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П Р Е Д Г О В О Р
I

Ова књижица имала je да се појави као пета свеска ‘‘При- 
мера хрватске тисућлетне културе”, док je четврта, сасвим 
логично, имала да прикаже хрватске подвиге у последњем 
рату, познате као “усташки” подвизи. Прва je књига обухва- 
тила хрватске подвиге из XVII века, друга из XVIII, трећа из 
XIX, увек чак из средине сваког века. Четврта би била посве- 
ћена средини XX века, кад je хрватска култура показала зе- 
нитну тачку својих манифестација. А онда би тек дошла пе- 
та свеска, ако Хрвати не би престали са даљим блаћењем 
Срба, пета свеска са подвизима из свих осталих векова.

Но, ето, сад пета свеска постаје четврта, а намеравану 
четврту тешко да ћу уопште издати, и то из више разлога- 
Пре свега, потребна дистанција за беспристрасну научну об- 
раду тих културних подвига недостаје. А и лично дистанци- 
рање би било тешко» кад je човек био такорећи 'очевидац 
тих злочина. — Затим, материјал још није сасвим познат и 
доступан јавности- Оно што je познато, махом je саопштено 
на нашем језику од Хрвата (проф. Новака, Зденка Штамбука, 
Јоже Хорвата итд.). To je све мање-више доступно српској 
јавности. Но оно ипак не показује довољно праву слику хр- 
ватских злочина- Зато се очекују даљи подаци, и ja сам из- 
вештен да се на томе ради. Сходно своме основном ставу код 
израде свих ових књижица, ja нигде не узимам у обзир срп- 
ске изворе. — Даље: Ja сам у својој књизи “Спорни предели 
Срба и Хрвата” дотакао и ову тачку и пренео неке податке. 
Поред познатих, ту je било и неколико уопште свету непоз- 
натих, из италијанских војних архива- Један од њих je несум- 
њиво најзначајнији \геђу свим подацима ове врсте публико- 
ваних ма где: то je онај који саопштава дијалог између ко- 
манданта италијанске дивизије “Сасари” у Книну и францис- 
канца Вјекослава Шимића који je са још двојицом другова 
дошао из Загреба да преузме цивилну власт у Далмацији. 
И кад je запитан за правац њихове политике, одговорио je, 
и поновио чак, на неверицу италијанског команданта: “Убити 
све Србе у најкраћем могућем времену” (цит. књига стр. 190). 
Тај докуменат, до кога сам дошао једним пуким случајем, 
чувао сам био за цектрални став IV раније замишљене свеске. 
Он je сад објављбИ, а н с' њим и још неки детаљи- — Но 
најважнији разлог зашто ja напуштам намеру да дам и “ус- 
ташке” подвиге, према страним писцима, v томе ie што сам 
из новина сазнао да Амерички институт за балканска питања, 
који je издао и моју напред цитирану књигу (Спорни пре- 
д ел и .. . )  намерава да изда, као једну од следећих књига сво- 
је едиције, публикацију једног истакнутог Француза о истој



теми. Било би нецелисходно, при тако оскудним изда- 
вачким могућностима српске емиграције, ову оптерећавати 
са две сличне едиције у исто време- А податке које други 
немају а ja, имам, ставићу радо на расположење свакоме ко 
овај посао озбиљно и достојанствено ради и који то од мене 
затражи.

Но има још разлога за ову моју одлуку. Књига о хрват- 
ским злочинима у последњем рату морала би бити сасвим 
велика да прикаже само стоти део тих злочина. Ограничити 
овакву књигу на пет-шест табака, попут претходних књига, 
значило би рећи веома мало или ништа и траћити новац који 
се може корисније употребити.

За разлику од свих осталих хрватских подвига, ове по- 
следње може да прикаже и неко други, Србин или Несрбин, 
можда још боље од мене, док претходне злочине тешко да 
je ико могао да прикаже и као ja. Не верујем да je ма ко и 
знао те ствари, а још мање да би их годинама истрживао, уз 
огромне и физичке и материјалне напоре, без икакве награде 
или захвалности ма чије. И зато ja дајем углавном оно за 
шта верујем да могу само ja да пружим. Материјал стоји код 
мене, и нико се у њему не би снашао кад бих ja нестао. Зато 
и журим-

Најзад, у свим досадашњим приказима хрватских кул- 
турних подвига изостављени су они према Србима, да се и 
ту не би рекло како Србин писац то тенденциозно излаже. 
Јачи je став кад Србин излаже хрватске подвиге према дру- 
гим народима, а иностранац њихове подвиге према Србима. 
Можда ће се од тога става само миинимално отступити у овој 
књизи да неки детаљи из старијег времена не буду отргнути 
јавности. Али главна хрватска недела према Србима оставља- 
мо странцима да их прикажу и оцене. Мислим да се тиме 
више добија него губи.

I I
Мада je материјал за ову књижицу већ давно спреман 

(разуме се: и стално допуњаван), он не би био публиковал 
кад би Хрвати обуставили своје нападе и своје клевете на 
Србе. Али они продужују све жешће и све безобразније на- 
паде на нас, и то махом на страним језицима, желећи Србе 
приказати најгорим створењима света.

Они то чине из више разлога. Прво. да би скренули паж- 
њу са.'својих злочина, да се/не би о њима пасправљало, већ 
о имагинарним неваљалствима Срба- А ако Срби нешто пишу 
о Хрватима, да изгледа да je то само покушај скпетања са 
тачака оптужбе. —- Доуго: ja то знам поуздано, Хрвати су 
мислили да нико од Срба и не зна н>ихова ранија неваљал- 
ства, а хрватска маса ie сматрала да н->их уопште нема, јер 
су Хрвати у свему први и богомдани карод, или, као што je 
ту скоро казао њихов порт-парол у Америци, Ватрослак Мур- 
вар “доктор државних знаности”, да су они “поадпжавни и 
пракултурни народ Европе”. Други народи, као нпр. итали-



јански, немачки, француски, енглески итд. могу бити нешто 
мало културни, као полукултурни, и нешто мало државни, 
али “пракултурни” и “прадржавнн”, модел културе и држав- 
ности, показују Хрвати!!! Ja, ко ће други? — Најзад, Хрвати 
су потпуно уверени да су сви Срби формално опседнути иде- 
јом Југославије, и да због тога неће никад прелазити на грд- 
'ње Хрвата, да не поткопавају темеље њима тако миле Југо- 
славије.

Углавном, Хрвати су резоновали тачно. Али свако пра- 
вило има изузетака, а Бог не да да се злочини кри.ју и корис- 
те. Нашао се неко и ко зна те ствари и коме није брига за 
Југославију.

I I I
Ова књига je намењена углавном д-ру Динку Томашићу, 

надринаучнику, једном од најстаријих, најтрајнијих и најо- 
горченијих клеветника Срба у Новом Свету. Уствари, цела 
ова збирка може да захвали своју појаву томе фалзифика- 
тору и “опадачу”. Сматрао сам свбјом националном дужнош- 
ћу да тога клеветника доведем свести, да му покажем који 
je народ неваљао и историски жигосан.

Пошто je он у Америци постао професор (ох, каква сра- 
мота за америчке високе школе!), то му je морао да се и 
супростави један професор. Само што je српски професор, 
сагласно српском научном ставу од вајкада, износио не своја 
лична мишљења и слободна тврђења, чак ни мишљења Срба 
уопште, већ изјаве и документе странаца, често самих оче- 
видаца.

Ja нисам нигде досад споменуо име д-ра Динка Томаши- 
ћа у ранијим публикацијама исте збирке. Но то не значи да 
нисам знао за њега и његов рад. Познато ми je да je за време 
самог последњег рата, док су његови сународници мрцвари- 
ли и зверски таманили све Србе поверене њиховој злочинач- 
кој власти, у Америци водио кампању против Срба. То саоп- 
штава и Јован Дучић у књизи “Федерализам или Централи- 
зам”, називајући га “усташким агитатором у Америци”- и 
позивајући се на један његов чланак из априла 1942, кад се 
српска крв потоцима лила у наказној држави безскрупулоз- 
ног народа. Познато ми je да je потпретседник Краљевске 
владе у Лондону д-р Јурај Крњевић, морао за време Ратл да 
се дистанцира од тог писца. Итд.

Ja сам знао да je д-р Томашић продужио и после рата 
своју перфидну кампању против Срба, сад већ много отво- 
реније- Ho ja нисам имао ниједан његов напис, а слабо и знам 
енглески да бих га сам могао подврћи критици-

Очекивао сам да ће то други учинити, који су, можда, 
морално обавезнији него ja. Нпр. бивши питомци Српске 
народне одбране или сама СНО, или Четничко удружење, 
затим организације као “Задруга Ослобођење” и сличне, ко- 
је нормално само Србе нападају, али сам мислио да ће ваљда 
једном доћи и на Хрвате ред, да просто њихове лажи раскрин
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кају. Но узалуд je то чекање! Још један. разлог. Причао ми 
je поч. професор Мирко Косић, најбољи српски социолог, 
да je набавио Томашићеве написе, пре једно осам година. 
To je овако било: Проф. Косић je живео у једном малом селу 
кантона Тесин. Одатле се обратио Томашићу са именом јед- 
ног румунског професора који жели да пише против Срба 
и молио га je да му пошаље његове саставе- Са поштаром je 
био удесио да се пошиљка на имагинарног румунског профе- 
сора уручи њему. Ово износим такође као један детаљ да 
виде наши људи какву муку муче српски писци у иностран- 
ству да уопште дођу до публикација од значаја за Српство.

После сам се ja био нешто разишао са проф. Косићем, 
али нисам хтео да га сметам да он прву пушку опали на кле- 
ветника. Сад je Косић умро, и ja незнам, да ли je нешто напи- 
сао и публиковао или бар оставио о том клеветнику.

У последње време су у чикашкој “Слободи” написали 
нешто о тврдњама тога фалзификатора гг. Бранко Машић 
и Зарија М. Поповић (од новембра 1956 до марта 1957). Бо- 
ље икад него никад и ja обојици својих поштованих пријате- 
ља на томе искрено благодарим.

Ево неколико ставова из њихових приказа рада д-ра 
Динка Томашића- Г. Бранко Машић пише изос.:

“Хрват, д-р. Динко Томашић, професор Индиана Универ- 
зитета, написао je књигу “Personality and Culture in Eastern Europe' 
an Politics” (Личност и култура y  источно-европској полити- 
ци), која je недавно издата у Њујорку. На корицама те књи- 
ге, он сам себе рекламира као “brain truster” или једним од 
труста мозгова. А своју књигу назива моделом “for the new 
policy” (нове политичке науке). Што je при томе најжалосни- 
је, та његова “научна студија” стоји под покровитељством 
једне групе америчких, енглеских и француских универзитет- 
ских професора политичких наука.

Сумњамо да се икад један писац усудио да проспе то- 
лико обмана. лажи, подвала и фалсификата, као што je овде 
случај. И то на динарску основу Срба, који стоје вековима 
под високо развијеном својом традиционалном културом” . ..

Г. Зарија Поповић пише изос.:
“Овај “Модел” г. Томашића треба да послужи стотинама 

хиљада студената, интелигенције и нових нараштаја Америке 
за упознавање културе српске- За нас Србе je важно, изнад 
свега, оно што je Томашић написао и објавио у књизи. Овај 
научни модел г. Томашића садржи једну једину основну тему : 
РАЗЛИКА И СУПРОТНОСТИ СРПСКЕ 'И ХРВАТСКЕ КУЛ- 
ТУРЕ. У излагању кроз целу књигу су два света: на једној 
страни огромна љубав а на другој безгранична мржња. Изме- 
ђу две крајности порушио je све мостове и оставио огромну 
провалију.

По садржини овај “Модел” Социологије г. Томашића от- 
крива нове идеје и нову антиметодологију непознату у мо- 
дерним социјалним наукама света” . . .



Затим: “Г. Томашић узима случајни спор око престола и 
Вукашинов гнев као важан доказ своје теорије као да je оби- 
чна појава код Срба СИНОУБИСТВО И ОЦЕУБИСТВО. Час 
лукаво, час наивно одбацује социолошки важне аргументе, 
док унакажене и искривљене цитате туђе и, без везе, своје 
измишљене фразе уграђује у конфузну научну теорију Q раз- 
бојничкој култури Срба Динараца, увек у тражењу власти. 
моћи-

Доказивање о канибализму — траговима људождерства 
у Срба Динарске културе и описивање како Срби пију крв 
непријатеља у место вина, (стр. 37-38) прелази оквир научног 
и академског.објективитета и достојанства. У профаној и по- 
литичкој литератури често налазимо изливе садизма, цини- 
зма и паранојизма. Али у научним делима такови изливи су 
скоро непознати и велика су реткост.

Ова књига посгаће за вечита времена узор о злоупотреби 
науке. Али у интересу истине наша je дужност да читаоцима 
на енглеском језику откријемо величину српске културе и 
сву мизерију и дубину злоупотребе науке књигом Д. Тома- 
шића. Приказ ове кжиге за српску јавност већ je готов, али 
још није објављен” . . .

Сад да се понова вратимо на г. Бранка Машића:
“Јер та наказност или посувраћеност људске природе 

састоји се баш у томе, што je овај хрватски писац, Дин- 
ко Томашић, све то свесно и прорачунано извео непо- 
средно после оне неизбрисиве хрватске љаге на образу целог 
човечанства. Или онога што се радило за хрватске квизлин- 
ске државе у прошдом рату. Где су Хрвати починили оне не- 
чувене страхоте од безакоња и нечовештва над Србима и Је- 
врејима-

А где je опет несумњиво доказано да je један Хрват, пра- 
ва наказа од човека, Љ убо Милош, кољући невине људе, ли- 
зао крвав нож говорећи: “Ала je слатка српска крв” ! А 1'едан 
хрватски интелектуалац, и то још свештеник, фратар Вјеко- 
слав Филиповић, зваии фра Сотона “дохватио je свој нож, 
подметнуо своју шаку жртви под грло, заклао несретника и 
попио — пуну шаку крви”. Како то документовано износи 
професор универзитета у Београду. Хрват, Виктор Новак, у 
свом монументалном делу “Magnum Crimen” на 649 страници.

Али нису то само два изузетна случаја код Хрвата. Већ 
je таквих на исти или сличан начин, било међу њима у неве- 
роватно високом броју. И то далеко више међу оним високо 
школованим или васпитаних на најмодернији западно-европ- 
ски начин, него код оних нижих, полуваспитаних и никако 
васпитаних њихових припадника” . . .

Са своје стране ja бих само толико додао да je за време 
прве слободне хрватске државе после Свенимира важио као 
слоган овај “веоз” : “Ој Хрвату немој пити вина. Докле има 
крви у Србина”! И напили су се те невине крви више него 
икакви канибали.



Ha остале клевете и остала извртања д-ра Томашића не- 
ћу више да се осврћем. То ће учинити два споменута српска 
писца још способнија од мене. Мени je главно упозорити на 
литературу о Србима са хрватске стране и на њиховог про- 
тагонисту д-ра Динка Томашића, што све мени даје и оправ- 
дање и управо дужност да одговорим на нимало обазривији 
начин, да им “чувам образ ка и они нама”, што рекао бесмрт- 
ни Његош.

Ho, ja се не правдам, тј. не браним српски народ. Упозо- 
рио сам у више махова да по свом националном васпитању 
ja не смем бити бачен у дефанзиву- То сам чак нагласио и 
у једном чланку у “Слободи” под насловом “Ко je Динко То- 
машић?”, а и пре него сам уопште почео писати о Хрватима.

Нећу ja да се правдам, тј. да правдам свој род од хрват- 
ских лажи и немогућих клевета, већ ћу њих да натерам или 
да себе бране или да признају као истинито све што о њима 
други, објективни странци, пишу. Исто као што нисам ни у 
погледу њихових територијалних, мегаломанских, прохтева 
пао у клопку да браним српство Санџака, Херцеговине, Боке, 
Срема итд., већ Хрвате натерао да “спусте дурбин” и гледају 
да ли могу одржати Лику, Банију, Равне Котаре, Буковицу, 
Славонију итд. Неће они мене завести на танак лед!

IV
Понављам да овим завршавам своје написе о хрватској 

култури кроз векове. Но, нека се Хрвати не подају илузији 
да тиме престаје свака моја и свака српска контраофанзива 
у одбрану српске части и српских животних интереса-

Превариће се они ако то мисле. Има и других оквира у 
којима се публицистичка борба може продужити- И она ће 
се продужити ако убице не престану више са блаћењем Ср- 
ба. Живи били, па видели! Ja никад унапред не дам назрети 
са каквом муницијом располажем и шта све спремам, но је- 
дино наговештавам да муницију имам и да непријатељ буде 
на опрезу- То чиним и сад.

Већ и овај, сад издаги и завршени, материјал може да 
се још на разне начине користи (а има, ja то понављам, и ма- 
теријала друге врсте). Може доћи у питање израда једног 
научног рада, једне расправе, о карактерологији Хрвата на 
основу додатака у мојој збирци. Слично радовима д-ра То- 
машића, само без његових монтажа, извртања и фалсифика- 
та. Не би песме и приче дошле за подлогу, већ реална зби- 
вања регистрована и публикована од најверодостојнијих пе- 
ра Европе. И то може бити издато на ма ком језику који у 
датом моменту изгледа целисходан. Само ако Хрвати про- 
дуже пањкање Срба.

Сем тога, баш завршетак ове збирке чини актуелним њен 
превод на енглески- Ja  му се вероватно не бих више проти- 
вио. Сам не могу ништа у том правцу предузети, јер нитл 
знам енглески нити имам ма какве могућности издавања књи- 
га.



Али ако хрватске “осваде” буду продужене, ja сматрам 
националном дужношћу српских водећих организација да 
учине што треба да ово делце буде публиковано на једном 
светском језику (првенствено енглеском), јер и “осваде” про- 
тив Срба излазе на том језику.

Целокупна ова збирка износи сада око 300 страна, но за 
превод би било сасвим довољно 160 страна, па чак и мање 
(понављања и неки детаљи могли би се изоставити а да књи- 
га ништа не губи од своје “доказне снаге”). Ако би се на мене 
апелирало и ако бих био жив и здрав, ja бих радо извршио 
избор, а сем тога дао исписе на оригиналу језика из кога 
су узете уколико их имам (највећи део још имам). Тиме би 
посао превођења био јако олакшан и сигурнији.

Али се ja тиме нећу специјално бавити. Ja своје дадох, 
после дугог и мучног рада, после више хиљада сати трагања, 
преписивања, превсфења и откуцавања, затим разне препи- 
ске итсл. Ja се свом роду одужих колико сам могао и овом 
приликом.

V
Док сам раније све податке сам пронашао, у свим прет- 

ходним књигама, за овај сам добио и са стране или понеки 
податак директно (уз навод извора) или указивање на такав 
податак, који сам после сам потражио по библиотекама. На 
тај начин су ме у овом послу помогли гг. Проф. Д-р. Ђура 
Поповић из Париза, један дипломата из Лондона, Раинхард 
Абрел из Инголштата, Стеван Б. Михаиловић из Хага (Хо- 
ландија), Никола Пијевац из Брешије и Теодор Скрбић из 
логора Еболи у Италији- Ja им свима од срца благодарим на 
томе.

И ово делце примила je да публикује као своје издање 
Српска народна одбрана у Канади. Прве две, ман>е, свеске 
публиковала je СНО у Америци, ове две веће СНО у Канади, 
и то после скоро пуног материјалног неуспеха ранијих књи- 
га. Јер СНО се не руководи овде материјалним обзирима, 
већ вишим, националним, који јој свакако налажу да и овак- 
ва дела у одбрану Српског народа пружа без обзира на мате- 
ријални ефекат.

Ja најсрдачније захваљујем Управном и Извршном од- 
бору СНО у Канади, наочито претседнику г. Милутину Бај- 
четићу, и уреднику Канадског Србобрана, своме средњо- 
школском колеги г. Лазару Ђ. Стојшићу, преко кога je чи- 
тава дуга преписка вођена, и ко ји на себе преузима све тех- 
ничке послове око штампања и растурања књиге и тиме мене 
знатно дебарасира. Нека им je још једанпут хвала!

Благовести 1957. Л. М- Костић.



I . ПРВА ПОЈАВА ХРВАТА У БЛИЗИНИ ЈАДРАНА

' ' • . 1
Д-р. 'Милан Шуфлај, кога Хрвати сматрају хрватским 

писцем, а Влахо Раић га назива “ријетко културним и умним 
хрватским патрицијом” (?) написао je ово о првој појави 
Хрвата у Далмацији и штампао у издањима Бечке академије 
наука (8):

“Од појаве Хрвата беше крајње угрожена безбедност на 
поседима грађанских сталежа ван градова. Комуне, једнако 
као и духОвне власти и корпораци je, живљаху у вечитом спо- 
ру око имања грађана и цркве са околним племенима с ко ји- 
ма су били у свађи. Често je спор имао као последицу крвав 
исход”.

И онда у примедби Милан пл. Шуфлај износи: “Тако je 
Сплитски архиђакон Тома писао, да je Раинер, архиепископ 
Сплита, био каменован од хрватског племена Качићи у след- 
ству једног таквог спора” (9). При томе се позива даље на 
Смичикласа (27, I, 326) и на Клаића (10), оба изразито хр- 
ватска историка.

2
Немачки научник из почетка овог века Курт Флерике, 

написао je у својој књизи о Далмацији и Црној Гори (52), 
у историском прегледу Далмације, (стр. 11 ид.) ово:

“Hob елеменат наиђе у земљу са Србима и Хрватима, који 
се као победнички завојевачи на много места настанише.

У северној Далмацији задобише хрватски жупаниски 
грофови све јачу позицију моћи, што доведе под Томисла- 
вом I године 914 до оснивања хрватске краљевске династије, 
која je имкла ceÄHmfe у Нину, североисточно од Задра, али 
je уосталом морала да признаје испочетка француску а по- 
сле византиску сувереност, и године 1089 понова се угаси-

Времена из прве половине Средњег века испуњена су 
крвавим грозотама, готово непрекидним бојевима, пљачкаш- 
ким нападима и беспоштедним рушењима градова. Обрт и 
трговина, уметност и наука, све je било зачмало. . . .  Какво 
чудо да су се Далматинци, у овим жалосним приликама, опет 
одали гусарству ..

3
Млетачки историчар половине прошлог века Романин, 

говорећи о првим зачецима државног живота Млетака у дру- 
гој половини VIII века, каже мос. (11) и ово: “У том жалос- 
ном времену, Млетачка република тек створена била je при-
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нуђена да се лати оружја у своју одбрану. Хрвати, дошавши
са Дунава и Саве на обалу Јадрана, одали су се гусарству___
и са својим лаким лађама задаше много муке Млечанима..

Дубровачки Хрват и надри научник Перо Диговић, који 
овај пасус преноси тврди да су се Хрвати само бранили од 
Млечића и онда констатује: “Такво je било то гнусно гусар- 
ство које описују млетачки хроничари, третирајући Хрвате 
као варваре.. ( 1 2 ) .

И стварно, Млечани називају Хрвате тога доба просто 
“Варвари”. Тако млетачки хроничар Сабелико, кога цитира 
Луциус (13). Перо Диговић сам, преносећи те цитате ставља 
свуда у заграду (Хрвати) где Сабелико каже “Варвари". Та- 
ко су стварно Хрвати означавани тек су се појавили у крајеве 
које и сад ревиндицира ју за себе: Хрват и Варвар, то су били 
синоними.

4
Код Константина Порфирогенита стоји да су Хрвати по- 

били све Франке у њиховој земљи па чак и архонта Коцеља 
(144-145), Франке који су дотад над њима господарили. Фер- 
до Шишић каже да су то били далматински Хрвати а не по- 
савски и да се то десило негде између 875 и 878 (63, стр- 96). 
Као што се види, Хрвати су пре хиљаду година и више учи- 
нили са Францима оно што су после хиљаду година покуша- 
ли са Србима. Убијају све оне за које тврде да су над њима 
владали, но не само владајуће него све становнике тога пле- 
мена.

5
Један од првих модерних историчара наших земаља, 

Немац Гебхарди, пише у својој Историји наших крајева, из- 
датој почетком прошлог века (14, стр. 494) и ово:

“Крајем X века je краљ Хрватске Крешимир, заједно са 
Неретљанима, толико много јада задавао далматинским гра- 
довима, да су ови позивали грчког цара у помоћ, а овај je 
пренео на Млетке задатак да их спасавају.. . ”

Стр. 495: “Пошто je млетачка морнарица скоро потама- 
нила неретванске и хрватске или словенске морске гусаре, то 
дубровачка трговина поче да ц вета .. . ”

Према једној белешци млетачког хроничара Дандола још 
je 1018 “Крешимир који стоји на челу Хрватског краљевства 
узнемиравао Задар и остале приморске градове Далмације 
свакодневним нападима” (саопштено код Шишића, 63, стр. 
200).

