Ми смо сви је дан на род, 
18)  Л. М. Ко стић, исто, стр. 671.
19) Не вен је по кре нут у Су бо ти ци 1884. И све вре ме је остао про ју го сло вен ски, па и про-

срп ски, за раз ли ку од Су бо тич ких но ви на, ко је су би ле про хр ват ске.
20) Л. М. Ко стић, исто, стр. 670.
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син ци мај ке Ју го ви ћа. Ми ће мо за јед нич ки, јер смо ми Ср би и Бу-
њев ци јед но. Не сме да нас ра ста вља на чин ка ко се ко кр сти, да ли 
ова ко (кр сти се ша ком) или ова ко (кр сти се с три пр ста). Ко нас 
ди ли тај је не при ја тељ наш. Ако се пак ми са ми ди ли мо, ми смо 
не ра зум ни љу ди“.21)

Бу њев ци су та ко по ста ли зна ча јан по ли тич ки фак тор, до бив ши 
при ли ку да се др жав но-на ци о нал но опре де ле. Али, у др жа ви ко ја 
је по чи ва ла на те зи о јед ном „тро пле ме ном“ срп ско-хр ват ско-сло-
ве нач ком на ро ду Бу њев ци ма је пре о ста ло да се по ли тич ки и на ци-
о нал но свр ста ва ју у окви ру по ну ђе не па ра диг ме. 

Го ди не 1920. Бу њев ци су осно ва ли Бу ње вач ко-шо кач ку стран-
ку, ко ју је од ли ко ва ла ве о ма ја ка кле ри кал на стру ја. Ње но гла си ло 
Не вен, ова ко је пи сао: „Бу њев ци и Шок ци су по по ре клу-Бо сна, 
Хер це го ви на, Дал ма ци ја - и по на реч ју бли жи Ср би ма, а по вје ри 
Хр ва ти ма... До кле Ср би и Хр ва ти не на ђу пу та, ко јим да се збли же, 
до тле ми не ће мо, да их на шим опре де љи ва њем, још већ ма оту ђи-
мо“.22)

ИДЕН ТИ ТЕТ И ПО ЛИ ТИЧ КИ ПО ЛО ЖАЈ БУ ЊЕ ВА ЦА У 
КРА ЉЕ ВИ НИ СХС  ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ

Са мо не ко ли ко го ди на по том до шло је до по де ле стран ке на 
три стру је: јед ну ко ја је би ла про срп ски ори јен ти са на и на сло ње на 
на Ра ди кал ну стран ку - чи ни ли су Зе мљо дил ци са сво јим гла си лом 
Ба чва нин, дру ги су би ли, та да још, ју го сло вен ски опре де ље ни и 
чи ни ли тзв. цен тар са Бла шком Ра ји ћем на че лу, ко ји ће се ка сни је 
пот пу но „по хр ва ти ти“, а тре ћи су већ би ли екс по ни ра ни Хр ва ти на 
че лу са Мир ком Ив ко ви ћем Иван де ки ћем, Сти пан Вој ни ћем, Јо-
си пом Ву ко ви ћем-Ђи дом и дру ги ма. Иако су у по чет ку за др жа ли 
ста ро име стран ке, пред ста вља ли су нај о бич ни ју Ра ди ће ву екс по-
зи ту ру у Бач кој, Ба на ту, Ба ра њи и Сре му, а ка сни је су и фор мал но 
по ста ли са став ни део ХСС.23)

21) „Ка ко је Су бо ти ца осло бо ђе на“, Ју го сло вен ски днев ник, бр. 278, 13. но вем бар 1932. 
Пре ма: Са ша Мар ко вић, По ли тич ки жи вот Бу ње ва ца Вој во ди не у Кра ље ви ни СХСЈу
го сла ви ји 19181941, Бу ње вач ки ин фор ма тив ни цен тар, Су бо ти ца, 2010, стр. 24.

22)  Не вен, бр. 23, 30. Ја ну ар 1920
23) Ви ди: Др Са ша Мар ко вић, проф. др Алек сан дар Ка саш, „При лог про у ча ва њу бу ње вач-

ког пи та ња у кон тек сту по ли тич ких при ли ка у Вој во ди ни у пе ри о ду 1918-1941. го ди-
не“, У: Ет но лин гви стич ка и исто риј ска ис тра жи ва ња о Бу њев ци ма, (уред ни ци проф. 
др Ма то Пи жу ри ца, мр Су за на Ку јун џић Осто јић), Ма ти ца срп ска, НИУ Бу ње вач ки 
ин фор ма тив ни цен тар Су бо ти ца, Но ви Сад, 2008, стр. 70.
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Сво ју по де ље ност Бу њев ци су по ка зи ва ли по себ но пред из бо-
ре. Та ко је Ба чва нин, гла си ло ра ди кал ског про срп ског Зе мљо дил-
ца, пи сао: „Сло жна бра ћо, Бу њев ци и Ср би, у Сло зи нам је спас! 
Не ка је про клет Бла шко Ра јић, ко ји хо ће да нас за ва ди! До ле са 
из да ји ца ма ро да на ше га“.24) Од го во ри ли су при ста ли це Бла шка Ра-
ји ћа у Су бо тич ким но ви на ма. Оп ту жи ва ли су ра ди ка ле и де мо кра-
те да хо ће ве ли ку Ср би ју и да су Зе мљо дил це, за ко је не ће ни да 
чу ју, осно ва ла срп ска го спо да. На кра ју тек ста сто ји: „Ка то ли ци на 
окуп“.

Уз по др шку Ма ти це хр ват ске иза шла је књи га Пе тра Пе ки ћа 
По вјест Хр ва та у Вој во ди ни од нај ста ри јих вре ме на до 1929. го
ди не. Ова књи га, да ле ко од сва ке на у ке, отво ре но  про па ги ра хр-
ват ство на срп ској зе мљи са ја сним ге о по ли тич ким пре тен зи ја ма. 

