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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ВА СИ ЛИ ЈЕ Ђ. КРЕ СТИЋ

БЛА ШКО РА ЈИЋ – ПРИ ЛО ЗИ ЗА  
ПО ЛИ ТИЧ КУ БИ О ГРА ФИ ЈУ

Бо га та и по са др жа ју ра зно вр сна би о гра фи ја ри мо ка то лич ког 
све ште ни ка Бла шка Ра ји ћа до бро је по зна та и би ло би бе сми сле но 
да је у овом при ло гу по на вљам. Ме ђу тим, ње го ву по ли тич ку био
гра фи ју мо же мо до пу ни ти не ким но вим по да ци ма, пре све га ње
го вим тек стом ко ји се на ла зи у Ар хи ву Ју го сла ви је, у спи си ма При
вред ног са ве та вла де ФНРЈ, у фон ду бр. 40, фа сци кла бр. 1–3. Текст 
има на слов „Хр ва ти у Бач кој и Ба ра њи – По вје сни пре глед”.1 Ра јић 
га је на пи сао за Ан дри ју Хе бран га у вре ме ка да је Хе бранг био 
ми ни стар ин ду стри је у Вла ди Ти то –Шу ба шић. Не по сре дан по вод 
за на ста нак овог, услов но га мо же мо на зва ти, Ра ји ће вог исто ри о граф
ског при ло га је од лу ка он да шњих ко му ни стич ких вла сти да се 
Вој во ди на при по ји Ср би ји. До каз за ова кву тврд њу на ла зи мо у пи
сму Бла шка Ра ји ћа ко је је из Су бо ти це на пи сао Хе бран гу 9. ма ја 
1945. го ди не. Пи смо у це ли ни гла си ова ко:

Го спо ди не Ми ни стре!

По во дом про гла ше ња из ја ве, да Вој во ди на има да бу де при
по је на Ср би ји, про не ли су се гла со ви, да сам на овој из ја ви и ја 
са ра ђи вао, на ро чи то, да сам уче ство вао сјед ни ци на ко јој је та из
ја ва па ла, па да сам ишао са де ле га ци јом у Бе о град и да сам, на вод
но пот пи сао из ја ву ту о при са је ди ње њу.

За во љу исти не и ап со лут не и хи сто ри ске, мо лим Вас да да том 
при го дом, по Ва ше му су ђе њу, да ли је то у мје сту, из во ли те об ја
ви ти мо ју из ја ву по то ме пред ме ту, ка ко ево сли је ди:

1 За овај текст за хвал ност ду гу јем на уч ном са вет ни ку др Вен це сла ву Гли
ши ћу, ко ји је био љу ба зан да ми на ње га скре не па жњу.
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У Но вом Са ду ни сам био већ има и 6–7 го ди на. Пре ма то ме, 
ни сам уче ство вао па ни при су ство вао сјед ни ци, ко ја је до не ла из
ја ву о усу ду Вој во ди не. Ни сам био ни ти у Бе о гра ду са би ло ка ко вом 
де пу та ци јом, још ни при ват но, и ни сам пот пи сао ни ка ков акт ко ји 
би се ио ле од но сио на из ја ву об усу ду Вој во ди не. То тим и већ ма 
јер се мо је схва ћа ње о уло зи Вој во ди не у окви ру но ве Ју го сла ви је 
уоп ће не сла же са из ја вом, ко ја је па ла за Вој во ди ну.

При ми те Го спо ди не Ми ни стре и овај пут увје ре ње о мо му 
по што ва њу.

Бла шко Ра јић

Шест да на пре овог пи сма Ра јић је по слао Хе бран гу и пи смо 
сле де ће са др жи не:

Го спо ди не Ми ни стре!

У ве зи са од лу ком ГНО ОВа пре ма ко јој: Ни јем ци су и на 
„дру ги на чин по ма га ли на род ноосло бо ди лач ку бор бу”, ужи ват 
ће гра ђан ска пра ва ове Др жа ве, – мо лим Вас, да из во ли те при ми ти 
к зна њу, да мно ги ова ко ви Ни јем ци, што су се опи ра ли ње мач кој 
про па ган ди у Бач кој, са да ле же у ло го ри ма и слу ша ју ру га ње сво
јих су на род ња ка, ко ји су их због ан ти фа ши зма при је гња ви ли.

Част ми је за мо ли ти Вас, да де ли Вам се при ли ка, да од лу ку 
ГНО ОВа на гла си те у ко рист ових до брих љу ди и да ка жем на ших 
по моћ ни ка.

Су бо ти ца, 3. ма ја 1945.

Уз по што ва ње
Бла шко Ра јић

Ра јић се ни је за до во љио овим по ри ца њем сва ке сво је ве зе с 
од лу ком да се Вој во ди на при по ји Ср би ји. О том пи та њу у Хе бран
гу је имао исто ми шље ни ка, па ни је слу чај но што је на шао за по
треб но да се баш ње му и обра ти. Ме ђу тим, од лу чио је да учи ни 
и не што ви ше, да по сред ством тог хр ват ског по ли ти ча ра, по зна тог 
по сво јој на ци о нал ној ис кљу чи во сти, по ку ша да оспо ри до не ту 
од лу ку о при па ја њу Вој во ди не Ср би ји и, ако бу де мо гу ће, из ме ни 
је у ко рист Хр ват ске. Од лу чио је да на пи ше текст ко јим би Хр ва
ти ма дао исто риј ску, ет нич ку, је зич ку и то по но ма стич ку осно ву на 
те ме љу ко јих би мо гли да тра же да се це ла Бач ка, или са мо не ки 
ње ни де ло ви, при по је Хр ват ској. У том по гле ду остао је до сле дан 
сво јим ста во ви ма ко је је, кад је реч о при пад но сти Вој во ди не, за
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сту пао из ме ђу два ра та. А та да је, кад је реч о при пад но сти чи та ве 
Вој во ди не, или са мо не ких ње них де ло ва, по пут Стје па на Ра ди ћа, 
Влат ка Ма че ка и дру гих хр ват ских по ли ти ча ра, био след бе ник 
ве ли ко хр ват ских те жњи и ци ље ва.2 Те те жње и ти ци ље ви ис по
ља ва ни су у мно гим хр ват ским гла си ли ма. Та ко је, примерa ра ди, 
Хр ват ски днев ник, ко ји је из но сио ста во ве хр ват ског ру ко вод ства, 
пи сао да ће Хр ват ска „би ти она ко ве ли ка, ка ко је ве ли ку хо ће на
род” и да „ни тко не ће би ти при си љен да ула зи у Хр ват ску, али се 
та ко ђе ни ком не сми је бра ни ти да Бо сну, Бач ку и Ба ра њу, гдје ће 
та мо шњи на род тре ба ти пи та ти и по слу ша ти ње го во ми шље ње о 
то ме ка мо же ли ићи...” Сри јем ски Хр ват је сма трао да би би ло нај
бо ље да се и на род Вој во ди не из ја сни ко ји ње ни кра је ви ће при па сти 
За гре бу а ко ји Бе о гра ду. Слич но ста но ви ште Сри јем ском Хр ва ту o 
при пад но сти Вој во ди не има ле су и Су бо тич ке но ви не по па Бла шка 
Ра ји ћа, ко је су твр ди ле да су Бач ка, Ба ра ња и Ба нат за јед нич ка 
те ко ви на Ср ба и Хр ва та и да се сто га мо ра ју пра вед но по де ли ти. 
О то ме су на пи са ле:

Тра жи мо да бу де по дје ла јед на ка па не ка ми до би је мо ци је лу 
Бач ку, јер ако би Су бо ти ца са ма оста ла, он да би се Су бо ти ца они
шти ла, јер не би има ла про сто ра за жи вот; на ро ди у да љој Бач кој 
у ве ли кој ве ћи ни има ју сла вен ска име на, а ка то ли ци су, да кле, нама 
при па да ју, ка да се по вра те сла вен ству, а не Ср би ма.3

За јед но са су бо тич ким се на то ром Јо си пом Ву ко ви ћем Ђи дом 
и др Ми хо ви лом Ка та не цом, Ра јић је при па дао нај у жој пред вод нич
кој гру пи су бо тич ких по ли ти ча ра ко ја се по сле ства ра ња Ба но ви
не Хр ват ске 1939. го ди не за ла га ла за то да Ба ра ња и део Бач ке са 
Су бо ти цом бу ду при по је ни Ба но ви ни.4

Кад све ово зна мо, ни ка кво из не на ђе ње ни је то што је Ра јић, 
по свр шет ку ра та 1945. го ди не, сво јим тек стом ко ји је до ста вио Хе
бран гу за сту пао ста но ви ште да Бач ка тре ба да при пад не Хр ват
ској. Као по ли ти чар и ри мо ка то лич ки све ште ник, он је био у те сним 
ве за ма са за гре бач ким кап то лом и хр ват ским епи ско па том. Ка да 
су га за вре ме оку па ци је 1941. го ди не ма ђар ске вла сти кон фи ни ра
ле за то што се 1918. за ло жио за от це пље ње Вој во ди не од Угар ске, 
пу штен је из за тво ра по сле ме сец и по да на за хва љу ју ћи ин тер

2 Ва си ли је Ђ. Кре стић, Ве ли ко хр ват ске пре тен зи је на Вој во ди ну и Бо сну 
и Хер це го ви ну, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град 2017, 33 и да ље.

3 Исто, 51; Ран ко Кон чар, Опо зи ци о не пар ти је и ау то но ми ја Вој во ди не 
1929–1941, Аген ци ја „Мир”, Но ви Сад 1991, 339, 351.

4 Ми ра Ра до је вић, „Срп скохр ват ски спор око Вој во ди не 1918–1941”, Исто
ри ја 20. ве ка – ча со пис Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју, год. 14, бр. 2, (1996), 65.
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вен ци ји за гре бач ког над би ску па Алој зи ја Сте пин ца и са мог Ва ти
ка на. До апри ла 1943. био је ин тер ни ран у бу дим пе штан ски фра
ње вач ки ма ни стир, а по сле то га вра тио се у Су бо ти цу. И те чи ње
ни це до ка зу ју ко ме је при па дао Бла шко Ра јић и чи је ин те ре се је 
као јав ни де лат ник за сту пао.