6
И бечки професор Константин Јиречек, иначе Чех, пот- 

врђује те наводе, чак и за доцни je време. Он пише (54): “Крај 
свега тога што je стална млетачка флота стражарила на Ја- 
дранском Мору, ипак су пљачкаши, с времена на време, на-
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рушавали мир. Ови су гусари (cursarii) нарочито долазили из 
Омиша, који беше у рукама хрватске властеоске породице
Качића, све док ово место не освојише Млечићи (1281), и из 
оближњег предела Крајине код М акарске.. .  .Млечићи су рев- 
носно гонили гусаре. И у Дубровнику je, на глас да се поја- 
вила нека гусарска лађа, изведена одмах из арсенала у при- 
станиште једна гали ја .. .  .Ухваћени гусари из Омиша ставља- 
ни беху, 1416, у присуству суда, на муке, и позвани да одма 
положе осмоструку цену похараних ствари, и то док у суд- 
ској дворани не догори једна мала свећица- Како они нису 
могли наћи јемца за тако кратко време, одвођени беху на 
вешала и обеш ени ...”
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Ц . НАЈРАНИЈЕ ВЕСТИ О ПОСАВСКИМ ХРВАТИМА
7

Као што се босанска историја популарно износи од Ку- 
лина бана, тако се и историја континенталне Хрватске махом 
почиње са Људевитом Посавским, из прве четврти деветог 
века. О њему je оставио неке записе франачки летописац 
Ајнхард (старији хрватски писци су говорили: Егинхард; то 
je био зет и биограф Карла Великог. Умро 844). Тако, Иван 
Швеар, Хрват и католички свештеник, у првој историји на 
хрватском језику (53, стр. 116) цитира писца Егинхарда, по 
којему je године 819 Људевит Посавски “следеће зиме опет 
дошавши, све робити почео; штогод би живо, под сабљу
окренувши, што пако није живело, ватром попаливши” -----

А како даље сам Швеар констатује: “Људевит био je 
војвода ове наше Хорватске међу Дравом и Савом тиа до 
Купе и Фурланске.. . ”

“Најпосле je, 822 r., Људевит побегао Србима испред 
велике војске, коју су Франци послали из Италије, из свог 
утврђеног главног града Сиска, а Франци су покорили Па- 
нонску Хрватску- Људевит je свог гостопримца, ваљда неког 
жупана, из непознатих разлога убио, na je после побегао у 
Далматинску Хрватску, где га je дао убити унук кнеза Бор- 
не, Људемисл, (823)”, каже хрватски професор Прелог (15). 
И тако je овај владар двоструко постао славан: убијањем 
својих поданика и свог гостопримца, који му je живот спа- 
сио!

То исто, свакако другим речима, наводи и бечки про- 
фесор Константин Јиречек, професор Бечког универзитета, 
у својој Историји Срба (16, I књ. стр. 141). Тамо стоји: “Си- 
стематске операције франачке војске у три правца, из Ба- 
варске, Корушке и Фурланске, нагнале су Људевита. . .  да у- 
текне из Сисције и да се склони код Срба (822 r.). Један од 
српских војвода прими га у своју тврђаву. али Људевит уби 
овога на превару, те присвоји себи тврђаву. Међутим, Људе- 
вит се ни је онде осећао сигурним, напусти Србе, те се склони 
код Бернина стрица Љутомисла, који га даде убити после 
кратког времена” (г. 823).

8
Иван Швеар се затим осврће на непосредно време иза 

тога и полемишући са Луциом на стр. 125 каже:
“Залуду Луцио у истом поглављу цифра да Хрватска... 

није била слободна: нам доста из истих догађајах и осталих 
герчких и немачких писацах познзто да су г- 828 Хорвати с 
Бугари сву Фурланску поробили, г- пак 829 сва села Франках
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до Дунава попалили..
На стр. 124 Швеар цитира Порфирогенита да су 827 

Франци били потучени, али он, Швеар сматра: “истини та- 
кођер приличније je, да су љути Хорвати и разјарени Бугари 
Све побили. . . ”

Цитирајући на стр. 132 ставове Порфирогенита (с. 31) о 
хромом Мартину, Швеар додаје: “Од овуда сваки паметно 
изводити море, да Хорвати источно и западно царство над- 
јачавши, и себе ослободивши, почели су на копну и на мору 
робити. Али будући кроз толико годинах у млога ратих од 
закона керстианскога већ одметнули се, и свакака зла ради- 
ли: поради тога свети римски папа, хотећи их од тога зла 
и робљења, колико би могућ^ било, на духовни начин одвра- 
тити, јербо их ратом нико није могао укротити: послао je к 
њим онога богољубнога хромога Мартина, да их својим из- 
тледом на милосердје ган е .. . ”

9
Тек прилично времена иза како су Хрвати примили хри- 

шћанство морао их je Папа узети такорећи под своју власт 
да би их бар донекле цивилизовао. О томе пише већ цити- 
рани немачки историк Гебхарди (14, стр. 29):

‘‘Папа закључи са својим новим духовним поданицима 
свечани савез, преузе њихову земљу као неко власништво 
Апостолске столице у заштиту, и обавеза Хрвате да ће се 
уздржавати свих пљачкања и нападних ратова”.

Заиста, и много доцније краљ Свенимир (Димитрије Зво- 
нимир) каже за себе једном приликом Dei gratia et apostolice 
sedis donorex што значи: Божјом милошћу и даром Апостолске 
столице краљ.” (Шишић, 63, стр. 291).

Даље саопштава Шишић (цит. дело стр- 803) да je папа 
Григорије VII писао 1079 године писмо “племенитом вите- 
зу” Вецелину у коме му најоштрије замера да je он “који 
je већ давно заклетву верности исказао Св, Петру и самом 
мени (Папи) дрзнуо се да се дигне на оружје против онога 
кога смо ми, на основу апостолског пуномоћја, поставили за 
краља Далмације.”
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I I I .  НЕКИ ПОДАЦИ О ХРВАТИМА XI ВЕКА

Захваљујући крсташким ратовима сачувани су нам неки 
подаци о изгледу, карактеру и обичајима Хрвата XI века. 
Крсташи су пролазили махом кроз западне крајеве садашње 
Југославије: Истру, Хрватско Приморје и Далмацију.

10 •

Увек се прво цитира Вилхелм Тирски, исторцчар крсташ- 
ких ратова који je сам и живео у XI веку (негде око 1130 до 
1190). Њ егов респективни пасус који се на ДаЛмацију и Дал- 
матинце односи више пута je репродукован у нашој науци.

Ja сам потпун текст нашао прво код Шафарика (1), ода- 
кле сам га преписао, и тако оригиналног хоћу овде да саоп- 
штим. Тамо стоји ово: Vilhelmus Tyrius, 1188. —  “Est Dalmat ia. . . .  
populo ferocissimo et rapinis assuetessimo inhabitata, exceptis paucis, qui 
in oris maritimis habitant, qui ab aliis et moribus et lingua dissimiles la- 
'tinum idioma, reliquis sclavonico sermone utentibus, et habitu barbaro- 
rum.”

Овде, међутим, недостаје јечна реч и то: et caedibus, која 
долази иза речи rapinis, како je то критични je изнето. у Шиши- 
ћевим Изворима хрватске историје (2), а пре цитирано код 
Дворниковића (4, стр- 1004).

У српском преводу тај став he сад гласити овакр/. “Дал- 
мација je земља настањена веома дивљим народом сасвим 
навикнутим на пљачку и убиства, са изузетком једног малог 
броја који живи на морским обалама. и који се од осталих 
разликују и понашањем и језиком, имајући латински идиом, 
док се остали служе славонским језиком и изгледа су варвар- 
ског”.

Делимично су тај став и други преводили; тако напр. 
хрватски научник Владимир Дворниковић (4. стр. 291): “Када 
су први крсташи пролазили далматинском Хрватском, много 
су стоадали од, страховито дивљег, на пљачку и убиство на- 
виклог народа.. варварског изгледа, пише Вил>ем Тирски 
(Из Х1Г века)”. Само толико je превео Дворникови^, и то 
лојал14о саопштавам. . . . .

Цитира га и један немачки етн о таф  у најпознатијем 
географском часопису. прошлог века (3)1 Тамо стоји: “Вил- 
хелм од Тира, пођен око године 1026, саопштава нам да je 
становнИштво Далмације ванредно дивље, и навикнуто само 
на пљачку и убиства.. . .  (и онда цитира на латинском део 
ксНи се од^оси на остале грађане). Они су остаци римских 
колониста, а други су Славени” .
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Скоро из истог времена као и Тирског проистичу пода- 
ци једног активног учесника Крсташких ратова и похода кроз 
Јадранско приморје. To je био каноник Рајмунд из Ажила, 
који je водио и дневник својих похода. У Склавонији, како 
он те крајеве назива, наишао je на “сурово и дивље станов- 
ништво, које није хтело ни да тргује с нама ни да нам путеве 
показује” (4, стр. 292). Према изворима код Шишића (2), 
латински текст подвучених речи гласи: “Incolae regionis adeo 
agrcstes et rüdes s u n t .. што би y преводу заиста било: “Ста- 
новници тог предела тако су неотесани и сурови___”

Нашао сам после код Рачког више података и детаљан 
превод ових бележака (17). Тамо стоји из. ос.: “Крижари, 
које су предводили тулуски гр. Рајмундо и папински посла- 
ник бискуп Адемар од Пија, кренуше у касну јесен 1096 г. 
из јужне Француске у Ломбардију, одавде преко Оглаја у 
Далмацију. Они су обалом Јадранског мора смјерали у Драч, 
па одатле у Цариград, гдје су се све крижарске чете имале 
састати. Занимив je путопис Адемарова капелана Рајмунда 
де Агилис (18), из којега приобћујем одломак тичући се на- 
шега народа на източној обали Адрије, ‘Јашили смо — тако 
пише — кроз словенску земљу, гдје нам због предстојеће 
зимебило свладати многе неприлике. Словенска (Склавониа) 
je пуста, неприступна и бреговита земља, гдј,е ниесмо кроз 
три дана видјели ни звиери ни птица. Становннци земље тако 
су Сурови и неуки, да ниесу хтјели с нама ни обћити ни про* 
водича дати. Силазећи из села и градова својих v равнице 
убијаху, попут марве, слабе старце и болеснике, којн су због 
слабостн слиедили војску само на далеко —  Гроф бијаше
увјек код сљедњега одјела војске, одбијајући разбојнике-----
Узпркос свим погибељима тако je што милост Божја, што 
мудрост посланика (Адемара), што чврста мишица Рајмунда, 
све добро равнала, да ниесмо скоро ни једнога војника из- 
губили ни гладом ни у отвореној битки. Мислим да je Бог 
хтио да његова во јска гшолази кроз Словенију за то, да су- 
рови људи, који ниесу Бога познавали, видећи криепост и 
стрпљивост војника његових, или једном одустану од своје 
суровости. или неизпричљиви да пред Божји суд доведени 
б у д у ..Л ”

12
Из XI века имамо и један податак византиски, и то од 

историка Никифора Бријенија (1062-1137), који описује во- 
јевање свог истоименог оца и познатог византиског војско- 
вође са разним неппијатељима Царства: са Печенезима, Бу- 
гарима, Мацарима, Хрватима, Дукљанима итд- На време око 
године 1075 односе се ове дословне речи историка Бријенија, 
како их je саопштио хрватски историк Фердо Шишић (5): 
“Одатле, пак, Хрвати и Дукљани, одметнувши се, пустошили 
су цео Илирик”. (Грчки: “Екеитен д’ аутис Хоробатои каи

11
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Диоклеис апостантес хапан то Илирикон какос диетитусин”
— 6). (16).

То исто Шишић наводи и у својој Хрватској историји 
(немачко издање 63, стр. 262), цео грчки цитат. Но Јиречек 
га je такође, канда раније, навео (у првобитној, немачкој 
Историји Срба, I, 235). И Јиречек и један немачки византо- 
лог јо т  раније (108) тврде да се “под Хробатои имају очи- 
гледно да разумеју данашњи Хрвати”. Шишић то признаје 
као тачно. (63, 262).

Нису Хрвати сами то радили, као што се види из цити- 
раног текста, већ и Срби Дукљани. Но ови и не тврде да имају 
хиљадугодишњу културу.

13
Један сличан податак од три године доцније саопштава 

и већ цитирани немачки историк Лудвиг Гебхарди (14, стр-
206):

“Најзад ишчезе дукљанско устројство (држава), па чак 
и само име; предео пак беше најодличнија провинција јужне 
словенске Краљевине (мисли српске, ЛМК), пошто су се Дук- 
љани, удружени са Хрватима, 1078 г. последњи пут појавили 
као посебан народ код' неких пљачкашких похода на води 
и на суву”.

(Писац се онда позива на немачког историчара Хр. Фтри- 
тера, стр. 418, и на Луциуса).

Тиме престају дукљански, али не и хрватски подвизи
сличне врсте.

14
У XI век спадају и догађаји које описује поп Дукљанин 

у својој Хроници ö односу Хрвата и њиховнх владара тога 
века, међу њима и последњег владара Свенимира, или, како 
га они зову, Звонимира.

Хроника je најстарији историски споменик Јужних Сло- 
вена. Та Хроника (или Летопис) није сачувана у оригиналу 
већ у преписима не много удаљеним од времена н>еног са- 
стављања. Као најаутентичнији се сматрају један део на ла- 
тинском који се чува у Ватиканској библиотеци у Риму, тзв. 
латинСка редакција, и један део на домаћем језику, тзв. хр- 
ватска редакција, чији се најстарији препис (Калетићев) на- 
лази такође у Ватиканској Библиотеци у Риму- Оба je, са 
преводима временски њима најближим, обелоданио врло ау- 
тентично Хрват професор Фердо Шишић из Загреба. Његова 
редакција, изашла у издању Београдске академије наука у 
сваком погледу je на висини савремене историографије, кри- 
тична до крајњих граница (5).

Изгледа као једна иронија случаја да се баш у овој хрват- 
ској редакцији налазе Дукљанинова мишљења о Хрватима. 
У целом иначе Дукљаниновом делу налазе се само по крај- 
њем изузетку карактеристике група (нпр. нешто мало о Го- 
тима и Немцима), а о Хрватима се у другој подовит* ов^



хрватске рецензијс говори на десетак места и то кра.јље нега- 
тивно. Све то чак одудара од осталог дела тог Летописа. 
Свуда друго наративно, а овде и критички.

Ми ћемо дословце навести шта се о Хрватима налази у 
том делу, и то како je забележено на втарохрватском језику 
са дозвољеним језичним емевдацијама.профееора Шишића.

У глави XXII спомињс како се Сецслав син “доброга кра- 
л^а” Радослава одметну од оца, отказа му послушност и част 
и наиђе на приврженике од страха, Хрвате. Ево како даље 
к^же Дукљанин речима Калетића: “И он. видећи да се све 
бо ји и да му даје послух, одврже се и вазе господство очево 
и прогна доброга краља оца свога с невирними Хрвати, који 
вазда су бољи били прид страхом и питомији под силом, нере 
владани добротом добрими”. У Марулићевом латинском пре- 
воду тога става стоји: “Еа enim ge»s (Crovatise) parum civilis, cum  
semper metu magis quam bencgnitate ad obsequeiidum moveretur, bonis 
quidem dominis m olesta, im pcrobh autem et arrogantibus mitis erat”.

У савременом српском преводу та Марулићева верзија 
би гласила: “Тај, пак, народ (хрватски) сасвим мало цмви- 
лизован (пријатан), јер се увек више страхом него добрим 
речима покретао иа послушност, и према добрим владарима 
заиста je био неподношљив, а према неваљалим и обесним 
(владарима) био je благ”.

Сеислав je умро нечасном смрћу, ка^о га je отац прок- 
део. Отац међутим опет преузима власт. Нека говоре Дук- 
љанин и Калетић: “И пришавши међу Хрвате, недостојне до- 
брога господина, и забивше све њих учињење које супротива 
њему биху учинили, господова све с правдом, како да би 
ништар нигдар учињено било” (глава XXIV).

Радослав ie добио другогсина Коломана којему je ос- 
.тавио престо, овај свом сину КрешИмиру, а овај опет сину 
Звонимиру. Тај Звонимир je био добар и — Хрвати су то зло- 
употребили као према његовом шукундеду. Ево како стоји 
о томе у XXVII глави поменуте Хронике: “И оста краљем 
Звонимир, који почтени кр аљ ... .поче црикве веома чтовати 
и л^убити- И поче добре помагати, а прогон#ги зале. И' би од 
свих добрих пољубл^ен, а од залих ненавијен, јере не могаше 
зла видити. И тако не бише он за Хпвате, зашто бни неће 
бити добротом добити; да, бељи су под, страхОм” : За његове 
владе било je по Дукљанину, • све \добоо;'све 'ite било' задо- 
вол>но и у сваком погледу обезбеђено. Али 'бнда HficTaiv'крс- 
ташки ратови. Папа и римски цар апелирап/ на Зпонимипа 
да-и он учествује v походу и пошаље помбћ. 'Овај чита њихов 
.ап-ел. А ево како Хпвати пеагира1у: “ И TOi чувте Бвгом rmo- 
клети и невирни Хрвати (латиискИ: nftnossirna' Crovntoftim' gcn s), 
ки не много прија д ате  помоћ худоб^ому сину доброга њих 
гос;гтодина кпаља Радосдава из краљ^вства легова изагнати 
и с опужном руком с немилостиЈВ»#- öNom И^говим из'земл>г 
ппогнати- Тада, чувши* тој 'невипниЦк,' Ие даше ни листове 
дочтити и скочише не само да би ипиетали на достојну молбу 
светога оца папе и цесара римско^а,1 Да света м-еста из ?>ук
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поганских изму и ослободе; да, они> Богом клети, почеше 
кричати и викати на светога краља, тужећи се и вапијући 
једним гласом, како на Исукрста Жидове, да он ишће извести 
њих из домов њих и жен и деце њих, и с папом тер с цесаром 
отимати миста, гди je Бог пропет и гди ј,е греб његов. А што 
je нам за то’?”. “Шта ми имамо од тога” питају се Хрвати. 
Шта се њих тиче општа хришћанска ствар? Да се они због 
Хришћанства растављају од домова, од жена и деце? Нека се 
други боре за њих и за  Хришћанство. Они ће остати код 
својих жена.

Међутим, наш хроничар иде и даље. Скоро цела та вели- 
ка глава (XXVII) мора бити преписана. Ево шта даље стоји: 
“И невирни Хрвати везаше злу мисал и неправден свит, и 
меју собом зло виће учинише, и себи и остатку своме расап 
и вичње погрјење (вечну срамоту). И тако почеше упити ка- 
коно Жидове вапише на Исукрста, када рече поглавица: ‘Бо- 
ље да један умре нере толик пук да погине’. И тако срамотни 
и невирни1 Хрвати почеше говорити, вапијуће како пси али 
вуци: ‘Боље да он сам погине, нег да нас из дидине наше из- 
веде цића бога и иним миста толико далеко обујимати, зем- 
ље и градове’. И не инако, нере како пси на вуке лајући када 
иду, тако они на доброга краља Звонимира, коме не даше ни 
проговорити, нере з  буком и оружјем почеше сићи (сећи) 
њега и тило његово ранити и крв проливати свога доброга 
краља и господина, који, лежећи у крви израњен велицими 
болизни, прокле тадај невИрне Хрвате и остатак њих (њихо- 
во потомство) Богом и светими његовими, и собом, и недо- 
стојном смртју његовом. и да би веће Хрвати нигдар не има’ 
ли господика од свога јазика, него вазда тују језику подло- 
жни били. И тако израњен лежеће а Хрвате проклињуће из- 
дахну .. . . ”

Тако се и збило- У следећој, а то je последња глава хр- 
ватске редакције (глава XXVIII) појавл>ује се маџарски краљ 
Бела I који заузе Хрватску и потчини Хрвате. “И имише кра- 
ља Белу за господина, јере свога биху убили през кривине, 
и по реченом краљу угарскому Хрвати бише подложени од 
воље у невољу; и од слободних у работу обрати. И би, како 
писмо говори, да зли тег злу плаћу чека. И бише за свој тег 
плаћени они проклети и невирни Хрвати крози гриха, зашто 
погубише свога доброга господина краља Звонимира, како 
Жудији (Јевреји) господина Исукрста. И тако (као што) про- 
клети Жудији иним служе, не имајући ни од свога јазика го- 
сподина”.

To je био сабор на Книнском пол>у 1089 године који се 
овде описује и где су Хрвати свога владара Звонимира са- 
селки. а овај их проклео пре него je издахнуо.

Латинска верзш'а Дукљанина, у Марулићевом преводу, 
саопштена je код Луцијуса (13), на странама 303 и следећим. 
под на^ловом: Rerum Dalmaticarum Scriptores. —  Regnum Dalmatiae 
et C^^atiae Gesta a Marco Marulo, Spalatensi Patricio, latinitate donata .

Разуме ce да je за савремене српске читаоце много при-
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ступачнији један савремен превод. Али се морао показати, 
ради оригиналности, првобитан хрватски превод, ксга су они 
познавали и признавали.

Овде ћемо изнети само крајње речи Марулићеве редак- 
ције, О крају Звонимира. Rex autem, dum adhuc spiraret, tantae 
perfidiae immanitate com m otus, eos devovisse fertur, ne umquam sui gen- 
eris D om inium  habeant. Sed semper alienigenis Regibus, Principibusque 
subjecti sint. Ex illo ad hanc usque diem  tempore haec m aledictio tam 
certum eventum  habuit, ut non ab irato prolatum, quod tune dixit, crede- 
derim.

Српски: “Краљ, пак, док je још дисао (живео), потресен 
дивљаштвом толике невере, успе да их прокуне: да никад не 
имају власт свога рода. Него да буду увек потчињени кра- 
љевима и владарима туђег рода- Од тог доба до дана данаш- 
њега то je проклество имало тако сигурну последицу, да не 
бих веровао да je у љутњи изнео оно што je тад рекао”.

15
Што je било непосредно после тога описује архиђакон 

Тома који je живео и  писао у XIII веку. У својој Историји 
Солина (9), глава X VII носи наслов: Како Маџари заузеше 
власт над Далмацијом и Хрватском (Qualiter Ungari coeperunt 
D om inium  Dalm atiae et Chroatiae). И  ту између осталог стоји:

Е о namque tempore Rex Suinimirus mortis debitum solvit, nuilumque 
suae posteritatis haeredem reliquit. Sic ergo tota regalis sanquinis defici- 
ente prosopia, non fuit ulterius, qui in regno Chroatorum rite succedere 
debuisset. Cepit itaque inter om nes Regni proceres magna discordia sub-* 
oriri, et cum  divisim m odo hic, m odo ille regnandi ambitione sibi terrae 
dominium vendicaret, innumerabiles rapinae, praedationes, caedes, et om - 
nium facinorum seminaria emerserunt, alter enim  alterum insequi, inva- 
dere, truicidare quotidie non cessabat”.

Овде ћу дати превод хрватског историчара Тадије Сми- 
чикласа који je мало слободнији (ja се у својим преводима 
држим стриктно текста), али потиче од Хрвата и неће се мо- 
ћи пребацити пристрасност. Овако преводи Смичиклас по- 
чевши од друге реченице (27):

“Пошто тако цијели род краљевске крви изумре, није 
било више никога који би имао био у хрватској краљевини 
наслиједити. Почне тада ме'ђу свим великанима краљевине 
настајати велика неслога. Растргани на странке, сада je овај, 
сада je онај присвајао себи владавину земље; насташе без- 
бројне отимачине, пљачкања, уморства и легла сваке опа- 
чине, јер дан за даном није престао један другога да прога- 
ња, напада и убија”.

... Сада томе додаје Смичиклас од своје стране: . .да je 
неизмјерна узрујаност по свему народу тако јака и ужасна 
била,- као да he у час попуцати сви зглобови краљевине од 
дви.је сто.тине година, и то свједочк да се и народна страст, 
узвитлана под конац владања Сванимирова, под кратким 
„владшђе-м: Стевановим само привидно била пригушила. Сада 
,је планула н®виђеном дивљом страсти, каква се може пока-



зати само у великом грађанском рату. Бани се боре за кра- 
љевину, приморци против загораца, племе противу племе- 
на” . . .

После тога, стоји даље код архиђакона Томс, понудише 
се Хрвати Маџарима да ови над њима владају и да ће им се 
ови покоравати.

