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Илустрација коју је Никола Тесла одабрао да 1895. г. отвори 
његову књигу о српству и Јовану Јовановићу Змају



 
 
 
 
 
 
 
Ја сам пут, истина и живот.
(Јеванђеље по Јовану)

Истина се мора увек изнова испричати и упорно понављати 
јер се и заблуде свуда око нас увек изнова придикују и шире.
(Гете)

Хрвати и Словенци нису никад били у могућности да се бо-
ре за своју слободу. Срби су били битке за слободу и цена 
ослобођења плаћена је српском крвљу. Сви прави Хрвати и 
Словенци признају то са захвалношћу.
(Никола Тесла)

Нека буде што бити не може!
Нигде у поезији света ни у судбини народа нисам нашао 
страшније лозинке. Али без тог самоубилачког апсурда, без 
тога, да се парадоксално изразимо, позитивног нихилизма, 
без тога упорног негирања стварности и очевидности не би 
била могућа ни акција ни сама мисао о акцији против зла. И 
у томе је Његош потпуно израз нашег основног и најдубљег 
колективног осећања јер под том девизом, свесно или несвесно, 
вођене су све наше борбе за ослобођење, од Карађорђа па до 
најновијих времена.
(Иво Андрић)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Читала сам онај твој чланак о Змају преведен у Србобрану, 
а Бог ти дао кад си га онако лијепо елегантно написао! Оно 
више вриједи за Српство него пуно великијех дела. – За ово 
неколико година од како га ти прослави, поскочило је Српство 
у цијени пред странијем народима, а и Хрвати морају увлачити 
роге у се. – Свакако не смију ти рећи више да си Хрват, него 
свуда веле, „наш дични, наш велики земљакˮ 
                                                                            
                                       
 
(из писма Теслине сестре Марице Косановић *

упућеног  Тесли   25. јуна 1894.г.)

* Марица Косановић, рођена сестра Николе Тесле, рођена је 1858. 
у Смиљану. У браку са протом Николадином Николом Косановићем 
имала је четири сина. Постигла је за ондашње прилике када је реч о 
женама, завидно образовање. Говорила је течно: немачки, италијански, 
француски и чешки. Сарађивала је са листовима „Србобранˮ и „Бранкоˮ. 
Своју збирку прикупљених речи из Лике предала је Српској краљевској 
академији за потребе израде Академијиног речника, где се и данас 
налази. Поводом 80. рођендана Николе Тесле, на свечаној академији 
на Коларчевом универзитету 28. маја 1936. г. у Београду слављеника 
је заступала сестра Марица. Са њом је Тесла имао најприснији однос, 
што се види из бројних писама која су разменили. Марица Косановић се 
упокојила 27. октобра 1938. г.



 
 
 
 
 
 
 
 
Чудан је то народ. Храбар, правдољубив, несебичан. Бринули 
су о нама не само зато што смо ми били њихови ратни 
заробљеници – ми смо им, побогу, као такви представљали 
само терет, док сами нису имали шта да једу – већ зато што 
су нас сматрали својим штићеницима, зато што је брига о 
заробљенику за њих била питање највише војничке части, 
брига већа него о себи самом, ствар чистог људског образа, и 
ствар јунаштва једнаког као оног у биткама. 
                                                  
                                                      

* * *

А Србија? Србија нас јесте заробила на свом тлу, као агресоре, 
али нас у одсудном часу није препустила на милост и немилост 
ратном вихору – који је могао ко зна како да се окрене по нашу 
судбину – већ нас је по цену сопствених жртава од глади, зиме 
и непријатељске ватре допратила на сигурно место и предала 
у сигурне руке. Дала нам је и последњи залогај хлеба што је 
имала. Часно. Витешки.* 