За по ли тич ку би о гра фи ју Бла шка Ра ји ћа за ни мљи во је то да 
је у на шој јав но сти за пам ћен пре све га као пред став ник Бу ње ва ца 
на Ве ли кој на род ној скуп шти ни у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. 
го ди не. Kад je на тој скуп шти ни, по сле из гла са не од лу ке о при са
је ди ње њу Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Ср би ји, за јед но с Ја шом То ми ћем, 
иза бран за ње ног пред став ни ка са за дат ком да ра ди на оства ре њу 
је дин стве не др жа ве свих Сло ве на, Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, и 
да у том по гле ду бу де „на услу зи срп ској вла ди”, Ра јић се сле де ћим 
ре чи ма обра тио Скуп шти ни: 

Ја за и ста ни сам ни са њао, да би ме не на овој Ве ли кој на род ној 
скуп шти ни ова ква част за па ла. До шао сам ова мо као јед но ста ван 
бо рац за на шу на род ну ствар. Из ја вљу јем, да ја овај на чин ре ше ња 
на шег пи та ња, ка ко је ма ло час из вр шен, са свим ср цем по здра вљам 
и уз ње га при ста јем. А са да до зво ли те, да вам про стим пуч ким је
зи ком ка жем, ка ко ја све то по сма трам. На ша бу ду ћа ју го сло вен ска 
др жа ва је као ја је, из ко га ће се из ле ћи орао, ко ји ће се ди ћи не бу 
под обла ке. Но као што ја је, ако је у ње му са мо бе лан це, не вре ди 
ни шта, јер не ма у ње му са др жи не, жу ман це та, та ко ни Ју го сло вен
ство са мо за се бе не вре ди ни шта: оно би би ло са мо бе лан це у ја
је ту, а са др жај је ово га ја је та срп ски на род у Ср би ји.5

Из тих јав но ис ка за них ре чи про из и ла зи да је Ра јић „свим 
ср цем” при хва тио од лу ку Ве ли ке но во сад ске скуп шти не о при са
је ди ње њу Вој во ди не Ср би ји. Ме ђу тим, то уоп ште ни је би ло та ко. 
Мар ко Про тић, пра во слав ни све ште ник из Су бо ти це, уче сник у 
тим до га ђа ји ма, за бе ле жио је у сво јој књи зи да се у прет кон фе рен
ци ји, одр жа ној у Ма ти ци срп ској 25. но вем бра, пре но што ће за по
че ти Ве ли ка но во сад ска скуп шти на, Бла шко Ра јић упор но про ти
вио од лу ци да се Вој во ди на сје ди ни са Ср би јом. Он је тим по во дом 
из ја вио: 

Ми има мо од на шег На род ног Ве ћа6 од ре ђе но, шта има мо да 
чи ни мо, и шта да за сту па мо. По што се то не сла же са да тим нам 

5 При са је ди ње ње Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Ср би ји 1918: до ку
мен ти и при ло зи, прир. Дра го Ње го ван, Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2001, 52.

6 Реч је о На род ном ви је ћу СХС из За гре ба.
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упут ством од на ше га Ве ћа, ја са дру го ви ма сво јим на ово ре ше ње 
при ста ти не мо гу! 

Поп Про тић је да ље за бе ле жио: 

Би ло је око то га на те за ња све до са ме Скуп шти не, на ко јој 
поп Бла шко, овла дан ср цем и гла сом оче вид не ве ћи не, ко ја је при
мор ди јал ним кли ца њем при ми ла спа ја ње Вој во ди не са Ср би јом, 
иза зват бу де, да да де из ра за и сре ћи сво јој и свих Бу ње ва ца, ко ји 
да исто та ко свим ср цем пре ко ње га при хва та ју овај пред лог.7

Пре но што је поп Мар ко об ја вио сво ју књи гу, дао ју је у ру
ко пи су на чи та ње по пу Ра ји ћу. Овај ни је имао ни ка квих при ме да ба. 
По хва лио је текст и из ме ђу оста лог је на пи сао: 

То Ти јед но мо гу да ка жем, да су ово би ли до и ста злат ни дани 
ис кре них брат ских осе ћа ја и де ло твор не љу ба ви при ра ђа њу на ше 
на род не, на ци о нал не др жа ве.8

На осно ву овог све до че ња по па Мар ка Про ти ћа, ко је Ра јић 
ни је оспо рио, ја сно је да ње гов ис каз дат у Ве ли кој но во сад ској 
скуп шти ни да свим ср цем по здра вља и при хва та од лу ку о при са
је ди ње њу Вој во ди не Ср би ји ни је био искрен, већ је из ну ђен окол
но сти ма у ко ји ма се на шао на том ску пу, ко ји га је гро мо гла сно 
по здра вио и ис ка зао му не са мо љу бав већ и по што ва ње. 

Ме ђу тим, пре ма по да ци ма о са ста ву члан ства Ве ли ке но во сад
ске скуп шти не о при са је ди ње њу, на њој је уче ство ва ло 84 Бу њев ца, 
3 Шок ца и са мо 2 Хр ва та.9

Поп Бла шко је до бро знао да мно ги де ле га ти Бу њев ци, ко ји 
се ни су по пут ње га осе ћа ли Хр ва ти ма, ни су би ли спрем ни да по
др же ње гов пред лог да се Вој во ди на ује ди ни са Ср би јом по сред ством 
За гре ба, већ су би ли за пред лог Ја ше То ми ћа да се Вој во ди на не
по сред но и без у слов но при кљу чи Ср би ји. Осим већ по ме нух из
ну ђе них окол но сти у ко ји ма се на шао на Скуп шти ни, а због ко јих се 
са гла сио с ње ним ве ћин ским ста вом, и то је био раз лог због ко јег 
се при кло нио оп штем рас по ло же њу. 

По што ни је смо гао сна ге да се су прот ста ви ве ћин ском рас
по ло же њу Ве ли ке но во сад ске скуп шти не, сво ју ср бо фо би ју ис по
љио је го ди ну да на ка сни је при ли ком про сла ве пр ве го ди шњи це 

7 Мар ко Про тић, Злат ни да ни Су бо ти це – од осло бо ђе ња до пот пи са ми ра: 
13 нов. 1918 – 4 ју на 1920, Град ска штам па ри ја и књи го ве зни ца, Су бо ти ца 1930, 54.

8 Исто, 3.
9 При са је ди ње ње Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Ср би ји 1918, 122.
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осло бо ђе ња Су бо ти це. Та да је, по ред дру гих ма ни фе ста ци ја (све
ча не по зо ри шне пред ста ве и на род них за ба ва), од лу че но да се на 
Град ској ку ћи по ста ви мра мор на пло ча на ко јој би пи са ло: 

13. но вем бар 1918. го ди не
Част и сла ва на шем – срп ском ро ду,
Што нам пру жи жи вот и сло бо ду!

Бла шко Ра јић, ко ји је био је дан од тро ји це чла но ва ко ми си је 
за ду же не да из ра ди тај нат пис, тра жио је да се уме сто ре чи на шем 
– срп ском ро ду, на пи ше брат ском ро ду. Не ма ју ћи куд, и не же ле ћи 
да ре ме те ме ђу соб не од но се, дру га два чла на ко ми си је не вољ но 
су при ста ла на ту Ра ји ће ву уце ну.10

* * *

Као до пун ски по да так за по ли тич ку би о гра фи ју Бла шка Ра
ји ћа за ни мљи во је све до че ње учи те ља Ми ла на Гли боњ ског, ко ји 
је у вре ме осло бо ђе ња Ба ра ње и одр жа ва ња Кон фе рен ци је ми ра у 
Па ри зу био ве о ма ан га жо ван око на сто ја ња да ве ћи део Ба ра ње 
при пад не Кра ље ви ни СХС. У ме мо ар ској књи зи Ба ра ња (1918–1923) 
Глибoњски је на пи сао: 

Сва ка на ша по кра ји на има ла је при на шој др жав ној де ле га ци ји 
у Па ри зу, не ку вр сту екс пе ра та, ко ји су има ли за да так да за сва ки 
град, сва ко се ло пру же на шој те ри то ри јал ној ко ми си ји по ред ет но
граф ских и све оста ле по дат ке и до ка зе на на ше пра во. (Ши рег ин те
ре са ра ди из не ћу, да је за Бач ку је дан од екс пе ра та био жуп ник Бла
шко Ра јић из Су бо ти це, ко га сам упам тио за то, што ми је др Јо ван 
Цви јић, ка да ми се жа лио на сла бу по моћ екс пе ра та, ис при чао, ка ко 
је за не ко се ло око Ба је са чи стим не мач ким жи вљем, поп Ра јић, 
као екс перт, твр дио да је то чи сто на ше шо кач ко се ло, па је Цви јић 
тра жио ово се ло за нас па ти ме по ја чао и на ше пре тен зи је на Ба ју, 
али је пре тр пео жа ло стан не у спех, јер су Ма ђа ри до ка за ли пред ко
ми си јом, да у том се лу не ма ни јед не на ше ду ше. Ти ме је осла био не 
са мо углед на ше де ле га ци је, па и са мог Цви ји ћа, не го је по стао не мо
гућ сва ки да љи пот хват да се тзв. „Бај ски тро кут” при по ји на ма...)11

Овај по да так је за ни мљив и зна ча јан за то што све до чи о то ме 
да је поп Бла шко као екс перт био нео зби љан, не по у здан и нео д го

10 М. Про тић, нав. де ло, 88–89.
11 Ми лан Гли боњ ски, Ба ра ња (1918–1923), Се ћа ња, прир. Ва си ли је Ђ. Кре

стић, Пе тар В. Кре стић, Бе о град 2009, 25. 
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во ран, да је, ра ди по сти за ња не ког ци ља, био спре ман и на под ва
ле. Ово ис ти че мо за то што је та кву, ни ма ло по хвал ну при ро ду поп 
Бла шко у ве ли кој ме ри ис по љио и при ли ком пи са ња „по вје сног 
при ло га” ко ји је до ста вио Хе бран гу 1945. го ди не. Очи глед но је да се 
он, као по ли ти чар, др жао по зна те је зу ит ске де ви зе да „циљ оправ
да ва сред ство”. 