16
Код архиђакона Томе има још сијасет података о хрват- 

ским подвизима из средњег века, али ja нажалост нисам имао 
могућности да се дуже тим бавим.

У глави XLVII описује се нпп- на дугачко и широко “Ка- 
ко су Сплићани пустошили Трогир”. Ко жели, може то под- 
робније истраживати.

17
У једној другој Лучићевој књизи (19) и у Збирци спомс- 

ника о Јужним Словенима (20) стоји да je горички ђакон Јо- 
ван писао у XIV веку да je један хрватски кралз “опустошио 
српска брда све до Дрине”.

Није речено који je то био краљ, али после XI века нису 
Хрвати имали више краљеве, па зато то овде само примећу- 
јем.
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I V . ХРВАТИ ПОД МАЏАРИМА

Кад су пали под Маџаре, од почетка ХИ века, па до прве 
четврти XVI века, до Мохача, о Хрватима историја скоро и 
не говори, светска историја никако.

18
Све што се из тог доба бележи, то je подвиг каквог ве- 

ликаша, који су свуда исти. Но има један податак о хрват- 
ском сабору са краја XIV века, чије држање карактерише оп- 
ште одлике хрватских великаша тога времена: стално нуђење 
земље туђим владаоцима, повреда дате вере и дате речи, у- 
бијање противника на самом земаљском сабору и то на звер- 
ски начин итсл- Ово треба тим пре изнети да се види како 
су Хрвати имали у својим парламентима далеко гадније сце- 
не него што je био онај лудачки акт једног увређеног Црно- 
горца у “београдском парламенту” 1928 који je довео до 
“српањских жртава”. И да je “дефенестрација” (бацање кроз 
прозор) такође њихова пракса.

Случај који he се описати догодио се пар година иза 
Косова, на једном од ретких засвдања Хрватског сабора који 
историја спомиње. Тај хрватски сабор био je 1397 године. 
Краљ Жигмунд се после пораза код Никопоља (1396) дуго 
није враћао у земљу, па су хрватски незадовољници, којима 
je на челу био бивши бан и палатин Стјепан Лацковић, по- 
чели агитовати да на престо поставе Ладислава Напуљског 
за угарско-хрватског краља. Али кад се изненада Жигмунд 
вратио у земљу, сазвао je фебруара 1397 хрватске великаше 
у Крижевце, задавши реч Лацковићу да им се неће ништа 
непријатно догодити. Међутим, на томе сабору изазвале су 
Жигмундове присталице кавгу, у којој су све Лацковићеве 
присталице заједно с њиме побијене и тела им побацана пре- 
ко прозора. Овај крвави сабор изазвао je општу побуну која 
je проузроковала нереде и крв кроз више година.

18 а
Једнако je вредан пажње један догађај из истог доба 

који се збио у самом Загребу и који je такође историја забе- 
лежила. Но претходно се мора рећи нешто о тадашњем Загре 
бу.

Стари средњевековни Загреб састојао се од две сасвим 
самосталне, одвојене вароши са две засебне јурисдикције. 
То су били Каптол, уствари стари бискупски град који je но- 
сио име Загреб, и варош “на брду Градецу”, која je била
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одељеиа од Каптола зидиншиа н потоком Цпквеиицом- Из- 
међу грађана једне и друге вараиш долазнло je чссто до 
крвавих сукоба. Градец je био од 1242 године “крал>евски и 
слободни град” са читавим низом привилегија које cv иза- 
зивале завист, па према томе и сукобс еа стаиовницима бис- 
купског града. Такав један страшан и крвав сукоб догодио 
се крајем 1396 године, кад су станозгшци Градеца прсвалили 
на Каптол да освете ранија страховита пљачкања и убиства 
која су починили над становницима краљевског града ие само 
плаћени војници већ и сами кажишци. Убиства, штете, по- 
жар и пљачка, ма да.су,били само одмазда за ранија зла дела 
Капитоланаца, толико cv нал.утили загребачког бискупа И- 
вана, да се латио уобичајеног средљевековног цркненог сред- 
ства и. грађане Градеца ударио интердиктом (црквеним про- 
клетством), забранивши им све црквене функције- Ово про- 
клетство само je довело до нових сукоба и тек на краљеву 
интервенцију. било je то проклетство скинуто.

; 19
Тек са појавом Турака говори се понова о Хрватима, ко- 

ји се сад боре против Т.урака, махом у саставу угарске вој- 
ске. О томе бележи један ултра католички слисатељ из Бел- 
гије, Лавлеј, који je обилазио наше земље, посећивао епис- 
копа Штросмајера итд.: У извештају са једног таквог пута 
(104, II, стр. 524) пише.Емил Лавлеј: “Од 1463 до дефинитив- 
ног оевојења;.. (турског) у ггодини 1527 одвија се периода' 
страшних борба. .Мацари- и хрвр.тске бзнде успевају често 
да победе турске банде. кад су вођене од легендарних xepoia: 
Матије и Јаноша Корвина. Али су Турци ипак систематски 
напредовали”.

Тада опет за неко време настаје празнина v хрватској 
“повести” iep народ просто бежи у Манарску, Доњу Аустри- 
ју, Моравску, Јужну Италију. Пограничне земље cv сасвим • 
опустеле- , ' ‘



V . НЕКИ ПРИМЕРИ ХРВАТСКЕ КУЛТУРЕ ИЗ XVI ВЕКА

Хрвати су тек у XVII веку постали били понова Европи 
познати, по свом држању у ХХХ-годишњем рату. Али понеки 
детаљ њихове културе из XVI века можемо такође пратити, 
захваљујући самим њиховим, хрватским, изворима.

20
Са највећим поносом Хрвати истичу да су у XVI веку 

Србе, или како их зову “Влахе”, на ражњу пекли.
То нарочито подвлачи њихов “отац домовине” Анте Стар 

чевић. У својој књизи о “Славосрпској пасмини” (21), он до- 
словно пише: “Вешала за ову пасмину бијаху најстраховити- 
ја верста смерти. Било да Хервати нису то знали, било да их 
je знао гњев преузети, они нису кривце вешали: Сењани у 
Перушићу набише на ражањ па ти их испекоше”.

То се односи на годину 1569, како писац сам наводи. 
Старчевић стварно каже да су то чинили Хрвати. И они мож- 
да не би то чинили да су знали да су за “славеносербску па- 
смину” вешала “најстраховитија верста смерти”. Али, пошто 
то нису знали, они су сами тражили што je најстрашније, и
— одабраше ражањ! И то баш према Србима, по Старчевићу, 
не према Власима.

Други писац хрватски, у књизи изашлој за време Бано- 
вине хрватске, већ говори о Власима, не да би поштедео Ср- 
бе, већ да не би признао постојање Срба у Хрватској- To je 
неки Фран Бинички (22). Он пише: ‘Тодине 1569 навали 280 
Сењана кодПерушића на 2700 Турака и сасјекоше 1.000, а два 
Влаха набише на колац те их живе спекоше .. ” Као што се 
види, сваки je Хрват Сењанин потукао и посекао бар десет 
Турака, и зато су Турци освојили Лику. А Србе, пардон: Вла- 
хе, на колац набише!!! С тим се Хрвати специјално поносе!

Али, није то једини случај. Хрвати се сами хвале да je то 
био систем, чак правни пропис у Хрватској да се тако посту- 
па. То наводи познати хрватски “социолог” из емиграције 
Ватрослав Мурвар (23) али не као свој научни поилог, већ 
позивајући се на другог хрватског пивца, М. Лорковића, и на 
његову књигу коју je Матица хрватска такође издала за вре- 
ме краткотрајне Бановине хрватске (24). Ево што тамо пише: 
“Хрватски сабори у 16 стољећу препуни су најтежих тужба 
на Влахе и М артологе...  .Читав низ саборских закључака 
донесен je против Мартолоза, док коначно не буде 1586 од- 
ређено, да Се сваки Мартолог, ухваћен на хрватском подру- 
ч1у, имаде због застрашнога примјера жив на колац набити. 
Против муслимана никада хрватски Сабор није донио сли- 
чна закључка”.



Овај последњи став je капацитирање “цвиета хрватског 
народа”. Оно што je важно да су парламенти Хрватске, за 
коју тврде да je била слободна, доносили “закључке” о оба- 
везном натицању на коље православних Срба. Ко не верује, 
нека прочита ове књиге!

Овај одељак из књиге Ватрослава Мурвара био je пре- 
штампан у “часопису” “Избор”, који je излазио за време Пе- 
роново у Буенос Аиресу у Аргеитини- Тај факат je регистро- 
вао Глас Канадских Срба у бро ју од 29 априла 1954, у напису 
који носи наслов “Закон о набијању на коље”. Он није пот- 
писан, али не постоји ни најмаља сумња да je из пера пок. 
Адама Прибићевића. Ja морам навести неке пасусе из тог 
чланка, баш због наших Срба ко ји ће ми приговорити загри- 
женост. Показаћу да je пок. Адам Прибићевић још горе жи- 
госао те појаве. Ево шта он каже изос.:

“Тешко je веровати онима који су толико слушали о 
франковачкој “тисућљетној хрватској култури”. Али одло- 
мак je из књиге два Ватрослава Мурвара: “Хрватска и Хрва- 
ти”, прештампан у Павелићевом “Избору”. Дакле, није нека 
“влашка петљанија”, како би казао гневни Старчевић, већ 
реч “згољних Хрвата”, па јој се мора веровати- Ево неверо- 
ватне приче, коју нам прича ватрени Ватрослав, с људождер- 
ским уживањем.. . .

Дакле, Хрватски Сабор или боље: хрватски племићи, 
бискупи и каноници, а не неки мартолози из шуме, узакони- 
ли су да се, без суда, набија на колац сваки мортолог, био 
или не био крив за неко недело!

Хвала “Избору” на овом изабраном цветку из историје 
“тисућљетне хрватске културе”- Ми смо читали у Старчевићу 
да су сењски Ускоци 1569 набили на колац неке заробљене 
Србе Босанце и испекли их живе. Но, то су били још гори 
хајдуци од мортолога. Али нисмо знали да je набијање Срба 
на колац узаконио племенити, западно-културни хрватски 
Сабор”.

21
Сад неколико података о зулумима племства у XVI веку, 

према наводима хрватских историчара Радослава Лопашића 
и Тадије Смичикласа. Ja сам те податке нашао цитиране код 
једног српског писца у чију савесност цитирања не сумњам. 
Први je податак без тачног датума. Могао се десити и почет- 
ком XVII века, јер je Byk Франкопан живео од око 1578 до 
1652, али то не мења на самој ствари ништа. Све се ово што 
ће се изнети збило у другој половини XVI века или почетком 
XVII, све je описано их хрватског пера, и све je карактеристи- 
чно за хрватске прилике и хрватски менталитет раног Новог 
века-

Прота Манојло Грбић наводи у своме делу “Карловачкко 
владичанство” књ. I, стр. 32 из књиге Хрвата Р- Лопашића 
“Споменици Хрв. Крајине” (25) између осталог и ове подат- 
ке:
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“Гроф Вук Франкопан згријеши нешто покрупније. За- 
гребачки каптол, као краљевски суд, изашаље свог повјере- 
ника, у особи пребендара Андрије Корошког, да ствар изви- 
ди. Кад овај покаже грофу службеиу позивницу, потегне 
овај сабљу на вратима града Босиљева, па шћаше да поси- 
јече пребендара. А кад му то препријечише два присутна пле- 
мића, он га даде свући до гола по свом крвнику, метне му 
катанац на окрајак па онда га ишиба и измлати јавно пред 
свјетином. Исто тако даде избити батинама и корбачима и 
пратиоца пребендарева, Павла Одр.јанчића, па онако ишиба- 
на, повале га сасвијем гола на великн камен, те га полијеваху 
цио дан и цијелу ноћ студеном водом”.

Р. Лопашић директно каже: “Ако je Иван Карловић још 
у Крбави и Лики, док je те жупаније држао, био на рђавом 
гласу, будући гњечитељ и силник, то je његов рођак и баш- 
тиник, иначе витешки и славни бан Никола Зрињски далеко 
горопаднији, чинећи зулум на све стране и тјерајући немило 
слободне обћине у јадно невољништво”.

На другом месту Р- Лопашић наводи (26), према извеш- 
тају послатом Сабору од стране жупаниског суца Бартола 
Јурјевића Шварачког, да су 1567 године племићи Иван Бан- 
ски и Гашпар Блажевић “дозвавши себи у службеном послу 
суца Петра Турковића, грозно га измрцварили, а то зграбив- 
ши псето за реп, па онијем псетом тако су га истукли, да je 
сиромах од тога и умро”.

Прота Грбић додаје ,.“Кад су овако пролазила господа, 
да, шта ли се je радило са јаднијем кметовима! Ево и на то 
примјера. Г. 1573 дозлогрђело племићско бјеснило кметови- 
ма у Загорју, па се диже кука и мотика да јадници крвљу 
својом испишу “старе правиде”. И ту се нашао Србин Илија 
Гргурић, звани Пребјег, да буде главни вођа, а узањ бијаше 
познати хрватски мученик, “мушки краљ”, Матија Губец. Ту- 
кли су и крвили се баш јуначки, али властела надјачала, јер 
јој морадоше помоћи и Срби Жумберчани”. Сад Грбић цити- 
ра Смичикласа (27): “Доста je дуго бјеснио неодлучни бој, 
докле са три стране разбише сељачку војску и у бијег натје- 
раше, а многе и побише. Грозно су бјеснили племићи над 
уловљеним сељацима. Вјешали су их по дрввћу и уз сељачке 
куће. Није било дрва на којем не би виеио покоји сељак, гдје- 
гдје и по десетак њих на једном дрву. Рпзбјегле по гори се- 
љаке прогањаху коњаници- Самога всироду Губца жива ух- 
ватише. Разјарено племство одлучи окрунити га ражареном 
жељезном круном, да покажу кукавном народу што je то 
“мушки краљ”, како су га њекн измед браће његове у бијесу 
бунтовном стали били називати. На тргу Св. Марка у Загребу 
окрунише га, а онда му тијело на четверо раздераше. И Или 
ју Гргурића и Михајла Гушетића Штајерци уловише, пред 
суд царски у Беч доведоше. Падоше им главе под крвничким 
мачем”.
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О тим појавама пише хрватски научник-социолог Влади- 
мир Дворниковић и ово (4, стр. 715):

“Феудалац je често осећао као своје сталешко право и 
то, да унижава човечје достојанство у свом поданику (“пра- 
во прве ноћи”, срамотне телесне казне итд.), да га третира 
као роба, иако je “побожно” дизио цркве и знао за хришћан- 
ски наук да су “сви људи створени на лику и прилику Божју,
и да су пред Богом сви .једнакнР___“Да' се кметства под
хришћанском властелом још више погоршавало него и под 
самим Турцима, доказује најбоље онај остатак феудалне Хр- 
ватске који није потпао под Турке. To je била епоха најгорег 
феудалног исисавања и насиља које се уопште може замис-
лити-----Турске Спахије у Србији... .и босански бегови пра-
ви су витезови у поређењу с оним што je хрватска властела
— све до 1848 — радила са својим сељаком. У време велике 
хрватско-словеначке сељачке буне коју су предводили и Ма- 
тијаГобец (погрешно Губец) и Илија Грегорић г. 1573, при- 
знаје један црквени великодостојник, дакле и сам феудалац 
ио тадашњем друштвеном реду: ‘код нас поступају гоСпода 
боље и честитије са стоком неголи са сељацима кметовима’ ”• 
(Сада се писац овде позива на Шишића и Ал. Јелачића — 28
— који су о томе писали, али не наводи који je то црквени 
великодостојник рекао).

23
Овде ће се навести још један догађај из историје грофо- 

ва Зрињских који су једног свог пријатеља и сталешког дру- 
га примили били у заштиту, дали му веру, па га после не 
само убили, већ и његову главу послали краљу Фердинанду. 
Ради се о барону Кацијану или Кацијанеру, вероватно Сло- 
венцу. Податке сам нашао у једном старом немачком Исто- 
риском годишњаку (отпре 115 година, — 80), и изнео их у 
једном канадском листу (Канадском Србобрану) као одго- 
вор на стална хрватска пребацивања за убиство Карађорђа. 
Овај je случај далеко гнуснији.

Тај барон Кацијанер je био поглавица Крањске и вођа 
Словенаца у рату против Турака у првој половини XVI века. 
Био je један од највећих јунака и највећих страшила за Тур- 
ке. Легендаран je остао по својим војним подвизима. Али 
због једне војничке одговорности пао ie у немилост бечког 
краља Фердинанда и једва успео да побегне из затвора у Гра- 
цу. Тада су биле сталне борбе између Фердинанда и Запоље, 
ердељског војводе и протукраља. Кацијанер je морао да по- 
бегне на територије где престаје власт Фердинанда- To je би- 
ло год. 1539. Њ ега послужи срећа да се домогне замка Кос- 
тајнице грофова Зрињских, с којима се толико поноси хрват- 
ска историја. Грофови су му признали азил, јер су чак на 
то били ранијим уговорима принуђени. To je произвело срџ- 
бу краља Фердинанда. Пошто су Зрињски хтели свакако да

22
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докажу своју династичку верност, до којс им je више било 
стало него до светиње дате вере, ево шта се догодило према 
поменутом писцу: “27 октобра, дође млађи гроф Никола Зри- 
њски, под изговором даљих преговарања са Каци јанером, у 
замак у пратњи послуге, као што je раније чешће чинио. Ка- 
цијанер ra je примио спокојно.. .Он je с њим седео за сто- 
л о м ...к а д  одједанпут извуче гроф сакривени бодеж и про- 
бурази Кацијанера... (после га je дотукла послуга Зрињ- 
с к о г ) .. .Њ егов леш je бачен кроз прозор у јарак замка. Њг- 
гову главу послаше грофови Фердинанду у Беч. Овај, пак, 
није хтео да je види, и препусти je дворском маршалу” . . . .

Грофови Зрињски су написали крал^у и једно одвратно 
писмо, које се буквално цитира у књизњ Из њихове корес- 
поденције писац закључује да су грофови дело или, како га 
писац назива, “подмукло убиство”, извршили по налогу кра- 
ља.

Барон Сигисмунд Херберштајн пише у једном писму од
15 новембра пруском херцогу Албрехту како су у “Крабати- 
ма” (Хрватској) два грофа Зрињски убили Кацијанера. И 
даље каже: “То им није било доста, него су још свој бес по- 
казивали на мртвој лешини- Говоре да je глава овамо посла- 
та”. Херцог je такође згранут и индигниран тим убиством; у 
одговору барону изражава своју наду да ће “Бог своју пра- 
ведну награду и одмазду знати и неће заборавити“ да je извр- 
ши.

На стр. 244 каже писац: “Грофове Зрињске постиже у 
току 1450 награда за смртно дело, којим су окаљали име сво- 
га рода”. Сам турски султан je био згрожен чувши за ово 
гнусно дело, и тражио je од Фердинанда, приликом прве зго- 
дне констелације, да примерно казни породицу Зрињских, 
иначе ће то сам султан спровести. Писац Фогт каже: “To je 
заиста занимљиво да je Турчин, против којега je Кацијанер 
цео свој живот војевао, морао бити тај који сад захтева ос- 
вету за дело над њим извршено”.

Пошто Фердинанд није смео сам да се свети, еултан je 
претњу провео у дело. Послао je у Хрватску и Славонију јед- 
ну руљу од 10 до 12 хиљада Турака “која je сва добра гро- 
фова Зрињских уздуж и попреко опустошила ватром и пл^а- 
чком, становнике заробила и собом одвукла, замке опсед- 
нула, делом на јуриш освојила и срушила, и тако грофове 
потерала са њихових поседа”.

Писац закључује своју студију, веома опсежну, овим ре- 
чима: “Они (грофови Зрињски) испапттаху што су скривили. 
Гдегод пак немачки језик спомене име Кацијанера, спомене 
увек и срамно дело којим су грофови Зрињски окаљали име 
свога рода”.

24
О оснивању града Карловца у том истом веку (XVI) ево 

прво шта пише хрватски историчар Милан Прелог (51).
“Од 1577 надвојвода Карло je добио пуну власт у хрват-
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ској и славонској крајини. .. 13/7 1579 започело je грађење 
н о в е  тврђаве између ушћа Коране и Мрежнице, за седиште 
генералу хрватске крајине- У темеље нове тврђаве, која у по- 
част надвојводи Карлу прозвана Карловцем, стављено je 900 
глава оних Турака који су годину дана пре изгинули код Ду- 
бице”.

Неке детаље je изнео и један словеначки лист који изла- 
зи у Кливланду, САД (29), где стоји да je ерцерхог Карл 
“купио од гоофова Зрињских цео кут земље између Купе, 
Коране и Добре и ту je сазидао моћну тврђаву, која се по 
свом утемељитељу назвала Карловац. На празник Св. Марје- 
те, 13. VII. 1579 почели су градњу. Темељ je био положен на 
900 турских глава, да тврђ,ава буде услед тога несавладива”.

Саопштавајући ове податке, Глас канадских Срба у бр. 
од 26 нов' 1953 пише, очигледно из пера пок. Адама Приби- 
ћевића, изос. и ово:

“Мислило се да je само Тамерлан начинио кулу од 60.000 
глава у Багдаду и Турци од 1000 српских код Каменице, бли- 
зу Ниша, после српске погибије. Али, ето, учинио je то и 
пресветли аустријски ерцхерцог и немачка, словеначка и хр- 
ватска цивилна и војна господа. Само су своје зверство са- 
крили у зидове темеља, а не изложили очима света, узидав- 
ши их у отвореие рупе надземних зидова, као апотекар што 
наниже на полицама стакла с лековима, како су учинили Тур- 
ци.

И ако су Срби, по мишљењу г. Крњевића, Мештровића, 
Радице и других балкански барбари, ипак никад нису гради- 
ли ни надземних ни подземних кула од турских глава. А има- 
ли су прилике. Било их je на претек у Ц. Гори, после победе 
на Царев-лазу, Граховцу, Фундини, Вучјем Долу и другим 
местима турских погибија, или v Србији на Мишару, Љуби- 
ћу, код освојења Београда, на Делиграду и тако даље.

У Ц. Гори су начинили отмен споменик- Од цеви пушака, 
отетих на Граховцу, начинили су гвоздену ограду око једне 
цркве на Цетињу. To je био начин Балканаца”.
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V I . ПОНАШАЊЕ ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ У ПРВОЈ
ПОЛОВИНИ XVII ВЕКА

Ради се о Тридесетогодишњем рату, који je трајао, као 
што се зна, од 1618 до 1648. Цела прва књига ове збирке по- 
свећена je држању Хрвата у том рату. Но после су нађени 
још неки подаци, који највећим делом потврђују што je из- 
нето у реченој књизи. Каткада, пак, казују и нешто више, и 
нешто још страшније. Зато се не могу ни овде мимоићи. Уос- 
талом, слава Хрвата у Европи и почиње са Тридесетогодиш- 
њим ратом.

25
О једном од првих биваковања хрватских трупа даје из- 

вештај студија која описујо наименовање Валенштајна глава- 
ром чешке земље (31), и односи се на август 1623:

“Место тога улогори се Тили (августа 1623) са својим 
пустошећим бандама у непосредној близини границе”.

26
На годину 1625 односе се ови редови (32):
“Већ je Опел (33) у својој одличној књизи доказао да 

су крда Тилијева вероватно још горе вршљала него царске 
трупе, јер je Валенштајн био далековидни политичар' Пусто- 
шење Брауншвајга од стране Тилија у јулу 1625 за најкраће 
време пркоси сваком опису (тј. не да се уопште описати)”.

27
Сад опет прелазимо на освајање Магдебурга 1631, јер 

се о томе у немачкој литератури највише писало.
Прилично места том догађају даје Волфганг Менцел у 

својој Општој историји, изашлој 1863. Тамо стоји изос- (34):
“ . . .  .У том часу пусти Папенхајм своје Хрвате да се ус- 

пузају уз шанац кришом и успе му да продре у град, јер je 
Фалкенберг пропустио сваку обазривост.. . .

При томе се десише ужасне сцене. Два лутеранска све- 
штеника беху уморена на својим олтарима, двадесет младих 
девојака сурваше се у Лабу да би умакле из руку непријатељ- 
ских солдата. Хрвати су 23 женама отсекли главе у Цркви Св. 
Катарине где су се биле склониле. Црква Св. Јована, пуна 
жена, беше запаљена. А један Хрват кажу да се хвалио да je 
двадесетеро одојчади натакао на копље. . . .