* Дворски и државни архив у Бечу; Извештаји из Београда 
(XXXVIII) Политичком (XII) и Војном архиву (XIV); Предмет: Пут 
заробљених аустроугарских официра у српској војсци преко Црне Горе 
и Албаније 1915/1916. године; Документ шифра бр. 1903/1929: Ратни 
дневник домобранског поручника Матије Мурковића; облик: необјављен 
рукопис, официрска свеска; наслов: Ратни дневник; Документ шифра бр. 
0104/1929: Војна књижица официра Матије Мурковића



 
 
 

ИСТОРИЈА БОЛЕСТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Хрватски Večernji list је пре извесног времена реализовао 
велики пројекат под називом „Hrvati koji su mijenjali svijetˮ 
најављујући га на следећи начин: „U siječnju će se u Večernjem 
listu početi objavljivati priče o dvanaestero hrvatskih velikana. O 
svakom će se pisati puna dva tjedna. U svim hrvatskim školama 
organizirat će se dva sata predavanja mjesečno posvećena velik-
anima. HTV će emitirati posebne emisije o dvanaestero velikanaˮ. 
Ту не би требало бити ништа чудно нити спорно да се међу 
наведеним Хрватима не налазе и неки Срби који су у овом 
пројекту представљени као Хрвати. То су: Никола Тесла, Руђер 
Бошковић и Иво Андрић. Нажалост, они нису једини са српског 
културног простора које хрватска стручна и културна јавност 
више од једног века присваја, похрваћује и приказује свету и 
својој јавности као узвишене представнике свога рода. Међу 
таквима су и: Иван Гундулић, о коме ће касније бити више 
речи, Марин Држић, као и Владан Десница, потомак чувеног 
српског ускочког војводе Стојана Јанковића, писца који је 
током Другог светског рата писао за четнички лист војводе 
Момчила Ђујића. Однедавно Хрвати су почели да присвајају и 
Алексу Шантића. Да ова непочинства нису новост, сведочи и 
књига Ивана Кукуљевића Сакцинског Glasoviti Hrvati prošlijeh 
vjekova у издању Maticе Hrvatske 1886. г., у којој Кукуљевић 
међу гласовите Хрвате убраја и Мехмеда Соколовића. Као што 
се зна, Соколовић је рођен у српској породици, школовао се у 
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манастиру Милешева, где је његов брат Макарије био монах, 
а њега је, обновивши Пећку патријаршију као велики везир, 
Мехмед Соколовић поставио за српског патријарха.
 
 Нажалост, за све то време „моје племе сном мртвијем 
спаваˮ. Поводом догађаја о којима је реч највећи део српске 
елите и њене академске заједнице понаша се као да се то ње 
не тиче, подсећајући тиме на јунаке филма Дан мрмота. Они 
пак који се томе успротиве, најпре ће у Београду бити осуђени 
за рушење добросуседских односа. Упркос томе, увек је било 
појединаца који су забринуто и предано покушавали да спасу 
што се спасти може. Међутим, показује се да су ти напори, иако 
велики, често недовољни јер иза прогона Срба и похрваћења 
српске културе стоји јасан циљ хрватске националне елите, 
прихваћен од свих политичких чинилаца од крајње деснице 
до крајње левице. Притом је та иста елита, зависно од 
прилика, мењала и мења методе у затирању српског народа 
и имена на тим просторима, а данас у преузимању културног 
наслеђа побијених, покатоличених или протераних Срба. Уз 
то, хрватска елита је у том науму све време имала и моћне 
менторе – у Ватикану, Бечу, Берлину… Најважији ментори су, 
свакако, Ватикан и хрватска црква, о чему је (иако недовољно) 
писано, па се на томе овде нећемо сувише задржавати. Само 
ћемо поменути да је, према званичним подацима, током Другог 
светског рата у прогону, католичењу и клању Срба непосредно 
учествовало близу 1500 римокатоличких свештеника, међу 
којима је предњачио Мирослав Филиповић, рођен 1915. г. у 
Јајцу од мајке Српкиње (Марице Радуловић) и оца Хрвата 
(Антуна). После завршених школа постао је члан фрањевачког 
реда и пред сам рат дошао у самостан Петрићевац код 
Бање Луке. Почетком рата добија чин капелана Друге бојне 
Поглавниковог тјелесног здруга. У том својству у фебруару 
1942. г. учествује у покољу Срба у селима: Дракулић, Мотике 
и Шарговац, када је убијено око 2300 српске нејачи. У школи 
у Шарговцу одвојио је муслиманску и хрватску децу од српске 
и отпочео са клањем педесет двоје српске деце. Прво је пред 
целим разредом заклао Василија Гламочанина. Клању су 
присуствовале две учитељице, од којих је једна том приликом 