Исто ри чар Ни ко ла Жу тић ис ти че: „Хр ват ство је не по знат на-
род но сни по јам у да на шњој Вој во ди ни све до три де се тих го ди на 
20 ви је ка. Ба нат, Бач ка и Ба ра ња, као дио ма ђар ске кру но ви не, би ли 
су ша ро ли ко на род но сно и вјер ско под руч је на ста ње но Њем ци ма, 
Ср би ма, Ма ђа ри ма, Сло ва ци ма, Бу њев ци ма, Шок ци ма, Ру си ни ма, 
Ру му њи ма, Је вре ји ма и дру ги ма. О Хр ва ти ма као по себ ној на род-
но сти или ет нич кој тво ре ви ни не ма ни по ме на у из во ри ма и ли те-
ра ту ри из дру ге по ло ви не XIX и по чет ка XX ви је ка. Бу ње вач ки и 
Шо кач ки срп ско-ка то лич ки на род но сни еле мент ни је ни у на зна ка-
ма ве зи вао сво је ет нич ко би ће за хр ват ство по што су пропагатoри 
хр ват ства тек два де се тих го ди на XX ви је ка по че ли го во ри ти о хр-
ват ству Бу ње ва ца и Шо ка ца. У из во ри ма и ли те ра ту ри с кра ја 19 и 
по чет ка 20 ви је ка Бу њев ци су се на зи ва ли Вла си ма (Ср би ма), ис ти-
ца ло се вла шко по ри је кло Бу ње ва ца. Хр ват ство Кра шо ва на-Ка ра-
шо ва на (Ср ба ри мо ка то ли ка око ри је ке Ка раш) у Ру му ни ји ства ра-
ло се тек по сли је Дру гог свјет ског ра та. Вук Сте фа но вић Ка ра џић 
у „рјеч ни ку“ је за пи сао да су Бу њев ци „Ср би за ко на рим ског“. У 
аустриј ским, од но сно угар ским по пи си ма ста нов ни штва за Бач ку 
и Ба ра њу, у раз до бљу од 1850. до 1910, по ми њу се на род но сне ка-
те го ри је Ма ђа ра, Ње ма ца, пра во слав них Ср ба, Ср ба ри мо ка то ли ка, 
од но сно Бу ње ва ца и Шо ка ца. Пре ма аустриј ском по пи су ста нов ни-
штва из 1850. го ди не, Шок ци и Бу њев ци свр ста ни су у на род но сно-
вјер ску ка те го ри ју Ср ба ри мо ка то лич ке вје ре. (g. „Szer bek…mi nok 
24)  Ба чва нин, бр. 10, 14. март 1923.
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a scho kac zok vagy bunyevac zok, kik a ro mai kat ho li kus…“)25) „По ја ва 
хр ват ства у Ба ра њи, Бач кој и Ба на ту ве за на је за ва ти кан ску про па-
ганд ну сен тен цу „сви ри мо ка то ли ци Бал ка на-Хр ва ти“, уте ме ље ну 
на Пр вом хр ват ском ка то лич ком са стан ку из 1900. го ди не“. 26)

Хр ват ска се љач ка стран ка је сво ју кам па њу за сни ва ла на кро а-
ти за ци ји Бу ње ва ца и Шо ка ца, а Влат ко Ма чек и ХСС је Вој во ди ну 
ви део као хр ват ски стра те шки про стор, чи јим би „осва ја њем“ из-
вр шио „оп ко ља ва ње“ Ср би је. „Ми ће мо их `умцигловати`.-го во рио 
је Ма чек. Ево, на при мер, Вој во ди ну смо по све осво ји ли. Са да ра-
ди мо да и оста ле кра је ве идеј но и по ли тич ки...осво ји мо“.27) 

Влат ко Ма чек је у ауди јен ци ји код кра ља Алек сан дра 4. и 5. 
ја ну а ра 1929. го ди не, тра жио да се ју го сло вен ска др жа ва фе де ра-
ли зу је на се дам су ве ре них по кра ји на: Ср би ја, Хр ват ска, Сло ве ни ја, 
Цр на Го ра, Вој во ди на, БиХ, Ма ке до ни ја. Тра жио је да се од „пре-
чан ских кра је ва“ обра зу је др жа ва под вођ ством Хр ва та ко ја би, 
евен ту ал но, би ла по ве за на са Ср би јом у не кој „асо ци ја ци ји ин те-
ре са“.28) При ли ком су сре та са Си то ном Вот со ном, ен гле ским исто-
ри ча рем и про фе со ром Лон дон ског уни вер зи те та, „при ја те љем Ју-
го сла ви је“, ко ји је та ко ђе „са ве то вао“ ње ну фе де ра ли за ци ју на пет 
фе де рал них је ди ни ца (Сло ве ни ја, Хр ват ска са Сла во ни јом и Дал-
ма ци јом, БиХ, Вој во ди на, Ср би ја са ауто но ми ја ма Ју жна Ср би ја 
(Ма ке до ни ја) и Цр на Го ра, Ма чек је по но вио свој кон цепт под нет 
кра љу: „Ср би ја јед но, а све зе мље са Хр ват ском ко је су ра ни је при-
па да ле Аустро-Угар ској јед но. Што се ти че Цр не Го ре то је ствар 
Ср ба...Ову на шу по лу ми ће мо уре ди ти на фе де ра тив ној ба зи“.29)

Фе де ра ли стич ко пре у ре ђе ње др жа ве свој из раз је на шло и у 
тзв. За гре бач ким пунк та ци ја ма из 1932. го ди не. При пре мио их је 
А. Трум бић, а пот пи са ли пред став ни ци ХСС: В. Ма чек, Ј. Пре да-
вец, Ј. Шу теј и СДС: Д. Бо шко вић, Д. Кец ма но вић, С. Ко са но вић, 
Х. Кри зман, В. Вил дер, као и уста шки иде о лог Ми ле Бу дак. Ово 
ће би ти по ли ти ка ХСС-а и Вој во ђан ског фрон та по ло ви ном 30-их 
25) Ни ко ла Жу тић, Ср би ри мо ка то ли ци та ко зва ни Хр ва ти, Срп ска ра ди кал на стран ка, Бе-

о град, 2006, стр. 175.
26) Исто, стр. 179.
27) Љу бо Бо бан, Ма чек и по ли ти ка Хр ват ске се љач ке стран ке 19281941, За греб, 1974, 

стр. 404.
28) Љу бо Бо бан, нав. де ло, стр. 218-219, Пре ма: Мом чи ло Су бо тић, Пра во на са мо о пре де

ље ње и ју го сло вен ски екс пе ри мент. Пр ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 43, 45.

29) Исто
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го ди на до фор ми ра ња Ба но ви не Хр ват ске. Ова кву про хр ват ску и 
отво ре но хр ват ску по ли ти ку по др жа ва ће и про во ди ти и во де ћи бу-
ње вач ки по ли ти ча ри.