* * *

По ли тич кој би о гра фи ји Бла шка Ра ји ћа знат ну па жњу у сво је 
вре ме по све тио je Су бо ти ча нин – Бу ње вац срп ског опре де ље ња, по 
обра зо ва њу прав ник, Ал ба M. Кун тић. Кад је на осно ву рас по ло
жи вих из во ра и ли те ра ту ре на пи сао и у Бе о гра ду 1969. го ди не 
об ја вио књи гу По че ци бор бе за пре по род бач ких Бу ње ва ца, на и шао 
је на оштру осу ду пар тиј ских фо ру ма Су бо ти це и при пад ни ка хрват
ских кле ри ка ла ца, ко ји су по свр шет ку ра та 1945. пред у зе ли све 
ме ре да Бу њев це као ри мо ка то ли ке, што бр же и у што ве ћем бро ју, 
ми лом и си лом пре тво ре у Хр ва те. Ме ђу тим, та оштра, по ли тич ки 
пре те ћа, а на мо мен те по пи сца и опа сна кри ти ка ни је за у ста ви ла 
Кун ти ћа да на ста ви с ис тра жи ва њем и пи са њем ра до ва о про шло
сти Бу ње ва ца. По себ ну па жњу по све тио је жи во ту и ра ду Ал бе Ма
ла гур ског, па је о ње му, под на сло вом „Уло га Ал бе Ма ла гур ског 
Ћур чи ћа (1881–1927) у пре по ро ду и жи во ту бач ких Бу ње ва ца – При
лог исто ри ји срп ског на ро да”, на пи сао и по себ ну ве ћу рас пра ву. 
До да нас нео бја вље на, она се на ла зи у Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду 
под сиг на ту ром бр. 14.568. У том ру ко пи су ви ше стра ни ца од но си 
се на Бла шка Ра ји ћа и на ње го ву по ли тич ку би о гра фи ју.

Пра те ћи Ра ји ће ве по ли тич ке ак тив но сти од нај ра ни јих да на, 
Кун тић је до шао до за кључ ка да у вре ме по сто ја ња Ау стро у гар ске 
поп Бла шко ниг де ни је ис ка зао же љу да се ру ши Мо нар хи ја и да 
се ства ра ју го сло вен ска др жа ва. Ње му је, као и Ри мо ка то лич кој 
цр кви у Угар ској у це ли ни, од го ва ра ло по сто је ће др жав но устрој ство. 
То по твр ђу је и чи ње ни ца да је Ра јић био је дан од ли де ра кле ри кал
не Зе маљ ске кр шћан ске со ци јал не стран ке и да је био глав ни уред
ник На ших но ви на, ор га на те стран ке, ко ји се за ла гао за очу ва ње 
по сто је ћег др жав ног ин те гри те та Ау стро у гар ске. Пре ма про грам
ским на че ли ма те стран ке, за на род но сти је пред ви ђе на мо гућ ност 
да до би ју самo ау то но ми ју. По оце ни Ал бе Кун ти ћа, не ки Ра ји ће ви 
тек сто ви кр ца ти су пра зно слов ним сла ве но фил ством, али се све 
сво ди ло са мо на зах те ве за ре фор му школ ског си сте ма и за до би
ја ње из ве сних ет нич ких пра ва за Бу њев це и Шок це.12

12 Ал ба М. Кун тић, „Уло га Ал бе Ма ла гур ског...”, 54.
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Док је тра јао Пр ви свет ски рат, поп Бла шко се ни је огла ша вао. 
Учи нио је то тек пред крај ра та, по сле исту па аме рич ког пред сед
ни ка Ву дроа Вил со на сво јом По сла ни цом од 14 та ча ка, ме ђу ко ји ма 
је на пр вом ме сту она у ко јој је реч о пра ву на ро да на са мо опре де
ље ње. Кун тић твр ди да се та да у по пу Бла шку до го ди ла по ли тич ка 
тран сфор ма ци ја „ка да је сви ма би ло ја сно да ће до ћи до про па сти 
Ау стро у гар ске па да је ’по треб но’ да се и Ка то лич ка цр ква у Угар
ској у том сми слу опре де ли”.

Као што је већ ре че но, поп Бла шко је у ши рим кру го ви ма 
на ро да остао упам ћен и у при јат ном се ћа њу по сле крат ке бе се де 
одр жа не на Ве ли кој на род ној скуп шти ни у Но вом Са ду 25. но вем
бра 1918. го ди не. Ме ђу тим, сво јим по ступ ци ма он је бр зо по ка зао 
да је та бе се да има ла при год ну и јед но крат ну на ме ну, да она ни је 
би ла из раз ње го вог ствар ног на ци о нал ног и по ли тич ког опре де
ље ња, да ње му ни је би ло ста ло до сло ге, брат ства и је дин ства и 
до ју го сло вен ске др жа ве. Тај ан ти ју го сло вен ски и ан ти срп ски смер 
по ли ти ке, ко ји је Ра јић ис по љио убр зо по сле 1918, Кун тић је об ја
снио на сле де ћи на чин:

Кад је у спро во ђе њу сво је уста вом и за ко ном пред ви ђе не по
ли ти ке у но вој др жа ви и од цр кве од у зи ма на зе мља из над за ко ном 
пред ви ђе ног мак си му ма; кад је пре ста ло уби ра ње цр кве ног при ре
за, тзв. по пов ског по ре за или све ште нич ког би ра, при нуд ним пу тем, 
тј. по сред ством др жав них ор га на...; кад је до шло до уки да ња цр кве
них шко ла за оп ште обра зо ва ње и ве ро на у ке у ви шим раз ре ди ма 
сред њих шко ла; кад је цр кви ус кра ће но пра во на пла те да жби не ко
је је са ма про пи си ва ла (на гро бљи ма при ли ком са хра њи ва ња мр твих 
итд.), и кад је с дру ге стра не пре ста ла опа сност да се уну тра шњи 
по ре дак на ру ши из ино стран ства ус по ста вља њем бољ ше вич ког ре
жи ма, Ка то лич ка цр ква, чи ји пред став ник је у на шим кра је ви ма био 
и Бла шко Ра јић, за у зе ла је отво ре но не при ја тељ ски став пре ма ју
го сло вен ској др жа ви па је по че ла да про па ги ра вер ску не тр пе љи вост, 
од но сно кле ро ка то ли ци зам и кле ро на ци о на ли зам хр ват ског ти па.

Дру гим ре чи ма, поп Бла шко ни је во дио та кву по ли ти ку „на 
сво ју ру ку”, она ни је би ла ре зул тат ње го ве кон тро верз не лич но сти, 
већ за то што је то би ла по ли ти ка Ри мо ка то лич ке цр кве, за пра во 
ње ног де ла ко ји је функ ци о ни сао у кра је ви ма у ко ји ма су жи ве ли 
бач ки Бу њев ци.13 

Ре зул тат та кве по ли ти ке би ло је чвр сто ста но ви ште по па 
Бла шка да су Бу њев ци Хр ва ти за то што су ри мо ка то ли ци. Та кав 

13 Исто.
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став и та кво уве ре ње, чи ји је циљ хр ва ти за ци ја Бу ње ва ца, за сту
пао је све вре ме по сто ја ња Ју го сла ви је. Из ме ђу два свет ска ра та у 
та квим на сто ја њи ма имао је са мо де ли мич ног успе ха, али по сле 
Дру гог свет ског ра та, кад је та кво ста но ви ште за у зе ла и Ко му ни
стич ка пар ти ја, про цес хр ва ти за ци је Бу ње ва ца био је убр зан. Поп 
Бла шко је мо гао мир но да скло пи очи и оде с овог све та за до во љан 
што су ње го ва на сто ја ња уро ди ла пло дом, што је до жи вео по бе ду 
сво јих иде ја и сво јих по ли тич ких на сто ја ња. Ме ђу тим, да нас ја сно 
ви ди мо да је он том по бе дом раз био је дин ствен ет нич ки кор пус 
Бу ње ва ца. Они су да нас, за хва љу ју ћи по ли ти ци Бла шка Ра ји ћа, и 
свих оних ко ји су га сле ди ли, рас по лу ће ни. Јед ни су Хр ва ти, а дру
ги су оста ли оно што су би ли и што же ле да бу ду – Бу њев ци.

Због то га се с раз ло гом мо же мо пи та ти: да ли је по ли ти ка по па 
Бла шка Ра ји ћа за и ста би ла успе шна? Да ли је он усре ћио на род ко
јем је при па дао и ко ји је, ван сва ке сум ње, не из мер но во лео? 

* * *

Фо р мал но по сма тран, Ра ји ћев „по вје сни пре глед”, ко ји је до
ста вио Хе бран гу, на пи сан је с на уч ним пре тен зи ја ма. Ау тор га је 
снаб део на по ме на ма чи ји је за да так био да ма ње оба ве ште ног чи
та о ца убе де да је све што је на пи са но за сно ва но на про ве ре ним 
из вор ним по да ци ма и на уч ној ли те ра ту ри.14 Ме ђу тим, Ра јић није 
во дио ра чу на о на уч но про ве ре ним чи ње ни ца ма. Он их је чак иг но
ри сао и кри во тво рио. Све је под ре дио на ме ри да по ка же и до ка же 
да Хр ва ти има ју исто риј ско пра во на по се до ва ње Бач ке и Ба ра ње. 
Исто риј ски при каз Хр ва та у Бач кој и Ба ра њи за по чео је од вре ме
на пре до ла ска Ма ђа ра у Па нон ску ни зи ју и пра тио га је до кра ја 
Дру гог свет ског ра та, до ства ра ња но ве Ју го сла ви је.

Чи тав текст про жео је тврд ња ма о то бо жњем ве ли ком зна ча ју 
и уло зи Хр ва та не са мо на под руч ју Бач ке и Ба ра ње већ и чи та ве 
Ју жне Угар ске. Та ко, при ме ра ра ди, на пи сао је да су Ма ђа ри од Сло
ве на мно го ви ше при ми ли не го што су им да ли. По себ но је на гла
сио да су Ма ђа ри „мно го ви ше при ми ли од Хр ват ске Бо сне”, да 
Хр ва ти ма има ју да за хва ле за ла тин ска сло ва, „за кр шћан ство и 
за ци је лу кр шћан ску тер ми но ло ги ју”, да су и са вер ског и по ли тич
ког ста но ви шта има ли ве ли ки ути цај на Ма ђа ре од са мог устрој
ства њи хо ве др жа ве. На гла сио је да су хр ват ски фра њев ци у Ма ђар
ској, у Пе штан ској, Бач кој и Ба рањ ској жу па ни ји има ли зна чај ну 
уло гу.

14 Све на по ме не у тек сту „Хр ва ти у Бач кој и Ба ра њи”, од бро ја 24 до 34, 
на пи сао је Бла шко Ра јић. 
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С на ме ром да ис так не зна чај Хр ва та, ау тор се по слу жио и 
под ва лом кад је на пи сао да су Тур ци го во ри ли хр ват ски и да је 
слу жбе ни је зик у Тур ској био по гла ви то хр ват ски.