Сав унутрашњи део. вароши уништен je сем Катедрале 
која je била ватри отпорна и 137 малих кућица које су слу- 
чајно остале поштеђене- У свему je, кажу, пропало око 20 
хиљада, по некима 30.000 становника. . . . ”
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У специјалној студији посвећеној једној историској пе- 

риоди у коју спада и Тридесетогодишњи рат пише познати 
немачки историчар Фридрих Раумер за годину 1625 (35):

.. . јер je Тили већ вршио на јгоре што je могуће према 
невиним или je пустио да се то врши. Његови људи, то саоп- 
штава гроф Кевенхилер Цару одан (793, 808), почели су били 
веома дивље и тирански да вршљају, и не само што су начи- 
нили велику штету пљачком и ватром, већ су неким еванге- 
личким проповедницима отсекли ноге и руке, другима носе- 
ве и уши, као што неким женама отсекоше дојке и друга вар- 
варска дела вршише, да ни Турци ни варвари не би горе мо- 
гли”. — А на једном другом месту каже он (Кевенхилер): “На- 
роди који из Царства дођоше у Брабант, нарочито Хрвати, 
варварски су газдовали, сандуке и ковчеге разбијаху, људе 
су страховито мучили и кињили, нису штедели ни лица све- 
штеничког и женског сталежа, насеља су палили, а поља сра- 
мотно пустошили (Кевенхилер, 915). У Босбеку (све у земљи 
пријателза), поред осталих страховитих недела, неки Хрвати 
су хтели да отргну једнсн' жени дете из наручја да би га живо 
испехли ако она брзо не донесе новаца и добара. Но, пошто 
je она дете чврсто држала, отсекли су јој прсте а њеном мужу 
пререзали гркљан. Такво понашање je створило (нове) не- 
пријателзе место да (старе) с у з б и је .. . .”

У даљем излагању и овај писац се осврће на Магдебург 
и каже изос. ово (36):

Стр- 45: “Град je био освојен, и разум, правда, људскота, 
једпако су налагали победиоцима да што брже и што озбиљ- 
није васпоставе ред- Место тога су беснели нарочито Папен- 
хајмовци, Валонци и Хрвати, на један недостојан начин, по- 
чинише најгоре ужас^ сваке врсте која се може замислити 
(37), и Папенхајм, једнако као и Тили, повећаваху злочине 
својим понашањем, уместо да их ублажују- Сам католички 
Кевенхилер каже (1810): ‘какав јад, беда и тешка невоља вла- 
даху, то се не може описати или испричати. 53 лица, највећим 
делом жене, која су се била склонила у Цркви Св- Катарине, 
остадоше посечених глава’ (Затим описује исте детаље као 
другде).

Стр. 46. (Тили пребацује кривицу на солдатеску и жали 
тобоже судбину Магдебурга. Писац, међутим, каже):

..  .без обзира на то да je то бедно извињење за вој- 
сковођу кад могу његови потчињени да сличне ствари врше 
нротиву његове воље (38), једио je сигурно: да je он дозво- 
лио тродневну пљачку, а тек четвртог дана, 14 маја, дошао 
je он у град и на крају страховите трагедије присуствовао 
^свећењу католичке катедрале и уз веселу пуцњаву наредио 
Да се пева ‘Тебе, Бога, хвалимо’

Стр. 72: “21 марта 1632 био je Густав Адолф примљен у 
Нирнбергу са олапл>ем, чашћу и поклонима: јер се од њега 
очекивала васпостава верске слободе, а стара мржња према
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војсци (католичке) Лиге била je још повећана тиме, да je 
Тили у околини дао све могуће опљачкати, разбити и запа- 
лити, и да су најодличнији становници одведени као таоци”. 
(39).

Стр. 77: 17 маја доспе Густав Адолф у Минхен- “Свуда 
се показао сасвим пријазан и снисходљив, и изјавио je да 
су пљачка и харање забрањсни: ja нећу да подражавам Готе 
и да своју успомену изложим презиру као они”. (40).

(Ово се износи као пример како je Густав Адолф са сво- 
јом шведском и протестантском војском уопште друкчије 
поступао него католичке трупе. Да ли je он овим ставом и- 
мао у виду Хрвате саме или и њих поред других католичких 
трупа, не умем рећи, али je симптоматично да они и данас 
себе сматрају Готима, ЛМК).

Стр. 17Ö: ..  .Место да се повратило разбору, умерено- 
сти и врлини услед тих кажњавајућих искустава, повећала 
су се још дрскост, опачина, свирепост за време самог рата 
који je тобоже предузет за право, за морал, за веру; ниједно 
такво начело није поштовано (вере, морала итд.), свако осе- 
ћање за њих било je искорењено.

Ми морамо, да нам се не би пребацило да смо претерали 
у оптужбама, да саопштимо жалосни низ убедљивих доказа 
по хронолошком реду.

Већ године 1629 били су Хрвати окривљени да су свуда 
пљачкали, палили и људе злостављали на најгори начин. . .
(41).

За годину 1634 јавља се: после изгубљене битке код Лиг- 
ница безглави Аустријанци су све опљачкали, становнике 
растерали и као дивље звери по пољу гонили, женски свет, 
пак, као стоку терали у логор, да би голе играле с њима или 
да их злоупотребе- Јадни људи печени су или на ватри или 
у пећи, очи су им вађене, са леђа отсецани живима ремени, 
секли су им руке и ноге, уши и носеве, чак и дојке онима које 
су дојиле или су секли или у вис дизали, луч или сумпор ста- 
вљани су испод ноката или на срамна места и онда запаљеии.
(42). Са кундацима пиштоља вртели су палце, течно ђубре и 
мокраћу уливали у грло, подножја исецали и сипали тамо со, 
децу отрзали из наручја старијих, кидали у комаде и бацали 
према зиду.

На сличан начин су поступали Хрвати под Изоланијем у
Хехштату. Они би изболи иглама најосетљивије делове (те- 
ла), претестерили би голенице, стуцали ноге цепаницама спе 
до костију, па су чак и људе пекли” (43: Европска Позорни- 
ца: Crovati еаш abrepti in rabiem, ut etiam vivos torrerent. Превод ca 
латинског: Хрвате je такав бес спопао, да су чак и живе пек- 
ли).

Стр. 173: Године 1635 Ховати Де Бикуа (des Buquoy), вепо- 
ватно име старешине, ЛМК), запалише на француским гоа- 
ницама из обести сва насеља, и поклаше све становнике без 
обзира на старост и пол”. (44).

(Писац се овде позива на другог писца по имену Carve
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као сведока. У другој књизи он даје неке податке о овом пи- 
сцу на кога се позива- To je био Ирац, свештено лице като- 
личке цркве, капелан капетана Деверу (Deveroux) једног од 
убица Валенштајна- Овај Carve je био очевидац догађаја и 
свакако ненаклоњен протестантима. Раумер додаје да je “ње- 
гов опис путовања латински написан”. Ja сам у стању дати 
тачан наслов последњег издања тога дела из године 1859 у 
Литератури под 44).

Стр. 174: “У августу 1637 писали су доњохесенски стале- 
жи о Хрватима и осталим царским плаћеним солдатима (45): 
“Они су секли језике, носеве, уши, боли очи, сипали врелу 
смолу, коситер, олово и сваку прљавштину кроз уши, нос и 
уста у тело, многе су везивали леђима једног уз другог, по- 
стављали редове таквих лица на поље и на њих пуцали као на 
какву мету, жене и девојке срамотили, децу сабљама секли, 
на копље натицали, у пећима пекли итсл.”

29
Једна Немица, ћерка универзитетског професора, напи- 

сала je у двадесетим годинама овог века дисертацију на фи- 
лософском факултету у Минстеру са темом “Немачка у доба 
30 год. рата према извештајима о сценама енглеских очеви- 
даца” (46). Из ње ћемо изнети само две-три реченице са стра- 
не 106:

“Зверства Хрвата не могу се описати” (47). “Кавказ их 
je изнео (произвео), тигрови су их гојили, пакао их je вас- 
питао, нека тамо иду (у пакао, до ђавола)”. =  Caucasus bred 
them, Tigers fed them, Hell taught them, thither \ remit them. (48). 
Да они старицама из спорта (as in sport) лубању разбију, то 
није најстрашније што су беспомоћне жене морале да сносе. 
Како су оне без спасења биле препуштене рату, енглески о- 
чевици саопштавају са ужасом- (49). Но то се не да понови- 
ти”.

30
У једној холандској књизи изашлој крајем тридесетих 

година овог века, описује се Југославија и сви народи у њој. 
О сваком народу се каже понешто, махом позитивно. За Хр- 
вате, према преводу једног Србина који живи у Хагу, стоји 
и ово (106): “Хрвати су од старина горди на своју храброст, 
али Запад, Hap04nto ми Холанђани, познајемо Хрвате и друк- 
чије. Кад je, наиме, аустриски ђенерал Октавио Пиколомини 
дошао са својом бандом да помогне Кардиналу-Инфанту, и- 
ако су дошли као пријатељи, овде су се понели горе него 
најљући непријатељи, јер су вршили силовања и ‘грабежна 
уморства’ (да употребимо хрватски израз), а за време од 
године 1639 до 1641, које je Пиколомини провео у Лимбургу. 
Те године се зову ‘године страха’ и ‘хрватске године’, како 
пише г. Велтерс у ‘Лимбуршким Легендама’. И дан-дањи, кад 
се изврши неко гнусно убиство или пљачка, каже се да je 
'извршено на хрватски начин’ ”.



V I I .  ПОНАШАЊЕ ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ У РАТУ СА 
ТУРЦИМА КРАЈЕМ X V11 И ПОЧЕТКОМ X V  IЈ I ВЕКА

Крајем XVII века и почетком идућег вођени су оштри ра- 
тови са Турцима, у којима су учествовали. на страни Аустри- 
је, сви народи који су тамо живели. Учествовали су и Хрва- 
ти*. И понели су се и тамо као и другде- Али њихова недела 
ту су мало регистрована из простог разлога што се уопште 
није писало о неделима војске Евгенија Савојског. Тада je 
цела Европа била огорчена на Турке и свуда се писало о тур- 
ским неделима, о њиховим зверствима. Све што je против 
њих предузимано, све je то унапред било дозвољено и бла- 
гословљено. Испади против Турака били би слављеии као ју- 
начка дела, али најчешће се није о њима ни писало. У Триде- 
сетогодишњем рату су протестанти жигосали недела католи- 
ка, чији су највиши степен Хрвати показали. У турским рато- 
вима није имао ко с ове стране да та недела бележи и жиго- 
ше.

Но ипак je забележен понеки податак, који je довољан 
да одржи континуитет ланца, да испуни празнине које би без 
тих података настале у вековном држању Хрвата.

Неке од тих података успело нам je да сакупимо.
31

Тако нпр. један савремени извештај о цару Леополду I и 
“крвавом Турском рату” који je он водио, извештај штампан 
у јеку самог рата, 1688 (56). Ту се нису војске сасвим издва- 
јале по њиховом саставу, али су ипак на неколико места Хр- 
вати споменути. Е баш та места ћемо овде навести-

На страни 64 описује се како je “Веровица”, јамачно Ви- 
ровитица у Славонији била освојена од Турака 1684 године.

Битка je завршена једним такорећи поравнањем, једним 
“акордом” како у самој књизи пише: да се Турци повуку сле- 
дећег дана, да се официрима препусте њихови најгори коњи

*  (Д а су Хрвати учествовали у овим ратовима потврђују сви хрватски писци. 
Овде ћемо цитирати Јосипа Старе, званичног приказивача прошлости хрватског 
народа. Он пише ( 9 4 ) :  “ Велики Турски рат за  ослобођење од године 1683 до 1699 
да« je  хрватсвом јуначком  духу нов полет. Опет се борило на целој линији, и 
Хрвати се победоносно бацише на диндушманина Хриш ћанства, да би своју браћу 
ослободили од двестагодишњ ег ропства. Карловачким миром je  Славонија опет 
враћена матери земљи, док су Лика и Крбава припојене Војној Крајини.

У првим годинама Ш панског рата за  наелеђс налазимо ми храбре хрватско 
чете како се победоносно боре на пољима Италије под воћством принца Евгенија, 
али се већ 1703 враћају  кући да би своју домовину брапиле од Маџара који су се 
дигли на устанак” .
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и њихово оружје, а војницима пушке и од осталих ствари 
што могу рукама понети- Турски гарнизон je имао да буде 
од царских трупа испраћен (“конвојиран”) до “Персовице” 
(саљда Брезовица), две миље од Вировитице, а онда пуштен 
да иде куд хоће. Али се није десило онако како je утврђено 
било, што чак и аустриски хроничари са негодовањем кон- 
статују. Тако баш стоји дословце у наведеној књизи стр. 64:

“Нато се извукла из града посада од око 600 јаничаоа, 
а уз њих још око хиљаду лица жена и деце; њима су придати 
као пратња четири чете кирасира и 200 Хрвата. Али су се ови 
последњи (Хрвати) слабо држали акорда, већ су се удружили 
са другим Хрватима, начинили им (Турцима) заседу и све их, 
сем неколицине, смакнули, и опљачкали све што су још (при 
себи) имали”.

Двеста година доцније потврђује то као историску ис- 
тину и један Хрват, тј. похрваћени Немац, у свом опису Сла- 
воније (57). Каже да се односи на 1684 и Hä град Вировитицу: 
“У тврђави опкољеној дубоким јарком и широким барама 
настањено je било око 500 турских војника, са 2300 осталих 
Турака: људи, жена и деце- Пошто су били потпуно опседну- 
ти (трупама) грофова Лесли, Траутмасдорф, Херберштајн и 
Зрињи, они су пронашли да je за њих најбоље да се повуку 
одатле и да испослују пратњу сигурности до Саве. То им je 
обећано, и 600 Хрвата су одређени били да их ескортирају; 
ипак они су били препадом нападнути од баниских гранича- 
ра и . .. .најеећим делом поклани и опљачкани”.
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Сад се вратимо понова савременој Хроници Хапеловој 

(56). На страни 96 описује још један подвиг Хрвата према Бо- 
сни следеће (1685) године:

“Бан Хрвата, сам господин гроф фон Ердеди, није сто- 
јао докон, већ груну из своје резиденције “Сетинд” (ваљда 
Цетин?) 23 августа са 4000 Хрвата на коњима, не могући се 
сам одлучити да ли да нападне Костајницу или Дубицу. По- 
што се побојао да му турски гарнизон у Дубици, на граници 
Босне, не пресече пут, а није могао собом повести толику 
артиљерију да освоји и Костајницу, одлучи да најпре нападне 
Дубицу. Да би могао кришом марширати, један део војске je 
послао малим чамцима преко Саве, а други са чамцима-спла- 
вовима, и после четвородневног марша стиже до Дубице (то 
je велики и многољудни град, чија je ситуација дугачка а не 
широка, на подножју У н е).. .Пошто Хрвати пређоше речену 
реку Уну, која je иначе широка и дубока, али je тада због 
сувог лета била бродна, и мада су Турци покушавали пуца- 
њем мускета да их спрече, они (Хрвати) допреше до жељене 
обале иако им je вода допирала до седала. Пешадија тиме 
осокољена, узе пушке у руке и срчано je следовала коњици 
газећи плићаком, док не стиже на чудноват начин сасвим бр-
зо до града, који на тој страни није имао зидине, и хитро га 
освоји, јер он није имао, сем неколико речица, ни.каквих дру-
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гих вештачких утврђења. Онда настаде пљачкање, немило- 
срдно проливање крви и клање Турака (који су залуд из 
својих кућа давали снажан отпор), жарење и паљење, при 
чему je цео град, заједно са магацинима за храну, предат бес- 
нећем пламену, који je све тако добро прежвакао да ништа 
сем пепела шце остало у његовој утроби. Тако ватра захвати 
и три торња на другој страни, ко ja су штитила у форми тоо- 
угла саграђени дворац. Али сам дворац нису могли да освоје, 
јер су Турци из њега озбиљно пуцали, а опседачи нису били 
снабдевени тешким топом и онда нису баш могли да посту- 
пају како су желели.

Па ипак није недостајао знатан плен..........
Пошто дворцу нису могли ништа, а остатак добро зида- 

них кућа ишчезе у диму, повукоше се Хрвати у добром реду 
опет преко У не.. . .

Дођоше, дакле, Хрвати, са великим крдима стоке и ос- 
талом богатом пљачком опет кући, пошто су изгубили само
8 мртвих и 12 коња, а 20 људи (међу њима један заставник) 
беху рањени. А од Турака су, напротив, толики поклани и у 
гоњењу пропали да се рачуна до хиљаде, и уходе саопшта- 
вају да Турци мисле да су у овом нападу изгубили у готову 
новцу преко 200 000 форината, не рачунајући покретности. . .

Хришћански поп, у страху да не буде убијен у фурији, 
обуче белу одежду, узе распеће у руку, и богорадећи замоли 
да му поштеде живот, што он и доби и учтиво je био трети- 
р а н .. . . ”

У даљим акцијама хроничар наводи паљење и пљачкање 
Крупе. Турци “нису могли да спрече пљачкање града од стра-
не Хрвата и његово претварање у згариште” ___  “Подвече
повукоше се Хрвати а Немци одатле у Озазин (?), који су 
град напола сагорели и, поред многе стоке, направише и дру- 
rv велику пљачку. Другог дана то се исто десило градићима 
Мутинача и Трочац (? ); и ови људи стигоше после 12 дана 
код Карловца и осталих места са претопаним џеповима, по- 
што су целу земљу били прекрстарили”. . . .

33
Пошто су изнети подвизи Хрвата у самој Славонији и 

Босни, сад један детаљ из Барање. Ради се по свој прилици 
о следећој (даљој) години (1686). Податак из исте књиге (56) 
страна 113:

“Потом пође исти корпус на Печуј, ко је je место већ не- 
колико дана пре тога од Хрвата било сасвим рђаво удешено, 
али се они нису могли да домогну дворца. Стварно нису били 
ни добили заповест од генерала Шапфенберга да нападну 
гоад: п у к о в н и к  Ирановић са својих 1200 Хрвата, пуковник 
барон Вајновић са 200 Карловчана, и потпуковник Макери 
са 580 гоаничара, све самих Хрвата, него (су имали заповест) 
да четују по Турској, не би ли нешто стоке и хране прикупи- 
ли. Па ипак се они 2 октобра v 5 сати ујутро приближише 
реченом граду (Печују), направише два лажна атака са ко-
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њицом-----док капије не попуцаше. Тада наступи право кла-
ње и убијање да су улице од тога биле крваве . . . .  Кад су Хри- 
шћани на тај начин заузели гр а д ...  .у нади да ће идући пут 
освојити дворац, повукоше се са великим пленом и 2000 грла 
стоке у логор” . . . .

34
Сад из трећег дела Хапеловог, који je био најсавеснији и 

најдетаљнији хроничар тога доба уопште. У ствари ово су 
неколике књиге одн. “Хронике”, где се догађаји бележе из 
дана у дан, али те огромне књиге немају регистра, тако да 
би их требало одреда читати. А у библиотеци где сам ja то 
дело нашао било je само пет томова; неколико њих je недо- 
стајало. Но илустрације ради, ja ћу навести само неке ставове 
из другог дела, и трећег дела I и II (105). Писац je велики 
непријатељ Турака, а о другим војскама увек се са призна- 
њем изражава; само кад говори о Хрватима, увек истиче њи- 
хову пљачку и пустошење.

Тако у 11 делу, година 1685, новембра месеца, страна 130 
(свака година има у делу своје стране, мада су више година 
приказане у истом тому):

“Турски кастел и двор Баластини (?) на реци Уни били 
су Хрвати из Карловца пентрајући се заузели. Гарнизон који 
су ту затекли посекли су а затим запалили више места, и са 
добрим пленом вратили се натраг. . . . ”

III део, I, односи се на септембар 1693. Стр. 105 те године. 
Наслов одељка гласи: “Освојен Брунцени Мајдан у Босни”, а 
у тексту изос. стоји:

“17 овог месеца провали госп. гроф БатјанЖ бан држава 
Хрватске, Далмације и Склавоније, са Уне и из Костајнице 
са земаљском милицијом, и стиже 19 (септембра) у три сата 
после подне пред турско место Брунцени (?) Мајдан, и ту 
се улогори .. . . ” Сад позва Турке да се предаду, али ови не 
присташе. Онда Хрвати не само освојише град “већ све што 
се могло бранити посекоше у тој фурији, мало коме опрос- 
тише живот, тако да више од 500 Турака оба пола . . .  . изгу- 
бише животе . . .  .Пошто су сад све опљачкали, онда je место 
сасвим претворено у пепео, као и предграђа, и све што се за- 
текло. У јуришу који je с наше стране веома жестоко вршен, 
а и од Турака јуначки задржаван, остало je којих 20 Хрвата 
(мртвих) а готово толики исти број je рањен”-

У следећој књизи (III, I), година 1696, стр. 108, описује 
се нов поход истог бана у Босну са угарском и хрватском ми- 
лицијом, овом последњом под пуковником грофом Петром 
Кеглевићем, “који je подвиг имао тако срећан ток, да je ус- 
лед њега један велики предео земље Турцима уништен, за- 
паљен, многи Турци посечени и добар пл^н учињен” . .  По- 
сле cv напали Хрвати дворац Уранограц (?). Посада je по- 
нудила капитулацију. “Пошто пак госп. гроф Батијани није 
пристао био ни на какву капитулацију сем да се сви одведу 
у робље, не изузимајући ни људе ни жене, ни старо ни младо,
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ови (Турци) решише да приме Христову веру и да се покр- 
с т е . .. .Сад, кад je предаја извршена, Гроф je заузео дворац 
са хрватском милицијом и наредио да се, уз трократне салве 
из великог топа и мускета, отпева Те D eum  Laudamus (Тебе, 
Бога, халимо!). После тога je више пута споменути госп. 
Гроф собом одвео неколико најодличнијих Т урака.. .  .да би 
осталим турским гарнизонима улио страх у кости”.

Као што су читаоци несумњиво запазили, четврт и по 
миленија пре Павелића и Степинца Хрвати врше прозелити- 
зам над немоћним људима, који нису у стању да се томе оду- 
пру, врше прозелитизам под претњом спасавања живота!

35
Године 1686 Хрвати се спомињу код Будима у једној са- 

временој публикацији (58), где војнички нису кадри ништа 
да постигну.

36
Кад je дошла на ред Србија (царска војска je постепено 

ослобађала територије од Турака, почевши са Запада), ра- 
зуме се да су и ту били Хрвати. Ja имам овде само податке 
за годину 1688, последњу пре Карловачког мира, и 1717, по- 
следњу пре Пожаревачког мира. У првом се спомињу Раци, 
али коментатори кажу да се под тим разуму Хрвати, у другом 
изричито Хрвати-

Први je савремени приказ ратовања написан од аустрис- 
ког ђенерала (маршала) Ветеранија, по народности Итали- 
јанца. У његовој књизи: Ратовања у Маџарској и суседним 
ггокрајинама од године 1683 до 1694 (50), налази се о рато- 
вању у Србији у години 1688 овај став:

Стр. 62 немачког превода: “ -----Свакодневно je (царска)
армија пропадала. Она je постала распојасана — није могла 
више да се зауздава ...  .Могло се предвидети да ће се непри- 
јатељима најзад отворити очи и да ће увидети како понаша- 
ња Раца и других туђих народа у овим земљама до крајности 
ражешћује становнике Србије, и да би они сами рађе подно- 
сили јарам Турака него овај терет” . . .

Испод овога текста дао je немачки преводилац, и сам 
војни стручњак, ову примедбу (аднотацију): “Под овим (Ра- 
цима) разуме Ветерани сигурно нерегуларне Хрвате, илирску 
милицију и славонске народе, који су служили без плате и 
живели само од пљачке, тако да су земаљским становницима 
били на тешком терету”.

Други податак се налази у једној монографији о Евге- 
нију Савојском, писаној од познатог немачког историчара 
Арнета (50) пре сто година. Тамо стоји изос.:

“Он (генералвахтмајстер Максимилијан Петраш) одлучи 
да разруши утврђени шанац Лешница, који су Турци сагра- 
дили између Зворника и Шапца, и одакле су угрожавали у- 
гарску границу. Са 1200 људи и два топа пређе он Саву 25 
маја 1717. Пошто je један део својих коњаника оставио био



у заседи, нагрну са главнином против Лешнице, стиже до ње 
и заузе je јуришем. Они Турци који су успели да побегну па- 
доше у руке хрватским коњаницима и беху погубљени без 
милосрђа —  ”

37
Баш из тог доба и са тог отсека фронта сачуван je пода- 

так о понашању војника Евгенија Савојског из једног Рат- 
ног дневника из године 1717 који je саопштио 1925 румунски 
научник Н. Константинеску. Наслов одељка гласи “Нечовеч- 
ност империјалних (царских) трупа” (70). У њему изос. сто- 
ји:

“Не могу овде да прећутим нечовечност царских трупа, 
које деру мртве Турке од стопала до главе и праве кајишеве 
од њихове коже, а они (ти кајишеви) добри су тобоже за гр- 
чеве, костобољу и породиље. Ови (војници царских трупа) 
отсецају такође све делове (тела) где налазе људско сало, 
које мећу врло брижљиво у мале лонце, тврдећи да je оно 
одлично за уганућа и нагњечења. Они их (мртве Турке) пре- 
тражују све до црева, јер Турци имају обичај да при ратним 
акцијама гутају дукате, да би их опет пронашли у случа ју да 
падну у ропство. Најзад, то je чудна ствар: гледати људе

како се тиме баве да растрзају лешеве и да на њима чине 
гадости које поистојност не допушта да се наведу” . . . .