полудела, а друга, која је преживела, сведочила је о овом 
догађају после рата, на суђењу Филиповићу. Овај умоболник је 
за допринос затирању Срба у НДХ током рата награђен местом 
управника логора Јасеновац и Стара Градишка, где је волео да 
се такмичи у клању. То је често радио у фрањавачкој одори, 
због чега је добио надимак Фра Сотона. Важно је истаћи да 
се тадашњи папа Пије XII никада није оградио од злочина у 
Јасеновцу и, уопште, у НДХ.  Можда то не треба да чуди ако 
се зна да је пре него што је постао папа Пије XII, као Еуђенио 
Пачели, био државни секретар папе Пија XI и 1937. г. творац 
предлога Конкордата са Краљевином Југославијом, који је на 
крају, због великог притиска СПЦ, одбачен. Том приликом 
Пачели, будући папа Пије XII, резигниран тиме што Конкордат 
није остварен, шаље следећу поруку: „Долази дан када неће 
бити мали број оних који ће јако зажалити што су одгурнули 
једно великодушно и широкогрудо добро дело које је намесник 
Христов понудио њиховој земљиˮ. Под покровитељством 
овог папе а у организацији језуите Крунослава Драгановића 
након рата су организовани тзв. „пацовски каналиˮ, којима 
су у Латинску Америку пребацивани усташки кољачи, међу 
њима и: Анте Павелић, Макс Лубурић, Динко Шакић, Андрија 
Артуковић. Уз усташе, Драгановић је тим каналима пребацио 
и многе нацисте попут Клауса Барбија, познатијег као „Кољача 
из Лионаˮ.
  
 Пред сам крај рата, 14. августа 1944. г., на поклоњење 
папи Пију XII ишао је и Јосип Броз Тито, чија је власт 
омогућила Драгановићу да се шездесетих година безбедно 
врати у Југославију и мирно проживи остатак живота. Архива 
папе Пија XII, која је историчарима постала доступна 2. марта 
2020. г., сведочи да је папа био упознат са убиствима из Другог 
светског рата. У тој заоставштини нађена су и писма која је 
надбискуп Степинац упутио папи. У тим сведочанствима – 
како о НДХ тако и о самим надбискуповим ставовима – поред 
осталог налази се и следеће:
 
 „На крају, потпуно искрен, могу примијетити да у круговима 
власти постоји најбоља жеља да се Хрватска претвори у 
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католичку земљу. Ратни министар ми је апсолутно гарантирао: 
или ће Хрватска бити католичка земља, или нека нестанеˮ.
 
„Жеља оних који тренутно владају Хрватском да проведу 
у дјело учење Католичке цркве ставља нам обавезу да им 
помогнемо и да их подржимо са свом лојалношћу и снагом 
којом располажемоˮ.
(16. мај 1941. г.)
 
  
„Не сумњам Свети Оче да се овдје води очајна борба на живот 
или смрт између шизме која је представљена у српству и 
католичанства представљеног у Хрватима (...)
 
(...) Велики је интерес Срба шизматика да уђу у Католичку 
цркву. Сигурно то чине под дојмом да власт подржава 
католичанство. Али не може се порећи нити да их тјера и 
сва биједа шизматичке цркве… Вјерујем, када би поглавник 
Павелић био 20 година на челу владе, шизматици би били 
посве ликвидирани из Хрватскеˮ.
(14. јун 1941. г.)