Ра јић твр ди, али ни чим то не до ка зу је, да су Бач ка и Ба ра ња 
у XVI и XVII сто ле ћу „би ле на пу че не хр ват ским до се ље ни ци ма”, 
тј. да су та мо шњу сло вен ску ве ћи ну чи ни ли ка то ли ци – Хр ва ти. 
Пре у ве ли ча ва ју ћи уло гу и зна чај Хр ва та, а ци ља но из бе га ва ју ћи 
по сто ја ње Ср ба и не вољ но их по ми њу ћи са мо та мо где ни је мо гао 
да их из бег не, Ра јић је у гло ри фи ка ци ји Хр ва та на пи сао да су они 
у вре ме вла де ца ри це Ма ри је Те ре зи је по ста ли „по ли тич ки го спо
да ри” Бач ке. Да су „ско ро ап со лут но вла да ли ци је лом Бач ком”, да 
су „у ју го за пад ној, сред њој и сје вер ној Бач кој те ју жној Ба ра њи” 
би ли „нај о длуч ни ји по ли тич ки фак тор све до XIX сто ље ћа ”. „Тај 
су до ми нан тан по ло жај” – на пи сао је поп Бла шко – Хр ва ти „са чу
ва ли и он да, ка да су се кон цем XVI II сто ље ћа по че ли у Бач ку и 
Ба ра њу до се ља ва ти Ни јем ци а ка сни је и Ма џа ри”. 

Не во де ћи ра чу на о то ме ко ли ко је бу ње вач ко ста нов ни штво 
у про цен ти ма би ло пи сме но а ко ли ко не пи сме но, са же љом да 
на гла си хр ват ско осе ћа ње и опре де ље ње Бу ње ва ца, иа ко је оно у 
то вре ме би ло не знат но, поп Бла шко је на пи сао да су се Бу њев ци 
по сле Ау стро у гар ске на год бе 1867. го ди не од луч но су прот ста вља ли 
на сил ној ма ђа ри за ци ји, да пред њом ни су кло ну ли ду хом, „не го 
су мар љи во чи та ли хр ват ске књи ге и но ви не, по др жа ва ли ве зе са 
Хр ва ти ма”.15 Осим знат ног бро ја ин те ли ген ци је, тр го ва ца и обрт
ни ка, Бу њев ци су, ка ко је на пи сао поп Бла шко, „у сво ме хр ват ству 
оста ли не так ну ти” из ме ђу оста лог и за то што су „у ћу до ре ђу, оби
тељ ском жи во ту и не до сти жној чи сто ћи да ле ко над кри ли ли Ма
џа ре, па их је сви јест о тој су пер и ор но сти кри је пи ла у од лу ци да 
не по ста ну Ма џа ри”. Мно ги Бу њев ци су, ка ко је на пи сао поп Бла
шко, „при вид но при ста ли уз Ма џа ре, а у ду ши су би ли Бу њев ци 
– Хр ва ти”.

С ја сним на ме ра ма да, по сва ку це ну, па и исто риј ским фал си
фи ка ти ма, до ка же да Бач ка и Ба ра ња тре ба да при пад ну Хр ват ској, 
Ра јић је до след но, кроз чи тав свој „по вје сни пре глед”, од са ме 
по ја ве Бу ње ва ца у Угар ској све ри мо ка то ли ке озна ча вао као Хр ва
те, прем да се они у та да ле ка вре ме на ап со лут но ни су та ко осе ћа ли 
ни ти су се та ко из ја шња ва ли.16 Пре те жно се љач ког са ста ва, без 

15 Би ло би до бро да је поп Бла шко на вео бар не ке до ка зе о то ме да су 
Бу њев ци у ово пост на год бе но до ба мар љи во чи та ли хр ват ске књи ге и но ви не 
и да су одр жа ва ли ве зе са Хр ват ском. Ка ко то га ни је би ло, или је би ло у не знат
ном бро ју, до ка за за ту тврд њу не ма. Њих је поп Бла шко из ми слио.

16 У том по гле ду за ни мљи ва и ве ро до стој на све до чан ства оста вио је у 
сво јим Се ћа њи ма већ по ме ну ти Ми лан Гли боњ ски. Он је на пи сао да су Шок ци 
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гра ђан ства, Бу њев ци су, ка ко је за кљу чио хр ват ски исто ри чар 
Ја ро слав Ши дак, на ци о нал но не све сни, у знат ном бро ју под ле гли 
иде ји ма ђар ског по ли тич ког на ро да. Та иде ја „то ли ко се увре жи
ла у на ро ду да су Бу њев ци, као и Ме ђу му р ци, г. 1848. ста ја ли у 
цје ли ни уз ма ђар ски по крет”.17 Ра јић та ко ђе твр ди да су Бу њев ци 
у Ре во лу ци ји 1848. би ли на стра ни Ма ђа ра, али пре ћут ку је чи ње
ни цу да у то вре ме, па и не ко ли ко де це ни ја ка сни је, они ни су на
ци о нал но би ли де фи ни са ни, ни су се осе ћа ли Хр ва ти ма, ка ко их 
оце њу је пи сац „по ви је сног пре гле да”. Чак и код бу ње вач ких пре
по ро ди те ља, ко је је пред во дио би скуп Иван Ан ту но вић, хр ват ско 
име као на ци о нал но обе леж је се пр ви пут по ја вљу је тек 1882. го
ди не. А шта су хте ли бу ње вач ки и шо кач ки пре по ро ди те љи об зна
нио је у сеп тем бар ском бро ју Бу ње вач ких и шо кач ких но ви на њи хов 
вред ни са рад ник Блаж Мо дро шић, у тек сту под на сло вом „Шта 
хо ће Бу њев ци и Шок ци?” Он је на пи сао: 

Ми хо ће мо обез би е ђе ну, под пу ну сво ју на род ност. – У све му 
и по свем хо ће мо у цр кви, шко ли, са бо ру, су дач кој со би и свих јав них 
по сло вих наш ма тер њи ју го сла вен ски је зик. – Као сло бо дан др жа
ви и кра ље ви ни слу же ћи на род ми хо ће мо с ма ђар ским на ро дом 
гра ђан ску под пу ну рав но прав ност и јед на кост.18 

Из све га што је ре че но ја сно је да су се Бу њев ци и Шок ци у 
то пре по род но до ба бо ри ли за очу ва ње сво је бу ње вач ке и шо кач ке, 
а не хр ват ске на род но сти, ка ко је то чи та вим сво јим пи са ни јем по
ку шао да пред ста ви Бла шко Ра јић. 

У за вр шном де лу „по вје сног пре гле да” Ра јић је на пи сао да је 
„жи ва же ља и на сто ја ње свих Хр ва та, да се хр ват ски дио Бач ке и 
Ба ра ње при по је Хр ват ској”. Та и та ква „жи ва же ља и на сто ја ње свих 
Хр ва та” је и по ен та ње го вог „по вје сног пре гле да”. Без би ло ка квог 

у Ба ра њи, чак при кра ју Пр вог свет ског ра та, по на ци о нал ној све сти да ле ко 
за о ста ја ли иза Ср ба. То је об ја снио чи ње ни ца ма да Шок ци ни су има ли сво јих 
шко ла, ка кве су има ли Ср би, да су би ли без сво јих на ци о нал них но ви на, по пут 
срп ских ли сто ва За ста ве и Бра ни ка, да су би ли без на ци о нал них уста но ва, и 
да су у вре ме срп ске вој не упра ве Ба ра ње знат ним де лом већ би ли ма ђа ри зо ва
ни, или су се на ла зи ли на нај бо љем пу ту да се ма ђа ри зу ју. Увер љи ве по дат ке о 
то ме Гли боњ ски је оста вио у Се ћа њи ма, у одељ ку ко ји но си на слов „Тра гом 
по ро бље них ду ша”. У вре ме ка да су ула га ни ве ли ки на по ри да се Ба ра ња при
кљу чи Кра ље ви ни СХС, успа ва на и умрт вље на на ци о нал на свест знат ног де ла 
Шо ка ца, при ли ком из ја шња ва ња на ро да да ли ће се опре де ли ти за но во ство ре
ну др жа ву Ју жних Сло ве на или за Ма ђар ску, мо гла је да бу де не по вољ на за 
но ву др жа ву (М. Гли боњ ски, нав. де ло, 65–68). 

17 Ja ro slav Ši dak, Mir ja na Gross, Igor Ka ra man, Dra go van Še pić, Po vi jest 
hr vat skog na ro da g. 1860–1914, Škol ska knji ga, Za greb 1968, 64.

18 Исто, 69.
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ис тра жи вач ког по кри ћа или не ког ор га ни зо ва ног ис пи ти ва ња јав
ног ми шље ња на пи сао је да су „у но вој др жав ној тво ре ви ни”, тј. 
у Ју го сла ви ји на ста лој по сле Дру гог свет ског ра та Бу њев ци „јед
но ду шно и сна жно очи то ва ли сво је хр ват ство”, и да су се због то га 
„су ко би ли са ве ли косрп ским те жња ма, ко је су ни је ка ле хр ват ство 
Бу ње ва ца”. При пи су ју ћи Бу њев ци ма и Шок ци ма сво је ве ли ко хр ват
ске те жње и ци ље ве, Ра јић је сле де ћим обра зло же њем за вр шио 
сво је пи са ни је: 

У свим оп ћи на ма, гдје жи ве Бу њев ци и Шок ци, раз ви ла се 
вр ло жи ва хр ват ска на род на сви јест са те жњом, да се сје вер ни дио 
Бач ке са Су бо ти цом те за пад на Бач ка са Ба ра њом при по је Хр ват ској. 
У ту свр ху су хр ват ски во де ћи по ли тич ки кру го ви за јед но са бу
ње вач ким јав ним рад ни ци ма и по ли тич ким пред став ни ци ма во
ди ли бор бу са Ср би ма све до про па сти Ју го сла ви је.

Већ смо, на осно ву све до че ња Гли боњ ског, ви де ли на ком ни
воу на ци о нал не све сти су кра јем Пр вог свет ског ра та би ли Шок ци. 
Упр кос то ме, Ра јић је тен ден ци о зно и не и сти ни то на пи сао да се код 
Шо ка ца „раз ви ла вр ло жи ва хр ват ска на род на сви јест са те жњом, 
да се сје вер ни дио Бач ке са Су бо ти цом те за пад на Бач ка са Ба ра
њом при по је Хр ват ској”.