Та ко је поп Бла шко Ра јић, уред ник Су бо тич ких но ви на три де-
се тих го ди на, Мир ко Ив ко вић Иван де кић и још не ки ме ђу са мим 
осни ва чи ма бу ње вач ке стран ке, ста ли на ста но ви ште о хр ват ском 
иден ти те ту Бу ње ва ца. Обе ле жа ва ње 250-го ди шњи це до се ља ва ња 
Бу ње ва ца у Бач ку из ве де но је у ор га ни за ци ји Ма че ко вих при ста-
ли ца у хр ват ском се па ра ти стич ком ду ху. Са дру ге стра не, Бу њев ци 
оку пље ни око Не ве на по др жа ва ју иде ју ју го сло вен ског ин те гра-
ли зма и уни та ри зма, по др жа ва ак ци ју Удру же ња Вој во ђа на у Бе о-
гра ду ко је се су прот ста вља ауто но ма шкој по ли ти ци `Војвођанског 
фронта`, зах те ва ју ћи да се по твр ди тра ди ци о нал на упу ће ност Вој-
во ди не ка Бе о гра ду, и Ср ба Вој во ди не са Ср би јом. 

Бу њев ци су и за вре ме оп штин ских из бо ра 1936 би ли по ли-
тич ки раз је ди ње ни; у вре ме ка да су ХСС и `Војвођански фронт` 
де ло ва ли за јед но: `Фронт` је ис ти цао за себ ност Вој во ди не ко ја ће 
шти ти ти ин те рес вој во ђан ског се ла, а ХСС сво ју кам па њу за сни-
вао на кро а ти за ци ји Бу ње ва ца и Шо ка ца, Бу њев ци су би ли из ме ђу 
ју го сло вен ске, вој во ђан ске и хр ват ске оп ци је. Ова вој во ђан ска оп-
ци ја, објек тив но, и су бјек тив но, ишла је на ру ку Хр ва ти ма. 

Исто је би ло и по сле Спо ра зу ма Цвет ко вић-Ма чек и ства ра ња 
Хр ват ске ба но ви не. Не вен је пи сао: „...При сви тли г. Бла шко Ра јић 
је во дио и ве ли ку де пу та ци ју код г. дра Влат ка Ма че ка тра же ћи да 
у спо ра зум уђе и то да Су бо ти ца бу де у Хр ват ској“.30) Кри ти ку ју ћи 
при хва та ње хр ват ског иден ти те та, ис ти цао је да: „Бу њев ци су још 
увек она на ци о нал но не сви сна ма са, ко ја не ми сли о сво јој на ци-
о нал ној при пад но сти. Хр ва ти су они ко ји би се мо гли на зва ти 
про бу ђе ним Бу њев ци ма“.31) 

По во дом 21-го ди шњи це осло бо ђе ња Су бо ти це Бла шко Ра јић 
је јав но де мон стри рао сво је хр ват ство. Он је та да ре као да: „Сви 
ми Бу њев ци оста не мо оно што смо увик би ли од ка да смо до шли 
у ове кра је ве: Хр ва ти-Бу њев ци у скло пу да на шње на ше др жа ве, а 
у скло пу ба но ви не Хр ват ске“,32) чи ме се отво ре но ста вио у слу жбу 
30) „Но ва Ју го сла ви ја“, Не вен, бр. 30, 1. сеп тем бар 1939. 
31) „Бу њев ци“, Не вен, бр. 39, 10. но вем бар 1939. 
32) Не вен, бр. 40, 17. но вем бар 1939.
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за го ва ра ња ри мо ка то лич ке осно ве хр ват ства, усво је не на Пр вом 
ка то лич ком са стан ку  1900. го ди не.

Ни уред ник Не ве на, Јо со Шок чић, ни је одо лео. Ево ка ко је он 
прав дао пре ла зак на хр ват ство: „Раз го ва рао сам са мно гим од лич-
ним при став ни ци ма срп ског јав ног мњи ња. Ве ћи ном ни су стан ча-
ри, већ објек тив ни и углед ни љу ди, ин те лек ту ал ци, све у чи ли шни 
про фе со ри. Њи хо во ми шље ње о бу ње вач ком пи та њу по ду да ра се 
ово ме: Бу њев ци ни су по се бан на род. Они три ба да се опре ди ле! 
Све јед но за ко ји на род. Бу њев ци су не сум њи во Сла ве ни и сто је им 
на рас по ло жењ ње три на ро да: три ба да бу ду Хр ва ти, Сло вен ци или 
Ср би“.33) 

Ме ђу Бу њев ци ма срп ског на ци о нал ног опре де ље ња на ро чи то 
се ис ти ца ла књи жев ни ца Ма ра Ђор ђе вић Ма ла гур ска. У пу бли ка-
ци ји Бу њев ка о Бу њев ци ма ко ју је при ре ди ла Ма ла гур ска из ме ђу 
оста лог сто ји и ово: „Ми не мр зи мо Хр ва те, али не ће мо да бу де мо 
Хр ва ти! Хо ће мо да оста не мо што смо увик би ли: Бу њев ци...у бо-
га тој Бач кој и на прид ној Вој во ди ни, јер ће мо са мо та ко оста ти и 
Бу њев ци, и бо га те га зде на сво јој бо га тој зе мљи!“34) Оштро кри ти-
ку ју ћи по па Бла шка Ра ји ћа и уче шће вер ских ин сти ту ци ја у кро-
а ти за ци ји Бу ње ва ца у бро шу ри се на во ди: „...Ако би се на ма Бу-
њев ци ма из на ше на ци о на ле про шло сти иш чу па ло оно што смо 
ми у за јед ни ци са Ср би ма ство ри ли, он да би смо ско ро оста ли без 
исто ри је“.35) 

На хр ват ске те ри то ри јал не пре тен зи је пре ма Вој во ди ни, на кон 
спо ра зу ма, ре а го вао је Срп ски кул тур ни клуб-оде ље ње у Су бо ти-
ци, на чи јем је че лу био исто ри чар и ра ди кал ски пр вак про фе сор 
Алек са Ивић. Он је и ра ни је ука зи вао на се па ра ти стич ку де лат ност 
ХСС и тра жио да се раз дво ји срп ски кор пус, убра ја ју ћи ту и Ср бе 
ка то ли ке, од хр ват ског кор пу са. „Што пре ус по ста ви ти на род но сну 
(на ци о нал ну) гра ни цу из ме ђу Ср ба и Хр ва та, као што тач но по-
сто ји на ци о нал на гра ни ца из ме ђу Хр ва та и Сло ве на ца. Та гра ни ца 
нам је што пре по треб на да се спре чи од на ро ђи ва ње на шег срп-
ског ка то лич ког жи вља. То се од на ро ђи ва ње већ одав но спро во ди 
у Дал ма ци ји; у Бо сни и Хер це го ви ни од оку па ци је 1878 г; у Ли ци, 
Сла во ни ји и Сре му од уки да ња `Војне Границе`, а у Бач кој од на ро-
33) „Крај јед не за блу де“, Не вен бр. 41, 1. де цем бар 1939. 
34) Бу њев ка о Бу њев ци ма, уре ди ла Ма ра Ђор ђе вић Ма ла гур ска, Су бо ти ца, 1941, стр. 6. 
35) Исто, стр. 114. 
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ђи ва ње Бу ње ва ца вр ши се са да, на очи глед сви ју...Ср би сви ју ве ра 
на окуп“.36) 

