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СТАТИСТИКАОСЛОВАЦИМА

Sло ва ци на про сто ру да на шње Вој во ди не пред ста вља ју део је-
дин стве ног сло вач ког на ро да ко ји се на овај про стор по чео на-

се ља ва ти по ло ви ном 18. ве ка, у вре ме Хаб збур шке мо нар хи је, по 
про те ри ва њу Ту ра ка, за вла да ви не Ма ри је Те ре зи је и ње ног си на 
Јо си фа II. Би ли су је дин стве на ет нич ка це ли на под ту ђом вла шћу. 
Ни су има ли ни исто риј ска пра ва ни цар ске при ви ле ги је, ка кве су 
има ли Ср би. Али су са Ср би ма раз ви ли нај те шње кул тур не, ет нич-
ке и по ли тич ке ве зе, у от по ру ка то лич кој уни фи ка ци ји Беч ког дво-
ра и по ли ти ци угар ског на ци о нал ног уни та ри зма. До се ља ва ју се 
као и Нем ци и Ма ђа ри. Нај пре до се ља ва ју у Бач ку, убр зо за тим у 
Ба нат, а нај ка сни је, кра јем 19. ве ка, у Срем. 

Сло ва ка укуп но да нас има 6.200 000, од то га у Сло вач кој 4.600 
000, у САД 1.000 000, у Че шкој је на кон одва ја ња две ју др жа ва 
оста ло ви ше од 300 000. Сло ва ци су ве ћи ном ка то ли ци (68,9%), а 
ма њим де лом про те стан ти (6,9%), гр ко ка то ли ци (4,1%) и пра во-
слав ци (0,9%).

Број Сло ва ка на про сто ру да на шње Вој во ди не и Ср би је, ко ји 
су ве ћи ном про те стан ти (еван ге ли сти), из гле дао је ова ко. Го ди не 
1880. би ло је 43.318 Сло ва ка на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не. 
Два де сет го ди на ка сни је, 1900, у Вој во ди ни, у три де се так на се ља 
жи ве ло је 56.846 Сло ва ка (нај ви ше у Бач кој - око 30.000, за тим у 
Ба на ту - око 15.000 и у Сре му око 11.500). 1) У че ти ри на ред на по-
пи са: 1948, 1961, 1971. и 1981. го ди не у Ср би ји је жи ве ло из ме-
ђу 73.000 и 78.000 Сло ва ка. Тај број се 1991. го ди не сма њу је на 
66.789, а пре ма по пи су из 2002, он је све ден на 59.021, од то га у 
Вој во ди ни 56.637 Сло ва ка. На те ри то ри ји гра да Бе о гра да, углав-

1)  То су на се ља: у Бач кој - Бај ша, Бач ка Па лан ка, Бач ки Пе тро вац, Бе геч, Гло жан, Ла лић, 
Ки сач, Кул пин, Но ви Сад, Пив ни ца, Се лен ча, Сил баш, Чиб; у Ба на ту - Алек сан дро вац, 
Ара дац, Бе ло Бла то, Вој ло ви ца, Ја но шик, Зре ња нин, Ко ва чи ца, Па ди на, Хај ду чи ца; у 
Сре му - Аша ња, Бо љев ци, Бин гу ла, До ба нов ци, Ер де вик, Илок, Луг, Љу ба, Ста ра Па-
зо ва и Шид.



стр:4158.

- 43 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

ном у оп шти на ма Зе мун и Сур чин, жи ви 2.199 Сло ва ка, док је у 
цен трал ној Ср би ји са мо 185 при пад ни ка сло вач ке ма њи не.2) 

Сло ва ци су по број но сти дру га ма њи на у Вој во ди ни а сло вач ки 
је зик је дан од шест слу жбе них је зи ка у по кра ји ни. У две ма оп шти-
на ма чи не ве ћи ну: Бач ки Пе тро вац (66,41%) и Ко ва чи ца (41,07%). 
У Ко ва чи ци има 8.497 Сло ва ка, док у Пе тров цу жи ви 5.773 ста-
нов ни ка сло вач ке на ци о нал но сти. Ова два гра да су исто вре ме но 
кул тур на се ди шта вој во ђан ских Сло ва ка. Сло ва ци чи не ап со лут ну 
или ре ла тив ну ве ћи ну и у сле де ћим ме сти ма: Кул пин, Гло жан, Ки-
сач, Љу ба, Бе ло Бла то, Ја но шик, Пив ни це, Ла лић, Се лен ча, Луг, 
Ко ва чи ца, Хај ду чи ца и Слан ка ме нач ки ви но гра ди. Иако не чи не 
ве ћи ну ста нов ни штва зна тан број Сло ва ка жи ви у оп шти ни Ста ра 
Па зо ва - 5.992, од че га у са мом ме сту Ста ра Па зо ва 5.848. 

Број Сло ва ка био би мно го ве ћи да ни је би ло гер ма ни за ци је и 
ма ђа ри за ци је. Ма ђар ски на ци о нал ни по крет од 1717, на ро чи то од 
На год бе 1867. па до 1918. го ди не аси ми ло вао је ве ћи број Сло ва ка. 

СЛОВАЧКОСРПСКЕВЕЗЕ
ИНАСЕЉАВАЊЕСЛОВАКАУВОЈВОДИНУ

Ср би и Сло ва ци су два сло вен ска на ро да ко ји су пре ко сво јих 
нај ви ђе ни јих кул тур них по сле ни ка оства ри ли нај плод ни ју кул тур-
ну са рад њу. Јан Кмећ, сло вач ки фи ло лог из Но вог Са да, ис ти че да 
је из те са рад ње ис так ну тих Ср ба, ко ји су се шко ло ва ли у Бра ти-
сла ви и дру гим сло вач ким сре ди на ма, и во де ћих Сло ва ка и сло-
вач ких ин сти ту ци ја по те кла иде ја за на се ља ва њем Сло ва ка у да на-
шњу Вој во ди ну. Кмећ твр ди да је ово сво је вр сно вра ћа ње Сло ва ка 
на про стор да на шње Вој во ди не, на ко јем су их за те кли Ма ђа ри ка-
да су под Ар па дом за по се да ли Па но ни ју, а Сло ва ке по ти сну ли из 
ме ђу реч ја Ду на ва и Ти се на се вер. 3)

При су ство Ср ба у да на шњој Сло вач кој за бе ле же но је још из 
вре ме на кра ља Ма ти је Кор ви на па и ра ни је, по ло ви ном 12. ве ка 
ка да је у име ма ђар ског ма ло лет ног кра ља вла дао па ла тин Бе лош, 
брат кра љи це Је ле не. Мно го пре тур ске на је зде на Бал кан и у Па-

2)  Ви ди: Ка та ри на Цр њан ски, „Сло ва ци у Вој во ди ни“, у: Положај националнихмањина
уСрбији, Збор ник СА НУ, уре дио Во ји слав Ста нов чић, Бе о град, 2007, стр. 621.