Исто та ко тен ден ци о зно и не и сти ни то Ра јић је на пи сао да су 
„у но вој др жав ној тво ре ви ни” Бу њев ци „јед но ду шно и сна жно 
очи то ва ли сво је хр ват ство”. Чи ње ни ца је да су, за раз ли ку од Шо
ка ца, Бу њев ци би ли на ви шем ни воу на род но сне све ти, али не 
од го ва ра исти ни ова и ова ква Ра ји ће ва тврд ња. Ни пре, ни по сле 
свр шет ка Дру гог свет ског ра та, па ни да нас, Бу њев ци ни су „јед
но ду шни и сна жни” у очи то ва њу свог хр ват ства. По сле ра та 1918. 
је дан њи хов део, као и из ме ђу два ра та, из ја шња вао се за хр ват ство. 
Дру ги је оста јао ве ран свом бу ње вач ком име ну, а тре ћи је осло нац 
на ла зио у срп ству. Бра не ћи ста но ви ште, ко је је за сту пао и поп Бла
шко Ра јић, да су Бу њев ци и Шок ци „чи сти Хр ва ти”, да су „исје чак 
из хр ват ског на род ног ста бла”, ка ко је пи сао Хр ват ски днев ник, 
ру ко вод ство Хр ват ске се љач ке стран ке је у мар ту 1940. у Су бо
ти ци при пре ма ло ве ли ки на род ни збор Хр ва та Бач ке и Ба ра ње с 
на ме ром да се по сле го во ра Јур ја Кр ње ви ћа до не се од лу ка о при
па ја њу по ме ну тих обла сти Ба но ви ни Хр ват ској. С ци љем да се 
осу је ти план Хр ва та, срп ске вла сти су на ме ра ва ле да ор га ни зу ју 
кон тра ми тинг. Ме ђу тим, у по след њем тре нут ку Вла да је от ка за ла 
одр жа ва ње збо ро ва због стра ха да се не про ли је крв.19 От ка зи ва ње 

19 М. Ра до је вић, нав. текст, 65; В. Кре стић, нав. де ло, 53.
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збо ра Хр ва та Бач ке и Ба ра ње на и шло је на њи хо во ве ли ко не го
до ва ње. У знак со ли дар но сти с по ли ти ком За гре ба ко ја се ти ца ла 
Вој во ди не, сре ди ном апри ла 1940. де ле га ци ја Хр ва та из Бач ке и 
Ба ра ње, ко ју је пред во дио Ј. Ву ко вић Ђи до, по се ти ла је За греб, у 
ко јем су је при ми ли бан Иван Шу ба шић, над би скуп Алој зи је Сте
пи нац и Влат ко Ма чек. Во ђа Хр ва та је та да обе ћао Хр ва ти ма Бач ке 
и Ба ра ње да се о њи ма „не ће од лу чи ва ти без њи хо ва пи та ња и да 
хр ват ски на род у Ба но ви ни Хр ват ској во ди о њи ма ра чу на”.

Ре а гу ју ћи на по се ту бу ње вач кошо кач ке де ле га ци је За гре бу, 
Бу ње вач ке но ви не на пи са ле су да су и За греб и Бе о град под јед на
ко „на ши и да су Ср би и Хр ва ти бра ћа”. С тим у ве зи на гла ше но је 
да Бу њев ци не тре ба да се сти де „свог че сти тог име на”, као што 
тре ба и да зна ју „да сви на ши при род ни, при вред ни, еко ном ски, 
са о бра ћај ни, ин ду стриј ски, на ци о нал ни и реч ни пу те ви во де пре ко 
Но вог Са да ка Бе о гра ду”. Са мо у за јед ни ци са Ср би ма Бу њев ци 
на се ве ру Вој во ди не чи не на ци о нал ну ве ћи ну. Но ви не су под се
ти ле де ле га ци ју на то ко је осло бо дио Су бо ти цу, па су на пи сле да 
без „осло бо ди лач ке и хе рој ске срп ске вој ске” ње ни чла но ви не би 
„без па со ша” пу то ва ли на „Бу ње вач ки дан у За греб”.20

С ци љем да се до мог не Сре ма и Бач ке, Хр ват ска се љач ка стран
ка је у тим обла сти ма то ком 1939. и 1940. го ди не би ла ве о ма ак тив
на. Ма чек је с ис так ну тим пред став ни ци ма Хр ва та из, ка ко се та да 
го во ри ло, ис точ них кра је ва Ба но ви не Хр ват ске че сто др жао са стан
ке и кон фе ри сао. Но вем бра 1939. у Ру ми је би ла осно ва на Хр ват ска 
се љач ка стран ка за ис точ ни Срем. У Ило ку и Ши ду обра зо ва ни 
су Хр ват ска се љач ка и Хр ват ска гра ђан ска за шти та. Ту су обра
зо ва ни и огран ци Се љач ке и Го спо дар ске сло ге, а функ ци о ни са ла 
је и ор га ни за ци ја „Зе мља”, ко ја се ба ви ла до се ља ва њем Хр ва та из 
па сив них пре де ла у Сла во ни ју и Срем. Де цем бра 1940. у Ву ко ва ру 
је по чео да из ла зи Сри јем ски Хр ват, гла си ло Хр ват ске се љач ке 
стран ке.21

У сва ком слу ча ју, хр ват ска про па ган да би ла је сна жна и без
об зир на, с ја сним ци љем да се не би ра ју ћи сред ства, по сва ку це ну, 
че сто се слу же ћи и ла жним по да ци ма, по пут Бла шка Ра ји ћа, до
мог ну Сре ма и Бач ке. Срп ске по ли тич ке стран ке без ма ло су би ле 
је дин стве не у пру жа њу от по ра ве ли ко хр ват ским на сто ја њи ма. 
Оне су до бро про зре ле хр ват ске на ме ре и, бра не ћи Вој во ди ну, 
упу сти ле су се у бит ку ко ја им је на мет ну та.22 Ту бит ку поп Бла шко 
је у свом „по вје сном пре гле ду” оце нио као „ве ли косрп ске те жње”. 

20 М. Радоjевић, нав. текст, 66.
21 Исто, 66–67.
22 Исто, 67–72.



696

Ве ли ко хр ват ске те жње пре ма Вој во ди ни и ње ном осва ја њу, по 
ње му, би ле су ле ги тим не. То и та кво ста но ви ште Ра јић је пре у зео 
из по ли ти ке пра ва ша Ан те Стар че ви ћа и свих њи хо вих по то њих 
на след ни ка. Зна ју ћи да је истог увре ња и Ан дри ја Хе бранг, ни је 
слу чај но што се ње му и обра тио. Фло ску ла о ве ли ко срп ским те
жња ма би ла је са став ни део по ли тич ке иде о ло ги је Ко му ни стич ке 
пар ти је Ју го сла ви је. Сто га се Ра јић и по слу жио том оп ту жбом, 
уве рен да она мо же да уро ди пло дом ко јем је те жио и ко јем се 
знат ним де лом свог жи во та по све тио. 

* * *
BLAŠ KO RA JIĆ

HR VA TI U BAČ KOJ I BA RA NJI
Po vje sni pre gled

Sla ve ni i Hr va ti bi li su u Pa non skoj ni zi ni  
i pri je do la ska Ma dža ra.

Na hi sto rij skoj ne toč no sti je osno va no op će ni to vr lo ra ši re no miš lje
nje ne sa mo la i ka ne go i mno gih po vje sni ka, da su Hr va ti po svo me do la
sku u sa daš nju do mo vi nu bi li na sta nje ni sa mo u hi sto rij skim gra ni ca ma 
nji ho ve dr ža ve. Oni su, spuš ta ju ći se sa šu mo vi tih Kar pa ta u Pa non sku 
rav ni cu na iš li već na nji ma srod na sla ven ska ple me na, s ko ji ma se je dan 
ne znat ni ji nji hov dio, na ro či to u ju žnom Po du na vlju, sto pio u za jed nič ko 
obi ta va liš te i ba vio se po gla vi to sto čar stvom i ri bar stvom. Ove su Sla ve ne 
po mje ša ne s Hr va ti ma, Ma dža ri pri svo me do la sku za te kli u ra si ja nim 
mje sti ma Bač ke i Ba ra nje, ka ko to pri zna je i ve li ki ma džar ski po vje
sni čar Mar cza li Hen rik.23 Naj no vi ja ma džar ska ar he o loš ka is tra ži va nja 
to ta ko djer po tvr dju ju, pa se pre ma to me već utvr dje na či nje ni ca, da 
su Ma dža ri svo jim do la skom, ka ko to na ro či to is ti če češ ki po vje sni čar 
Pa lac ki, raz dvo ji li sje ver ne i ju žne Sla ve ne, ko ji im se zbog svo jih ple
men skih po cjep ka no sti ni su mo gli opi ra ti, pa je ta ko u ko rist Ma dža ra 
na stao pre o kret u po vje snom pro ce su ci je le ju go i stoč ne Eu ro pe. 

Ma dža ri stva ra ju dr žav nu or ga ni za ci ju su rad njom  
au toh to nih sla ven skih ple me na.

Me dju tim je tre ba lo vi še od sto go di na da se Ma dža ri u osvo je noj 
dr žavi po li tič ki or ga ni zi ra ju pa i on da su to po sti gli sa mo po mo ću i 

23 Magyar nem zet történe te, Tom I., pag. 90.
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mje sti ma Bač ke i Ba ra nje, ka ko to pri zna je i ve li ki ma džar ski po vje
sni čar Mar cza li Hen rik.23 Naj no vi ja ma džar ska ar he o loš ka is tra ži va nja 
to ta ko djer po tvr dju ju, pa se pre ma to me već utvr dje na či nje ni ca, da 
su Ma dža ri svo jim do la skom, ka ko to na ro či to is ti če češ ki po vje sni čar 
Pa lac ki, raz dvo ji li sje ver ne i ju žne Sla ve ne, ko ji im se zbog svo jih ple
men skih po cjep ka no sti ni su mo gli opi ra ti, pa je ta ko u ko rist Ma dža ra 
na stao pre o kret u po vje snom pro ce su ci je le ju go i stoč ne Eu ro pe. 

Ma dža ri stva ra ju dr žav nu or ga ni za ci ju su rad njom  
au toh to nih sla ven skih ple me na.