Слич но је пи сао Алек сан дар Мар ти но вић у бро шу ри Исти на 
о Бу њев ци ма и Шок ци ма, по зи ва ју ћи се на ра до ве До си те ја, Ву-
ка Ка ра џи ћа, Јо ва на Цви ји ћа, Јо ва на Ер де ља но ви ћа, али и Па вла 
Ша фа ри ка, Им бре Иг ња ти је ви ћа Ткал ца Ива на Ива њи ја и дру ге. 
Ука зу ју ћи на је зич ко је дин ство, Мар ти но вић пи ше: „Као др Јо ван 
Цви јић, та ко и др Ер де ља но вић, про фе сор Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, за сту па ми шље ње да су сви што кав ци Ср би, и сто га Бу њев це 
и Шок це убра ја у ре до ве срп ског на ро да“.37) „Да нас су Хр ва ти у 
Бу њев ци ма и Шок ци ма про на шли при пад ни ке свог а на ро да, а 
то ни је мо гао ни сам Ан те Стар че вић, глав ни пред став ник ве ли-
ко хр ват ске иде је...Бу њев ци и Шок ци пре ра та, за вре ме аустро у-
гар ске вла сти, ни су ни зна ли за хр ват ско име. Они са Хр ва ти ма 
ни су има ли ни ка кве, ни ду хов не, ни кул тур не ве зе“.38) „По ред свих 
ових очи глед них до ка за да су они Ср би, хр ват ска про па ган да, пот-
по мог ну та ка то лич ком цр квом, свом сна гом на сто ја ва да Бу њев це 
по хр ва ти, ка ко би по мо ћу Бу ње ва ца при сво ји ла Бач ку и Ба ра њу и 
укљу чи ла их у склоп ба но ви не Хр ват ске...Хр ва ти хо ће да Ср бе ка-
то лич ке ве ре, ста нов ни ке тих зе ма ља, по хр ва те, а по сле на осно ву 
њи хо вог хр ват ства да за тра же при по је ње њи хо ве те ри то ри је ба но-
ви ни Хр ват ској“.39)

Ства ра њу на ци ја на срп ском је зич ком про сто ру по вер ској ли-
ни ји умно го ме је до при не ла ју го сло вен ска др жа ва, а доц ни је и ко-
му ни зам. Ла зо М. Ко стић ис прав но за кљу чу је: „Да је оста ла Ср би-
ја, а не Ју го сла ви ја, сум ње не мо же би ти да би Бу њев ци и Шок ци, 
до та да на ци о нал но не из гра ђе ни, чак нео пре де ље ни, по ста ли Ср-
би, као што би оста ли Ср би и ка то ли ци Бо ке и Ду бров ни ка, ко ји-
ма би се при дру жи ли мно ги Дал ма тин ци. Кон кор дат Ва ти ка на са 
Ср би јом из 1914. да вао је чак и ле ги ти ма ци ју нај ви ших вер ских 
кру го ва ка то лич ких за то“.40)

36) Алек са Ивић, „Срп ско-хр ват ски спор“, РОМС, М 17914, Но ви Сад, 1937, Пре ма: Са-
ша Мар ко вић, По ли тич ки жи вот Бу ње ва ца Вој во ди не у Кра ље ви ни СХСЈу го сла ви ји 
19181941. го ди не, Бу ње вач ки ин фор ма тив ни цен тар, Су бо ти ца, 2010, стр. 84.

37) Алек сан дар Мар ти но вић, Исти на о Бу њев ци ма и Шок ци ма, Су бо ти ца, 1940.
38) Исто
39) Исто, стр. 85.
40) Ла зо М. Ко стић, нав. де ло, стр. 671.
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У ДРУ ГОЈ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ БУ ЊЕВ ЦИ ПОД ТУ ЂИМ  
(ХР ВАТ СКИМ) ИДЕН ТИ ТЕ ТОМ

Ко му ни стич ка власт фа во ри зо ва ла је кро а ти за ци ју Бу ње ва ца 
и Шо ка ца. На сто ја ла је да им уса ди хр ват ску на ци о нал ну свест и 
ус пе ла да пре по ло ви ову ет нич ку гру пу. То је би ла по ли ти ка ју го-
сло вен ског пар тиј ског и др жав ног вр ха - с Ти том на че лу, или још 
пре ци зни је – Ти то ва по ли ти ка. На ста вак Ма че ко ве ХСС-ов ске по-
ли ти ке не ги ра ња Бу ње ва ца и њи хо во пре тва ра ње у Хр ва те. Оту да 
је у со ци ја ли стич ком пе ри о ду ма ло пи са но о Бу њев ци ма и Шок ци-
ма, а и што је пи са но ишло је у при лог Хр ва ти ма. 