3)  Ви ди: Јан Кмећ, „Вла сти та ло ги ка сло бо де сло вач ке на ци о нал не ма њи не у Вој во ди-
ни“, у: Положај мањинауСавезнојРепублициЈугославији, Збор ник СА НУ, уред ни ци 
Ми лош Ма цу ра и Во ји слав Ста нов чић, Бе о град, 1996, стр. 668-669.
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но ни ју, у 13. сто ле ћу, Ср би се на се ља ва ју у Сло вач кој - у гра ду Ко-
мо ра ну, где су као шај ка ши, дуж Ду на ва - од Ђу ра до Зе му на, бра-
ни ли гра ни це Угар ске. По је ди ни срп ски вла да ри и пле ми ћи има ли 
су зе мље и има ња у Сло вач кој. Срп ски пле мић Па вле Ба кић је због 
сво је уло ге у од бра ни Бе ча од Ту ра ка 1529, до био од Фер ди нан да 
Хаб сбур шког по се де у Сло вач кој. Ба кић ће за тим на се ља ва ти Ср бе 
у Сло вач ку, о че му су оста ли по да ци у ње го вој пре пи сци с Фер ди-
нан дом Хаб сбур шким. По том ци ових Ср ба су, нај ве ро ват ни је, они 
ко је хр ват ска исто ри о гра фи ја бе ле жи као Хр ва те. „ По се ди Па вла 
Ба ки ћа су се про те за ли од ре ке Тр нав ке и исто и ме ног утвр ђе ња до 
крај њег за па да Сло вач ке - Хо ли ча на ре ци Мо ра ви, у ду жи ни ско-
ро сто ти ну ки ло ме та ра. У не по сред ној бли зи ни утвр ђе ња Тр на ве, 
у ка њо ну Тр нав ке, у те сна цу на Ма лим Кар па ти ма, Па вле Ба кић 
је, са су пру гом Те о до ром и кћер ка ма Мар га ри том и Ан ге ли ном, 
по се до вао утвр ђе ни град-за мак Оштри Ка мен, на те шко при сту-
пач ном уз ви ше њу... По се ди Ба ки ћа су се за вр ша ва ли утвр ђе њем 
Хо ли чем на Мо ра ви, ко је је др жао ње гов брат Пе тар - с хи ља ду 
ко ња ни ка и чу ве ним хај ду ци ма... Има ју ћи у ви ду зна чај Ср ба уочи 
пред сто је ћих би та ка с Тур ци ма, и у том кон тек сту ме сто Па вла Ба-
ки ћа, Фер ди нанд Хаб сбур шки му је (1537) до де лио ти ту лу срп ског 
де спо та“. 4)

По ми њу ћи Ср бе ко ји су се шко ло ва ли у Сло вач кој, у Бра ти-
сла ви и дру гим ме сти ма по ло ви ном 18. ве ка, Кмећ на во ди име на 
дво ји це Чар но је ви ћа за слу жних за до се ља ва ње Сло ва ка у Вој во-
ди ну. То су Па вле Ар се ни јев Чар но је вић из Ара да, брат Си ме о на 
Чар но је ви ћа, ко ји се 1743. шко ло вао у Бра ти сла ви код То ме Са-
ска (Јан Том ка-Са ски, М. С.), и Ми хај ло Чар но је вић ко ји на ред не, 
1744. го ди не „од гро фа Ка ври ја ни ја (Ga vri a ni) ку пу је ве ли ки фу-
то шки по сед на ко ји го ди ну да на ка сни је, 1745. го ди не, на се ља ва 
пр ве две хи ља де Сло ва ка, у Бач ки Пе тро вац, убр зо за тим и у Гло-
жан, а тек по што је Па вле Чар но је вић из Фу то га од 1767. до 1769. 
по ха ђао еван ге ли стич ки ли цеј у Бра ти сла ви, до се ља ва ју се Слов ци 
и у Ки сач и дру га ов да шња ме ста. По ред Си ме о на, у Бра ти сла ви је 
ка сни је сту ди рао и Пе тар Па влов Чар но је вић, доц ни ји гроф и члан 
Ма ти це срп ске“. 5)

4)  Љу би во је Це ро вић, СрбиуСловачкој, Ми ни стар ство Ре пу бли ке Ср би је за ве зе са Ср-
би ма ван Ср би је, Бе о град, 1997, стр. 10-12.

5) Јан Кмећ, нав. де ло, стр. 668.
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Вер ска не тр пе љи вост би ла је је дан од раз ло га на пу шта ња ма-
тич не зе мље и до се ља ва ње Сло ва ка на про стор До ње зе мље ( Бач-
ке, Ба на та и Сре ма). По тра га за бо љим жи во том под ра зу ме ва ла је 
и очу ва ње про те стант ске ве ро и спо ве сти. Ме ђу тим, њи хо ва про те-
стант ска ве ра би ла је на уда ру ри мо ка то лич ког кле ра и на но вим 
про сто ри ма. За бе ле же но је, да је у Се лен чи 1777. го ди не ка то лич ки 
би скуп, во ђен прин ци пом cu i us re gio, eius re li gio, на ре дио да сви 
ко ји не пре ђу у ка то лич ку ве ру на пу сте на се ље. На кон исе ља ва-
ња еван ге ли ста, ово ме сто је на се ље но Сло ва ци ма ка то ли ци ма из 
гор ње Угар ске. Та ко је Се лен ча да нас је ди но на се ље у Бач кој у ко-
ме жи ве Сло ва ци обе ве ро и спо ве сти-ри мо ка то лич ке и про те стант-
ске.6) 

За раз ли ку од на сил ног про це са ма ђа ри за ци је Сло ва ци су са 
Ср би ма има ли из ра зи то по зи тив но ис ку ство. Та мо где су окру же ни 
срп ским на се љи ма Сло ва ци су се одр жа ли и са чу ва ли свој на ци о-
нал ни и кул тур ни иден ти тет. И раз ви ли ве о ма до бре при ја тељ ске 
од но се са ет нич ки бли ским срп ским на ро дом. Јан Кмећ то ова ко 
об ја шња ва: „Чар но је ви ћи та да, пре 250 го ди на, до во де ова мо вред-
не и скром не, а ет нич ки бли ске се ља ке ко ји су уљуд ни, јер из ри чи-
то пре фе ри ра ју хри шћан ске вр ли не и у про те стант ски свет за гле-
да не европ ске ши ри не као глав не око сни це њи хо вог фор ми ра ња и 
укуп ног ду хов ног ха би ту са. Њи хов ов да шњи жи вот ни ри там од ре-
ђу је пре вас ход но цр кве ни и школ ски ка лен дар од ре ђе них об ре да 
и ду жно сти, у ко ји ма ве ли ких про ме на не ма, чак ни пер со нал них, 
та ко да, на при мер, и у са мом њи хо вом кул тур ном сре ди шту, Бач-
ком Пе тров цу, од по чет ка (од осни ва ња цр кве 1783. го ди не) па све 
до не дав не 1957. го ди не (да кле, то ком це ле 174 го ди не) де ло ва ла 
су у кон ти ну и те ту са мо че ти ри еван ге ли стич ка све ште ни ка - Он-
дреј Сће хло 35 го ди на, син му Јан Сће хло 50 го ди на, Ју рај Мр ва 
47 го ди на и Са му ел Штар ке 42 го ди не, а сви су те жи ли да сво јом 
до бро из у че ном хри шћан ском ло ги ком амор ти зу ју на пра сне про-
ме не и ак ту ел не екс тре ме, те вра те сва ког за блу де лог си на у глав ну 
ма ти цу ов да шњег жи во та Сло ва ка у Вој во ди ни“. 7)

У исто вре ме де ло ва ли су тро ји ца зна чај них Сло ва ка: Јан Сће-
хло у Бач ком Пе тров цу, Јан Ко лар еван ге ли стич ки све ште ник у Пе-
шти и сла ви ста Па вел Јо зеф Ша фа рик у Но вом Са ду. За Ср бе је 
нај зна чај ни ји Па вел Јо зеф Ша фа рик (1795-1861), је дан од нај ве ћих 

6)  Ru dolf Bed na rik, Slo va ci v Ju ho sla vii, Vi da va tel stvo Slo ven skij aka de mie vied, Bra ti sla va 
1966, str. 36, пре ма: Ка та ри на Цр њан ски, нав. де ло, стр. 620.