Me dju tim je tre ba lo vi še od sto go di na da se Ma dža ri u osvo je noj 
dr žavi po li tič ki or ga ni zi ra ju pa i on da su to po sti gli sa mo po mo ću i 

23 Magyar nem zet történe te, Tom I., pag. 90.
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su rad njom sla ven skih ple me na. Ma dža ri su kao no ma di bi li sko ro na 
neo lit skom stup nju kul tu re pa pre ma to me o sta bil noj dr žav noj or ga
ni za ci ji ni su mo gli ima ti ni poj ma. Stu piv ši u do ti caj s kul tur ni jim 
Sla ve ni ma, oni su po če li upo zna va ti oru dje ze mljo djel stva, na zi ve odi
je la, nov ca; do bi va li su po jam o tr go vi ni, ste kli smi sao o sa mo u pra vi 
i dr žav nom ure dje nju.24 Otud su na sta li vr lo broj ni sla ven ski ele men ti 
u ma džar skom je zi ku i sa ču va li se sve do da nas.25

Ali ni to ih pri la go dja va nje ne bi, baš kao što ni je ni nji ho ve pre
te če Hu ne i Ava re, spa si lo od pro pa sti, da ni su pri mi li krš ćan stvo. Sv. 
Stje pan je kao pro ni ca vi dr žav nik to vr lo do bro znao, pa je za to s pri je
mom krš ćan stva ujed no svo ju dr ža vu sta vio pod zaš ti tu rim skih pa pa. 
Osim to ga je do bro znao, da će svo ju dr ža vu mo ći odr ža ti sa mo ta ko, 
ako ži vi u slo zi sa sla ven skim ple me ni ma. Za to u „Opo me na ma“ svo
me si nu ka že, ne ka s nji ma ži vi u lju ba vi i mi ru, jer oni či ne ve li či nu 
nje go ve dr ža ve. Sv. Stje pan je da kle ra zum nom po li ti kom uči nio, da su 
se Ma dža ri kao na rod is pr va uop će mo gli odr ža ti me dju sla ven skom ve
ći nom, ali ka sni je će mo vi dje ti, da se ta pr vot na ma djar ska to le ran ci ja 
iz ro di la u gru bo na si lje nad ne ma džar skim na ro di ma Ugar ske. 

Utje caj bo san skih fra nje va ca na krš ćan stvo Ma dža ra.

Ma dža ri su da kle od Sla ve na mno go vi še pri mi li ne go što su im 
da li, na ro či to su pak mno go pri mi li od hr vat ske Bo sne, ko ja im je već u 
XI II. sto lje ću sla la u Bač ku i osta la mje sta svo je krš ćan ske du šo bri žni ke, 
ko ji su to kom sto lje ća on dje dje lo va li. Ma dža ri se Hr va ti ma ima ju da pa
če za hva li ti za la tin ska slo va, pa u mno gom i za krš ćan stvo i za ci je lu 
krš ćan sku ter mi no lo gi ju.26 Već i po to me, što su bo san ski du šo bri žni ci, 
a ka sni je tem pla ri i fra njev ci do la zi li u Bač ku i Ba ra nju mo že mo pro su
di ti da je u tim po kra ji na ma bi lo i Hr va ta, jer ina če nji hov do la zak ne bi 
imao pu no smi sla. Ovu na šu tvrd nju od luč no pot kre plju ju i broj ni sla ven
ski na zi vi gra do va i se la. Sla ven skog na zi va je i Bač ka, Ba ra nja, Pe čuh 
i Bač, ko ji je već u XI. sto lje ću imao vr lo zna čaj nu ulo gu cr kve nokul
tur nog i po li tič kog ka rak te ra. Kad su se da kle pri sa mom ustroj stvu ma
džar ske dr ža ve da va li sla ven ski na zi vi po je di nim mje sti ma i kra je vi ma, 
on da je ne dvoj be no, da je u tim mje sti ma ne sa mo bi lo Sla ve na, ne go su 
oni mo ra li sa či nja va ti i ve ći nu pu čan stva. A ta kvih je pak na se lja sla
ven skog po ri je kla u Bač koj i Ba ra nji u XI. i XII. sto lje ću bi lo pri lič no 
mno go,27 pa pre ma to me i u po manj ka nju do ku me na ta mo že mo s pra vom 
za klju či ti, da je i broj sla ven skog ži telj stva mo rao bi ti do sta ve lik.

24 Kun falvy Pal: Et no grap hia, pag. 273–274.
25 Mi klo šić: Die sla vischen Ele men te i Magyarischen, (sic) Wi en 1871.
26 Me lich Ja nos: A magyar nyelv ke res zteny terminològiája, Bu da pest 1908.
27 Iványi István: Helynévtár, 86, 118.
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Na zi vi mje sta u Bač koj i Ba ra nji do ka zu ju, da su tu  
od dav ni ne ži vje li Hr va ti.

Ja ča njem ma džar ske dr žav ne vla sti se u Bač koj i Ba ra nji sve vi še 
ja čao i ma džar ski ele me nat. I da Ma džar sku 1241. ni su pod jar mi li Ta ta ri, 
a u XVI. sto lje ću Tur ci, Bač ka i Ba ra nja, i po red to ga što ih je iz su sjed
ne Sla vo ni je kadkad na se lja va lo neš to Hr va ta, vre me nom bi po sta le 
sko ro či ste ma džar ske žu pa ni je. Ali po sli je bit ke kod Mo ha ča 1526. 
Ma dža ri se u stra hu od Tu ra ka po vu ku u sje ver nu Ma džar sku ta ko da 
su ži telj stvo Bač ke i Ba ra nje sa či nja va li sa mi Hr va ti i Sr bi. 

Na kon mo hač ke bit ke Hr va ti i Sr bi sa či nja va ju  
go to vo je di no ži telj stvo Bač ke i Ba ra nje.

U to se do ba po ja vi la pot hvat na lič nost Ca ra Iva ili Jo va na Ne na da, 
ko ji br zo za go spo da ri Bač kom i Ba ra njom. Nje go va je na mje ra bi la prog
na ti Tur či na iz Eu ro pe te osno va ti Krš ćan sko car stvo. Sje diš te mu je 
bi lo u Su bo ti ci. Is pr va se s uspje hom bo rio pro tiv Tu ra ka i ma džar ski 
ve li kaš Va len tin Te rek i Vla di slav Ča ki, ali kad je za tim stu pio na stra nu 
kra lja Fer di nan da pro tiv er delj skog voj vo de Iva na Za po lje, za ne ko li ko 
mje se ci bu de po tu čen i ubi jen, a nje go va se dr ža va ras pa de. Ota da po
či nje u Bač koj i Ba ra nji kao i u ve ći ni Ugar ske du ga vla da vi na tur ske 
oku pa ci je. 

Se o ba Hr va ta iz Bo sne, Her ce go vi ne, Dal ma ci je i Sla vo ni je  
u Bač ku i Ba ra nju.

Ka za li smo, da je ta da sta nov niš tvo Bač ke i Ba ra nje bi lo is klju či vo 
sla ven sko. Dok su Ma dža ri u pa nič nom stra hu po bje gli od Tu ra ka, Hr va
ti su se lak še pri la go di li no vim pri li ka ma za to što su Tur ci go vo ri li hr vat
ski i što je slu žbe ni je zik u Tur skoj bio po gla vi to Hr vat ski. Ta je zič na 
spo na je do sta do pri ne la to me da su se Hr va ti ne sa mo odr ža li u Bač koj 
i Ba ra nji, ne go su na plod ne nji ve nji ho ve ma mi li no ve hr vat ske do se
lje ni ke iz su sjed ne Sla vo ni je i Hr vat ske. Ta ko su Bač ka i Ba ra nja to kom 
še snaj stog sto lje ća bi le na pu če ne hr vat skim do se lje ni ci ma. U Bač koj 
su po zna ti ja hr vat ska na se lja bi la: Su bo ti ca, Som bor, Ba ja, Ta van kut, 
Ro gla ti ca, Ob ro nja ča, Ba nov ci, Fe ke tić, Djur djin, Mar tin ci, Ve ru šić, 
Osto rak, Moš tor, Bi kić, Zob na ti ca, Sv. Ivan, Bač, Jan ko vac, Melj kut, 
Bu kin, Ko lut, Son ta i još či tav niz dru gih se la u ju go za pad nom di je lu 
peš tan ske žu pa ni je. U Ba ra nji pak na la zi mo sli je de ća hr vat ska na se lja: 
Gra diš te, Bi stir cu, La mo vo, Be lje, Sv. Da mjan, Pa rag, Ugriš te, Ostr vo, 
Ve ljin i.t.d. Da su pak ti Sla ve ni bi li pre te žno ka to li ci to nam po tvr dju
je či nje ni ca, da je Ma rin Ibriš ti mo vić, be o grad ski bi skup, ko ga je pa pa 
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Ino cet X. ime no vao bač kim vi ka rom, 1649. u mno gim mje sti ma Bač ke 
oba vljao sv. Kri zmu ka to lič kim Sla ve ni ma.28 Tur ski hi sto rik Evli ja 
Če le bi u svo jim pu to pi si ma tvr di, da su oni bi li Hr va ti.29 S nji me je u 
tom po gle du su gla san i ma džar ski hi sto rik Ju lijé Du das,30 pa Czörnig,31 
Ar na u to vić32 i Iva nić.33 Da kle go to vo svi po vje sni ča ri, osim ne ko li ko 
Sr ba, ko ji su se ba vi li tim pro u ča va njem, jed no duš no tvr de, da su Hr va ti 
to kom še snaj sto ga sto lje ća u ve li kom bro ju ži vje li u Bač koj i Ba ra nji, 
ali nji hov broj ni pri bli žno ne mo že mo utvr di ti. 

Sla ven ska ve ći na Bač ke i Ba ra nje u XVI. i XVII. sto lje ću su  
ka to li ci – da kle Hr va ti.

Ve li ki utje caj vjer ski i po li tič ki Hr va ta Bač ke i Ba ra nje.