О раз ло зи ма дра ма тич не кро а ти за ци је Бу ње ва ца и Шо ка ца, ко-
ју је ини ци рао Јо сип Броз, а спро во ди ли по кра јин ски ор га ни, по-
ли ти ко лог Дра го Ње го ван пи ше: „Бу њев ци су као и Шок ци мо ра ли 
по ста ти Хр ва ти, јер су вла сти по ла зи ле од ак си о ма да „бу ње вач-
ке и шо кач ке на род но сти не по сто је“. Сто га ви ше вла сти, по кра-
јин ске, на ре ђу ју ни жим вла сти ма, окру жним, сре ским, град ским 
и ме сним, да Бу њев це и Шок це тре ти ра ју као Хр ва те „без об зи ра 
на њи хо ву из ја ву“. На ре ђу је се да се и у бу дућ но сти Бу њев ци и 
Шок ци мо ра ју сма тра ти Хр ва ти ма. О то ме све до че до ку мен та ко је 
об ја вљу је мо у овом ра ду...Шта је био циљ на сил не хр ва ти за ци је 
Бу ње ва ца и Шо ка ца у Вој во ди ни не по сред но по за вр шет ку Дру-
гог свет ског ра та? Ова на сил на хр ва ти за ци ја Бу ње ва ца и Шо ка ца 
има ла је циљ да по ве ћа број Хр ва та у вој во ђан ским обла сти ма (под 
њи ма по ред Ба на та, Бач ке и Ба ра ње-и Срем), ка ко би се за Хр ват-
ску у од но су на Ср би ју из бо ри ле што по вољ ни је гра ни це. Тзв. Ђи-
ла со ва ко ми си ја...ко ри сти ла је број но ста ње Ср ба и Хр ва та у по-
гра нич ним под руч ји ма, ко ји ма су прет ход но на сил но при пи са ни 
Бу њев ци и Шок ци, као ар гу мент код од ре ђи ва ња срп ско-хр ват ске 
гра ни це“41). У Бро зо ву ре то ри ку о ре пу блич ким гра ни ца ма као „ли-
ни ја ма у мер ме ру“ ко је спа ја ју, а не раз два ја ју ју го сло вен ске на ро-
де, из гле да, по ве ро ва ли су са мо срп ски по ли ти ча ри.
41) Дра го Ње го ван, „До ку мен ти о на сил ној хр ва ти за ци ји Бу ње ва ца и Шо ка ца у Вој во ди-

ни по сле Дру гог свет ског ра та“, У: Ет но лин гви стич ка и исто риј ска ис тра жи ва ња о 
Бу њев ци ма, (уред ни ци проф. др Ма то Пи жу ри ца, мр Су за на Ку јун џић Осто јић), Бу ње-
вач ки ин фор ма тив ни цен тар Су бо ти ца, Но ви Сад, 2008, стр. 105; На че лу Ко ми си је за 
гра ни це, ис пред По лит би роа ЦК КПЈ био је Ми ло ван Ђи лас, а ње ни чла но ви Ми лен-
ти је По по вић, Виц ко Кр сту ло вић, Јо ван Ве се ли нов и Јер ко Зла та рић. Ви ди: Мом чи ло 
Су бо тић, Пра во на са мо о пре де ље ње и ју го сло вен ски екс пе ри мент. Пр ва, дру га, тре ћа 
Ју го сла ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 92.
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Ње го ван да ље на во ди: „На осно ву ла жних по да та ка о број ном 
од но су Ср ба и Хр ва та, Ба ра ња је из у зе та из Вој во ди не, од но сно 
Ср би је, и до де ље на Хр ват ској. Та ко ђе, да би се срп ски де ло ви за-
пад ног Сре ма (Ву ко вар и око ли на) до де ли ли Хр ват ској, нај пре је 
Илоч ки срез по де љен на ис точ ни и за пад ни део, те је, на осно ву 
хр ват ске ве ћи не у за пад ном де лу сре за, град Илок до де љен Хр ват-
ској. Без об зи ра на срп ску ве ћи ну у Ву ко вар ском сре зу, с об зи ром 
на то да је он био за пад но од Ило ка, и цео Ву ко вар ски срез је до-
де љен Хр ват ској.

По сле ди це на сил не хр ва ти за ци је Бу ње ва ца и Шо ка ца у Вој-
во ди ни по сле Дру гог свет ског ра та, ко ју су ко му ни стич ке вла сти 
спро ве ле по мо ћу по ли ци је при ор га ни ма на род не вла сти у Вој во-
ди ни, би ле су по зи тив не за Хр ва те и Хр ват ску, а не га тив не за Бу-
њев це, Шок це и Ср бе у вој во ђан ским обла сти ма и за Ср би ју. У 
Ср би ји се то, на жа лост, ви де ло тек при рас па ду фе де ра тив не Ју го-
сла ви је, ка да су при вре ме не ре пу блич ке гра ни це по ста ле др жав не 
на осно ву ар би тра же Ба дин те ро ве ко ми си је.“42) Ор га ни тзв. на род-
не вла сти ура ди ли су оно што је д њих тра же но: „Бу ње ва ца и Шо-
ка ца у Вој во ди ни, бар на па пи ру, ви ше ни је би ло. Они су, бар на 
па пи ру, по ста ли Хр ва ти. Али, ти па пи ри су има ли сна гу уред бе, 
за кон ску сна гу. Ти па пи ри су мно ге по ко ле ба ли и упи са ли у Хр ва-
те“. 43) Ово су до ку мен ти, пре у зе ти из на ве де ног члан ка Дра га Ње-
го ва на, ко ји све до че о на сил ној хр ва ти за ци ји Бу ње ва ца и Шо ка ца 
од стра не Бро за и ње го ве ко му ни стич ке вла сти: 

42) Дра го Ње го ван, нав. де ло, стр. 105-106.
43)  Исто, стр. 110.
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Хр ва ти за ци ја Бу ње ва ца је вр ше на у на у ци, кул ту ри и про све-
ти. У за гре бач кој Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је у од ред ни ци „Бу-
њев ци”, сто ји низ про из вољ них и не ар гу мен то ва них на во да о на-
сил ном „по ср бљи ва њу” Бу ње ва ца у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. О 
њи хо вој си сте мат ској и на сил ној аси ми ла ци ји у Хр ва те у ре жи ји 
Јо си па Бро за, у Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је (под кон тро лом гла вог 
цен зо ра Ми ро сла ва Кр ле же), на рав но, не ма ни ре чи.44)

БУ ЊЕВ ЦИ СУ СЕ ОДР ЖА ЛИ СА МО У СР БИ ЈИ.

Са мо је у Ср би ји Бу њев ци ма устав но при зна та на ци о нал на по-
себ ност. То ни је учи ни ла ни Хр ват ска ни Ма ђар ска. Бу њев ци су у 
Ср би ји до би ли атри бут на ци о нал не ма њи не.  Они ни су бе ле же ни 
у по пи си ма ста нов ни штва све до 1991. го ди не, не го су – они ко ји 
су ин си сти ра ли да се та ко из ја сне – свр ста ва ни у ру бри ку „Оста-
ли“. Мно ги од њих су се из ја шња ва ли као Хр ва ти, зна тан број као 
нео пре де ље ни или као „Ју го сло ве ни“, а ве о ма ма ло као Ср би. И 
на кон не стан ка Ју го сла ви је, Бу њев ци су опет су на ме ти Хр ва та, 
ка ко оних из хр ват ске др жа ве, та ко и ње них по ли тич ких екс по не-
на та у Вој во ди ни.