7)  Јан Кмећ, нав. де ло, стр. 669.
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сла ви ста и од ли чан по зна ва лац срп ске исто ри је, је зи ка и књи жев-
но сти, пи сац Историјесловенскогјезикаикњижевностисвихди
јалеката. Са вре ме ник Ву ка и Ње го ша са ко ји ма је оства рио ве о ма 
плод ну са рад њу. Био је про фе сор и пр ви ди рек тор но во о сно ва не 
(1810) Срп ске пра во слав не гим на зи је у Но вом Са ду од 1819. до 
1833. го ди не. Да нас је то гим на зи ја „Јо ван Јо ва но вић Змај“. Та ко-
ђе био је пр ви пред сед ник Сло вач ког уче ног чи та лач ког дру штва. 
Из у зет ну па жњу и пред у сре тљи вост ука зи вао му је кнез Ми лош 
Обре но вић. Пе тар Ми ло са вље вић, је дан од во де ћих срп ских са-
вре ме них фи ло ло га, у сво јој књи зи Системсрпскекњижевности
у по гла вљу „Бу ду ћи од нос пре ма Ша фа ри ку“ ка же: „ Ша фа рик се 
у фи ло ло ги ји ја вио не што ма ло ка сни је од Ву ка. Ма да ни је био 
Ср бин, и ма да ни кад ни је пи сао ни об ја вљи вао на срп ском је зи ку, 
он је мно го учи нио упра во за срп ску фи ло ло ги ју. Ње гов учи нак на 
том по љу мо же се по ре ди ти са Ву ко вим учин ком. Вук је за пи сао и 
из дао нај бо ље тво ре ви не срп ске усме не књи жев но сти, а де ли мич-
но се ба вио и пи са ним спо ме ни ци ма. Ша фа рик се де ли мич но ба-
вио усме ном књи жев но шћу, а по пи сао је срп ске пи са не спо ме ни ке 
и не ке од њих из дао. Ни је дан дру ги фи ло лог, ни Ср бин ни чо век 
дру ге на ци о нал но сти, у том по гле ду не мо же се по ре ди ти с њим. 
Ње го во де ло ком пле мен тар но је с Ву ко вим де лом. Тек њих дво ји ца 
за јед но уда ри ли су те ме ље срп ској фи ло ло ги ји у пр вој по ло ви ни 
19. ве ка. Вук Ка ра џић и Ша фа рик има ли су у осно ви исте по гле де 
нa срп ски је зик и на кор пус срп ске књи жев но сти. Ша фа ри ко во име 
тре ба да бу де трај но за пам ће но као пр вог пи сца исто ри је срп ске 
књи жев но сти, као пи сца пр ве исто ри је срп ског је зи ка и као јед ног 
од нај зна чај ни јих срп ских би бли о гра фа свих вре ме на. То, дру гим 
ре чи ма, зна чи да је ње го во де ло угра ђе но у са ме те ме ље срп ске 
фи ло ло ги је“. 8) Ње гов си но вац Јан ко Ша фа рик ле кар и про фе сор на 
слу жби у Бе о гра ду, оба вљао је по сред нич ке по сло ве за кне за Алак-
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. И кнез Ми ха и ло Обре но вић је у свом нај у-
жем окру же њу имао Сло ва ке. Др Кар ло Па цек био је кне жев лич ни 
ле кар, а Јан Екер је оба вљао ду жност ве те ри на ра на кне же вом има-
њу. Сло ва ци су има ли зна чај ну уло гу у срп ској цр кви и про све ти. 
Код вла ди ке, а за тим ми тро по ли та Мој си ја Пут ни ка стал но је био 
се кре тар Ма ти ја Ча пло вич, док је по ве ре ник ми тро по ли та Сте ва на 
Стра ти ми ро ви ћа у Бе чу био Јан Ча пло вич, а се кре тар у Срем ским 
Кар лов ци ма та ко ђе Сло вак, Па вел Бе њиц ки, ина че члан Стра ти-

8)  Пе тар Ми ло са вље вић, Системсрпскекњижевности, Но ви Сад, 2000, стр. 83.



стр:4158.

- 47 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

ми ро ви ће вог на уч ног „Кар ло вач ког кру га“. Нај зад, и пр ва че ти ри 
ди рек то ра срп ске гим на зи је у Срем ским Кар лов ци ма до шла су из 
Сло вач ке-Јо ван Грос 1791. го ди не, Ан дреј Вол ни 1798, Кар ло Ру ми 
1817. и Па вле Маг да 1821. го ди не.9)

Кмећ под се ћа да су и кул пин ске спа хи је Стра ти ми ро ви ћи, То-
дор и Ђор ђе, ан га жо ва ли ис так ну те Сло ва ке за учи те ље сво јој де-
ци, као и да је Вук Ка ра џић пре ко Љу де ви та Шту ра тра жио по у зда-
не вас пи та ни ке за уче ње срп ске де це. „Ови тра ди ци о нал ни до ла-
сци сло вач ких вас пи та ча, се кре та ра, ле ка ра, учи те ља и про фе со ра 
на рад код Ср ба ка ко у Вој во ди ни та ко и у Кне же ви ни ожи вља ва ла 
су кул ту ру јед ног ши рег европ ског усме ре ња и ујед но но вог сло-
вен ског ху ма ни стич ког бра ти мље ња, ка кву су мно ги ис так ну ти 
Ср би ба ро ка, про све ти тељ ства, а на ро чи то ро ман ти зма за вре ме 
чу ве не „Шко ле Шту ро ве“, сти ца ли у Бра ти сла ви и у дру гим школ-
ским цен три ма у Сло вач кој. Све је то уз врат но са мо по ја ча ва ло 
ону ло ги ку сло бо де Сло ва ка у Вој во ди ни, ко ја је - по ла зе ћи од хри-
шћан ских вр ли на и европ ских ши ри на - при до би ја ла исто ми шље-
ни ке и ства ра ла по у зда не при ја те ље за да ља прег ну ћа на пу ту ве ће 
еман ци па ци је и сло бо де вла сти тих на ро да“. 10)

Ри сто Ко ви ја нић, про фе сор и књи жев ник, ко ји је од 1927. до 
1939. го ди не жи вео и ра дио у Бра ти сла ви као лек тор за срп ско-
хр ват ски је зик, је ме ђу Ср би ма био нај бо љи по зна ва лац сло вач ке 
кул тур не, књи жев не и исто риј ске про шло сти и нај бо љи по зна ва-
лац сло вач ко-срп ских кул тур них ве за. Ко ви ја нић је при ку пио ар-
хив ске по дат ке о 1962 Ср би на ко ји су се шко ло ва ли у Сло вач кој, од 
1735. до 1914. го ди не.11) Ре зул та те сво јих оп се жних ис тра жи ва ња 
Ко ви ја нић је са оп штио у сво јим књи га ма: СрпскиписциуБрати
славииМодриXVIII века и СрпскиромантичариуСловачкој. У 
пр вој је де таљ но опи сао шко ло ва ње у Сло вач кој Па вла Ју лин ца, 
До си те ја Об ра до ви ћа, То до ра Јан ко ви ћа Ми ри јев ског, Јо ва на Му-
шка ти ро ви ћа, Јо а ки ма Ву ји ћа, Ата на си ја Стој ко ви ћа и дру гих. У 
дру гој је пре зен то вао жи вот и шко ло ва ње нај зна чај ни јих срп ских 
„Шту ро вих уче ни ка“: Ђу ре Да ни чи ћа, Те о до ра Па вло ви ћа, ду го-
го ди шњег се кре та ра Ма ти це срп ске и уред ни ка Ле то пи са, Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја, Све то за ра Ми ле ти ћа и дру гих. 