Već smo na po me nu li, da je cr kve ni utje caj Hr va ta na Ma dža re 
još od ustroj stva ma džar ske dr ža ve bio zna tan. Taj utje caj je ka sni je 
po pri mio ne sa mo vjer ski, ne go i po li tič ki ka rak ter. Po zna to je, da je na 
dvo ru Ma ti je Ko r vi na ži vio ve li ki broj ugled nih Hr va ta, a u pro svjet
nom po gle du su hr vat ski fra njev ci ka sni je vr ši li vr lo zna čaj nu ulo gu 
me dju Hr va ti ma u Ma džar skoj, na ro či to u peš tan skoj, bač koj, i ba ranj
skoj žu pa ni ji. Nji ho vi sa mo sta ni u Bu di mu, Se ge di nu, Su bo ti ci, Ba ji, 
Ba ču i Mo ha ču su bi li pra va ža riš ta pro svjet novjer skog zna ča ja. Nji hov 
rad je bio vr lo ote žan za vri je me tu r ske oku pa ci je, ali su oni i po red 
to ga sve uči ni li, da pru že na ro du vjer sku okre pu i da ga po dr ža va ju u 
na di u bo lju i sret ni ju bu duć nost. 

Na kon po ra za Tu ra ka kod Be ča 1683. no ve se o be Hr va ta  
u Bač ku i Ba ra nju.

Ta im je sret ni ja bu duć nost po če la svi ta ti na kon po ra za Tu ra ka 
kod Be ča 1683., ko ji je iz te me lja uz dr mao ci je lo osman sko car stvo. 
Krš ćan ski su se na ro di ta da na da li, da će br zo na stu pi ti ko nac tur skog 
go spot stva u Ugar skoj, pa su se za to i mno gi Bu njev ci – Hr va ti iz Bo sne 
i ju go i stoč ne Hr vat ske od lu či li, da u ve ćim sku pi na ma na se le Bač ku i 
Ba ra nju, gdje su već od ra ni je, ka ko smo vi dje li ži vje li nji ho vi su na rod
ni ci. Na kon pa da Se ge di na (1687) ovi Bu njev ci – Hr va ti pod vot stvom 
svo jih pr va ka Du ja ma Mar ko vi ća i Jur ja Vi da ko vi ća obra te se mol bom 
beč kom dvo ru, ne ka im do pu sti na sta ni ti se u Bač koj, gdje se već smje stio 

28 Ac ta Bo snae, Mon. Spis. Hist. XVII, 467.
29 Evlia Cse le bi: Magyaror sza gi utazásai, Bu da pest 1908.
30 BácsBo drog vm. tӧrt. tars.evk. 1904, III, 119.
31 Et no gra fie der Öst. Mo narh. p. 163.
32 Ras pra va, 98.
33 O Bu njev ci ma, 15.
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(1686) ve li ki broj Bu nje va ca pod vot stvom bo san skih fra nje va ca na če lu 
s fra An dje lom Šar če vi ćem. Ka ko je ta da beč ki dvor tre bao voj ske u 
ra tu pro tiv Tu ra ka to je ra do ustu pio ze mljiš te Bu njev ci ma uz uvjet, da se 
i oni bo re uz bok car ske voj ske. Pri hva tiv ši taj uvjet, Bu njev ci se pod 
vot stvom svo jih na rod nih pr va ka i fra nje va ca po če še u vi še sku pi na 
do se lja va ti te se ve ći nom smje sti še u sred njoj i sje ver noj Bač koj, a po
neš to u ba ranj skoj, peš tan skoj i čon grad skoj žu pa ni ji. Nji ho vi su se bo r ci 
pod vot stvom svo jih ka pe ta na Lu kom Šar če vi ćem, Duj mom Mar ko vi
ćem i Jur jem Vi da ko vi ćem od mah svr sta li u re do ve ca r ske voj ske, te 
znat no do pri ne li po ti ski va nju Tu ra ka iz Bač ke. 

Upad Ku ru ca u Bač ku i teš ke po slje di ce tog upa da  
za Hr va te u Bač koj.

Ka da se na kon Kar lo vač kog mi ra 1699. Tur ska od re kla Bač ke, pri
stu pi lo se ustroj stvu po gra nič ne mi li ci je, u ko joj su zna tan dio sa či nja
va li Bu njev ci Hr va ti. Oni su duž Ti se ču va li Bač ku od na pa da Tu ra ka 
te su se za jed no sa svo jim vo dja ma če sto od li ko va li ve li kim ju naš tvom. 
Oni su sret no odo li je va li pro va la ma Tu ra ka dok ih ni je za de si la dru ga, 
ve ća ne sre ća i od sa mo ga Tu r či na. Ka da je 1703. Fra njo Ra koczy po di gao 
u Ugar skoj usta nak pro tiv Be ča, Bu njev ci su pri sta li uz ca ra i ta ko bili 
iz lo že ni na pa di ma i Tu ra ka i Ra koc zi je vih ku ru ca. Ne mo gav ši odo lje ti 
go le moj si li Ma dža ra, Bu njev ci su se mo ra li po vu ći u ju žnu Bač ku, a 
mno gi da pa če i u Sri jem, a ku ru ci su grd no opu sto ši li i opljač ka li Bač ku, 
po pa li li cr kve i sa mo sta ne, ta ko da je u Bač koj vla da la ni je ma i očaj na 
pu stoš. 

Po sle ugu še nja Ra koc zi je vog ustan ka (1711) po če še se Bu njev ci 
vra ća ti u svo je opu stje le do mo ve. Ali če sti ra to vi i ku žne bo le sti znat no 
pro ri je di še nji ho vo pu čan stvo.

Sret na pe ri o da po vje sti Hr va ta u Bač koj za vri je me  
Ma ri je Te re zi je. Oni po sta ju po li tič ki go spo da ri Bač ke.

Sa ret ni je pri li ke za Bu njev ceHr va te su po sta le na kon Po ža re vač
kog mi ra (1718) ka da je Ba nat pri pao car skoj vla sti. Bač ka vi še ni je gra 
ni či la s Tu r skom, pa se pre ma to me ži vot u njoj po čeo br zo od vi ja ti. 
Još ve će bla go sta nje na sta de uki nu ćem po gra nič ne mi li ci je (1743). Tu 
po či nje sret na pe ri o da po vi je sti Bu nje va caHr va ta. Za du ge vla da vi ne 
Ma ri je Te re zi je Bu njev ci su po sti gli za mjer nu vi si nu u ma te ri jal nom, 
po li tič kom i druš tve nom po gle du. Oni su po li tič ki go spo da ri Bač ke, 
ko ju do stoj no pre sta vlja ju broj nim rat nim za slu ga ma od li ko va nim plem
stvom. Oni po ka zu ju mno go smi sla za ustroj stvo se la i gra do va. Do 
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nji ho va do la ska Su bo ti ca je bi la znat no na se lje, ali su je oni ži vim za
go vo rom kod Ma ri je Te re zi je 1743. pri ba vi li na slov po vlaš te nog kra
ljev skog gra da, te joj osi gu ra li go le mi po sjed od 12 pu sta ra, ko je su joj 
i da nas iz vor bo gat stva. Da ni je bi lo Bu nje va ca, ne bi bi lo ni Su bo ti ce. 
Osim To ga je nji ho vim na sto ja njem 1749. Som bor po stao slo bod nim kra
ljev skim gra dom. Ali Su bo ti ca kao i naj ve ći grad u Bač koj ni je bi la za
do volj na ti me, što je ad mi ni stra tiv no spa da la u sklop Bač ke žu pa ni je. 
Bu njev ci su po ve li teš ku i du go traj nu bor bu za ko nač nim oslo bo dje njem 
is pod žu pa nij ske obla sti. Ta je bor ba po tra ja la pre ko tri de set go di na, a 
do vr ši la se 1799. ka da je Su bo ti ca po sta la slo bod ni kra ljev ski grad, te 
je u čast kra lji ci do bi la na ziv „Ma ria Ter si o po lis”.

Na pre dan raz voj hr vat skih gra do va i se la u Bač koj i Ba ra nji.

Otu da se Su bo ti ca po če la br zo raz vi ja ti, te je sve do sa da po sta la 
me tro po la bač kih Hr va ta. U isto vri je me spa da osnu tak i raz voj hr vat
skih op ći na u Bač koj i Ba ra nji. Neo bič no su br zo pro cva la glav ni ja na
se lja Bu nje va ca i Šo ka ca, a na ro či to grad Ba ja, kao ti pič no bu nje vač ko 
mje sto; pa Bač ki Alj maš, Baj mok, Bač, Bi kić, Ga ra, Kać mar, Le me ši 
/Ne meš Mi le tić/, Go r nji Sv. Ivan, Vaš kut, Son ta, Bač ki Mo noš tor, Bač ki 
Breg, Čo no plja, Čan ta vir, St. Mo ra vi ca, Ma te vić /Ma te til ka/, Vaj ska, 
Bo dja ni, Plav na, Van ca ga /Ba ja St. Iš tvan/, Mo hač, Du bo še vi ca, Ga jić, 
Draž, Bra njin Vrh i.t.d.

Hr va ti u ju go za pad noj, sred njoj i sje ver noj Bač koj  
te ju žnoj Ba ra nji naj o dluč ni ji po li tič ki fak tor  

sve do XIX. sto lje ća.

U to do ba su ju žna Ba ra nja, ju go za pad na, sred nja i sje ver na Bač ka 
bi le na sta nje ne sko ro sa mim Bu njev ci ma i Šok ci ma. Bu nje va ca je bi lo 
ra si ja no sko ro po ci je loj Bač koj, a u ve ćim na se lji ma su ži vje li u Peš tan
skoj žu pa ni ji sve do Ka lo če, gdje ih i da nas još ima. Ali iz ra zi to bu nje
vač ko zna če nje je ima la sje ver na i sred nja Bač ka, a u ad mi ni stra tiv nom, 
po li tič kom i druš tve nom po gle du su Bu njev ci sko ro ap so lut no vla da li 
ci je lom Bač kom. Oni su bi li naj vi še za stu pa ni u plem stvu, ko je je ta da 
pret sta vlja lo ci je li jav ni ži vot u Bač koj. Bu njev ci su bi li ve li ki žu pa ni, 
po džu pa ni, vi so ki su ci, grad ski na čel ni ci; bu nje vač ka su vla ste la ima la 
naj ve će i naj bo lje po sje de; Bu njev ci su u svo jim ru ka ma dr ža li sko ro 
sve pri rod no bo gat stvo sred nje, sje ver ne i ju go za pad ne Bač ke. Taj su 
do mi nant ni po lo žaj sa ču va li i on da, ka da su se kon cem XVI II. sto lje ća 
po če li u Bač ku i Ba ra nju do se lji va ti Ni jem ci a ka sni je i Ma dža ri. 
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Po če tak na sil ne ma dža ri za ci je u XIX. sto lje ću.