На стр. 132 истог дела саопштава се како су царске тоупе 
по заузећу Београда тражиле само пљачку, што принц Евге- 
ни je није дозвољавао.

38
Епилог овога рата

Овде ћемо навести једну “цивилну” епизоду која се де- 
сила у Лици за време самога рата, али више година после 
ослобођења Лике, и то наводимо према хрватском историча- 
ру Рудолфу Хорвату (60). Она јако карактерише Хрвате. Е- 
лем, тамо стоји (стр- 46/47):

“Послије изгона Турака г. 1689 из Лике и Крбаве управ- 
љала je овим земљама царска комора. Године 1710 дођоше
V Лику коморски чиновници гроф Антун Коронини и баоун 
Јакоб Рамбшисел, да ондје суставно уреде управу земље. Пои 
томе су поступали толи својевољно, да се на Розарију на Уд- 
бини побунио народ. Од страха пред народом побјегоше Ко- 
ронини и Рамбшисел из Крбаве у Лику. Но раздражен пук 
појури за њима, те их стигне у Рибнику код Госпића. Да се 
спасу, утекоше чиновници у рибничку цркву, јеп су тада још- 
те цркве служиле као заклоништа чак и за разбојнике. Ипзк 
их ни је црква заштитила од народног гњева, јер их je народ 
сасјекао код самог олтара. Ради тога буде затворена ова црк- 
ва, која се налазила на маленом оточићу усред ријеке Лике. 
Иста je црква касније напуштена, те се претворила у руше- 
вину”.

— 39—



39
Још једну белешку великог немачког историчара Геб- 

харда о епилогу тога рата (14, стр. 161): “Пошто je Карло- 
вачки мир испословао цару Леополду свечано турско усту- 
пање славонских и хрватских земаља с ове стране Уне, он je 
са тешком муком истребио велике банде разбојника, које су 
још увек боравиле у жбуњу и шуми сакривене, и које су с 
времена на време палиле и хришћанске и турске станове а 
њихове сопственике убијале”.



V I I I .  ХРВАТИ ЗА ВРЕМЕ ФРАНЦУСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 
(КРАЈЕМ XVIII И ПОЧЕТКОМ XIX ВЕКА).

Хрвати су се борили на много места за време Француске 
револуције, прво изразито против Наполеона, а после, са 
многим Србима, у његовој војсци. Ja имам врло мало пода- 
така о том хрватском учешћу у европским ратовима пре јед- 
ног и по века. Но нешто ће се ипак наћи.*)

40
Најстрашнији подаци се налазе несумњиво у белешкама 

савременика магистра Лаукхарда, који je описао немачке и 
француске моралне и културне прилике XVIII века. У тој књи- 
зи оддва тома, која je имала безброј издања, осма глава h o 
c h  наслов: ‘Трозоте Хрвата” (55).

У цитираној књизи, на страни 121, XIII немачког издања, 
описује се војска пфалцграфа Максимилијана, доднијег пр- 
вог краља Баварске, код Ландау, у Пфалцу. Та војска je сакуп 
љена да сузбије француске револуционаре. Догађај који се 
описује збио се половином септембра 1793.

Ево шта тамо изос. пише:
“У међувремену починише Аустријанци по француским 

селима околине све могуће уж асе.. .Ja  сам убеђен да Цар не 
само што их не одобрава, већ би их сигурно казном светио 
кад би му били познати- Али како да стигне глас невиности 
и уцвељеног човечанства до уши ју монарха! —

Обећано je било Хрватима по дукат за сваку француску 
главу који би донели. Само обећање по себи било je гнусно, 
јер je оно претпостављало рат ad intemecionem (до покоља, до 
потпуног уништења, ЛМК) и чинило je немогућним хуманост 
према оним који се предају или као рањени не могу више да
шкоде. Али шта се Хрват брине о хуманости-----Да би ову
обећану плату за крв савесно и верно зарадили, војници су 
понекад убијали и саме сељаке (писац мисли на немачке се-

* (Као доказ њиховог учеш ћа у тим ратовима, чак и спецификације где су 
се све борили, навешћемо овде речи Сигфрида Капера, чешко-немачког писца и 
одличног познаваоца наших прилика (3 0 ) :  “ Ми сретамо Хрвате у Валенштајновом 
логору; ми их сретамо, независно од Тренка и његових Пандура, на свим бојиш- 
тима Седмогодишњег рата ; ми их видимо где стоје против Наполеона у Италији 
још  на почетку аего в е  каријере војсковође; после их налазимо у Ш вапској и 
Ф раначкој, на Рајни  и на Ш преви, у Француској и у Пољској; ми их видимо где 
слвдују француском орлу у Москви и код Березине; код Дрездена, код Лајпцвга, 
Ватерлоа, пред Паризом“ . Сигурно je  утврђено да je  “ славна криж евачка реги- 
м ента“ учествовала у сузбијањ у поновног доласка Наполеона ( “ Сто дана“ ) и то 
код Тијера и у Лиону.



љаке, савезнике, ЛМК). Они су их ноћу будили да их тобоже 
питају о овоме или о ономе, и кад би несрећници отворили 
врата или прозор да би им дали одговор, ови би их шчепали, 
отсекли главу и однели да се наплате као да je глава санки- 
лота.

И ми се још питамо зашто су толика варварства Францу- 
зи починили после тога у Немачкој!.. . . ”

У књизи су изнете још многе страхоте осталих делова 
војске, али овако нешто се није појавило.
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To je било у Немачкој (Баварској), на француској гра- 

ници. Сад нешто о војевању и подвизима Хрвата на нашо ј и 
њиховој територији. Податке, доста оскудне али не неинте- 
ресантне, нашао сам код француског свештеника Павла Пи- 
зани, некадашњег професора Католичког института у Пари- 
зу. Он je при крају прошлог века написао књигу о Далмацији 
за време Наполеона (61), књигу јако запажену и цењену у 
научном свету.

На страни 313 наводи неке епизоде из г. 1799. Аустријан- 
ци су, на основу Свиштовског мира, добили били од Турске 
исправку границе и око 50 квадратних километара територи- 
је на десној обали Уне са тврђавом Цетињ “Хрвати, пуковни- 
ни.Ја Лика, Оточац, и Слуња, ту се инсталираше и избацише 
становнике, највећим делом муслимане, који побегоше на 
турску територију, тражећи узалуд отштету коју je Свиштов- 
ски мир био предвидео...

Мизерија ових избеглица потресла je босанске бегове, и 
требало je предвидети да ће они искористити прву прилику 
која се појави да поврате Цетин и његову околину.

Ову прилику je пружио рат од 1809”.
Стр. 401: “Кад je Хрватска потпала под Мармона, он на- 

веде Хрвате да опет освоје Цетин, и то успе. Ова прва побе- 
да je деморалисала бегове; да би појачао ефекат, Мармон 
нареди да се опљачкају два места заузета после борбе, села 
која нису бројила мање од 1500 кућа. Затим, сутрадан ујутро 
он дозволи да се запале (та два места). На тај начин.. .он je 
задовољио Хрвате!”

Стр. 308/9. —■ Борба се води између Француза и Аустри- 
јанаца, чија je војска углавном састављена од Хрвата и нешто 
Далматинаца: “Ови су образовали били један фрај-кор од 
1400 људи са свим дезертерима гтебеглим у Хрватску. Надо- 
дате су им биле неке банде разбошика (“бриганата”), које 
су, уз толеранцију аустриских власти, нападале, пљачкале и 
отсецале главе путницима, и појединачним војницима који су 
сувим путовали из Италије у ДалмациЈу”.

Стр. 434- Већ се говори о години 1813. Хрвати се боре на 
обе стране, и на француској и на аустриској, нарочито код 
Задра и Клиса. Одједанпут се побунише Хрвати у француској 
иојсци и многи дезертираше једнако као 1941 (неки су по- 
хватани и ухапшени били).
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“Да je Хрватима успело да се разбашкаре по граду и да 
се домогну којег дела зидина, Задар би постао био позор- 
ница страховитог клања. Ова несрећа je избегнута, вероватно 
зато што се међу Хрватима није нашао ниједан тако преду- 
зимљив официр да би управљао тим покретом..

Стр. 436: Задар су заузели напослетку Аустријанци, али 
опет са хрватским војницима. “Хрвати су морали једне мра- 
чне ноћи да се попну на зидине помоћу лестава које су већ 
биле удешене: обећано je било Хрватима да ће моћи 24 сата 
да пљачкају!”

Стр. 437: После дођоше Енглези: “Запажени су сјајан из- 
глед и дивна опрема Енглеза, и човек je био фрапиран коли- 
ко су они били контрастни Хрватима, обученим у прњ е..

Постепено су сви Хрвати и пандури дезертирали од Фран 
цуза кад се овима окренула срећа. Тако су напустили и сва 
места око Дубровника 1813, док су се најдуже задржали у 
Боки, где су махом Хрвати, француски војници, вршили пре- 
ма Србима староседеоцима све шикане.

Дезертери су свуда пљачкали. Стр. 450: “Да je друга ко- 
лона стигла била у том часу, устаници би били пропали, али 
Гргурићеви Хрвати су нашли били вина у првим кућама које 
су запосели, и ту су се задржали да пију и пљачкају” >

Стр. 451: “Њихов положај (Дубровчана) беше савим му- 
чан и, мада зима у Дубровнику није жестока, било je то нај- 
горе доба године: без кућне заштите, без животних намир- 
ница, без лекова за рањене и болесне; ауторитет старешина 
се није поштовао, сељаци и дезертери Хрвати такмичили су 
се ко ће више да опљачка, и Хост са својим официрима ба- 
цао je са лађа презрив поглед на ове бандите, који се назива- 
ју ослободиоцима домовине”.

(Hoste je био командант енглеске лађе).
Најзад je аустриски ђенерал Милутиновић запосео Ду- 

бровник са два батаљона Хрвата. Дубровчани се дигоше на 
устанак; желе самосталност (повраћај у пређашње стање).

Стр. 455: “Милутиновић je био обавештен о ономе што 
се догодило, и радило се целе ноћи тајно да би се кроз врата 
од Пила, која cv била зазидана, створио отвор: ујутро 28 (ја- 
нуара 1814) продреше две чете Хрвата са два топа од 6 (?) 
кроз ова врата, и у подне, кад се отворише воата од Плоча, и 
устаници...  .нађоше се лице у лице према Хрватима, њихов 
нож поема топу, и два напуњена топа гвожђем наперена на 
њих. Партија je била изгубљена: устаници очајаваху и, после 
неколико часова, поставши мирни сељаци, појавише се без 
оружја, доносећи живину, воће и поврће”.

Хрвати су, дакле, отели дефинитивно самосталност Ду- 
бровника.



I X . ПОДВИЗИ ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ СРЕДИНОМ XIX ВЕКА

Ту се ради о 1848 одн. 1849, којима je посвећена пуна III 
књижица хрв. културе, ту скоро изашла*. Она, свакако, није 
потпуна. Нарочито италијанска локална литература није упо- 
требљена, а ова садржи конкретне податке и најбоље илус- 
трације догађаја. Но мени није било могуће добити вшие 
материјала сем да лично одлазим у Италију.
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Могу само да дам неколико нових података о подвизи- 

ма Хрвата у граду Брешија, између Милана и језера Гарда, 
захваљујући једној скорашњој католичкој књизи (84), коју 
ми je љубазно послао један наш емигрант из Брешије. Као у 
Милану “Пет Дана”, тако се у Брешији спомињу и историски 
излажу “Десет Дана”, и то из године 1849 (март месец).

Како су изгледали тих Десет дана, видеће се из књиге 
историчара Атилија Тозони, који описује “Револуцију Бре- 
шије у 1849” (85). Тамо, на једном месту, стоји: Солдатеска 
“упадне у куће и палате, обнављајући подвиге Хуна и Гота 
. . . .  Најистакнутији у том племенитом подухвату беху Хрва- 
ти и добровољци штајерски и тиролски; у другом плану ис- 
тицаху се препотенцијом Чеси и П ољ аци...  .На Маџаре нису 
Брешијани имали много да се жале” -----

На другом месту стоји (84, стр. 106; 85): Ових Десет да- 
на “беху за Брешију трагични дани бола и мучеништва: бес 
Хрвата се сручи на неоружане људе, на жене и на децу; пла- 
мени и крв оживеше страсти града бијеног и пљачканог...

У аднотацији те исте стране стоји: “У списку убијених 
налази се и фратар Арханђел, францисканац из Брешије, од 
75 година, убијен од једног Хрвата у својој кући”. (Ово под- 
влачење je пишчево).

На страни 95 истог дела (84) саопштена je прокламација 
грађана Брешије спремних да дају отпор, у којој изос. стоји: 
“Нико нас неће кроз који дан моћи да спаси од хрватске ос- 
вете сем ваше храбрости, о суграђани!”

* У 1 1 1  књ взи  Примера хрватске тисућљетне културе споменут je  н а  више 
м еста италијански писац Карло Катанео, чији  су многи наводи тамо преузети 
(стр. 30 и даљ е). Нашао сам доцније код једног шовинистичког хрватског писца, 
Петра Диговића (12 , стр. 3 0 7 ), ову бслешку: “ Карло Катанео, политички писац 
италијански, великог угледа” . . . .  Значи да сам ипак употребљавао мишљења ре- 
номираних писаца, које као такне сами Хрвати признају.

У својим исписима нашао сам још  једно мишљење Карла Катанео, поводом 
Миланског устанка 1848 (1 2 4 ). Он говори о милицији и каж е: “ Занат милиције je  
врло лрост; нарочито тамо где се ради о томе да се зна толико колико зна беДни 
Хрват” .
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Што се тиче подвига Хрвата у Бечу, у стању сам такође 

да пружим још само два мала додатка ранијим опширним 
подацима. Ту уопш те нема изгледа да ће се наћи још нешто 
сасвим ново.

Француски писац Ж орж Перо у свом опису Јужних Сло- 
вена, дотичући се Војне Крајине (76), каже изос. и ово:

Стр. 163: “Године 1848, неки од ових граничних хрват- 
ских пукова били су ангажовани да се боре, у самим улица- 
ма Беча, против устаника који су били један тренутак госпо- 
дари града. Гренцери се бацаху на барикаде брањене од  стра- 
не студената, и кад би их заузели, онда би рубили главе не- 
срећницима који су били убијени или рањени, а после, једна- 
ко као што су радили са Турцима неко време, ишли су својим 
старешинама да би им бацили пр®д ноге те крваве трофеје. 
To je старинско варварство, које се наједанпут јавило изно- 
ва----- ”
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Очевидац догађаја из 1848 у Бечу Хајнрих Преле осврће 

се у једној књижици изашлој у самом почетку 1849 и на Хр- 
вате (96). Друга глава те књиге посвећена je Октобру 1848, 
и на страни 227 описује изглед хрватских војника: “То су вам 
прави фратри-просјаци од  војника. Пошто им je забрањено 
да сами узимају, тако нам у поверењу саопштавају, они онда 
ripoce. А Црно-жути им дају са побожношћу. ‘Ах, опростите, 
пита једна стара баба једног војника који je изгледао наро- 
чито глуп и нечист, а деца и бабица га тако радознало гле- 
даху, да ли сте Ви Хрват?’ И кад овај то потврди нагнувши 
главом, она му ставља крајцер (бакарни новац, стоти део  
форинте, ЛМК) у руку и иде даље сва обасјана као да je ба- 
цила новчић у Божји сандучић. Тако далеко су нас одвели 
смутљивци, да овде ове војнике славе као наше спасиоце” . . . .

45
Код приказивања хрватских војника у Бечу 1848 веома 

често су писци употребљавали назив “Ш ережани”, ке за целу 
већ за само један део  Јелачићеве војске. Казао сам у III књи- 
зи да никако нисам могао сигурно утврдити какву војску та,] 
израз разуме. Нигде у лексиконима и речницима нисам на- 
шао ни помен те речи. Испочетка нисам знао ни како се из- 
говара. То сам тек после дознао, а такође и порекло речи 
(о д  француског сержан), и то сам изнео у  аднотацији III књи- 
ге, стр. 55/56.

Изразио сам том приликом мишљење да je назив преу- 
зет из Наполеонове војске. У последње време сам се уверио 
да то није тачно. Нашао сам у књизи проте Манојла Грбића 
“Карловачко владичанство” (II књига) да се тако означују 
војне старешине или војници још XVIII века. Тако на стр. 130 
до 133 налазе се потписи, између осталих лица без чина или
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са другим чином: Теодор Јеленић, шережанер харамбаша; 
Јанко Влеш, шережанин; Томица Штибић, шережанин. Изгле- 
да као да je то био неки чин а не само род во јске.

На страни 167 саопштава прота Грбић, опет из средине
XVIII века: “Фридрих заповједи шережанима да разбију ко- 
либу и да узму в и н о .. .  .Ш ережани отворе колибу”. Сад то 
јамачно није чин!!

У збирци млетачких докумената Д-ра Бошка Деснице 
“Историја котарских ускока” св. I, стр. 266, (изашлој 1950) 
налази се и једно писмо далматинског провидура Доната 
крчком Санџак-бегу, у коме стоји да je Морлаке побунио ста- 
решина турских шережана, по имену Тинтор (il саро de serezani 
detto Tintor). Писмо носи датум 25 октобра 1683, дакле из XVII 
века, 120 година пре Наполеона.

Но нашао сам доцније и неке описе шережана у страној 
публицистици из средине прошлог века, који још, за мене 
бар, не решавају питање потпуно, али дају бар неке основе 
за решење. Вероватно je хрватским историцима тај појам 
потпуно познат.

Прво објашњење једнс немачке списатељке племићког 
порекла која je више времена провела у Војној Крајини, и у  
писмима штампаним 1830 оставила трага сво јим импресијама 
(123). Тамо стоји, на страни 55 у аднотацији: “Сережани су 
елита кордунских чета образована да се стара за безбедност  
Кордуна, једна врста марешосе (marechaussee je у Француској 
жандармерија на коњима, JIMK). Кућа одакле je узет шере- 
жан не плаћа порез. Ови (ш ережани) одевају се сами, по 
својој вољи, при чему најчешће бирају турске костиме. Сло- 
бодно им je да о свом трошку набаве коња, и они то редовно 
чине. За време француских ратова образован je био од  њих, 
и допуњен са ускоцима из турске области, један фрајкор, ко- 
ји je  под именом црвенокабаничара (Rothmaentler) познат био  
по целој Немачкој”.

Затим путопис кроз Војну Крајину у години 1842 у  јед- 
ном водећем немачком часопису (86). Ту се у историској ре- 
минисценцији описује један догађај из 1783, кад су Турци 
били у околини банатске Слатине, и у борби се појавили Ше- 
режани, и то Шережани Банатске границе. Писац објашњава: 
“Кор Ш ереж ана.. .  .je жандармерија на коњима, која je у о- 
вом дистрикту Војне Границе постављена. Њ ен старешина 
носи титулу паша. Одећа момчади je црнозелена са црвеним 
посувратком; шлем, дуг мач, карабин и пиштољи, то je њи- 
хова даља опрема. Д обро су плаћени и уживају неке приви- 
л ег и је .. . . ”

У једној Енциклопедији Нове историје, опет из средине 
прошлог века (б ез означене године), стоји (87) ово објаш- 
њење:

“Шережани беш е име једне посебне трупе која je припа- 
дала граничним пуковима, а која je била предодређена углав- 
ном за службу жандармерије и за поседнуће нарочито угро- 
жених спољних положаја, али усто употребљавзна и у рату.



Шережани су носили своју народну одећу и, због боје њихо- 
вих кабаница, другде често звати “црвенокабаничари”. Таква 
одељења су постојала код четири карловачке и обе банске 
пуковније, као и Приморски одељци Шережана. Г. 1849 било 
их je 1200. Откад су укинуте граничне трупе, они обављају, 
као Кор Шережана, жандармериску службу у својим дома- 
ћим срезовима”.

После свега овога мени још није сасвим јасно што су се- 
режани. Али je једно сигурно: тако су звати Хрвати из Јела- 
чићеве пратње по Бечу у револуционарној 1848 години.
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X . ДРЖ АЊ Е ХРВАТА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

У Првом светском рату Хрвати су своје мародерске ин- 
стикте показали нарочито у освојеним деловима Србије, и 
то највише кад су били, 1914, привремено освојени и кад 
није било организованв заштите становништва од  аустро- 
угарских трупа.

Нажалост, мада су злочине вршиле углавном хрватске 
трупе и поједини хрватски војници или официри, то je са 
српске званичне стране намерно забашурено. Сва je кривица 
бачена на аустриску, и још више на маџарску војску. Но ипак 
je по који податак допро до  јавности, иако често индиректно: 
означујући војне јединице које су то вршиле, а углавном се 
зна национални састав тих јединица, нарочито пукова бивше 
аустро-угарске армије.

46

Овде ћемо навести шта пише предратни дописник бечког 
Коресподенцбироа у Београду, Душан Лончаревић, иначе и 
сам аустриски официр у својој књизи: Постанак Југославије 
(72), на стр. 413:

“Огорченост са којом су хрватски пукови аустро-угарске 
армије борили се крвљу попрсканим бојиштима Србије про- 
тив Срба који су се херојски бранили, и који су (ти хрватски 
иукови) у ратним извештајима аустро-угарске Врховне ко- 
манде увек изнова са нарочитим задовољством истицани” . .
. . “Још у прво време окупације Србије од  стране аустро-у- 
гарске војне силе српско становништво које je остало било у  
земљи осетило je нарочито болно и горко, да су се баш тако 
бројни Хрвати и Словенци показали као његови непомирљи- 
ви непријатељи”.

47
Швајцарски професор криминалистике Рајс описао je на 

више места злочине “аустро-угарске војске” у Србији, које je 
својим очима утврдио, нарочито оне извршене при првој ин- 
вазији 1914. Тако у једној кљижици изашлој у збирци “Сту- 
дије и Документи о Рату” у Паризу 1915 (107). Нажалост, у 
тој књизи нису специфицирани злочини према народности 
војске која их je починила, јер je то Српска влада сматрала 
за неопортуно. Највећи број злочина учињен je од Маџара и 
Хрвата, као што je то познато. Према “региментима” као што 
je речено да се бар нешто накнадно реконструирати.

Тако нпр. саопштава један војник 28 домобранског пука 
(стр. 16): “Било je наређено, и заповест je читана пред пуком, 
да се побије и спали све што се наиђе у току операција и да
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се уништи сваки ко je Србин. Командант Штанцер и капетан 
Иркетић наредише да се нападне српско становништво. Пре 
другог упада дата je 10 септембра у Јањи заповест да се зем  
ља освоји и уништи- Цивилно становништво има да се одведе 
у ропство. Једног сељака који je пут указивао трупи стрељали 
су командант Станцер и његови војници, који су пет пута на 
њега пуцали. Други пут, један хрватски војник, именом Д о- 
шен, хвалио се да je убио једну жену, једно дете и два старца 
и позивао je своје другове да иду видети његове жртве зајед- 
но са њим.”

Један каплар исте “пуковније” изјављује: “У Шапцу су 
Аустријанци убили код Цркве више од  60 цивила, који су 
најпре били у цркви затворени. Убијени су бајонетама да би  
се штедела м униција.. .  .Лешеви су лежали десет дана непо 
копани. Међу жртвама било je деце и старац а .. . . ”

Проф. Рајс je сам после неколико месеци прегледао те 
лешеве бачене у јаме, и каже да их je било око 80, махом од  
10 д о  24 године. (Стр. 30— 31).