9)  Јан Кмећ, нав. де ло
10)  Исто, стр. 669-670.
11)  Ви ди. ЗборникМатице српске закњижевности језик, књ. 19/III, 1971. и књ. 20/I, 

1972, пре ма: Не бој ша Ку зма но вић, Сусретњекултура . Српскословачкекњижевневе
зеРистаКовијанића, ДНС „Ло гос“-КК „ДИС“, Бач ка Па лан ка 2003, стр. 177.
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„Срп ска омла ди на ко ја се шко ло ва ла сре ди ном 19. ве ка у Сло-
вач кој је би ла под ве ли ким Шту ро вим ути ца јем, а из ње го вог дру-
штве ног ак ти ви зма је цр пи ла иде је, ко је је он да пре но си ла у Вој-
во ди ну. На тим иде ја ма је, пре ма Ко ви ја ни ћу, из ра сла Ми ле ти ће ва 
иде ја о по ли тич кој бор би срп ског на ро да за сло бо ду“. 12) Сла ве ћи 
Шту ра13) и ње го ву плод ну са рад њу са нај зна чај ни јим Ср би ма то-
га вре ме на Ко ви ја нић је на пи сао и три зна чај на се па ра та: „Бран-
ко и Штур“; „Вук и Штур“; и „Ње гош и Штур“. Ша фа рик, ко ји је 
ак тив но са ра ђи вао на по кре та њу Летописа1825, на кон осни ва ња 
Ма ти це срп ске 1826, пи сао је из Но вог Са да Мар ти ну Ха му ли ја ку 
и Ја ну Ко ла ру, во де ћим сло вач ким лич но сти ма то га вре ме на, пред-
ла жу ћи да се по узо ру на Ма ти цу срп ску осну је Ма ти ца сло вач ка. 
Ша фа рик ни је до че као ње но осни ва ње, јер је умро 1861, а Ма ти ца 
сло вач ка је осно ва на две го ди не ка сни је, 1863. го ди не. Све то зар 
Ми ле тић као ува же ни са рад ник ове сло вач ке на ци о нал не уста но ве 
по стао је по ча сни гра ђа нин ме ста у ко јем је она осно ва на -Тур чјан-
ски Све ти Мар тин. Летопис Ма ти це срп ске је 1895. го ди не при-
год но обе ле жио сто го ди шњи цу ро ђе ња Па ве ла Јо зе фа Ша фа ри ка. 
Сло ва ци су, са дру ге стра не, исто та ко све чар ски обе ле жи ли пе-
де се то го ди шњи цу књи жев ног ра да чи ка Јо ве Зма ја. Јан Ми ча тек, 
учи тељ у Ки са чу, је као пред став ник Ма ти це сло вач ке че сти тао 
Зма ју ве ли ки ју би леј.14)

На по ли тич ком пла ну је та ко ђе би ла ве о ма плод на са рад ња 
Сло ва ка и Ср ба. Ср би, Сло ва ци и Ру му ни за јед нич ки су се од у пи-
ра ли иде ја ма угар ских по ли ти ча ра ко ји су на кон Аустро-Угар ске 
на год бе 1867, на сто ја ли да јед ним про це сом ма сов не ма ђа ри за ци је 
кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка ство ре јед но на ци о нал ну др жа ву. Та 
др жа ва за сни ва ла би се на Етве шо вој иде ји о ма ђар ском „по ли тич-
ком“ на ро ду, тј. о иде ји да су сви ста нов ни ци Угар ске у по ли тич-
ком сми слу Ма ђа ри. Ни је им при том сме та ла чи ње ни ца да у то 
вре ме Ма ђа ри ни су чи ни ли ни по ло ви ну ста нов ни штва Угар ске. 
Ову иде ју при хва ти ли су хр ват ски по ли ти ча ри и то је био је дан од 

12)  Не бој ша Ку зма но вић, нав. де ло, стр. 113.
13)  За раз ли ку од дво ји це сво јих су на род ни ка Ја на Ко ла ра и Јо зе фа Ша фа ри ка ко ји су 

сма тра ли да Че си и Сло ва ци тре ба да има ју је дан и за јед нич ки је зик, и ко ји су пи са ли 
на че шком, Љу де вит Штур се за ла гао за одва ја ње сло вач ког је зи ка од че шког. На ста нак 
Че хо сло вач ке (1919) све до чи не са мо о је зич кој већ и о исто риј ској по ве за но сти два на-
ро да, као што и њи хов ми ран раз лаз кра јем 20. ве ка та ко ђе све до чи о то ме да су се два 
бли ска на ро да ла ко мо гла је зич ки и на ци о нал но раз дво ји ти.

14)  Ви ди: Јан Кмећ, СловачкосрпскасарадњауМатичиномдухукрајемпрошлогипочет
комовогвека, ВА НУ, Но ви Сад, 1992, стр. 18.



стр:4158.

- 49 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

глав них узро ка су ко ба Хр ва та и Ср ба на про сто ру Двој не мо нар-
хи је али и ка сни је, све до на ших да на. По ли тич ки пред став ни ци 
Ср ба, Ру му на и Сло ва ка су у Бу дим пе шти 1895. го ди не одр жа ли 
Кон грес не ма ђар ских на род но сти Угар ске, ко јим је пред се да вао 
пр вак срп ских ли бе ра ла Ми хај ло По лит-Де сан чић, а за исте ци ље-
ве су се за ла га ли и срп ски ра ди ка ли, као Емил Га ври ла, уред ник 
Ми ле ти ће ве „За ста ве“, као и ње гов за ме ник Ми лан По по вић, али и 
на след ник Ја ша То мић и дру ги.15) При хва тљи ва је кон ста та ци ја, да 
је ова са рад ња три при ја тељ ска на ро да - Ср ба, Сло ва ка и Ру му на, 
сво је вр сна пре те ча ства ра њу ме ђу рат не Ма ле ан тан те из ме ђу Че-
хо сло вач ке, Ру му ни је и Ју го сла ви је. 

Ова квом ре зо ну сва ка ко иде у при лог и чи ње ни ца да су Ср би и 
Сло ва ци у не ко ли ко на вра та би ра ли за јед нич ког по сла ни ка у угар-
ски са бор. Та ко су ге не рал Ђор ђе Стра ти ми ро вић и Ка рол Ку зма-
ни скло пи ли из бор ну кон вен ци ју у Кул пин ском из бор ном сре зу о 
за јед нич ком сло вач ко-срп ском кан ди да ту за по сла ни ка, а Ви ли јам 
Па у ли ни-Тот, ко ји је био по ча сни члан Ма ти це срп ске и по ча сни 
члан бе о град ског Срп ског уче ног дру штва, као за јед нич ки кан ди-
дат по бе дио је на из бо ри ма за угар ски са бор 1869. го ди не. Сло вак 
Ми лош Ште фа но вич пред ста вљао је Ср бе и Сло ва ке Кул пин ског 
сре за у угар ском са бо ру 1896. го ди не.16) Из у зет но је зна чај но по ме-
ну ти име још јед ног ве ли ког Сло ва ка. То је Ми лан Хо џа, но ви нар 
из Пе ште, ко ји је био ве о ма по пу ла ран ме ђу Сло ва ци ма и ме ђу Ср-
би ма. На ве ли ком на род ном ску пу Сло ва ка и Ср ба у Бач ком Пе-
тров цу Хо џа је пред осам хи ља да при сут них го во рио на сло вач ком 
и срп ском је зи ку. Би ран је за за јед нич ког кан ди да та из Кул пин ског 
сре за за угар ски са бор. Ми лан Хо џа ће по ста ти ми ни стар про све те, 
а за тим и пред сед ник вла де Че хо сло вач ке Ре пу бли ке. Сва ка ко да 
Ма ла ан тан та ни је слу чај но ство ре на 1919. го ди не.17)