Јосип Броз Тито код папе Пија XII 14. август 1944. године
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 Наша превасходна намера је да чистог срца, хладне главе 
и мирне савести представимо најочигледније примере прелес-
ти похрваћења српске културне баштине и да их чињеница-
ма потпуно разобличимо, те да  их, тако оистиновљене, 
приближимо сваком добронамерном и истинољубивом како 
Хрвату тако и Србину јер дубоко верујемо да нас само Истина 
може ослободити од зла.
 
 Најбоље је да кренемо од почетка јер „у почетку беше 
Речˮ, заправо језик.
 
 Драги пријатељи и браћо Хрвати широм Хрватске, 
Славоније, Далмације и целога света, да вас по ко зна који 
пут обавестимо да говорите српским језиком који су вам, 
не питавши никога од Срба, Бечким споразумом из 1850. 
г. даровала два Србина – Вук Караџић и Ђуро Даничић, 
отворивши вам тиме врата за сва даља непочинства, која, како 
видимо, трају до данас.
 
 О преузимању језика писао је још 1846. г., у бр. 31. 
часописа Danica, Људевит Гај: „Ta npr. sav svijet zna i priznaje, 
da smo mi književnost ilirsku podigli, nu, nama još ni izdaleka 
nije na um palo ikada tvrditi, da to nije srpski već ilirski jezik; 
pače ponosimo se i hvala Bogu velikom, što mi Hrvati s braćom 
Srbljem sada jedan književni jezik imamoˮ. Гај је 3. новембра 
1852. г., на насловној страни својих Narodnih novina, у чланку 
Izjavljеnje radi Старчевићевих članakah o Serbima i serbskom 
jeziku, у одговору Анти Старчевићу писао следеће: „Kada bi 
g. Starčević samo u jedno dielo svog najbližeg zemljaka, koi se je 
također na tverdim obalama jadranskog mora rodio, Pavla naime 
Vitezovića, Senjanina, pod naslovom: „Serbiillustrata“ bio uviri, 
bio bi se uverio, da je onaj naš veliki muž polag sve svoje herva-
tomanije u 8 knjigah, u kojima je spisao historiu Serbah, prizn-
ao veličanstvo i prvenstvo naroda serbskoga, tako glede njegove 
narodne važnosti kao što i jezika; kamo sreće, da je on, koi se je u 
svoje doba za narodni jezik borio, namiesto što je hervatske pro-
vincializam sa serbizam miešao i tako nepraktično na neoborive 

zapreke nagazivao, - kamo sreće da je on onda, kao što mi sada u 
novia vremena, najglavnije grane jezika, koi se je u izobilju izrazih 
i u svojoj čistoći najbolje sačuvao, u svovoj cielosti i u hervat-
sku književnost uveo, mi bi se zaista sasvim na drugom stepenu 
narodnjeg napredka danas nalaziliˮ. За нашу тврдњу да је језик 
којим данас говорите српски језик не би се требало позивати 
на већи ауторитет и важнијег сведока од Људевита Гаја, који је 
најнепосредније био укључен у тај процес вашег преузимања 
српског језика.
 