Стр. 18: “Један војник 3 босанског пешадиског пука са 
општава: Кад je његов пук стигао у  Зрорник, имао je неко 
лико српских заробљеника цивилних, уствари жена и деце 
Он им je дао хлеба, али један каплар то виде и привеза га 
за стабло два сата. У Тузли je било такође много српских 
дивилних заробљеника, нарочито жена и деце. Кад су жене 
прелазиле улицом, хрватски војници им пљуваху у  лице. 29 
септембра стигоше 150 нових цивилних заробљеника у десе' 
сати увече. Жене се нису могле више вући и војници их гура 
ху напред кундацима од  пуш ака.. ”

Тај во јник који je хтео дати заробљеницима хлеба био je 
јамачно Србин, и каплар Хрват га даде привезати уз стабло 
то je била најтежа и најстрашнија дисциплинска казна у  аус- 
триској војсци коју je тек цар Карло, 1917, укинуо. Обично 
je лекар морао бити присутан при издржавању те казне.

Књига садржи још низ појединачних података, пуна je 
снимака од  којих се кожа јежи (убијени и изнакажени леше- 
ви). Но нажалост не стоји од  којих трупа je то почињено. Joui 
увек би се то дало накнадно установити. Сам Адам Приби- 
ћевић je једном писао да су то хрватске трупе учиниле, али 
да Пашић није дао да се то разгласи. Ето, како су они после 
27 година ту галантност наплатили. (28. домобрански пук je 
био из Славоније и Срема).

48
Швајцарска публицисткиња Катарина Штурценегер опи 

сује страдање Срба у окупираној Србији 1915— 1918 (71). На 
води заповест аустриског генерала Хортштајна у  коме мос 
стоји да ‘‘све што je српско има да се уништи и свак ко срп 
ски говори без милосрђа стреља”. И списатељка наводи како 
се та наредба извршавала. Наводи свега седам примера из  
великог низа, како сама каже “званично извиђених и дока- 
заних случајева”. А ево тих примера: “1) Мајор Штенцер иа 
26 пуковније извршио je заповест на тај начин да je заробље.



нике лично убијао. 2) Поручник Бертић из 28 пуковније стре 
љао je беспомоћне сељаке. 3) Капетан Чазда од 79 и капета1 
Вујић од  21 пуковније наредише да се уб*је сваки Србин тре 
ћепозивац. 4 и 5) Мајор Сајферт од  25 и капетан Фајгл о д  37 
пуковније наредише да се куће пале и тако униште становни 
ци. 6) Командант Јаковец од 11 батаљона и командант Бош 
њак од  4 батаљона наредише да се све српско уништи и ста- 
новници убију. 7) Командант Ремен од 13 батаљона гледао je 
мирно како његова “момчад” кољу српско људство, махом
децу и жене, болесне и старце”___

Све су ово били, или бар скоро све, одреди са хрватским 
војницима. 25, 26 и 28 то су “хрватске домобранске пуков- 
није”, 37 je аустриски ландвер из Јужне Далмације. Батаљони 
су већ по именима команданата ховатски.

49
Но најотвореније и најоштрије, иако сасвим кратко, опи 

сао je вршљање Хрвата у окупираној Србији један енглески 
савремени публициста Лафан у једној књизи изашлој пред 
крај Повог рата. Тамо он дословно каже:

“With the invading агшу were brought a number of Mohammedan 
and Croatian civilians of the lowest dass who set example of indiscrimi- 
nate pillage and whose lead could hardly fail1 to be followed by the 
troops”.

У српском преводу би то приближно било:
“Уз освајачку војску доведен je и известан број Мусли 

мана и хрватских цивила најнижег слоја, који су давали при 
мер пљачке свега и свачега и било je скоро немогуће да се 
и војска не поведе за њима”.
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X I . ДВА СКОРАШЊА ПОДАТКА ИЗ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Досадашњи подаци се сви скоро односе на Хрвате из 
Хрватске и Славоније. У последњем рату сви су Хрвати јед- 
нако поступали према Србима. Али до 1878 они у Босни и 
Херцеговини нису били Хрвати; тек са задобијањем свести 
да су Хрвати примили су од ових и злочиначке инстикте. По- 
нављам: то je нарочито дошло до изражаја у последњем ра- 
ту, који се овде не приказује (али ће се приказати на другом 
месту).

50
Овде ћу навести само два податка о злочинима босанских 

католика и доцнијих Хрвата према Србима, један од пре 80 
година, мени досада потпуно непознат, и један од пре нешто 
више од 40 година.

Изгледа да су босанско-херцеговачки католици још за 
време рата 1876 и даље вршили незапамћене злочине над 
српским живљем. Ja сам нашао један податак у надасве оз- 
биљној Етнографији Лоренца Дифенбаха (101, стр. 79), који 
учени писац преноси из “Немачких Новина” (Deutsche Zeitung) 
од 12 јула 1878. У књизи стоји дословно: “Ужасан пример вер 
ског беса у Босни био je клање свих становника православног 
села Јурковица од стране једне папистичке гомиле доброво- 
љаца, чији су старешине за овај јуначки подвиг добили тур- 
ски орден”. (Писац у целој књизи назива католике “паписти- 
ма”, ЛМК).

То треба да се десило пред сам улазак аустриске окупа- 
ционе војске, коју су опет ти исти католици са највећим оду- 
шевљењем дочекали. А тада су били свакако турски добро- 
вољци кад су турски орден добили.

51
Други пример се односи на погроме после Сарајевског 

атентата. Већ су многи подаци о томе објављени у мојим 
књигама. Овај je податак накнадно пронађен. Он потиче из 
пера политичког уредника једног од најбољих тада фран- 
цуских листова Журнал де Деба, Огиста Говена. To je био 
уводник споменутог листа, прештампан после у књигу “Евро- 
па из дана у дан” (100). Ово je један додатак његовим раније 
пренесеним чланцима.

Огист Говен пише даље у чланку 11 јула 1914 (VII, 22):
“Убиство je извршено 28 јуна, мало пре подне. Цео дан 

je прошао без немира. Апсолутно je лажно казати да су пља- 
чкања и изгреди извршени од руље раздражене атентатом. 
Тек су сутрадан, 29, банде сумњивих лица, вагабунда из пред- 
грађа, људи без запослења и деца са улице, покренуле се.
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праћене полициским агентима, да манифестују, да пљачкају, 
да д о  изнемоглости туку православне који се усуде да бране 
своје куће и своја добра. Ови индивидуи, наоружани ножеви- 
ма, секирама и револверима, били су малобројни, свега три 
до  четири стотине. Полиција их je штитила, она je хапсила 
опљачкане сопственике. Дозволила je да се пред њеним очи- 
ма односи намештај, сребро, накит. To je био један правн 
“погром” . . .  .Хтело се показати Европи да je маса босанског 
становништва непријатељски расположена према С р би м а.. .**



X I I .  ОПШТИ ПОГЛЕДИ HA ХРВАТСКУ КУЛТУРУ

Онде he бити изнета нека генерална мишљења о Хрвати- 
ма и њиховом народном карактеру, која се не односе на јед- 
но одређено време и одређене догађаје, али са хрватском 
“тисућлетном културом” стоје у  тесној вези.
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Прво ћемо навести како сплитски архиђакон Тома из XIII 

века објашњава име Хрвати. То он чини у својој већ цитира- 
ној књизи Историја Солина (9). Ho ja податак узимам из 
јед«ог дела француског научника Луја Лежеа, који се не 
слаже са Томом (65), и ja хоћу лојално да то цело гледиште 
пренесем. Оно гласи:

“Архиђакон Тома (наводи књигу) уподобљ ује словенско 
име Хрвата са именом старих Курета или Корибанта: “Наес 
regio antiquitus vocabatur Curetia, et populi qui nunc dicuntur Chroati 
dicebantur Curetes vel Coribantes”.

(Српски, jep Луј Леже не преводи то на француски: 
“Овај предео се од  старине звао Куреција, и народи који се 
сад зову Кроати звали су се Курети или Корибанти”). —  Ова 
фантастична етимологија није била довољна архиђакону То- 
ми. Он осећа потребу да протумачи и само име Курета: 
“Dicebantur vero Curetes quasi currentes et instabiles; quia per montes 
et silvas oberrantes agrestem vitam ducebant”.

Српски: “Звали cy ce заиста Курети, као што су били 
скнтннце и непостојани, јер су водили дивљи живот, вршља- 
јући по брдима и шумама”).

Та етимологија архиђакона Томе заиста не убеђује, али 
je драгоцена као доказ како се о Хрватима мислило у  XIII 
веку. To je тако рећи офидиезно гледиште тадашње цивили- 
зоване Европе, једна мање-више званична класификација на- 
рода који аспирира на непрекидну хиљадугодишњу културу.

Та етимологија Томина не може да се усвоји од  данашње 
науке, нити je, колико ja знам, иједан Србин уопш те поку- 
шао да н>ом оперише, ни научник ни ненаучник. Али je зато  
сва хрватска “наука”, осим праве, прихватила једнако не- 
могуће гледиште Порфирогенита о пореклу речи Срби, na je 
отишла и даље, доводећи то име у  везу са “сврабом” итд. И 
зато ja ово тумачење архиђакона Томе наводим са највећом 
савешћу.

53
Познати историчар Јохан Кристиан Енгел, један од пр- 

вих светских историчара који je и српску и хрватску прош- 
лост истраживао, позива се на Једном месту, говорећи о Дал- 
мацијн, на старог писца Флора, о коме ништа поближе не 
знам (66). Но навод je сам по себи веома интересантан. Фон



Енгел пише да je већ још Флорус казао:
“ D a lm a ta e  s u b  s i lu is  a g u n t ,  id e o  a d  l a t r o c in ia  p r o n is s im i” , ш т о  н а  

српском језику значи:
Далматинци у заштити шума дејствују, због тога су у- 

век спремни на разбојништва*. И онда Енгел дода je са сво je 
стране за стање на прекретници 18 и 19 века:

“Ниједна област није тако плодна злочинима као ЗаДаР- 
Крађа je нацији толико својствена, да се кривац у.опште и 
повлачи на казнени него само на грађански с у д ... ...........

54
Хрвати стално истичу како их je неки папа (не знам мо- 

ментано који и кад) назвао “предзиђем Хришћанства” 
(antemurale Christianitatis). Ja у то не сумњам. Али су римски иаце 
и сасвим друкчије говорили о Хрватима, ичеш ће, и сречаша,- 
је. Чак и гласитији папе. Историска истина захтева да се и 
те изреке наведу.

Почећу са Григоријем VII, једним од највећих погдавара 
Римске дркве, који je живео и паповао (1073 до 10S5) у XI 
веку и коме су римски цареви немачке народности у Каносу 
ишли. Т,,.

Он je, како то саопштава највећи хрватски HctopHK ^ер.-. 
до Шишић, назвао 1075 године Хрвате “одурним и кукавич- 
НИМ јеретицима” (viles et ignavi heretici) (62, 63). ...

A један немачки познати историчар, приказујући немачт 
ко издање Историје Хрвата од Шишића (63) 'у најбољем ис- 
ториском часопису Немачке (64), упозорио je остен+ативнр. 
на једну до тада или скривену или неразумљиву изјаву паде 
Григорија VII, која je после Шишићевих публикација поста- 
ла очита и од историске науке сад недвосмислено прихваће- 
на. Пустимо Лозерта да говори: , ( . ...

“Хоћемо нарочито да упозоримо на обја.шњење иознахе 
понуде Григорија VII учињене данском краљу Свену Естр^д- 
сону, која je различито тумачена, јер je тамно (нејасно) са-. 
стављена, понуда којом Папа предлаже данском краљу, да 
њему, одн. његовој кући преда један богат предео, кој.иде 
лежи далеко од мора, а који сад држе кукавички јеретици. 
Тиме се мислило на Хрватску”.

И заиста Шишић у немачком преводу своје Хрватске. ис- 
торије тако тврди. Он наводи текст Папиног писма на латин- 
ском оригиналу и на немачком преводу (63, стр. 269 1Ц:Ј. Др 
њега нико није мислио да се то односи на Хрватску. У пис.му.

* Тешко je , разуме се, утврдити откуда та разбојничка црта код Хрвата. Но 
кадгод они спомињу да су келтског или готског порекла, мени пада на памет једиа 
карактеристива келтсвих и германских племена коју je  написао нико мањ и него 
иар рнмска Јули је Цезар. О вај, у својим Коментарима Галског рата, пета књ ига, 
каже дословно: L a t r o c in i a  n u l l a m  h a b e n t  i n f a m ia m  q u a e  e x t r a  f in e s  c u ju s -  
q u e  c iv i ta t i s  f i u n t ,  што српски аначи: “ Разбојниш тва код њих нису на рђ^вом 
гласу ано се врше ван граница неке држ аве". Другим речим а: штогод иочине у 
иностранству, од тога се не стиде. Стручњади у Психологији и Карактеродогији 
народа могу одавде да повуву многе закључке.



Папином стоји изос.: “Недалеко од  нас лежи једна веома бо* 
гата покрајина близу мора, коју држе дивљи и плашљивн je-
ретици; у њој ми желимо да једног од твојих синова учинимо 
војводом, кнезом и браниоцем Хришћанства___ (ако приста-
не да војску пружи)___ ”

А видели смо раније (у  одељку III, при крају), да  су Папе 
заиста одређивале ко he да влада Хрватском.

900 година пре Рузвелта хтео je један римски папа, који 
je признавао и уступао извесне земље као да су му од  оца  
остале, хтео je да једном од пет синова Данског краља преда 
Хрватску, јер није достојна да се сама управља!

Но, не треба узети да je папа Гргур VII био некакви Хр- 
ватомрзац, и да се само он тако изражавао о Хрватима. Не, 
то су чинили и други папе, чак и пре њега, као и после њега.

Тако je папа Јован VIII казао за Хрвате да су “прави по- 
мореки бандити”. To je казао у IX веку (г. 875), од  кога Хр- 
вати броје своју “тисућлетну културу”. А у  следећем веку 
(925) казао je папа Јован X да су Хрвати “дивљи и лењи је- 
ретици”. У XI веку je већ изнето шта ie казао папа Григорије
VII. У XII веку (1185) каже папа Луције III да je хрватски на- 
род “свете римске цркве опадач, мучитељ црквеног реда, оти- 
мач земаља и прихода црквених”. У ХШ веку, опет, каже Хо- 
норије III (1221) да су Словени (мислећи на Хрвате глагола- 
ше) “лисице, бунтовниди, јеретици као вештице са голим 
дојкама, перфидни рушитељи”. У следећем веку (XIV) папе 
су се били нарочито окомили на Босну и Босанце, за које 
Хрвати такође тврде да су били Хрвати (!!).

56
Међу писцима чији се подаци односе на доцније време, 

рецимо на другу половину овога миленија, цитираћемо прво 
Хапела одн. Хапелиуса, који je и раније споменут у више сво* 
јих књига. Овде he се цитирати један став из његовог Описа 
Угарске штампаног исте, 1688, године. (68). Тамо стоји изос-:

“Има у Хрватској и добрих коња за трку, иако већ нису 
сасвим велики. Становници се сматрају као најбољи војници 
које цар има у својим наслеђеним земљама, но ипак су притом  
врло свирепи и помало животињски” (sehr grausam und etwas 
viehisch).

57
Таубе y свом Опису Славоније из 1777 (74), каже на стра- 

ни 65, I књига, да су Илирци (тако назива Славонце српског 
језика) “подивљали под турским ја р м о м .. .Они који насеља- 
вају Срем још су понајбољи. Може се чак рећи да су према 
Хрватима и Далматинцима анђели----- ”

58
Адолф Гринхолд, редактор познатог немачког часописа 

“Иностпанство”, писао 'је револуционарне 1848 (69):
“ U I t o  се тиче озлоглашене свирепости Граничара и наро- 

чито Хрвата, то се она приписује недисциплинарним трупама
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Наследног рата и Седмогодишњег рата, и не може да се при- 
мени на садашње, добр о  дисциплиниране трупе, и ja то без  
предомишљаља изјављујем, да Хрвати, свакако нешто си- 
рови, нису ни издалека у Ломбардији тако слабо вршљали 
као Пруси, “померански Хрвати” у Великом војводству Поз- 
нањском”.

Као што се види, писац покушава колико je могуће да  
Хрвате рехабилитира бар за XX век, и да прикаже Прусе, које 
страховито мрзи, за још горе. Но при томе не може Прусима 
да да гору карактеристику него назвавши их “пруски Хрва- 
ти”!

59

Један од највећих италијанских литерата XIX века, Ши- 
бенчанин Никола Томазео, писао je 1848 у једном “Прогласу 
Хрватима и осталим словенским народима” (114) изос. и ово:

“Велика словенска породица се буди и упознаје сама се- 
бе. Надошло je време народности. Разасута и растргнута те- 
леса се прикупљају; кроз расечене вене понова тече животво- 
рна крв. О Хрвати, које Аустрија презире а Италија мрзи као 
оруђе тирјанства, свет вас не п о зн а је .. .  .Хрвати, који сте још  
увек у Италији да проливате италијанску крв, ослободите се 
безчашћа, положите оружје тако срамно окрутно!”

60
Немачки путописац Франц Маурер описује 1870 једно 

путовање по Босни и “Земљама око Саве” (113), па каже кад 
се обрео у Хрватској (стр. 53): “Ja се запитах да ли се заиста 
налазим у Хрватској, у оној озлоглашеној земљи из које су 
некад дош ле банде Тилија, Тренка и Јелачића, које су Нема- 
чку пустошећи преплавиле” . . . .  (Сад описује како je при ула- 
зу у Загреб, 1868, наишао на сцену вешања, уз велико при- 
суство градских и сељачких Хрвата).

61

Познати француски професор Славистике Луј Леже са- 
општио je у једној о д  својих првих публикација “Словенски 
свет” још године 1873 (112, стр. 32) ове своје рефлексије при 
посети Хрватској:

“Ja узалуд тражим у ношњи, у понашању, неки траг од  
оног варварства које ми тако олако Хрватима придевамо. Не- 
срећа je у томе што се на њих уопште сваљује кривица за 
злодела почињена некад у Млетачкој и другде од  граничар- 
ских војника под командом Хајноа и Радецког. Ови војници, 
то je истина, б е ^  од истог coia као и Хрвати, али се не сме 
заборавити да су васпитавани ван сваког грађанског живота, 
вођени од  старешина чије име још и данас са страхом изгова- 
рају, тако да се не може због њихових недела стављати у  
гштање част једног целог народа. . . . ”

Стр. 35: “А уосталом, ако се саветујете са Немцима из 
Беча или Италијанисимима из Трста, доживећете да вам оз- 
биљно одговоре: “Не идите у  Загреб, ту ће Вас убити. Они
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мрзе странце, а нарочито Ф ранц узе.. .  Хрвати су такви вар- 
вари___ ”

62
Француски писац Ж орж Перо у  свом опису Јужних Сло- 

вена (италијанско издање 1875, број 76) каже ово:
Стр. 162: “Незнање, празноверје, неотесаност, дивљаштво 

—  могло би се рећи — , који су преостали, нарочито у  пуко* 
вима груписаним око Суве Границе, ето то je оно како су так- 
сирани Хрвати у  Италији, у  Маџарској, у целој Европи, репу- 
тација која толико боли Загреб и целу Цивилну Хрватску” . .

Затим Перо цитира другог француског писца Луја Леже- 
а који покушава да брани Хрвате, па ипак изос. каже: “Ипак 
ови дивљи Хрвати, са тако рђавим гласом код нас, објект то- 
ликих дечјих гадости, сигурно су више нецивилизовани него 
њихова браћа Срби у  Кнежевини, и такође, смео бих рећи, о д  
Немаца, бар аустриских Немаца----- ”

63

Дубровчанин Љ удевит Вуличевић издао je 1877 на ита- 
лијанском једну књигу којом je хтео утврдити и заштитити 
словенски карактер Истре и околног Приморја (109). У њој 
полемише и против “Историје Трста” католичког свештени- 
ка Јакова Кавали (110), коју je издао тршћански муниципиј 
(градска општина) и наградио Градски савет (не наводећи 
годину издањ а).

У њој, на страни 106, поп Кавали каже за  Хрвате да “мало 
уступају Турцима у  погледу варварства, да су опљачкали те- 
риторију Трста и донели кугу” (Вуличевић, стр. 14). Даљ е 
каже поп Кавали да je Аустрија држала “на солду” (као пла- 
ћене војнике) Словене на хрватској обали да би их подбада- 
ла, као животиње, против њених непријател>а (Кавали 120). 
Вуличевић не пориче могућност таквог става Хрвата, али се 
брани да ни други народи нису били бољи: “Толики народи, 
као и појединци, имали су и имају периоде бруталности, и, 
ако историчар налази за потребно да о њима говори, не мора 
да их злурадо истиче, јер су почеци сваког народа били див- 
љи, брутална и животињска су била освајања”.

Нека ми опрости успомена врлог Љ удевита Вуличевића, 
који je цитирану књигу дао на дар моме оцу, али се овде не 
ради о историским почецима, па чак не увек ни о освајањима.

На страни 69 исте књиге Вуличевић каже како су на јед* 
ном тајном састанку Примораца (сигурно упереном против 
Аустрије), “Истарски Словени окривљени зб о г  свирепих де-  
ла, крађе и отимачине”.

64
У великом Приручнику Географије Данијела, прерађеном  

од  Делича, стоји у  V издањ у из 1882 (једнако као и у  прет- 
ходним) ово (79, стр. 226):

“Хрвати сирови народ природе, хвале се као доброћудни  
и радни; у  рату нарочито употребљиви као лака пешадија,



али их бије глас необуздане чежње за пљачком, тако да je те- 
шко нешто сакрити, ‘испред прстију Хрвата’. Један стари гео- 
граф их означава као најбоље војнике које цар има, али су 
при томе веома свирепи и помало животињски”. (Писац ја- 
мачно мисли на Хапела (Хапелиуса) који je живео и то писао 
у XVII веку, као што je напред изнето, јер употребљава до- 
словно неке његове изразе).

65
Белгиски професор Лавлеј, који je осамдесетих година 

прошлог века обаш ао наше земље и дао опширне утиске у 
паришкој Ревији оба Света, личност изразито католичка и у 
политичком погледу, овако упоређује босанску војску са Хр- 
ватима (104, III, стр. 325): “Са војничког гледишта, Босна пру 
жа Аустрији више користи него Тунис Француској или Кипар 
Енглеској, јер она може у те две провинције да подигне пу- 
кове који не би били слабији од злогласних Хрвата са својим 
црвеним кабаницама”.

66
Маџарски историчар Аладар Балоги посвећује једну сво- 

ју књигу држању Хрвата у 30-годишњем рату, издату 1884 
(93), и онда каже на страни 40:

“Ову склоност ка свирепостима мож да Хрвати могу да  
захвале турском суседству: изгледа да су Хрвати много тога 
од  спахија научили”.

Затим говори поводом ношње Хрвата у Тридесетогодиш - 
њем рату (122):

“Хрвати који су били прибројени добровољачким одре- 
дима нису, разуме се, били униформисани. Њ ихова појава je 
пружала тако гротескну слику да су Хрвати Изоланијеви по- 
негде држани за Турке па чак и за Цигане, баш зато што су 
они своју националну и локалну ношњу задржали и у војсци.
Најмилија боја Хрвата беше црвена........... Према опису те но-
шње у Театрум Еуропеум (II, 342) не може се ништа закљу- 
чивати с погледом на униформу Хрвата, јер она само илус- 
трује њихову пљачкашку пож уду”.

67
У III књизи Примера хрватске културе наведено je шта 

су о Хрватима писали Маркс и Енгелс (стр. 80). Но има још  
њихових мишљења подоста, али ja никад иисам могао да сва 
дела њихова за себе узмем у библиотеци. Увек се неко њима 
служи.

А читао сам у “Гласу канадских Срба” број 983 од 13 јула 
1950 како се хрватски “хисторик и проф есор” Фрањо Преве- 
дан у Хрватском Гласу хвалио са мишљењем немачког исто- 
ричара Гферера о Хрватима. Овај je тобож е казао да Хрвати 
надмашују све Балканце и прорекао им “водећу улогу” на 
Балканском полуострву. А онда се одма затим жали Преве- 
дан да су два “дрзовита” новинара, Маркс и Енгелс, прогла- 
сили Хрвате за “смеће западне цивилизације”.
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'• Нисам нашао директно тај цитат, мада нема никаквог раз 
лога то не поверовати проф. Преведну. У III књизи се означу- 
ј'у као “хрватски измет људског рода” итд.