Ри сто Ко ви ја нић је у Бра ти сла ви 1938. го ди не об ја вио књи гу 
о др Ми ла ну Хо џи, на срп ском и на сло вач ком је зи ку. 18)Хо џа је 
по стао пред мет Ко ви ја ни ће вог ис тра жи ва ња због сво је че тр де се-

15)  Исто, стр. 19.
16)  Ми лош Ште фа но вич је, ка ко твр ди Ри сто Ко ви ја нић, име до био по Ми ло шу Оби ли ћу, 

а са њим је при ја те ље вао Ву ков унук Јан ко Ву ко ма но вић ко ји се шко ло вао у Бра ти сла-
ви 1874-75, и остао у Сло вач кој. 

17)  Ви ди ши ре: Јан Кмећ, „Вла сти та ло ги ка сло бо де сло вач ке на ци о нал не ма њи не у Вој-
во ди ни“, у: Положај мањинауСавезнојРепублициЈугославији, Збор ник СА НУ, уред-
ни ци Ми лош Ма цу ра и Во ји слав Ста нов чић, Бе о град, 1996, стр. 671.

18)  Ри сто Ко ви ја нић, МиланХоџаиЈугословени, „Че хо сло вач ко-ју го сло вен ска ли га у Бра-
ти сла ви“, Бра ти сла ва, 1938.
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то го ди шње са рад ње са срп ским на ро дом. По ли тич ко де ло Ми ла на 
Хо џе Ко ви ја нић са гле да ва у ши рем исто риј ском скло пу са рад ње 
Ср ба и Сло ва ка и де ло ва њу Ко ла ра, Ша фа ри ка, Шту ра, те Ву ка, 
Зма ја, Бран ка и Ми ле ти ћа, што је ути ца ло да га вој во ђан ски Ср би 
при хва те као јед ног од сво јих.19) Под ути ца јем Ми ле ти ће вих иде ја 
80 пе штан ских сту де на та (15 сло вач ких, 26 срп ских, и 39 ру мун-
ских) осно ва ли су „Ма лу ан тан ту“, а је дан од глав них осни ва ча био 
је Ми лан Хо џа. Ка да је 1936. го ди не, у уло зи пред сед ни ка че хо сло-
вач ке вла де и ми ни стра спољ них по сло ва по се тио Ју го сла ви ју ср-
дач но је до че кан од Сло ва ка и Ср ба Кул пин ског сре за. Хо џа је том 
при ли ком на „теч ном и је дром“ срп ском је зи ку ре као: „на ше је дин-
ство ни је ре зул тат ди пло мат ских пре го во ра и ди пло мат ске ак ци је, 
не го је оно ре зул тат на ше за јед нич ке бор бе, то је је дин ство на шег 
ср ца и ду ше“. 20) Још је дан сло вач ки др жав ник и срп ски при ја тељ, 
Ми лан Рас ти слав Ште фа ник, при ву као је па жњу ауто ра. „ И Ште-
фа ник и др Хо џа за пи са ли су се у на шу ју го сло вен ску исто ри ју. 
Ште фа ник је до ле тео к на ма у нај те жим тре ну ци ма на ше на род не 
исто ри је. Спу стио се под Ава лу, у ча су кад је у је сен 1915. у од бра-
ну Бе о гра да пу ца ла по след ња пу шка срп ских бе смрт ни ка. За јед но 
са на шом слав ном вој ском, на шим Кра љем Осло бо ди о цем и Кра-
љем Ује ди ни те љем пре жи вео је Ал бан ску Гол го ту, да по сле, као 
по бед ник, до че ка наш за јед нич ки ус крс“. 21) 

Сло ва ци с по но сом под се ћа ју на сво ју уло гу на Ве ли кој на род-
ној скуп шти ни у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не ка да су са 
бра ћом Ср би ма и оста лим Сло ве ни ма про гла си ли при са је ди ње ње 
Ба ра ње, Бач ке и Ба на та Ср би ји. На скуп шти ни Сло вач ке на род не 
стран ке из Бач ке и Сре ма 10. но вем бра 1918, под пред сед ни штвом 
Љу де ви та Ми ча те ка, Сло ва ци су из ра зи ли сво ју со ли дар ност са 
Ср би ма и сво ју по ли тич ку же љу. У де кла ра ци ји, из ме ђу оста лог, 
пи ше: „Ми бач ки Сло ва ци, у сво је и у име срем ских сло вач ких оп-
шти на по здра вља мо но во сад ски Срп ски на род ни од бор и по твр ђу-

19)  Ми лан Хо џа ро ђен је 1878. го ди не, у се лу Су ча ни ма, по ред Тур чјан ског Св. Мр ти на. 
Ње гов отац, сло вач ки еван ге лич ки све ште ник, Ан дреј Хо џа је свом си ну дао име по 
срп ском вла да ру-кне зу Ми ла ну Обре но ви ћу. Хо џа је од ра стао у вре ме срп ског кул та у 
Сло вач кој. Кнез Пе тар Мр ко њић, је дан од во ђа бо сан ских уста ни ка у ра ту про тив Тур-
ске, до ла зио је у Бра ти сла ву да би на ба вљао оруж је и му ни ци ју за уста ни ке. Са дру ге 
стра не, као до бро вољ ци у бор би Ср ба про тив Осман ли ја сво је жи во те да ли су и дво ји-
ца сло вач ких пе сни ка: Јо зеф Бе ла по ги нуо је код Алек син ца, Све то лик Освалд у Бо сни.

20)  Ри сто Ко ви ја нић, МиланХоџаиЈугословени, „Че хо сло вач ко-ју го сло вен ска ли га у Бра-
ти сла ви“, Бра ти сла ва, 1938, стр. 101.

21)  Ри сто Ко ви ја нић, нав. де ло, пре ма: Не бој ша Ку зма но вић, нав. де ло, стр. 99.
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је мо да се са ра до шћу при дру жу је мо на осно ву Вил со но вог пра ва 
на ро да на са мо о пре де ље ње бра ћи Ср би ма и же ли мо им по мо ћи у 
свим њи хо вим на сто ја њи ма. У том, брат ском за гр ља ју на да мо се 
да ће мо на ћи сна гу за бо љу и срет ни ју бу дућ ност свог сло вач ког 
на ро да“. 22)

ДРУШТВЕНИЖИВОТСЛОВАКАУВОЈВОДИНИ

Већ по свом до се ља ва њу у До њу зе мљу Сло ва ци су ор га ни зо-
ва ли свој дру штве ни жи вот, ко ји се пре вас ход но те ме љио на очу-
ва њу вер ског и на ци о нал ног иден ти те та, што је зах те ва ло ус по ста-
вља ње и раз вој про свет них, кул тур них, на уч них и дру гих уста но ва 
ко ји ма су вој во ђан ски Сло ва ци све до чи ли сво ју ет нич ку и кул тур-
ну осо бе ност. На кон Па тен та о вер ској то ле ран ци ји, ко ји је Јо зеф II 
до нео 1781, Слов ци су сло бод ни је ис по ве да ли сво ју про те стант ску 
ве ру, а ти ме успе шни је шти ти ли и ја ча ли соп стве ни на ци он. 