 Анте Старчевић пак, отац хрватске нације, иначе је син 
православне Српкиње Милице Богдан из Широке Куле, која 
је пред ступање у први брак примила римокатоличку веру, и 
Јакова Старчевића из Пазаришта, села познатог по томе што 
су га у то време чинили покатоличени и похрваћени Срби. 
Старчевић је, упркос аргументима Људевита Гаја, наставио 
са својом антисрпском хистеријом до краја живота, па се 
у хрватској штампи под његовом контролом  1892. могло 
прочитати и ово: „У нашој домовини има доиста много останка 
оних окрутних „Влаха“, што су били оруђе Хрватом, што су у 
Славонији угњетавали хрватски пук, помоћу којих су Турци 
држали у својем господству и Лику хрватску. Сад се Власи 
претворише у тако зване Србе, прем говоре хрватски језик, и 
ми морамо из листова тих створених Срба, слушати међу иним 
и такве бајке, да су нам они одбранили домовину. (…) Нема 
дакле разлога да се у нашој домовини називље Србином. Онај 
који то име прихвата, искључује се из хрватства и губи свако 
право на домовину (…) Да је у такви људи икакве свиести и 
увиђавности они би морали и сами увидети, да у једној земљи 
не могу живети два народа, која говоре један те исти језик. 
Они у Хрватској, прем грчко-источне вјере, говоре хрватски, 
а називљу се Србима. Ми не можемо и не смемо признати 
их за Србе (…) То је и у самом њиховом интересу. Хоћели да 
имаду домовину, да буду чланови хрватског народа и диониц 
хрватског права, они не могу и не смију бити ништа друго него 
Хрвати. Култура хрватског народа, ублажила је понешто ћуд 
влашадије. Ну у већем делу, пасмина се још и данас познаје по 
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својем не словенском типу и по неких хрђавих властитостих, 
које су и дан данас осталеˮ.
 На ове Старчевићеве речи одговара Димитрије Руварац у 
својој књизи Ево шта сте нам криви, објављеној у Земуну 1895. 
г.:Јесте то Ваше порицање српства у Хрватској, Славонији, 
Далмацији, Босни и Херцеговини, и српског језика у њима, 
најглавнији је узрок, размирици српско-хрватској у поменутим 
земљама.
 
 Ви, данашњи Хрвати, и то прави Хрвати, а не којекави: 
Немци, Чеси, покрштени и непокрштени Јевреји, који се данас 
издају за „згољнеˮ Хрвате, и то не из уверења, већ из себичних 
намера, да сте иоле политички увиђајни, Србима у поменутим 
земљама никад не бисте порицали име народно. Можете 
колико хоћете пискарати и тврдити да у поменутим земљама 
живи сам Хрват. Сви други народи који тамо живе могу на то 
пристати и себе сматрати Хрватима, али српски народ неће 
на то никада пристати нити ће икада и један прави Србин а 
камоли цео народ који тамо живи рећи да је Хрват. Ово добро 
упамтите и према томе владајте се!
 
 Ви, Хрвати, оставили сте 1836. г. своје старо и право 
име народно и узели сасвим туђе име или, као што рече Вук, 
Бог зна чије име, почевши себе називати Илирима, а свој језик 
илирским језиком. То сте учинили зато што сте видели да је вас, 
Хрвата, сувише мало и да ваш језик ниједан други словенски 
народ неће узети за основицу свог књижевног језика или зато 
што заправо ни сами нисте знали шта је хрватски језик – да ли 
је то језик којим говоре Хрвати у загребачкој, крижевачкој и 
вараждинској жупанији, преко Велебита, у западној Мађарској 
и Аустрији, или је то језик којим говоре у приморским местима 
у Далмацији, нпр. у Трогиру, Омишу и на острвима, или је пак 
то језик на којем су стари Дубровчани писали и певали. Пошто 
сте хтели да играте улогу великог народа и да се у свету о вама 
говори као о народу, уврстили сте у Илире и Србе, Бугаре и 
Словенце и узели српски језик за књижевни, као илирски, 
мислећи да ће вас Срби, Бугари и Словенци признати за вође и 
да ће напустити и своје име, а потоња два народа и свој језик. 