Sa svim su dru ge pri li ke na sta le u XIX. sto lje ću, bu dje njem ma
džar ske na rod ne svi je sti. Ma dža ri su ta da sve sna žni je na sto ja li, da 
asi mi la ci jom osta lih na rod no sti stvo re u Ugar skoj sna žnu ma džar sku 
ve ći nu. Za što us pješ ni je pro va dja nje te osno ve za po če li su si ste mat sko 
na se lja va nje ma džar skog ži telj stva u Po ti sku i sred nju Bač ku. Oni su 
iz sred nje Bač ke na mje ra va li po ti ski va ti Sr be sa sje ve ra, a Bu njev ce s 
ju ga i ta ko stvo ri ti ho mo ge no ma džar sko pu čan stvo. Od na ro dje nje Slo
va ka u sred njoj Bač koj je za krat ko vri je me i uspje lo, ali su Bu njev ci 
sa sje ve ra i Sr bi sa ju ga pru ža li ži la vi ot por. Ta po mje ša nost Ma dža ra i 
Bu nje va ca je ipak ima la fa tal ne po slje di ce. Nju mo že mo sma tra ti pr vom 
eta pom po ku ša ja po ma dja ri va nja Bu nje va ca. Zna tan broj Bu nje va ca je 
od na ro djen u sred njoj Bač koj, me dju nji ma i je dan dio plem stva i ve
ći na in te lek tu a la ca. 

Dr ža nje bač kih Hr va ta u go di ni 1848.

U ta kvim pri li ka ma je za te kla Bu njev ce ma džar ska re vo lu ci ja 
1848. Vi še na sta lim okol no sti ma ne go spon ta nom vo ljom Bu njev ci su 
ve ći nom sta li na stra nu Ma dža ra. Ka da je pak Ma dža re za de sio po raz, 
Bu njev ci ma za vri je me ap so lu ti zma, ka da Ma dža ri ni su ima li ni ka kav 
utje caj na jav ni ži vot u Voj vo di ni, ni je pri je ti la ni ka kva opa snost po ma
dža ri va nja. Ali po sli je na god be iz me dju Be ča i Bu dim peš te 1867. za 
Bu njev ce je na sta lo naj te že raz do blje u bo r bi za sa mo o dr ža nje. Ma dža ri 
su pu tem škol stva i uprav nih vla sti upra vo bru tal no po če li pro vo di ti na
sil nu ma dža ri za ci ju Bu nje va ca. Taj na sil nič ki po stu pak iza zva re ak ci ju 
bu nje vač kog ro do lju ba bi sku pa Iva na An tu no vi ća i dru go va. 

Utje caj bi sku pa An tu no vi ća i dru go va na ot por Hr va ta  
pro tiv na sil ne ma dža ri za ci je.

Oko njih se br zo oku pe svi Bu njev ci i Šok ci te pru že ta kav ot por 
ma džar skom na si lju, da je ono uglav nom osta lo sa mo po ku šaj po ma dža
ri va nja Bu nje va ca. Ma dža ri su uki da li bu nje vač ku na sta vu u osnov nim 
ško la ma, ali to je na si lje sa mo če li či lo ot por nu sna gu Bu nje va ca. Prem da 
su osta li bez svo jih ško la, Bu njev ci ni su klo ni li du hom, ne go su mar lji vo 
či ta li hr vat ske knji ge i no vi ne, po dr ža va li ve ze sa Hr va ti ma, a mr žnja 
pro tiv Ma dža ra, što su je sa mi Ma dža ri svo jim na si ljem iza zva li, bi la 
im je naj si gur ni ja obra na pro tiv na sr ta ja ma dža ri za ci je. Osim to ga su 
Bu njev ci u ću do re dju, obi telj skom ži vo tu i ne do sti ži voj či sto ći da le ko 
nad kri li li Ma dža re, pa ih je svi jest o toj su per i or no sti kri je pi la u od lu ci, 
da ne po sta nu Ma dža ri.
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Ko lo ni za ci ja Ma dža ra u Bač koj i Ba ra nji.

To su glav ni ji raz lo zi, što ma džar sko na si lje me dju Bu njev ci ma 
ni je uro di lo sko ro ni ka kvim uspje hom. Vi de ći, da na taj na čin ne uspi
je va ju, Ma dža ri su pod kraj proš log sto lje ća po če li plan ski ko lo ni zi ra ti 
Ma dža re u bu nje vač kim mje sti ma. Za ne ko li ko de ce ni ja su u tom po
gle du po sti gli zna tan uspjeh i po rast se Ma dža ra opa žao u mno gim do 
ta da či sto bu nje vač kim op ći na ma, ali Bu njev ci su, osim znat nog bro ja 
in te li gen ci je, tr go va ca i obrt ni ka, u svo me hr vat stvu osta li ne tak nu ti. 

Ka za li smo, da je Bu njev ce svi jest o nji ho voj su per i or no sti pre ma 
Ma dža ri ma, u mno go me sa ču va la od po ma dža ri va nja, ali to se od no si 
sa mo na prost na rod, a ne i na in te li gen ci ju. In te lek tu al ci su, osim ma lo 
iz u ze ta ka (ko ji su ško lo va ni u Hr vat skoj) od go je ni u Ma džar skom na
rod nom du hu, pa im se pre ma to me ve li ki broj po ma dža rio. Ipak se ni su 
svi iz uvje re nja pri zna va li Ma dža ri ma, ne go su to če sto či ni li za to što 
su mo ra li. Či nov nik u jav nom ure du mo gao je bi ti sa mo Ma džar ili po
ma dža re ni Bu nje vac. Zbog to ga su mno gi Bu njev ci pri vid no pri sta li 
uz Ma dža re, a u du ši su bi li Bu njev ciHr va ti. 

Sa svim je dru gi raz log po ma dža ri va nju bu nje vač kih tr go va ca i 
obrt ni ka. Ma dža ri u svo joj me ga lo ma ni ji stal no tru be, da je nji ho va du
hov na kul tu ra pr va na svi je tu. Ta kvoj su la ži naj lak še pod le gli u zna nju 
oskud ni tr gov ci i obrt ni ci, te se po no sno po če li ki ti ti ma džar skim per jem. 
Ali u kom plek su taj ma džar ski uspjeh je pro cen tu al no ta ko ne zna tan, 
da se u bu nje vač kim na rod nim ma sa ma ni ti ne opa ža. 

Pro bu dje na na rod na svi jest bač kih Hr va ta pred Pr vi svjet ski rat.

Po stan kom svjet skog ra ta je sa mo još po ja ča la na rod na svi jest 
Bu nje va caHr va ta, ko ji su na ra znim ra tiš ti ma do la zi li u do ti caj s voj
ni ci ma osta lih sla ven skih na ro da i sa nji ma za jed no ko va li pla no ve o 
osnut ku na ci o nal nih sla ven skih dr ža va. 

Dr ža nje bač kih Hr va ta 1918. god.

Ta ko su Bu njev ci i po red dra stič nog na si lja i ne ču ve nog be za ko nja 
ma džar skih vla sti sa ču va li svo ju na rod nost sve do kon ca svjet skog 
ra ta. Čim je bi la ra zo re na Au stroUgar ska mo nar hi ja, Bu njev ci su se 
spon ta no i sa ne iz re ci vim odu še vlje njem sa ku pi li na ve li ku na rod nu 
skupšti nu u Su bo ti ci 10. XI. 1918. god. te na te me lju sa mo o dre dje nja 
stvo ri li od lu ku o stu pa nju u sa stav ni dio dr ža ve Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 
i na grad ski to ranj u Su bo ti ci iz vje si li hr vat sku za sta vu, a 25. XI. 1918. 
god. u No vom Sa du oni su za jed no sa Sr bi ma, Slo va ci ma i Ru si ni ma 
iz re kli for mal no ot ci je plje nje Voj vo di ne od Ugar ske. 
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Ži va že lja i na sto ja nje svih Hr va ta, da se  
hr vat ski dio Bač ke i Ba ra nje pri po je Hr vat skoj.

U no voj dr žav noj tvo re vi ni Bu njev ci su jed no duš no i sna žno oči
to va li svo je hr vat stvo. Prem da su se ti me su ko bi li sa ve li kosrp skim 
te žnja ma, ko je su ni je ka le hr vat stvo Bu nje va ca, oni su iz vr ši li svoj 
hr vat ski na rod ni pre po rod u Bač koj i Ba ra nji. U svim op ći na ma, gdje 
ži ve Bu njev ci i Šok ci, raz vi la se vr lo ži va hr vat ska na rod na svi jest sa 
te žnjom, da se sje ver ni dio Bač ke sa Su bo ti com te za pad na Bač ka sa 
Ba ra njom pri po je Hr vat skoj. U tu svr hu su se hr vat ski vo de ći po li tič ki 
kru go vi za jed no sa bu nje vač kim jav nim rad ni ci ma i po li tič kim pret stav
ni ci ma vo di li bo r bu sa Sr bi ma sve do pro pa sti Ju go sla vi je.

Na kon ras pa da Ju go sla vi je u Bač koj i Ba ra nji, pa sve do iza Mo
ha ča, te s obe stra ne Du na va sje ver no od Ba je pri pa lo je Ma džar skoj 
pre ko 200.000 Bu nje va ca i Šo ka ca. Ti su kra je vi, ka ko smo to vi dje li, 
kroz ne ko li ko sto lje ća bi li sko ro či sto hr vat ski, pa i sa da su Hr va ti u tim 
kra je vi ma broj ča no nad moć ni ji od Ma dža ra. Ka ko Ma dža ri ma pot kraj 
proš log sto lje ća ko lo ni zi ra njem svo ga ele men ta ni je uspje lo u Bač koj 
stvo ri ti ma džar sku na rod nu ve ći nu, to su po sli je ras pa da Ju go sla vi je 
užur ba no po če li na se lja va ti Ma dža re u Bač ku. Ali Ma dža ri su ta kvim 
me to da ma, ko je su spo je ne sa po vre dom me dju na rod nog pra va, jer vr lo 
če sto uzur pi ra ju pri vat no vla sniš tvo, osta vi li ne iz bri si ve tra go ve nji ho ve 
tra di ci o nal ne ne prav de, ko je će na i ći na pra ved nu osu du na nad le žnom 
fo ru mu evrop skih na ro da. 
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