Сво је шко ле по че ли су осни ва ти по чет ком 19. ве ка и оне су 
би ле у са ста ву цр кве све до рас па да Аустро у гар ске мо нар хи је и 
ства ра ња ју го сло вен ске др жа ве, ка да осни ва ју пр ве др жав не шко-
ле. Пр ва та ква шко ла осно ва на је при цр кви у Ко ва чи ци 1802. го-
ди не. А Јан Ко лар је још 1849. тра жио од Бе ча отва ра ње сло вач ке 
гим на зи је у Бач ком Пе тров цу. Ше зде се тих го ди на 19. ве ка у Но вом 
Са ду су из ла зи ле деч је и омла дин ске но ви не, а у Бач ком Пе тров цу 
игра ле су се по зо ри шне пред ста ве. У Но вом Са ду је 1902. по кре-
нут лист „Дол но зем ски Сло вак“. 

Сло ва ци у Ср би ји сво ју кул тур ну ауто но ми ју оства ру ју кроз 
за шти ту пра ва на обра зо ва ње и ин фор ми са ње на ма тер њем је зи ку, 
слу жбе ну упо тре бу је зи ка и за шти ту кул тур не ба шти не и тра ди-
ци је.

Нај зна чај ни ја кул тур на и на ци о нал на ин сти ту ци ја вој во ђан-
ских Сло ва ка је Матицасловачка. Ини ци ја ти ва за ње но осни ва ње 
по те кла је већ на по чет ку Кра ље ви не СХС, 1920. го ди не. Ма ти ца 
је осно ва на у Бач ком Пе тров цу 18. ма ја 1932. го ди не, а њен пр-
ви пред сед ник био др Јан Бу њик. Ма ти ца је бро ја ла 360 ре дов них 
чла но ва. Ма ти ца сло вач ка ра ди на очу ва њу сло вач ког иден ти те та 
и раз во ју дру штве ног по ло жа ја Сло ва ка, осо би то у обла сти про-
све те, кул ту ре, умет но сти и сло вач ког је зи ка. Ма ти ца сло вач ка је 
ак тив но де ло ва ла до 1941, а он да од осло бо ђе ња од 1945. до 1948. 

22)  Исто риј ски ар хив Но вог Са да, Збир ка Ми ча тек 442/1918.
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го ди не; по но во је ус по ста вље на 1990. го ди не. Го ди не 1949. отво-
рен је ет но граф ски му зеј Сло ва ка у Бач ком Пе тров цу.

Основнешколенасловачкомјезику по че ле су да ра де од мах по 
ус по ста вља њу ју го сло вен ске др жа ве. Да нас се на ста ва у основ ним 
шко ла ма на сло вач ком је зи ку из во ди у 13 оп шти на, у 18 основ них 
шко ла и два из дво је на оде ље ња. У школ ској 2004/05 го ди ни на ста-
ву је по ха ђа ло 3.428 уче ни ка, од укуп но 4.577 уче ни ка сло вач ке 
на ци о нал но сти, што зна чи да је 73,17% сло вач ких уче ни ка об у хва-
ће но на ста вом на ма тер њем је зи ку.

Средњошколскообразовањенасловачкомјезику. Пр вог ок то-
бра 1919. го ди не по че ла је са ра дом гим на зи ја „Јан Ко лар“ у Бач-
ком Пе тров цу. У овој шко ли на ста ва се из во ди на сло вач ком је зи ку. 
У окви ру гим на зи је по сто ји Ин тер нат ко ји је по чео са ра дом 1997. 
го ди не. У Ко ва чи ци је фе бру а ра 1962. осно ва на Сред ња еко ном ска 
шко ла ко ја је ра ди ла до 1970. Гим на зи ја „Ми хај ло Пу пин“ осно-
ва на је у Ко ва чи ци 1967. го ди не, на ста ва се од ви ја ла на срп ском 
је зи ку, а уче ни ци ма сло вач ке, ма ђар ске и ру мун ске на ци о нал но сти 
би ло је обез бе ђе но уче ње ма тер њег је зи ка. Од 1975/76. уве де но је 
усме ре но обра зо ва ње, што је тра ја ло до 1990, ка да је опет по ста ла 
гим на зи ја оп штег ти па у ко јој се на ста ва из во ди на сло вач ком је зи-
ку, али 11 пред ме та се и да нас из у ча ва на срп ском.23)

Уче ње сло вач ког је зи ка са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре ор-
га ни зо ва но је у три гим на зи је - Гим на зи ји „Бран ко Ра ди че вић“ у 
Ста рој Па зо ви, Гим на зи ји „20 ок то бар“ у Бач кој Па лан ци и Гим на-
зи ји „Ми хај ло Пу пин“ у Ко ва чи ци. 

Високообразовањесловачкемањине. Ка да је у пи та њу ви со ко 
обра зо ва ње на сло вач ком је зи ку мо гу се обра зо ва ти на Учи тељ-
ском фа кул те ту у Сом бо ру (на став но оде ље ње у Бач ком Пе тров цу) 
и на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду.

Информисањена словачком језику за сту пље но је у свим оп-
шти на ма у ко ји ма жи ве Сло ва ци. Од штам па них ме ди ја нај по-
зна ти ји је „Hlas l’udu“ (Глас на ро да), осно ван у Бач ком Пе тров цу 
1944. го ди не. Ово се по кла па са зна чај ним исто риј ским до га ђа јем 
за вој во ђан ске Сло ва ке, јер је но вем бра 1944. у Бач ком Пе тров цу 
осно ва на Че тр на е ста вој во ђан ска (сло вач ка) бри га да са ста вље на 
од при пад ни ка сло вач ке на ци о нал но сти. Из ове из да вач ке ку ће јед-
ном ме сеч но из ла зи и омла дин ски ча со пис „Vzlet“. Та ко ђе јед ном 

23)  Ка та ри на Цр њан ски, нав. де ло, стр. 625.
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ме сеч но из ла зи и „Zvor nič ka“ -ме сеч ник за де цу пред школ ског и 
школ ског уз ра ста. Осни вач ка пра ва за „Hlas l’udu“ је до 2005. има-
ла АП Вој во ди на, по сле че га су пре не та на На ци о нал ни са вет сло-
вач ке на ци о нал не ма њи не у Ср би ји. На сло вач ком је зи ку по сто је и 
би бли о те ке, као и штам па ри ја у Бач ком Пе тров цу.

Те ле ви зиј ски про грам на сло вач ком је зи ку има ју све ве ће оп-
шти не у ко ји ма жи ве Сло ва ци. На ТВ Но ви Сад, на Te le vi zia Ob-
ce Ko va či ca три пу та не дељ но по два са та ин фор ма тив но-за бав ног 
про гра ма на сло вач ком је зи ку, за тим при ват на те ле ви зи ја из Ши да-
Срем ска ТВ јед ном не дељ но по лу сат ни ма га зин на сло вач ком, као 
и ТВ Пан че во, јед ном не дељ но по лу сат ну за бав но-ин фор ма тив ну 
еми си ју. И на рав но TV Pe tro vec. 

Ра дио ста ни це има ју Бач ки Пе тро вац, Но ви Сад, Ко ва чи ца, Ра-
дио Ки сач, Зре ња нин, Ста ра Па зо ва, Муклти ра дио Но ви Сад ко ји 
еми ту је Мул ти кул ти -20 ми ну та- на сло вач ком, ма ђар ском, ру мун-
ском, ру син ском, ром ском и срп ском.