• Сад ћу само да цитирам неке мисли Енгелсове против 
сваке везе Немачке са Аустријом која се ослања на одбрану  
“Хајдука, Хрвата и Влаха”. (П од Хајдуцима je писад јамачно 
мислио на део  Маџарског народа који се тако означава, а под  
Власима на Румуне, ЛМК). У том чланку (125) Енгелс изос. 
каже:

“Зар то не би била баш права несрећа, да Немачка гледа, 
док  још Аустрија постоји, како њено јединство бране Хајду- 
ци, Хрвати и Власи. Шта би било друго јединство Немачке 
док Аустрија живи него јединство Немачке са Хрватима, Вла- 
сима, Маџарима и И талијанима.. . . ”

У другом чланку (126) на страни 400: У Аустрији “остају 
унутрашње земље седишта варварства и феудализма. Наро- 
чито су биле јужнонемачке и јужнословенске унутрашње зе- 
мље у којима се ово варварство концентрисало. . . .  Овде, у  
центрУ Европе, удружили су се варвари свих језика и народа 
под скептром Хабсбуршке к у ћ е .. .  .Једно туде народа, чији 
морал, карактери и установе претстављају најоштрије супро- 
тности, држали су се заједно помоћу своје заједничке од- 
B'pätHOCTH према цивилизацији”.

68
Немачки научник Ин дер Маур, један о д  најбољих позна- 

валаца Југоистока Европе између двају светских ратова, пи- 
сао je 1936 (67):

“Не може се спорити да je у периоди од  636 до  1830, да- 
кле у 12 векова, српска политичка историја достигла била две 
тачКе1, и то. царство Душана Силног и отсек поновног задо- 
бијања слободе устанцима Карађорђа и Милоша Обренови- 
ћа. Хрвати су доживели своју једину највишу тачку негде на 
прекретници миленија. Отада остали су тесно скопчани са у- 
räpcKöM државном историјом и са хапсбуршком породичном  
(династичном) историјом, и важили су као нација у  ствари 
само толико, што je њихово име ширило страх и трепет на 
СвИма ратним поприштима Европе. С ловенци.. .  .нису имали 
уопш те никакву и стор и ју .. . . ”

69
Лука Подује, Далматинац хрватског порекла, каже у јед- 

ној књизи изашлој иза Првог светског рата (82, стр. 53) за  
Хрбате: “Ове слугењаре аустриске политике, као што je то 
њих^в1 обичај”.

Стр. 47: “___ Италијани не познају словенске народе сем
преко ужаса почињених у Италији о д  стране Хрвата, кад ови 
последњи не беху ништа друго него слепа оруђа за туђе ам- 
бициозне циљеве”.

, ч. 70
У својој књизи о Пашићу (77, стр. 177) пише италијан-



ски државник гроф Карло Сфорца како je Фереро упознао  
1902 хрватског политичара Франа Супила, и зачудио се кад 
je овај рекао да je Хрват, јер “у то доба, у северној Италнји, 
називали су ‘Хрватом’ онога коме су хтели да кажу нешто по- 
грдно и непријатно. To je било последица завојевачких по- 
хода Аустрије, која je држала ломбардско-венецијанску об- 
ласт увек помоћу словенских трупа”.

Сфорца 187: Томазео, “који je био велики пријатељ сво- 
je словенске браће у Далмацији писао je (1848) да  Хрвати 
‘из освете постају најамници Аустрије’

71
Гроф Лујо Војновић пише у својој студији о Далмацији 

и Италији (78, стр. 229), како су 1874, приликом отварања 
Загребачког свеучилишта, били присутни ректори универзи- 
тета Болоње и Падове. Они су поздравили ласкавим речима 
народ хрватски и српски. “Они му донесош е заборав на рато- 
ве чија je болна тежина надасве притискала Хрвате”.

О томе има један конкретнији податак у мемоарима Ва- 
трослава Јагића (120). Зоричић му саопштава писмом из За- 
греба 18 октобра 1875 о акту отварања Загребачког свеучи- 
лишта. Италијански претставник, професор из Болоње Пеле- 
ћини узвикнуо je на крају поздравног говора на италијанском 
“Ж ивео Либурнски универзитет” ! (П од Либурнијом се у  ста- 
ро доба  означавала источна обала Јадрана од  Ријеке д о  Ска- 
дра, ЛМК). На ову вест Јагић сам примећује: “То није било  
незнање, већ нарочито одабрани израз да се избегне непопу- 
ларно име “Кроато".

72
У III књизи Примера хрватске тисућлетне културе наве- 

дена су још многа италијанска мишљења и карактеризирада  
Хрвата, чак и из времена II Светског рата кад су Италијани и 
Хрвати били савезници (стр. 46 до 49). Али се то повлачи 
још и данданас. Тако нпр. читам у једном италијанском илу- 
строваном листу фебруара 1956 напад на италијанског мини- 
стра Ш елбу (83), где му се нарочито приговарају полициске 
мере. И дословно тамо стоји: “Италијанска полиција није са* 
стављена о д  Хрвата већ Италијана, који су много осетљивији 
него 1ÄTO се мисли према социјалним и националним пробле- 
мима нашег народног ж ивота----- ”

73

У једној књизи италијанској изашлој за време Другог  
рата, где се велича слога та два народа, италиЈански писац 
Алфредо Скиафини каже на крају предговора (118) да je о  
држању Хрвата “остао траг у  речима Северне Италије”. На- 
жалост, писац не наводи те речи којима се карактеришу још  
и данас Хрвати у том делу Италије, да не би увредио светлог 
савезника.

Међутим, у Гласу канадских Срба, број од  26 новембра 
1953 пише, јамачно из Италије, Миодраг Лучић један чланак



под иасловом “Највјернији савезници Хрватске”, у коме сто- 
ји да и данас у  Северној Италији родитељи плаше децу ре- 
чима: Scappa, viene Croato!, што значи: Бежи, ево Хрват дола- 
зи! И зато читаве иридентистичке организације, полуслужбе- 
не, траже враћање Италији Лулијске Крајине и Далмације из- 
међу осталих и овим аргументом: “Зар да по њима газе они 
са којима нашу децу плашимо”.

74
Један од  главних твораца “НДХ” гроф Галеацо Ћ ано на- 

писао je у свом Дневнику крајем 1940 (119): “Ja сматрам да  
би једна база солидне сагласности између Италије и Југосла- 
вије више вредела него да се споразумевамо са масом нервно 
болесних и неверних као што су Хрвати”.

75
Хрватски писац Јосип Старе, у  званичној публикацији о 

појединим народима Аустро-Угарске (94) пише изос. и ово 
о Хрватима:

“У првој половини XVII века пружила се прилика Аус- 
трији да искористи опробане борбене снаге Хрватске и на 
другим ратиштима. Тако су Хрвати у  30-годишњем рату по- 
стали у  Немачкој страшило, где je њихов необичан наступ 
пружио материјал за чудесне приче. Валенштајн их je први 
употребио”.

76
Ватрослав Јагић пише у својим мемоарима (120, I, стр. 

353) како му се 13 нов. 1877 хвалио у једном писму тајник 
Југ. академије у Загребу Шулек да je васпоставио везу са 
евангеличким парохом у Пирицу (Pyritz), Померн, Пруска, да  
му je послао нешто на дар итд. И, закључује Шулек: “Тако 
сам постигао сврху, неће у Пирицу држати Хрвате за  барба- 
ре”.

77
Крајем прошлог века издао je своје мемоаре хрватски 

књижевник Имбро Ткалац, и у предговору те књиге (срп- 
ском преводу, јер je оригинал немачки, — 75) налазе се ови 
редови, који се односе на средину прошлог века:

“Хрватска и Хрвати немају у  њемачкој књижевности ли-
јепе улоГе........... Али се тим радије истиче, како су Хрвати
служили кући хабсбуршкој v тридесетогодишњем рату и то 
тако, да се збило, те су се Хрвати домогли мржње у  запад- 
њачких народа. Шилер у дјелу Валенштајнов Jlorop намјешта 
једном војнику овај апостраф управљен хрватском војнику: 
“Хрвату, гдје си украо овај ђердан? Ja ћу ти га купити” ! Хр- 
ват одговара: “Ти ћеш ме, стријелче, преварити”, и трубљач 
то потврђује: “Гледајте само, како овај вара оног Хрвата”. 
Лоповштина њемачког стријелца, који могаше бити, што се 
каже, некаква “честита Њемчина” из Чешке, не дјелује, међу- 
тим, на гледаоце, али ријечи: “Ој, Хрвату, гдје украде огр-
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лицу”, изазивају у слушача језовито дрхтање, а то je, нарав- 
но, догађај, који се онда заборављ а............

Кад сам. у младости својој, у четрдесетим годинама, први' 
пут дош ао у Б ерлин.. .  .нашао сам у учењачким и у осталим 
круговима образованога друштва веома пријазан пријем. Али 
ja мислим да je то доброхотно заним ањ е.. .  .долазило најви- 
ше одатле, што сам био дош ао као Хрват и као први хрват; 
ски редовити слушач берлинскога свеучилишта, и према то- 
ме сам био неко етнографско чудовиште, као оно што су сада 
Сингалези или Зулукафери. Нека отмена дама, кад je зачула, 
да сам ja Хрват, хтјела je да ме Раумер њој представи, и није 
се могла снаћи, сјећајући се јамачно поменутога мјеста у Ва- 
ленштајну. Мислила je, да ће ми богзна што угодно рећи, кад 
ме je започела увјеравати, да сам; ja, и не знајући, ипак нека- 
кав Нијемац. Јер млад човјек, Хрват, па да знаде грчки и ла- 
тински, а да уз то говори талијански, француски и њемачки 
језик! Сличне доживљаје нијесам само једанпут, и само у Ње- 
мачкој доживио, него и другим европским земљама. Зато сам 
и толико пута размишљао, зар није могуће као Хрват бити 
на европску цивилизован човјек” . . . .

78
Други скорашњи хрватски писац, проф. Владимир Двор- 

никовић, пише (4, стр. 306): “Хрвати су навукли нерасполо- 
жење великог дела Европе (Изоланијеви “Кроатен”, Тренко- 
ви “Пандури”), борећи се за ћесаре у којекаквим њиховим 
ратовима о наслеђе”. Као елитне трупе аустриске војске, Ли- 
чани и Граничари пробијали су се по свим бојиштима где се
радило о интересима “прејасног хапсбуршког дом а” ......... .У
Срба који су остали ближе средишту старе српске државе за^ 
пажа се аверзија против пандурства туђину. И када су пома- 
гали Аустрију (у турским ратовима) имали су увек у  виду 
своје националне циљеве и своје ослобођењ е”.

79
Ево како се поноси један савремени хрватски писац са 

својим прецима (88) у књизи штампаној за време краткотрај- 
не Бановине хрватске (12):

“Нећемо сами себи кадити, него ћемо отворивши пови- 
јест прочитати, да су наши прадједови смионом, ненадном 
навалом, истрајношћу и храброш ћу, одлучили, извојевали 
побједу у најзнатнијим бојевима гласовитог тридесетогодиш - 
њег рата. Знаменити и слављени војсковође Валенштајн, Тор- 
стенсон, Изолани и др. дивљаху се њиховој необичној храб- 
рости, као и Наполеон. На далеко позната бојишта у сјевер- 
ној Италији, гдје су се кроз стољећа често пута сударали, су- 
кобили различити народи, запамтит ће наше дједове као неу- 
страшиве б о р ц е .. .  .Сиједи аустријски маршал Радецки по- 
вјероваше својим граничарима, већином Личанима, најтеже 
задаће. У њих се највише поуздаваше. А како их je баи Јелат. 
чић, који je и данас љубимац народа хрватскога уопће, а Ли- 
чана напосе, на свом бијелцу водио од успјеха до  успјеха, од
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славе до славе, о томе и данас причају по ЈТици дједови уну- 
цима и причат ће док буде имена нашега. Не ће повијест за- 
боравити јуначких дјела тзв. Вражје дивизије генерала Липо- 
шћака у свјетском рату, у којој бијаху већином наше чете. 
А и Соча he, док јој буду валићи спјешили у море Адријан- 
ско, тихо шапутати томе мору, а оно другима, о  неупореди-
кој смионости и устрајмости хрватских пучких усташ а...........
Таквс врлине истиче с поносом сваки народ у својој повие' 
сти, па ћс то учинити и чине Хрвати, премда су дједови наши 
баш с тих дјела навукли на се мржњу народа њемачкога и та  ̂
лијанскога.

Наше пређе оптужише да су сурово поступали с пучан- 
ством иза бојне линије. На то ћемо подсјетити на ону позна- 
ту реченицу: “Рат се ратом храни”, коју je, кажу, први изре-
као Валенштајн, заповједник царских трупа у тридесетого- 
дишњем рату. . .  .Ако војник бијући се у туђој земљи не до- 
бије хране, он ће je потражити и узети сам. To je разумљиво, 
макап не било похвално. . . . ”

Разуме се: писац не спомиње друга “злодјела” већ бес- 
правну отимачину хране, а то светска публицистика ставља 
тек на последње место међу подвизима Хрвата.

80
Неки Лука Фертилио, разуме се Хрват и усташа, жали се 

сад после Рата у листу свога покрета “Даница” од децембра 
1955 (103) како још увек у свету Хрвате таксирају веома рђа- 
во. Тврди се нпр. —  каже писац —  “да су Хрвати у 30-годи- 
шњем рату и 7-годишњем рату попалили и опљачкали пола 
соедње Европе”. Разуме се да то он не признаје; он то пре-- 
бацује на “балканске номаде”, и све je то само “црна леген- 
да” (противно од Божа Каталинића).

И даље овај Хрват пише:
“Хрватска црна легенда долази до  врхунца у крилатици: 

Хрвати дјецу ј е д у ! . . .  .Изгледа, да je наш дични Аугуст Ше- 
ноа ово припбвиједање о хрватском канибализму био озби- 
љно узео те je сматрао својом родољубном дужности, да од  
те бедастоће обрани часно име свога хрватског народа. Спје- 
вао ie познату пјесму: “Хрвати дјецу једу!”

Било je покушаја, да се сви гријеси и опачине цесаро- 
краљевских армија у талијанским ослободилачким ратовима 
и у првом свјетском рату ставе на рачун Хрвата. Рекорд je 
свакахо поставио балкански номад Петвајда, који je у јесен 
1946. године увјеравао у Минхену америчке часнике, да су 
“специјални хрватски одреди” дјеловали у нацистичким кон- 
центрационим логорима и побили све оно, што je у њима по- 
бијено”. .«г~

Ja то дословце износим да се види како je оваквих миш- 
л>ења о Хрватима било увек, како их има много која су нам 
остала непозната, како je на то одговорио и сам Аугуст Ше- 
ноа. А u i t o  се тиче “балканског номада” Петвајде (и ови из- 
рази су да.ља потврда светле хр?атске расе, о чијој чистоти, 
сам баш поводом ових написа, говорио у својој књизи “Спор
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ни предели Срба и Хрвата” ), то je такође за мене ново, и ja 
га износим да би они који обрађују држање Хрвата у II свет- 
ском рату скренули пажњу и на овај детаљ. Да то може бити, 
истина, ваљда нико живи не сумња ко je пратио држање Хр- 
вата у овом рату.

Интересантно je да су се Хрвати све до  Другог светског 
рата хвалили својим подвизима у прошлости, као што изно- 
се и неки подаци ове и претходних књига. Откад су постали 
савезници Немаца и Италијана, пребацују све то на друге. 
(Сам тако расно чисти писац Фертилио назива у  истом члан- 
ку Немце “наши нацистички савезници”)- Пребацује све то 
највише на Србе, које, разуме се, не признају као Србе и тако 
не именују, већ “као балканске номаде” итсл. Сад, Срби су 
по-чинили и недела за време Првог светског рата, нарочито у  
Србији!! Сви, само не Хрвати.

81
Али се свет не вара. У исто време кад je ово овај чисто- 

крвни Хрват писао, саопштио je водећи хрватски лист Аме- 
рике “Амерички хрватски Гласник” неке вести из Аргентине, 
где су се Хрвати код васпостављања демократије и рушења 
диктатора Перона, опет понели као вазда у историји. Тако 
тај орган Хрватске сељачке странке пише у поменутом члан- 
ку (102) изос. ово:

“Коначно почела су стизати и писма, која су нам гово- 
рила, шта je све учињено, и како je у Аргентини постало од- 
једанпут врло тешко и неугодно звати се Хрватом”...........

“Страшно je констатирати, каже једно такво писмо, да су 
Хрвати након 10 година емиграције у  Аргентини дош ли у  
ситуацију да буду изручени у масама ради своје властите 
глупости и покварености бившег усташког ш ефа”.

“Аргентинска je штампа посветила огромну пажњу уста- 
шама понављајући старе вијести, ако не и приче о томе, како 
Хрвати дјецу једу, ваде очи људима и ките се са њима око  
врата, као дијамантима”.

82
За време Другог светског рата сами Хрвати истичу како 

су били таксирани у Руси ји, где су се борили у формацијама 
Хитлерове Немачке. Професор Виктор Новак, сам Хрват, са- 
општава у својој књизи “Велики злочин” (95): “Сарајевски 
крижар Андрија Андрић пише са Источног фронта: ‘Сами 
бољшевици пригодом повлачења пред нама говоре станов- 
ницима да бјеж е пред “чортовима”. (Чорт значи на руском 
ђаво, ЛМК). Кажу да ми нијесмо уопће људи већ “чортови”, 
а ми искоришћујемо тај надимак, те их немилосрдно униш- 
тавамо; а што остане, то бјежи пред нама као пред правим 
враговима’

83
И у речницима, лексиконима, општим и стручним енци- 

клопедијама остало je трага о томе како су Хрвати таксира-



ни од света.
Браћа Грим у свом епохалном Немачком Речнику у  V 

тому (115) овако објашњавају реч:
“Крабат, Крабате, старија форма за Кроат, која je код  

нижег света још у важности, или чак доминантна. To je 1) Је- 
дно дивље дете , назива се у шали “мали Крабат) слично и 
Пандур), и то како изгледа посвуда (горњонемачки, средње- 
немачки и доњенемачки). Та, Хрвати су у Тридесетогодиш - 
њем рату пролазили кроз целу Немачку, а доцније још даље. 
Чак и дански крабат je још и нешто горе, то je рђав дечко, 
чак као адјектив раван нашем фамоз, а такође и у  фламан- 
ском” (Сад се позива на фламански Идиотикон 116).

Цитира и Песме Биргера (117), где се за дивље дечаке 
каже: K r o a te n  h in t e r  B a e n k e n ,

L a s s t  n a c h  m i t  L a e r m  u n d  S c h w a e n k e n .
A To значи: Ви тамо Хрвати у  последњим клупама, 

Престаните са виком и лудостима.

84
У немачком Брокхаузеновом лексикону, који je иначе 

Хрватима наклоњен, налазе се о њима ове речи: “Хрвати, ју- 
жнословенски народ између Купе Цетине и Врбаса; лака ко- 
њица у аустриским војскама Тридесетогодиш њег рата, озло- 
глашена због  свог дивљаштва; у 18 веку лака пешадија”. То 
je све што се налази о Хрватима као таквим у  тзв. малом 
Брокхаусу, последње претхитлеровско издање (1928, II све- 
ска, стр. 723). Код ниједног другог европејског народа нисам 
у лексиконима могао наићи на сличне карактеристике.

85
У војној енциклопедији немачкој, изашлој мало пред 

први светски рат (111) под речју “Хрвати” стоји ово:
“Хрвати су звати у XVII и XVIII веку врсте трупа аустри- 

ске војске, које су се попуњавале из Хрватске, из Војне Кра- 
јине и делом још из Угарске. Већ за време Тридесетогодиш - 
њег рата било je неколико пукова Хрвата, лака коњица п од  
генералом Изолани, која je задобила нарочито зао глас због  
дрскости, дивљине, тежње за пљачком и осуства дисциплине”.

(Ja мислим да се под Угарском у овом напису разуме 
Славонија која се тада заиста означавала као Угарска, ЛМК).

86
Наведено je у досадашњим књигама Примера хрватске 

тисућлетне културе да су њихови ратни подвизи били често 
предмет приказивања и у “лепој” литератури. Чак и о д  прво- 
разредних светских писаца. Нарочито од  Шилера, једног од  
најбољих песника и драматичара Немачке. Он je то учинио у  
драми “Валенштајн”, за коју je сам Гете казао (97): “Шиле- 
ров Валенштајн je тако велик, да нечег сличног у  тој врсти 
нема”.*)

* Свом дивљењу према Шилеровом “ В аленш тајну” дао j e  Гете иврав* ц у 
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У истом дслу наводи Екерман да je Гете признао да je 
он ту драму још за време стварања дискутовао и прегледао. 
Нарочито je он дао сугестију за проповед капуцина (98). Ге- 
те je свакако знао за недела Хрвата и саучествовао, бар инди- 
ректно, у њиховом жигосању.

Но и на другим местима се Гете изражавао о Хрватима, 
чак о Хрватима његовог доба. Тако пише Дворниковић, сам 
Хрват (4, стр. 330):

“Кроатен, то je било у  Немачкој све д о  наполеоновских 
ратова страшно име (и Гете их иронично помиње заједно са 
Козацима као “ослободиоце” Европе од  Наполеона). Турски 
начин ратовања коме су се научили наши људи бранећи на 
војној граници Хапсбуршку империју, донео им je тај рђав 
глас у Европи”.

87
Познато je да je и велики француски романописац Стен- 

дал (89) писао неповољно о Хрватима. Он je био све до  1814 
у Наполсоновој војсци официр, поеле je неко време живео у 
Милану, био je франдуски консул у Трсту итд., тако да je 
иаше прилике могао добро познавати. Он je Хрватима заме- 
рао шго су као аустриски војници упадали у његов родни 
крај после Наполеоновог слома. Нажалост не знам где je то 
публиковано, у коме од многобројних дела Стендалових (са- 
мих романа има ваљда више од  стотине).

88
Још један велики француски романописац, опет под псе- 

удонимом “Ж орж Санд” (уствари бароница Дидеван - 90) пи- 
сао je о Хрватима у свом роману “Консуело”. То произлази  
из белешке Ж оржа Перо (76) који обилазећи Војну Крајину 
стиже у Чепин (? ) и пише (стр. 19): “Један куриозитет Че- 
пина претставл3а кућа у којој je прошлог века боравио фа- 
мозми старешина Пандура барон Тренк, чије je страшно име 
нодмладио Ж орж Санд, посветивши му један део  свог из- 
ванредпог романа Consuelo”.

89
И велики енглески државник Дизраели, доцнији Ирл Би- 

консфилд (91), који je у својој младости написао читав низ 
романтично-реалистичких романа, позабавио се канда и са 
Хрзатима. То они сами кажу. Тако читам што пише хрватски 
публициста емигрант Стјепан Гажи у канадском “Хрватском 
Гласу” 1957 године (92):

“ . . .  .Хрватска je војничка слава толико позната широм 
свијета, по добр у и по злу, да чак и велики енглески држав- 
ник, Дисраели —  Биконсфилд, у свом младеначком роману

једном напису В. фоп Хумболту писаном у .Тени 26 м а ја  1799. Тамо он каже изос.: 
“ Н ајзад  je  “ В аленш тајн” сложио све гласове кад je , неочекивано, искочио вао је -  
дан чудесап цвет из напред спремљених чашичних листића и сва очекивањ а пре- 
машпо“ . (Прсузсто негде из прсписке Г етса; она се увев објављ ује по адресатима 
и датумим а).
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“Vivian Grey”, спомиње страх пред Хрватима и козацима!

90

Чак и дандањи се појављују литерарна дела која се баве 
са Хрватима, која описују њихов живот и њихово понашање 
у најгорем светлу. Тако je нпр. у  једном немачком провинци- 
ском листу једног баварског града, излазио роман у 90 на- 
ставака подлистка, и то од 2 децембра 1954 до  марта 1955. 
Тај роман носи наслов “Црна Мадона”, и описује углавном 
догађаје из године 1632. Главна личност у роману je неки Хр- 
ват Јирко, кога описују као неку животињу, а скоро нимало 
бољ е не пролазе ни остали Хрвати, који се јављају сваки час 
на сцени (99). Тај роман се појављује свега десет година иза 
онако интимног немачко-хрватског савеза из последњег Свет- 
ског рата.

91
И два хрватска књижевника, највиша из последњег вре- 

мена, алудирали су на хрватску прошлост у својим белетрис- 
тичким радовима и при томе Хрвате приказали нимало ружи- 
часто. Пустимо да они сами говоре.

Велики хрватски песник Владимир Назор спевао je једну 
песму, коју преноси фрагментарно и Вилдер (81, стр. 95), и 
која се овако изражава о прошлости Хрвата:
. . . . И м и  смо варвари,
Што живот свој су себи даровали,
Из мрака џунгле банули смо и ми!

* * *
И сад у  нама куња животиња,
Што прадједовима нашим панџе даде,
И зуб, и рог, за кавге и заваде.
. . .  .Ни голуби, ни јањци. Прича пука,
Легенда та je о нашем звању:
И ми смо руке мастили у к л а њу . . . .
И ми смо знали бол и смрт да д а м о . . . .
Синови дивљег једног мрачног доба,
У себи нетом свладали смо роба;
За дугим срамним служењем и плачем 
Земљу смо и ми стали орат мачем.
А кад нас јачи нису у јад вукли,
Мед собом смо се, ко Кајини, тукли!