Са ми Бу њев ци по де ли ли су се на Бу њев це и Бу њев це –Хр ва-
те, што је за бе ле же но у по пи си ма 1991 и 2002 го ди не, ка да је у 
по пи сном ли сту уве де на и ка те го ри ја „Бу ње вац“. Та ко се бив ша 
ми ни стар ка по љо при вре де Ива на Ду лић Мар ко вић из ја шња ва и 
као Бу њев ка и као Хр ва ти ца, а Оли вер Ду лић та ко ђе го во ри о Бу-
њев ци ма као о Хр ва ти ма Бу њев ци ма. С дру ге стра не, из Хр ват ске, 
с нај ви шег ме ста-из вла де –пред сед ник Иво Са на дер про те сту је 
код Та ди ћа и Ко шту ни це због при зна ва ња Бу ње ва ца као по себ ног 
на ро да, јер је то, на вод но, удар на хр ват ски на ци о нал ни кор пус у 
Вој во ди ни. Пе тар Кун тић, по ли тич ки пр вак Де мо крат ског са ве за 
Хр ва та Вој во ди не „оп ту жио је Бу њев це и Ре пу бли ку Ср би ју да вр-
ши ве штач ку по де лу Хр ва та на Хр ва те и Бу њев це, а у ци љу аси ми-
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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ла ци је Хр ва та у Бу њев це”.Том при ли ком је до дао: „ако су Бу њев ци 
Хр ва ти у свим зе мља ма у ре ги о ну, он да су то и у Ср би ји”.45)

Пред сед ник ИО бив ше Бу ње вач ко-шо кач ке стран ке Ни ко ла 
Ба бић ка же да се на Бу њев це и да ље вр ши при ти сак, и по ли тич ки 
и вер ски и прак тич но, агре си ја на на ци о нал ну са мо бит ност. „До-
зво ли ли смо се би да бу де мо по де ље ни и да за бо ра ви мо соп стве но 
и име пра де до ва и по га зи ли смо ама нет ко ји су нам оста ви ли да 
бу де мо сво ји љу ди. То нам ви ше ни је по треб но јер ово ни је 1945., 
ка да смо јед ним де кре том Ти то вог иза сла ни ка мо ра ли би ти тре-
ти ра ни као Хр ва ти”.46) Да нас ви ше не по сто ји Бу ње вач ко шо кач-
ка стран ка, раз би јен је Бу ње вач ки на ци о нал ни са вет; ми ни стар за 
људ ска и ма њин ска пра ва Све то зар Чи плић по ста вио је при вре ме-
ни; по сто ји Бу ње вач ка стран ка Вој во ди не Бран ка Фран ци шко ви ћа; 
од фе бру а ра 2008. го ди не на сце ни је Хр ват ска бу ње вач ко-шо кач-
ка стран ка-чи ји је пред сед ник Бла шко Те му но вић, ко ја је по ста-
ла по зна та по зах те ву да се у Бе о га ду по ста ви спо ме ник Стје па ну 
Ра ди ћу. То са мо по се би го во ри ка кав став ова стран ка има пре ма 
бу ње вач ком на ци о нал ном иден ти те ту.  

Док Ср би и њи хо ве др жав не на уч не и обра зов не ин сти ту ци-
је (СА НУ, Ма ти ца срп ска) по др жа ва ју бор бу Бу ње ва ца да са чу ва-
ју и ис ка жу сво ју са мо бит ност, па и да стан дар ди зу ју бу ње вач ки 
је зик и пи смо, што на уч но, ипак, ни је уте ме ље но, Хр ва ти уда ра-
ју на аутох то ност Бу ње ва ца. То чи ни ни ко дру ги не го Пред сед ник 
за во да за кул ту ру вој во ђан ских Хр ва та, Ду јо Ру ње,  по звав ши се 
на По ве љу Европ ског пар ла мен та о „ре ги о нал ним и ма њин ским 
је зи ци ма”, пре ма ко јој „ниг де не ма бу ње вач ког је зи ка”. Том при-
ли ком, Ду јо Ру ње је из ја вио ка ко се овај го вор „ко ри сти са мо још 
на не ко ли ко бач ких са ла ша”. Кад би Ру ње знао да се и хр ват ским 
је зи ком (кај кав ски) го во ри са мо у не ко ли ко за гор ских кле ти, а да 
је зва нич ни хр ват ски је зик у ства ри- срп ски, као што је и бу ње-
вач ки –срп ски, био би сва ка ко ма ње раз ме тљив. Су прот ста вио му 
се Мир ко Ба јић, бу ње вач ки по сла ник у по кра јин ском пар ла мен ту, 
на во де ћи да „Бу ње вач ки је зик ко ри сти ви ше од 20 000 љу ди” и да 
„Бу њев ци ни су Хр ва ти”, а ре а го ва ла је и глав на уред ни ца Бу ње вач-
ких но ви на Ве сна Ви да ко вић, бра не ћи се од оп ту жби ка ко 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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њев ци удар на пе сни ца Ми ло ше ви ће вог ре жи ма”; да је „Бу њев це 
ство рио Ми ло ше вић“.

Ни је на од мет ви де ти и Лек си кон по ду нав ских Хр ва та, чи ји је 
уред ник То ми слав Жиг ма нов, онај исти ко ји твр ди да „Ср би ја од 
кон ца 80-их го ди на 20 стол је ћа ак тив но ра ди на умјет ној по дје ли 
Хр ва та у Вој во ди ни та ко што од су бет нич ких еле ме на та хр ват ско-
га на ро да, при је све га Бу ње ва ца, про из во ди за се бан на род, чи ји је 
пак основ ни иде о ло гиј ски те мељ ан ти хр ват ство.”47) У Лек си ко ну 
се ви ди „ко јим Бу њев ци ма је ста ло да бу ду Хр ва ти“. 