Међутим, преварили сте се у рачуну. Ни Срби ни Бугари ни 
Словенци нису хтели да оставе своје  име, а потоња два народа 
ни свој језик.ˮ

 Како исправно примећује Светозар Борак у књизи Срби 
католици, генеза прузимања језика протеже се више векова 
у прошлост. Према њему, тај пројекат је почео још крајем 
XVI и почетком XVII в., када је, по одлуци Конгрегације 
за пропаганду вере а под командом језуитског генерала 
Клаудија Аквавиве, почела да се Хрватима намеће штокавица 
да би се православни Срби лакше католичили, а временом 
и похрваћивали. Први извођач радова на том послу био је 
Бартол Кашић. На том путу било је више етапа. Оне су од XIX 
в. прилично очигледне и могу се лако пратити. У наведеној 
књизи Борак цитира лингвисту Радмила Маројевића: „Прва 
етапа се одвијала у 19. веку. Она се састојала у узимању 
штокавског дијалекта за основицу општехрватског књижевног 
језика. Хрвати свој књижевни језик у другој половини 19. и 
у првој половини 20. века у најауторитативнијим издањима 
(Рјечник ЈАЗУ, Маретићева Граматика и др.) називају хрватски 
или српски, Срби га, после епохалних издања Вука Караџића, 
називају српски, у складу са својом националном традицијом 
и у складу са својом утемељеношћу у штокавском дијалекту.
 
 Друга етапа је остварена 1954. г., Новосадским књижев-
ним договором, чији је циљ био да Срби прихвате хрватску 
компоненту у имену језика, чиме би хрватски легитимитет 
књижевог језика на штокавској основици био у потпуности 
остварен. Напуштајући назив српски језик, који је био 
афирмисан Вуковом реформом, његовим Српским рјечником, 
српским народним песмама и њиховим српским епским 
десетерцем, назив који је прихватила читава учена Европа и 
цео словенски свет, прихваћен као књижевни језик у пуном 
и правом значењу те речи, српски лингвисти су прихватили 
назив српскохрватски језик. Ја овде не могу да улазим у питање 
колико су српски лингвисти овај и овакав договор прихватили 
самостално, а колико је значајан (или пресудан) био политички 
утицај. Одговор на то питање не знам (...) 
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(...) Идеолози хрватског језичко-националног програма ускоро 
су напустили дух и слово Новосадског договора и прешли на 
остварење следећих етапаˮ. 
 Овде би требало застати на тренутак и размислити да ли 
је било политичког утицаја и ако га је било, у ком је правцу у 
титоистичкој Југославији он ишао. О томе доста говори један 
докуменат из Историјског архива у Сомбору (фонд 530/ инв. 
бр. 668/1). Он датира из 16. маја 1945., потиче из Окружног 
народноослободилачког одбора, Одсека за унутрашње послове 
Сомбор, и говори о одлуци нових комунистичких власти да 
одузме право на национално и идентитетско опредељење 
Буњевцима и Шокцима:
 
 „Како буњевачке и шокачке народности не постоје, то вам 
се наређује да све Буњевце и Шокце имадете третирати 
искључиво као Хрвате, без обзира на њихову изјаву. У разним 
окрузима и местима, где су они до сада уведени као Шокци 
и Буњевци, има се то исправити и означити као Хрвати, 
нарочито у легитимацијама, бирачким списковима, путним 
дозволама и разним другим списковима по народности. У 
будуће се имају уносити само искључиво као Хрвати. Све 
до сада издате лигитимације и исправе, где су означени као 
Буњевци и Шокци, имају се уништити и нове издати, издавање 
нових легитимација не сме се поново наплаћивати од странака. 
Ставља вам се на дужност да о овоме известите све градске и 
среске, а преко ових и месне, да што пре безуветно спроведу, 
а ви да се старате да се ово свакако изврши и да о учињеном 
известите (…). 
Рок 15 дана.
Смрт фашизму – слобода народуˮ.*

* Главни народни ослободилачки одбор војводине одељења за 
унутрашње послове доставио је наређење под бројем 1040/1945 од 
14.маја 1945. г., које се тиче националног питања Буњеваца и Шокаца.

* 

* Историјски архив Сомбор, фонд 530, инв.бр. 668/1

Наређење новоуспостављених комунистичких власти да 
се Буњевци и Шокци морају уписивати као Хрвати