Словачкијезикјеуслужбенојупотреби у 13 оп шти на - Али-
бу нар, Бач, Бач ка Па лан ка, Бач ка То по ла, Бач ки Пе тро вац, Бе о чин, 
Зре ња нин, Ко ва чи ца, Но ви Сад, Оџа ци, План ди ште, Ста ра Па зо ва, 
Шид.

Културне манифестације као из раз очу ва ња на ци о нал ног 
иден ти те та код сло вач ке ма њи не у Ср би ји су по себ но из ра же не. 
Сло ва ци има ју сво је По зо ри ште „Вла ди мир Хур бан-Вла ди ми ров“- 
са сце на ма у Ко ва чи ци, Бач ком Пе тров цу и Ста рој Па зо ви. Осим 
по зо ри шта ту су и тра ди ци о нал не го ди шње кул тур не ма ни фе ста-
ци је: „Сло вач ке на род не све ча но сти“, „Пе вај и играј“ (Бач ки Пе-
тро вац), „Пив нич ко по ље“ (Пив ни це), „Тан цуј, тан цуј“ (Гло жан), 
„Злат на бра на“ (Ки сач) и дру ге.

Политичке странке. По ме ну ли смо да су Сло ва ци по но сни 
што је пе то ри ца њи хо вих су на род ни ка уче ство ва ло у чи ну ује ди-
ње ња 1918. го ди не. У Кра ље ви ни СХС – Ју го сла ви ји де ло ва ла је 
Сло вач ка на род на стран ка, ко ја ни је има ла ве ћих успе ха на из бо ри-
ма. По ло ви ном два де се тих го ди на стран ка се по це па ла, па је осно-
ва на и Сло вач ка на род на се љач ка стран ка. Али, ни јед на од ове две 
пар ти је ни је по сти гла зна ча јан по ли тич ки успех, ни је има ла сво је 
пред став ни ке у пар ла мен ту, а по сле уво ђе ња ше сто ја ну ар ске дик-
та ту ре обе су не ста ле са по ли тич ке сце не.
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По чет ком де ве де се тих Сло ва ци у окви ру сво јих стра на ка (Ли-
га Сло ва ка, Сло вач ка стран ка, Но ва сло вач ка пар ти ја) уче ству ју у 
вр ше њу вла сти ка ко на по кра јин ском ни воу, та ко и у оп шти на ма у 
ко ји ма пред ста вља ју ве ћи ну или ма њи ну ста нов ни штва. У Ре ги-
стар по ли тич ких пар ти ја де цем бра 2003, упи са на је Сло вач ка на-
род на пар ти ја чи је је се ди ште у Бач ком Пе тров цу. На ло кал ним из-
бо ри ма 2004. го ди не ова пар ти ја је осво ји ла два од бор нич ка ме ста 
у оп шти ни Бач ки Пе тро вац. У по кра јин ски пар ла мент са јед ним 
ман да том ушла је ГГ „За оп шти ну Бач ки Пе тро вац“. 24)На кон из-
бо ра 2008, Сло ва ци уче ству ју у ло кал ној вла сти у оп шти на ма где 
има ју ве ћи ну, а на функ ци ји се кре та ра за ин фор ми са ње је Сло ва-
ки ња, из ДС-а.25)

У по след ње две го ди не Сло ва ци су осно ва ли још две стран ке 
и оне тек тре ба да по ка жу сво ју по ли тич ку сна гу. Пр ва је Сло вач ка 
на род на стран ка, осно ва на фе бру а ра 2008. у Па ди ни, чи ји је пред-
сед ник Јан Па ул, а дру га Стран ка вој во ђан ских Сло ва ка, осно ва на 
мар та 2010. у Бач ком Пе тров цу, њен пред сед ник је Ште фан Сеч.

На кон до но ше ња За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал-
них ма њи на 2002. го ди не, Сло ва ци су на из бор ној скуп шти ни 18. 
ја ну а ра 2003. го ди не осно ва ли свој На ци о нал ни са вет, као нај ви ше 
са мо у прав но те ло сло вач ке ма њи не у Ср би ји. У Ста ту ту сто ји да је 
Са вет овла шћен „за оства ри ва ње ко лек тив них пра ва сло вач ке ма-
њи не у Ср би ји у обла сти слу жбе не упо тре бе је зи ка и пи сма, обра-
зо ва ња, ин фор ми са ња и кул ту ре, као и у дру гим обла сти ма ко је се 
ти чу раз во ја сло вач ке на ци о нал не ма њи не“.26) По ред Са ве та, ути-
цај на дру штве ни жи вот при пад ни ци сло вач ке ма њи не оства ру ју и 
пре ко оп штин ских са ве та за ме ђу на ци о нал не од но се. 

Нај зад, тре ба ис та ћи и сле де ћу чи ње ни цу ко ја илу стру је ве о ма 
при ја тељ ске од но се из ме ђу две др жа ве - Ср би је и Сло вач ке и при-
ме ран по ло жај Сло ва ка у Ср би ји. Вла да Сло вач ке је 9. фе бру а ра 
2010. до не ла од лу ку ко јом Ср би до би ја ју ста тус на ци о нал не ма-
њи не у овој при ја тељ ској зе мљи. Вла да Сло вач ке и сло вач ка Ака-
де ми ја на у ка при хва ти ли су ве о ма ар гу мен то ва на обра зло же ња и 
при зна ли Ср би ма по лу ми ле ни јум ску аутох то ност и до де ли ли им 

24) Ис пред Гру пе гра ђа на „За оп шти ну Бач ки Пе тро вац“, ман дат у Скуп шти ни Вој во ди не 
је до био Се ве ри њи Па вел.

25) Ак ту ел ни по кра јин ски се кре тар за ин фор ми са ње је Сло ва ки ња Ана То ма но ва Ма ка но-
ва

26) Ста тут На ци о нал ног са ве та сло вач ке на ци о нал не ма њи не, члан I.
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ста тус на ци о нал не ма њи не у Сло вач кој. 27)Ср ба у Сло вач кој да нас 
има око 2.500; кон цен три са ни су у три ре ги о на: бра ти слав ском, ни-
тран ском и ко шич ком. Де вет на е стог апри ла 2011. го ди не Удру же-
ње Ср ба у Сло вач кој обе ле жи ло је 500 го ди шњи цу ор га ни зо ва ног 
при су ства Ср ба на те ри то ри ји Сло вач ке. Овај чин (ста тус на ци о-
нал не ма њи не, М. С. ) пред ста вља на ста вак при ја тељ ских од но-
са две зе мље за сно ва них на ме ђу соб ном ува жа ва њу и при зна њу 
др жав не су ве ре но сти и те ри то ри јал не це ло ви то сти Ср би је и не-
при зна ва њу са мо про гла ше не др жа ве Ко со ва. Ни су све др жа ве ко је 
има ју ма њи не у Ср би ји ова ко по сту пи ле.