Ма ти ца срп ска, као јед на од кључ них и нај ста ри ја на ци о нал на 
ин сти ту ци ја у Ср ба, по ја ви ла се као ор га ни за тор на уч ног ску па о 
бу ње вач ком је зи ку, одр жа ног 25. ок то бра 2008. го ди не у Су бо ти ци, 
с на ме ром да по мог не јед ном ма лом на ро ду да стек не соп стве ни 
на ци о нал ни иден ти тет. То је по твр дио пр ви чо век Ма ти це срп ске 
ака де мик Че до мир По пов у по здрав ној ре чи на на уч ном ску пу о 
Бу њев ци ма. Он је том при ли ком ре као: „Бу њев ци су по ми шље њу 
Ма ти це срп ске ма ла на ци ја ко ја бли ско са ра ђу је са Ма ти цом у тра-
га њу за сво јом кул ту ром, је зи ком и исто ри јом“. Ре као је још да су 
„Бу њев ци на ци ја у овој по кра ји ни, а и ши ре од то га, ко ја је мо жда 
до жи вља ва ла нај ви ше не прав ди на овом те ре ну, нај ви ше пу та би ла 
оспо ра ва на, нај ви ше пу та до во ђе на у пи та ње и око чи је при пад но-
сти су се во ди ли нај о штри ји по ли тич ки спо ро ви: Да нас је бу ње вач-
ка на ци ја на нај бо љем пу ту да ко нач но за о кру жи сво је на ци о нал но 
би ће и да се на тај на чин укљу чи у оп шти про цес гло ба ли за ци је 
све та као са мо стал ни су бјект“.48)

Уче ству ју ћи у на уч ној рас пра ви ака де мик По пов је још на гла-
сио да су Бу њев ци са „ве ли ким тру дом об но ви ли све атри бу те ко ји 
по ме ђу на род ном и до ма ћем пра ву од ре ђу ју на ци о нал ну ма њи ну: 
је зик, кул ту ру, исто риј ску ба шти ну, на род не оби ча је“.49) По пов је 
под се тио да је још од Ре на на, за тим Фре де ри ка Бар та и ње го вог де-
ла Ет нич ке гру пе и гра ни це „при хва ће но пра ви ло да је су бјек тив но 
осе ћа ње при пад но сти из у зет но ва жан фак тор на ци о нал ног иден-
47)  Види: Новости, бр. 527, 23. 1. 2010, стр. 5
48) Ака де мик Че до мир По пов – по здрав не ре чи, У: Ет но лин гви стич ка и исто риј ска ис

тра жи ва ња о Бу њев ци ма, (уред ни ци проф. др Ма то Пи жу ри ца, мр Су за на Ку јун џић 
Осто јић), Ма ти ца срп ска, Бу ње вач ки ин фор ма тив ни цен тар Су бо ти ца, Но ви Сад, 2008.

49) Че до мир По пов, „Ма ли на ро ди у про це су гло ба ли за ци је-при мер Бу ње ва ца“, У: Ет нин
гви стич ка и исто риј ска ис тра жи ва ња о Бу њев ци ма, (уред ни ци проф. др Ма то Пи жу-
ри ца, мр Су за на Ку јун џић Осто јић), Ма ти ца срп ска, Бу ње вач ки ин фор ма тив ни цен тар 
Су бо ти ца, Но ви Сад, 2008, стр. 11.
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ти те та“.50) Он да ље ука зу је да је на осно ву Реч ни ка бач ких Бу ње-
ва ца ко ји су кра јем 80-их го ди на про шлог ве ка при пре ми ли Мар ко 
Пе јић и Гр го Бач ли ја, бу ње вач ки је зик при хва ћен као стан дард ни 
је зик, те да се мо же ре ћи да је до шло до „ус по ста вља ња ет но и сто-
риј ског и је зич ког иден ти те та Бу ње ва ца и њи хо вог од но са пре ма 
срп ском и хр ват ском су сед ству“.51) 

Буњевачки језик је српски.Сне жа на Вук ма нов Ши мо ков из 
Су бо ти це, Бу њев ка срп ског иден ти те та, нам са оп шта ва да ни је дан 
од ауто ра по ме ну тог Реч ни ка ни је лин гви ста по про фе си ји, те да 
Ма ти ца срп ска, ко ја је из да вач овог реч ни ка, при пре ма и ње го во 
дру го из да ње, и ис ти че да је Ма ти ца срп ска у еди ци ји Срп ски го
во ри у Вој во ди ни (пр ва све ска иза шла 2000, а по след ња 10 го ди на 
ка сни је) „из о ста ви ла ика ви цу као ди ја лект срп ског је зи ка и тим 
чи ном уда ри ла на ин те гри тет срп ског је зи ка: За чи ји ра чун?“52) 

Аутор ка је свој рад о ет но је зич ким и по ли тич ким при ли ка ма у 
Су бо ти ци, на пи са ла у об ли ку ин тер вјуа са јед ним од на ших нај по-
зна ти јих фи ло ло га Пе тром Ми ло са вље ви ћем. На пи та ње о бу ње-
вач ком је зи ку, про фе сор Ми ло са вље вић је ова ко од го во рио. 

„А сад да не што ка жем и о је зи ку ко јим го во ре Бу њев ци. То 
је икав ски ди ја ле кат срп ског је зи ка, ко ји се од екав ског и ије кав-
ског раз ли ку је по ре флек су ста рог ја та. На на шем на уч ном Ску пу53) 
има ли смо ва жан ре фе рат о ика ви ци проф. Ни ко ле Ра ми ћа, ко ји 
је Ср бин, ро ђе ни ика вац, ро ђен у око ли ни Ку пре са, а ис так ну ти 
уни вер зи тет ски про фе сор, струч њак баш за ика ви цу. Као ет нич ка 
гру па срп ског је зи ка, Бу њев ци има ју и са свим кон кре тан ин ди ви-
ду а ли тет у ра зним кул тур ним вред но сти ма, па и у је зич ким ка рак-
те ри сти ка ма. Али тај ин ди ви ду а ли тет је та кав да се не мо же го во-
ри ти о бу ње вач ком је зи ку ко ји би био по се бан на ци о нал ни је зик у 
оном сми слу ка ко су по себ ни је зи ци че шки и сло вач ки, пољ ски и 
ру ски, сло ве нач ки и срп ски“.54) 
50) Исто, стр. 17.
51) Дра го љуб Пе тро вић, „Бач ки Бу њев ци у све тло сти ет но и сто риј ских и лин гви стич ких 

чи ње ни ца“, У: О Бу њев ци ма, Су бо ти ца, 7-9 де цем бра 2006, стр. 115, Пре ма: Че до мир 
По пов, нав. де ло, стр. 15-16.

52) Сне жа на Вук ма нов Ши мо ков, „Су бо ти ца-да на шњи Ду бров ник (Бу ње вач ки „је зик“-из-
ме ђу ср би сти ке, кро а ти сти ке и сер бо кро а ти сти ке)“, У: Ље то пис Ма ти це срп ске у Ду
бров ни ку I, (уре дио Мом чи ло Су бо тић), Бе о град 2010, стр. 33.

53) Реч је о ме ђу на род ном на уч ном ску пу Срп ско пи та ње и ср би сти ка, одр жа ном у Но вом 
Са ду 23. и 24. но вем бра 2007. го ди не, чи ји ре зул та ти су пу бли ко ва ни у три збор ни ка 
ра до ва. 

54)  Сне жа на Вук ма нов Ши мо ков, исто, стр. 34.
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Сне жа на Вук ма нов Ши мо ков кон ста ту је ово: „Ма ти ца срп ска 
ће кад-тад мо ра ти да об ја сни за што ра ди на бу ње вач ком „је зи ку“. 
За што до 1990 го ди не и за што опет? При ча о чу ва њу Бу ње ва ца као 
по себ ног на ро да па да у во ду. У Су бо ти ци има око 17000 Хр ва та и 
око 17000 Бу ње ва ца. Уско ро ће би ти 34000 Хр ва та. Ри мо ка то лич ка 
цр ква на ве ли ко ра ди свој по сао аси ми ла ци је Бу ње ва ца у Хр ва те! 
Ср би по но во не при ме ћу ју да во де по гре шну по ли ти ку. За што ни су 
мла ђи икав ски ди ја ле кат про гла си ли за је дан од из го во ра срп ско га 
је зи ка? Хр ват ски лин гви сти су про гла си ли мла ђи икав ски ди ја ле-
кат за свој!) А мо гли су то и са да да ура де! И ти ме да се вра те свом 
из вор ном, ву ков ском про гра му.

Ма ти ца срп ска ди рект но ра ди на про јек ту ко ји ће су тра би-
ти по го дан са мо за Хр ва те ко ји су про гла си ли ика ви цу за део хр-
ват ско га на род ног је зи ка. Ка да спро ве ду аси ми ла ци ју Бу ње ва ца, 
Хр ва ти ће с пра вом ре ћи: Шта се ви Ср би бу ни те, па са ми сте се 
ба ви ли бу ње вач ким (чи тај: хр ват ским) за себ но од срп ског и то са 
нај ве ћим на уч ни ци ма и ин сти ту ци ја ма. До бар при мер је и овај: Не-
ки Бу њев ци у Ма ђар ској су тра жи ли, по срп ском мо де лу, да их и 
та мо про гла се по себ ном на ци о нал ном ма њи ном. Ма ђар ска вла да 
се кон сул то ва ла са сво јом ака де ми јом и ја сно об ја ви ла да Ма ђар-
ска тре ти ра Бу њев це као део хр ват ско га на ро да. При ча се за вр ши-
ла. Код нас је пи та ње вре ме на ка да ће ина че не ста бил ни кор пус 
Бу ње ва ца да се пот пу но окре не Хр ва ти ма. Ни ко дру ги за то не ће 
би ти крив осим нас Ср ба.

Ма ти ца срп ска си гур но мо же да на ста ви са рад њу са Бу њев ци-
ма и њи хо вим ин сти ту ци ја ма и да одр жа ва здра ве од но се са истим 
и та ко пра ви про јек те ко ји ће обо га ти ти ср би сти ку. Ме ђу тим, 
оства ри ва њем про јек та ко ји слу жи бу ње вач ком је зи ку, до го ди ће 
се (по но во!) ве ле и зда ја срп ске фи ло ло ги је у Ма ти ци срп ској“. 55)

Бо јан Ра дић, фи ло лог из Су бо ти це, ука зу је на сле де ће је зич ке 
и жи вот не па ра док се у свом гра ду. „Мо жда ви ше не го дру где у Ср-
би ји, у Су бо ти ци се тре нут но нај те же мо же пред све том об ја сни ти 
про бле ма ти ка и сло же ност јед ног је зи ка са два пи сма и три из го-
во ра, ко ји ко ри сте при пад ни ци три ве ре и че ти ри на ци је. На ла зи-
мо се у ши зо фре ној си ту а ци ји. „пре во ди мо“ са сво га на свој је зик, 
раз два ја мо де цу у шко ла ма пре ма је зи ци ма из ме ђу ко јих они не 
ви де раз ли ку.

55)  Сне жа на Вук ма нов Ши мо ков, нав. де ло, стр. 35.
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Ха о тич но ста ње на ста ло по сле срп ско хр ват ског/хр ват ско срп-
ског је зич ког рас ко ла ве о ма до бро се осли ка ва у по је ди ним су бо-
тич ким шко ла ма: по сто је оде ље ња срп ског и хр ват ског је зи ка, а 
ра ди се и на уво ђе њу бу ње вач ког је зи ка. На рав но, све на ци о нал не 
за јед ни це у Ср би ји има ју пра во на не го ва ње ма тер њег је зи ка. Ме-
ђу тим, у на уч ном сми слу, ја сно је да се до га ђа рас та ка ње јед ног 
је зи ка. До бар при мер је ако по ре ди мо све ове је зи ке са ма ђар ским. 
Тек се ту уоча ва ју ди стинк тив на обе леж ја“.56) 

Mom ci lo Su bo tic
NATIONAL IDENTITY IN THE PROCESS  

OF GLOBALIZATION
– A CASE OF BUNJEVCI –

Sum mary
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 ethnolinguistic 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) Бо јан Ра дић, „Об но ва ср би сти ке у Су бо ти ци“, У: Срп ско пи та ње и ср би сти ка I, (уре-
ди ли Пе тар Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић), Бач ка Па лан ка-Ва ље во 2007, стр. 
505-506.
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mr Su za na Ku jun džić Osto jić), Ma ti ca srp ska, Bu nje vač ki in for ma tiv ni 
cen tar Su bo ti ca, No vi Sad, 2008.
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• По пов Че до мир, „Ма ли на ро ди у про це су гло ба ли за ци је-при мер Бу-
ње ва ца“, У: Et no lin gvi stič ka i isto rij ska is tra ži va nja o Bu njev ci ma (ured-
ni ci prof. dr Ma to Pi žu ri ca, mr Su za na Ku jun džić Osto jić), Ma ti ca srp ska, 
Bu nje vač ki in for ma tiv ni cen tar Su bo ti ca, No vi Sad, 2008.

• По по вић Ј. Ду шан, Ср би у Вој во ди ни I, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 
1990.

• Ra dić An tun, Dom, 10. 11. 1904.
• Ra dić Bo jan, „Ob no va sr bi sti ke u Su bo ti ci“, У: Срп ско пи та ње и ср би

сти ка I (уре ди ли Пе тар Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић), Бач ка 
Па лан ка-Ва ље во, 2007.

• Су бо тић Мом чи ло, Пра во на са мо о пре де ље ње и ју го сло вен ски екс
пе ри мент: Пр ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2004.

 Овај рад је примљен 12. фебруара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
16. марта 2011. године.
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