MomciloSubotic
SERBO-SLOVAKIANENCOUNTERS:NATIONAL

ANDCULTURALIDENTITYOFSLOVAKSINVOJVODINA
Summary

Inthistextauthorwroteonhistorical,culturalandpoliti
calrelationsbetween these two friendlypeoples–Serbs
andSlovaks.Therearenumeroushistoricalfactsinregard
toit–fromthejointparticipationsindefenseofSerbian
and Slovakian states from Turks and studies of famous
Serbs in Bratislava and other Slovakian places in 18th
and 19th century to cultural relations between Vuk and
SturandVukandSafarikandinfluenceofthisgreatSlo
vakscientistandhisothercountrymenoncultural,scien
tificandpoliticallifeinSerbiaandVojvodinain19thand
20thcentury.There isalsoanottobeavoidedfigureof
aSlovakianpoliticianDrMilanHodza,whocloselyco
operatedwithSerbianpoliticalleadersintheirbattlefor
national emancipation of Slovakian and Serbian people
in times of aggressivemagyarization. All this lead to a
joint participation of Slovakians and Serbs in the spirit
ofSlavicsolidarityonNovember25th1918attheGreat
NationalAssemblyinNoviSadandtheirvotingforunifi
cation(incorporation)withSerbia.Thiscourseofcultural
exchange,cooperationandunderstandingbetweenthese
twopeopleshascontinuedinthetimetocomeafterwards.
NowadaysbytheStatuteofAutonomousProvinceofVo

27) Ви ди ши ре: Вла сти мир Ву јић, „Ср би у Сло вач кој“, Печат, број 165, 13. мај 2011, стр. 
55. Ву јић у тек сту ис ти че и не ке за ни мљи во сти ко је го во ре о ве ћем бро ју Ср ба у Сло-
вач кој не го што то при ка зу је слу жбе на ста ти сти ка. Та ко је утвр дио да је пре зи ме Рац 
(Ра цо ва) 1995. го ди не но си ло пре ко 4.900 му шка ра ца и же на! За тим, у исто вре ме кад 
се у Сло вач кој зва нич но као Ср би де кла ри са ло је два 500 љу ди, са мо са пре зи ме ном 
Стан ко вић би ло је 880 ли ца. Зна ча јан је и по да так да је на сло вач ком вој ном гро бљу у 
Ве ли ком Ме ђе ру са хра ње но бли зу 5.500 Ср ба стра да лих као аустро у гар ски за ро бље ни-
ци у Пр вом свет ском ра ту.
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jvodinaSlovaksarenationalminority/nationalcommunity
thatisloyaltoSerbianstateandhavingverygoodrela
tionswithmajoritySerbiannation(vecinskisrpskinarod).
Slovakiaisoneofafewernumberofthestatemembersof
theEuropeanUnionthatdidnotrecognizefalsestateof
Kosovoanditalsograntedthestatusofnationalminority
toasmallnumberofSerbslivinginSlovakia.
KeyWords:Slovaks,Serbs,nationalidentity,culturaland
politicalrelations,Vuk,Stur,Miletic,Safarik,Hodza,mi
noritystatus,StatisticsonSlovaks
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2000.
Resume

SerbsandSlovaksaretwocloseSlavicpeoplewhosein
terrelationshavedated from12thecenturyandon.Co
operation and friendship between the two peoples have
beenestablishedunder the ruleof foreignersand in the
foreignstatehasbeenpreservedinSerbianVojvodinaup
tothesedays.NowadaysonterritoryofVojvodinatheSlo
vaksmakeapartofaunifiedSlovakianpeoplewhostarted
immigrationtothisterritoryin1750’saftertheTurkshad
withdrew from there in time of theHabsburgMonarchy
undertheruleofMaryThereseandhersonJoseph.There
areproofsthattheylivedontheterritoryofVojvodinaof
today even in 12th century. Immigrationof first Slovaks
toBackiPetrovacof todayandotherplaceswasrelated



стр:4158.

- 57 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

to invitation and service of brothers Pavle andMihajlo
CarnojevictobringfirstSlovakstothisSerbianterritory.
UponmentioningSerboSlovakianculturalandhistorical
relationsone immediatelycalls tomindnumerousSerbs
whohadstudiedinSlovakinaduring18and19thand20th
century.Our best expert onSlovakianhistory, language
andcultureRistoKovijaniccountedalmosttwothousands
oftheSerbs,amongthemsomeveryimportantpeoplein
Serbianculturalandpoliticalhistory,whostudiedinSlo
vakiafrom1735to1914.Amongthemsomemostsignifi
cantoneswere:PavleJulinac,DositejObradovic,Todor
Jankovic Mirijevski, Jovan Muskatirovic, Joakim Vujic,
Atanasije Stojkovic, Djura Danicic, Teodor Pavlovic,
ZmajJovanJovanovic,SvetozarMiletic…Someofthem,
likeMileticandZmaj,wereactiveparticipants inStur’s
Slovakianculturalrevival.
Theabovementioned relationsweremutualones.Many
significant Slovakswho lived in theDukedom of Serbia
and SerbianVojvodina gave their unselfish contribution
toculturalandpoliticalemancipationofSerbianpeople.
Among them themost famouswas certainlyPavel Josef
Safarik,oneofmostsignificantSlavistsandagreatexpert
ofhistoryofSerbianpeopleandliteraturewhowasalso
Vuk’sfriendandsharedsimilarviewswithhim.Firstman
agerandprofessor(18191933)oftheHighSchoolinNovi
Sad (today the High School “Jovan Jovanovic Zmaj”)
First fourmanagers of SerbianHigh School in Sremski
KarlovcicamefromSlovakia–JovanGrosin1791,An
drejVolni 1798,KarloRumi 1817 andPavleMagda in
1821.  Also Slovaks held significant posts at the Court
ofDukeAleksandarKaradjordjevicandattheCourtsof
DukeMilosandafterDukeMihailo.Someofthemworked
intheserviceofSerbianKarlovackimetropolitanbishops.
(biliusluzbisrpskihkarlovackihmitropolita)
Especially active in the field of politics was Dr Milan
Hodza,ajournalistandjointSerboSlovakianrepresenta
tive forKulpinCountyat theUngarianParliamentwho
laterbecametheMinisterofEducationandafterthatthe
Presidentofthegovernmentofnewlyestablishedstate–
Checoslovakia.Hewasa friendofSerbs,spokeSerbian
languageandalongwithSerbianpoliticiansinVojvodina
oftodayhefoughtagainstMagyarization.
Even nowadays Slovaks have kept good relations with
SerbsandSlovakianminorityenjoystheirrightsinaccord
withhighestminoritystandards.SerbslivinginSlovakia
havealsogainedthestatusofnationalminority,although
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theirnumberisnotgreaterthansomethreethousandpeo
ple.This fact is very significant for theSerboSlovakian
relationsaswellasonemorefactwhichproveshistorical
friendshipandunderstandingofthesetwoSlavicpeoples,
andthatistherefusalofSlovakiatorecognizefalseNATO
stateofKosovoandalsoSlovakia’sprincipledsupportfor
respectoftheinternationallawandsovereigntyandter
ritorialintegrityofSerbia.
IncaseofminorityrightsofSlovaksitimpliesfulfillment
ofcollectiverightsofSlovakianminorityinSerbiainthe
fieldofofficialuseofthelanguageandletter,education,
informationandcultureandinotherfieldsrelatedtode
velopmentof theSlovakiannationalminority.Likeother
minoritiesinSerbia,theSlovaks,too,inJanuary2003es
tablishedtheirNationalCouncilrepresentingthehighest
selfgovernmentbodyoftheSlovakianminorityinSerbia.
Alongwith theCouncil themunicipalitycouncils for in
ternationalrelationsalsomakeinfluenceonsociallifeof
theSlovakianminoritymembers inSerbia.The“Matica
Slovacka” isan institutionwhichgavespecialcontribu
tiontopreservationoftheSlovakiannationalandcultural
identityinVojvodina.

 Овај рад је примљен 8. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. 
јуна 2011. године.
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