92
Други корифеј хрватске књижевности, Мирослав Крле- 

жа, написао je био одма иза Првог светског рата драму “У 
логору”, која je, како износи београдска “Политика” у  броју  
од  1 фебруара 1953, била “забрањена пола сата пред преми- 
јеру, 30 децембра 1920 године, на дан Обзнане”. У њој je ка- 
ко исти лист, очигледно под личним утицајем Крлеже, пише, 
он “описао расположење хрватских војника у Првом свет- 
ском рату у својој ратној прози”. Не располажући са самим 
делом, доносимо овде, без икакве измене или скраћцвања, 
одломак пренет у  реченом броју “Политике” : __
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“Узмак! Увијек само један узмак за другим! Полагано 
тихо бубњање ноћно, перверзно бубњање над једним лого- 
ром који je осуђен на смрт, и не ради друго него се по блат- 
ним цестама вуче са једног стратишта на друго! И то je оно 
грозно, да нама никада неће прочитати последњу смртну осу- 
ду и нас неће згазити ни ноћас барон Фредерико, ни Штафељ- 
баум, него ћемо се тако рањави и блатни вући још дуго дуго, 
и дуго he та кола стењати под нашом биједом: и те наше 
бригаде, и наше дивизије, што носе пред собом вјешала као 
једину заставу! Гдје нисмо клали и убијали, у којој цркви ни- 
смо хранили коње? Ломбардија je остала пуна наших вјеша- 
ла, бечки дрвореди остали су за нама пуни сагњилих трупла: 
бечке барикаде ми смо сравнили са земљом, у Будиму, у  Ара- 
ду, на Кифштајну, на Ш пилбергу, гдје нисмо били крвници, 
тамничари, суци?. . . .

Чујеш ли ове глупе топове како лају? Чујеш ли тај про- 
клети хпватски логор како се вуче од Амстердама и Лицена 
до Аустерлица и Санта Лучије и Кенигреца? И то je оно што 
писам знао до  ноћас, да ту у овим нашим блатним судбинама 
нема доуге: или вјешати или бити објешен! . . . .

Чујеш ли онај глас на колима? То није вук, то je глас хр- 
ватског логора! Тај логор стријељао je по миланским улица- 
ма дјевојке, стражио je код ноћног лонца бечких принцеса, 
вјешго je по Бечу, по Будиму, по Араду, по Мункачу, тај ло- 
гор објесио je ову старицу, а тај логор то смо ми, то сам ja, 
то си ти, то смо ми, јучер, данас, ноћас, сјутра, дуго, дуго, 
као ова стара ту пред нама, тако је висила пред нама четрде-
сетосма! Тко iy je објеси о?----- Генерали фон Кемпен, фон
Дитрих, фон Кригерн или оберст барон Јелачић? He, ja сам 
ју објесио, ja, лично ja, а не фон Ханенкамп или барон Кра- 
ненштег! Једна марћа фунебре, мотив без светиња, логорске 
ватпе и тмина. Вјешала, вјешала. Пасја страва с повинутим 
репом”.

93
Ти хрватски књижевници, мора се признати, стиде се про 

шлости свога народа, и ово износе да га жигошу. Али у исто 
време појављују се у хрватској “лепој” књижевности, и у  зе- 
мљи и у расејању, састави који извиру из њиховог злочинач- 
ког настројења, кога се никад и ни у каквој прилици не могу 
отрести. Један еклатантан пример из саме Југославије, где 
су такве ствари ипак подложне цензури, навешћемо према 
београдској “Политици” од 21 новембра 1952. У рубрици 
“Међу нама” а под насловом “Канибалска лирика” стоји до- 
словно ово:

“Кажу да канибали, људождери, имају своју поезију. Ja 
сам досада у то сумњао. Међутим, не мало сам се збунио, кад 
сам у деветом броју сплитског “Књижевног Јадрана” наишао 
на лирско “сочињеније” далматинске песникиње Станиславе 
Аракић под насловом “За пјесму”. Ево, какав се демонски 
апетит пробудио у тој распеваној жени:

“Када бих цијели свијет
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у дјелове могла расцепсти, 
у тјело му као звијерка загристи, 
и оћутит како сок живота пишти —  
и безброј тијела нових 
хтјела бих угристи.
Ко пијана од  варке ja бих пала 
у крволочној бесвијести.
И пробудила бих се 
од  грозне вике Зала, 
од грозе бих проплакала”.
Д ок чита ове стихове, човека обузима непријатни осећај 

као да га неко гризе, уједа. Каква чудовишна духовна емана- 
ција на нашем дивном, плавом Јадрану у данашње сасвим не- 
кољашко време! ■— П.”

94
Наведено je како су и у Немачкој и у Италији постојале 

разне пословице које се односе на Хрвате.
Понегде су чак и натписи на јавним грађевинама те мисли 

овековечили. Тако нпр. молитва: “Чувај нас, Боже, куге и Хр- 
вата!” Она je доскора постојала на једном познатом јавном 
здањ у Минхена.

Циркулирале су чак и римоване поскочице у Немачкој о 
Хрватима. Нпр. ова:

Und kommen die Kroaten ins Land,
So zittert der Nagel in der Wand.

Српски: И кад, стигну Хрвати у земљу, —  Дрхће ексер у 
зиду.

96
Маџарско-словачки писац Јан Чапловић, правник и тео- 

лог протестантски, навео je у  свом опису Славоније из про- 
шлог века (121) и ову, како он каже, стародревну пословицу: 

Spissa tenet Croatos septem de collibus umbra.
Нажалост сасвим сигурно значење те пословице не могу 

да утврдим, јер не знам о којим се брежуљцима ради. Њен 
буквалан превод би гласио приближно овако: Густа магла 
задржава Хрвате са седам брегова. Из контекста у књизи 
Чапловића изгледа да се тиме алудира на њихову слабу умну 
развијеност.

97
То исто признаје, бар индиректно, за босанско-херцего- 

вачке католике, који су се после Окупације тих двеју покра- 
јина похрватили, познати хрватски историк и заниекач Срба 
Вјекослав Клаић. Баш je у самој години Окупације издао јед- 
ну књигу (писану, свакако, раније) о Босни (127), у којој je 
изос. и ово изнео:

“Будући да су босански католици доселе били већином 
мирни и подносили тешки јарам стрпљиво, то их слабо Тур- 
ци циене, јер их се ни мало не боје, паче их мјестимице и пре-



зиру. Управо с тога разлога чине јим Турци и многа насиља, 
кваре и обезчаш ћују јим жене, знајућ, да им се не ће освети- 
ти” (стр. 99).

На претходној страни се јада да су католици национално 
бесвесни, да се називају Латинима итд. И онда наставља: “Па 
тако није ни чудо, да су неки путници, напосе Хилфердинг 
примјетили, да католици у схваћању и у  душевних својствих 
у обће заостају за православними. Узроци пако су прво сли- 
епа вјера у ауторитет других људи, а друго помањкање чув- 
ства народности”.

***
А они још увек причају и пишу о својој непрекидној 

“тисућлетној култури” коју ниједан народ света није ни до- 
стигао а камоли престигао!!



X I I I .  Д  О  Д  А Ц  И

За време штампања књиге пронађено je још неколико 
података, који нису могли бити унети у одговарајуће одељ- 
ке. Зато се овде саопштавају укупно, а читаоци ће их сами 
временски разврстати.

98
Професор Бечког универзитета Константин Јиречек пи- 

сао je 1902 године у “Споменицима царске Академије наука 
у Бечу” (145) једну студију о Романима у  градовима Далма- 
ције за време Средњег века. Ту стоји изос.:

“О пропасти главног града римске Далмације (Салоне, 
одн. Солина) опширно саопштавају белешке које je Архи- 
ђакон Тома написао у XIII веку, и то ван сваке сумње упо- 
требивши писмене изворе црквене врсте (капут 7 до  11 ње- 
гових Хроника). Тома je описао одбрану људи од  напада 
непријатеља (Хрвата), безнадежност Солинаца, најзад пани- 
ку и бегање без реда становника на лађе у заливу. Неприја- 
тељи су нагрнули у град убијајући и пљачкајући и уништили 
су га огњем, тако да су разрушили И цркве и ‘скупоцене па- 
лате’. “Солињани побегош е на околна острва: Шолту, Брач, 
Хвар итд., и после нападоше с успехом “Словене” на обали, 
али се нису хтели враћати у пуст Солин, већ се населише у 
околну палату Диоклецијана. “То су били зачеци града Спли- 
та. Али су Словени узнемиравали и ново насеље. Солињани 
се обратише царевима у Цариграду за заштиту и потврду 
нових насеобина, што им би и одобрено. Наредба царева 
Словенима прибави становницима Сплита мир.

Сем овог извештаја, који звучи сасвим веродостојно, 
имамо још и предају локалних приповедања код Константи- 
на Порфирогенита (око 948). Авари и С ловени .. .преобуче- 
ни у одећу Римљана палих на Дунаву, са њиховим оружјем, 
и вијајући њихове запаљене заставе, преварише једне Велике 
суботе римску посаду у граду Клису и становнике града Са- 
лоне, који je био упола величине Цариграда, на што заузеш е 
капије и становнике поклаше (Бонска едиција Константина 
3, 127, 143). Они тада освојише насеља Римљана у долинама 
и брдима и населише се по целој Далмацији; остатак Рим- 
љана спасио се у градовима на мору”.

После су поморска сила Византа и подмићивање старе- 
шина “словенских” били довољни да очувају мир.

99
Познати немачки историчар Цанкајзен у својој мону- 

менталној Историји Османског царства (146) пише:
“Бар један део ових Хрвата послуша захтев цара, про- 

дре без сметња у Далмацију, уби, растера и подложи себи у  
уништавајућем рату који je трајао више година домаће Аа-
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варе и начини се господаром земље, али, изгледа, под суве- 
ренством цара Византије.”

100
Велики немачки историк Енгелс пише у својој познатој 

Историји Дубровника (147):
“Омишани су гусари (око г. 1237) били принуђени, прет- 

њама и војном снагом, да поштују дубровачку пловидбу.”
101

Познати дубровачки писац Валтазар Богишић саопштава 
у једној студији о словенским називима на Јадрану (128, стр. 
12):

“У ХИ веку развило се гусарство око Омиша и Пољица, 
недалеко о д  града Сплита. Оно je било тако силно, да je 1274 
напуљски краљ Карло ступио у  савез са далматинским градо- 
вима Сплитом и Шибеником да би омишке разбојнике са- 
владали; и тек су их Млечани, чије су лађе непрестано напа- 
дали, принудили дугом војном и регуларном опсадом да се 
кане тога заната, крајем XIII века”.

102
Енгелс пише даље у својој Историји Дубровника (147) 

за догађаје из год. 1327:
“Ђорђе, Младенов брат, и други хрватски и поморски 

грофови, обновише разбојништва на мору и суву. Чак je о- 
пат Бенедиктинаца у Локруму био усред острва ухваћен од  
овог олоша и одведен.”

Тако карактерише Енгелс хрватске “грофове”: олош  
(G e s in d e l) .

103
Дубровчани су писали 1415 године босанском краљу 

Твртку II  и правдали свој поступак што су његовим против- 
ницима дали уточиште у граду. Твртку су писали српски, ћи- 
рилицом, и изос. рекли (129): “И бољ е je да су овамо утје- 
цали нег на Угре или у Хрвате, или другоиде, од куде би се 
мучно главе и имање вратило”.

Ето, како су о Хрватима и Хрватској имали мишљење Д у  
бровчани с почетка XV века. Они претпостављају, свакако, 
да исто мишљење дели и босански краљ, зато се тиме и прав-
Дају.

104
Кад су, после битке код Мохача, Турци 1529 кренули ка 

Бечу, многи им се хришћани приклонише. Према саопштењу 
немачког историчара прве половине прошлог века Јохана 
Фогта, рекорд je носио загребачки бискуп Тома Ердеди, за  
кога Фогт каже да je ‘‘служио султану као калауз све до  зи -  
дина Беча”. (137).

На страни 71 наводи Фогт текст писма бискупа фон Ти- 
ница Кацијанеру, у којему овај упозорава да je “загребачки
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бискуп два пута тражио помоћ из Турске, која му je била 
ускраћена. Сад понова шаље два улака паши и султану, тра- 
жећи п о м о ћ . . . . ”

На стр. 75 саопштава се Кацијанеру да бискупу требају  
новци да плаћа своју најамничку војску која без пара неће 
да војује-----

На стр. 77 стоји да се и гроф Никола Зрињски налази
тајно у савезу са Турцима-----

227: Банови хрватски купе војску, али војска хоће паре. 
Ови немају. “Услед те оскудице, њихове трупе беж е свако- 
дневно у  гомилама (дезертирају) и стављају се у  службу” 
(противника).

105

Хрватски књижевник Стјепан Бановић саопштио je  у 
једноЈ едицији загребачке Академије наука, 1928 године, сво- 
jy велику студију, п од  насловом “Машта према истини у  на- 
шим народним пЈесмама” (130). Ту доказује да  су се веома 
многе грозоте које народна песма описује стварно дешава- 
ле, или потпуно исте или сасвим сличне, и то у  хрватском 
“повјесном и етничком предјелу”. Он сваку паралелу пот* 
крепљује одговарајућом литературом, што ћемо и ми чини- 
ти.

Стр. 202: “Врло често налазимо у  нашим народним пјес* 
мама, како некога вежу коњима за репове. Д а je и тога било, 
свједочи нам нпр. такво дивљаштво у  Задру г. 1384, када су 
неке присташе Твртка, краља босанскога, привезали коњи- 
ма за репове, па их голе голцате повлачили по градским у-
лицама, прије него им одсјекош е главе___ Онда писац наво-
ди још много сличних случајева, где су појединци “по оби- 
чају краљевине и на основу законите одсуде великаша свеза- 
ни били коњима за репове” и позива се на Шишића (133). А- 
ли се све то збило по наређењу краља Жигмунда, па зато  
овде не преносимо.

Иста страна: “Једно од  најгрознијих дивљаштва у нашим 
народним пјесмама je оно, кад непријатеља натакну на ко- 
лац па га п е к у . . .  .Сличан нам догађај наводи Лопашић на 
страни 179 поменуте књиге, гдје вели да су Сењани натакли 
на колац два турска мартолоза, што их заробиш е у  боју код  
Перушића, па их испекоше на р а ж њ у . . . . ”

Стр. 201: “Да и натицање на колац није само претјерано
просто плашило, видимо нпр.........(говори о Турцима), а и
хрватски сабор je 1585. одредио, да се има сваки Влах, које- 
га ухвате на четовању, одмах набити на колац. (132).

На стр. 200 поменуте студије говори Стјепан Бановић 
посебно о “Натицању глава” (тако гласи наслов одељка) и 
пише дословно:

“Да кићење кула непријатељским главама није само пра- 
зна слика наше народне пјесме, свједочи нам Валвазор у спо- 
менутој књизи (131), који пише како су Се г. 1649 војиици 
вратили у Карловац окићени турским главама, што их одсје- 
коше у боју код раковачке дркве. Главу гласовитог јунака



дели-паше Бадањковића, заповједника Крупе, носили су на 
копљу, па онда главе натакоше на коце по бедемима града 
Карловца. Ради тога окитише пашин турбан перјем копуно- 
вим и пурановима” ___

Стр. 225: “Кад су Французи 1744 преотели Аустријанци- 
ма град Вејсенбург, те заробили и неколико Тренкових пан- 
дура, одведоше их у Штрасбург, гдје су их показивали за 
новце као какву звјерад— ”

106
Из маџарских тадашњих новина пренео je похрваћени 

Војвођанин и србождер Васо Богданов, професор Свеучили- 
шта у Загребу (за нову историју) извештај “о деветој сјед- 
ници хрватског четрдесетосмашког сабора” (134, 135). На тој 
сједниди, “други говорник, Кукуљевић, поставио je ове за- 
хтјеве:

3) Емисари да се упуте у Италију војсци, који ће онђе 
навести граничаре да се смјеста кући поврате, а све оне који 
би то спречавали, као такођер и све туђинске официре у 
граничарским пуковнијама, да побију.

5) Нека оду емисари у Босну, који ће позвати овамо што 
више мухамеданада и славенске браће, и нека им кажу: сло- 
бодно je убијати, палити и пљачкати, и пошто заједно са Хр- 
ватима буду побили све Мађаре, они ће бити ослобођени ис- 
под турског јарма”. ’

“Свих седам тачака je прихваћено”.
Васо Богданов даје упоредо и текст саопштен са те сед- 

нице у мемоарима дарског генерала Нојштетера “који су све 
досад престављали наше најпотпуније свједочанство о деве- 
тој саборској сједници. Ево како су код њега приказани ис- 
ти догађаји (136):

. .  .Други говорник предложи сабору седам главних то- 
чака:

3) Послати изасланике у Италију да опозову граничар- 
ске батаљоне. Официре и војнике који се буду опирали тре- 
ба убити бодежом.

5) Послати изасланике у Босну да побуне кршћане и да 
их позову да се сједине са Хрватима, и да им обећају да ће 
их пустити слободно пошто побију све Маџаре, и да ће им 
се допустити да пале, пустоше и плијене”.

Да ли je икад у историји један државни сабор доносио 
овакве одлуке, нека читаоци сами себи одговоре.

107
Кад je дошло до аустриске окупације Босне и Херцего- 

вине, католичко становништво и у самој земљи и у околним 
хрватским крајевима очекивало је са сигуроншћу истребље- 
ње Муслимана. О томе саопштавају најозбиљнији писци раз- 
них народности.

Тако маџарски политичар и администратор Јанош пл. 
Ашбот, присан пријатељ и сарадник Калаја, писао je 1888 
(138):
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“Нарочито католичко становништво није престајало да  
гледа преко границе . . . У свом простом појимању, оно није 
друкчије ток догађаја замишљало него да ће после уласка на- 
ших трупа мухамедански елеменат бити без околишења ис- 
требљен, да ће цела земља бити подељена кршћанима и по- 
стати католичка”.

Неколико година раније писао je један о д  уредника во- 
дећег немачког часописа “Иностранство” (139):

“Католичко становништво БиХ надахњује само настоја- 
ње да што лакше дође д о  добара својих мухамеданских са- 
становника и господара, при чему им Аустрија има да по- 
могне”.

Аустриски етнограф Фр. С. Карус, рођен у  Сл. Пожези, 
писао je у истом часопису 1888 (140): “Францисканци (Босне 
и Херцеговине) не могу нама (Аустријанцима) да опросте 
што нисмо реалисали њихов сан о истребљењу Мухамедана- 
ца”. |

Но Хрвати нису имали само намеру да босанско-херцего- 
вачке муслимане истребе, већ су били и “предузели мере” у  
том правцу. Једино се може захвалити Пешти и Бечу да то 
није спроведено. To je саопштио биограф министра спољ- 
них послова Аустро-Угарске за време Окупације, грофа Ан- 
дријаша, Вертхајмер (141). Он каже да je командант окупаци- 
оних трупа, Хрват, барон Јосип Филиповић био преузео Rie
pe за  “искорењење Муслимана”. Овај податак je саопштио 
сам Д-р. Фердо Шишић, највећи хрватски историк (не као 
свој, већ Вертхајмеров податак, 142).

Као што се види: једно те исто су Хрвати смерали у  Бо* 
сни и 1848 и 1878, кадгод им je прилика за то изгледала по- 
вољна.
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Енглеска списатељка Мис Едит Дарам, која je више го- 
дина провела на Балкану и која ужасно мрзи Србе, посетила 
je мало пред тим Загреб и о томе записала (143, стр. 59): 

“Тих дана je спајање Хрватске и Србије било само тако 
могуће ако Хрватска прогута Србију. Не много иза мога бо- 
равка у Загребу дође до  изгреда, при којима су Срби тога  
града били нападнути и опљачкани”.
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НЕКИ ГЛАСОВИ О РАНИЈИМ СВЕСКАМА ИСТЕ ЗБИРКЕ

И хрватска и српска емигрантска штампа je реагирала на 
раније књиге ове исте збирке. Хрватска штампа je покушала 
да све злочине Хрвата пребаци на Србе, као што им и доли- 
кује. Српска je оценила ствар као што треба.

Овде je немогуће пренети све што je писано о тој збирци, 
али сматрамо корисним навести бар неколико мишљења. У 
првом реду најкомпетентније мишљење Адама Прибићевића. 
Он je два пута о томе писао, иако други пут посредно. Први 
пут у “Гласу канадских Срба" 25 септембра 1952, пошто je 
био објављен само један мали део доцније I књиге. Тамо сто- 
ји:

“ХРВ. ГЛАС” И ПОКОЉ У МАГДЕБУРГУ

“Ми смо јасно рекли зашто смо донели извадак из хро- 
нике савременика о ужасима који су хрватски војници извр- 
шили после заузећа Магдебурга у Тридесетогодишњем Ра- 
ту, у Немачкој. А да су били само хрватски не потврђује само 
сведочанство савременика, већ и поклици њихови против 
шизматика, јер Срби не би употребљавали тај презрив назив, 
који су и њима добацивали затуцани католици онда, као што 
су и 1941— 45 и како чине данас.

“Хрв. Глас” руга се како ми, бајаги, сажаљевамо ондаш- 
ње Немце. И то je истина, јер ми сажаљевамо све невине жрт- 
ве верских или политичких манијака, од  оних 11.000 Либија- 
ца, којима je египатски фараон Рамсес Тринаести, кад их je 
заробио, одсекао обе руке, и деце коју je поклао Ирод, па 
кроз целу историју, до  данашњега дана.

Но нама није била то сврха, већ друго. И то понављамо. 
Хрватске сепаратисте браниле су и бране усташка злочинства 
неправдама које су Срби учинили Хрватима од  1918 год. Али, 
зашто хрватски војници починише страхоте сто ш ездесет го- 
дина пре постанка Србије, страхоте које су на влас сличне 
усташкима, и ако их усташке још надмашују? А ваљда неће 
“Хрв. Глас” рећи да су протестанти немачки нешто скривили 
Хрватима или можда град Магдебург? Па и да су, зар се чине 
зато онакве страхоте?

За Тридесетогодиш њег Рата био je крив верски фанати- 
зам хрватских гомила. 1941—5 он je појачан националним 
фанатизмом. З бог тога су усташка злочинства надмашила о- 
на у Магдебургу. Треба хрватске гомиле лечити о д  верског и 
националног фанатизма. Ако то неће на хрватско ј страни ни- 
ко да чини, у толико горе за Хрвате. Ми своју дужност чини- 
мо, упозоравајући хрватске патриоте на прву њихову дуж- 
ност. И чинићемо то и даље.

А онда ово. Хрватске сепаратисте блате Србе кроз целу 
историју. Не престану ли, и Срби имају муниције и то ори- 
гиналне, нефалсификоване, да врате.”



Други пут je пок. Адам Прибићевић у истом листу, број 
од  12 августа 1954, објавио овај чланак:

“ОПОМЕНА ХРВАТСКОЈ РИМОКАТОЛИЧКОЈ ЦРКВИ
Кад су хрватске шовинисте блатиле српски народ да му 

je урођен криминални дух, ми смо их потсетили нека не иза- 
зивају Срба, јер je њихова прошлост, као и сваког западног 
народа, пунија криминала, па ће Срби, у самоодбрани, чепр- 
кати по њој. Они нису примили савета и дочекали су да им 
д-р. Костић објави Магдебуршку кронику. Ови професио- 
нални клеветници надали су тада дреку да их Срби клевећу 
у свету.

Како смо читали, хрватско свештенство, на челу са над- 
бискупом Шарићем, песником химне Павелићу, предало je 
неки меморандум претс. Ајзенхауеру, уперен и против срп- 
ске Православне цркве и српског народа.

Ми их упозоравамо да Срби неће ни овај пут ћутати, но 
ће објавити сва злочинства хрватске католичке цркве према 
српској цркви, од  крсташких ратова мађарско-хрватских кра- 
љева у Средњем Веку, па преко вађења из гробова и спаљи- 
вања лешина српских у почетку 15 века у  Славонији, убија- 
ња српских епископа у 17 в., насилног унијаћења и римо-ка- 
толичења Срба у  17 и 18 в., забране православне вере, до  кра- 
ја 18 в., слања на галије српских калуђера у  18 в., везање срп- 
ских свештеника за јасле, убијања у затворима и батинања 
у 18 веку па д о  клања и насилног римокатоличења Срба 1941 
до  1945.

Они сами најбоље знаду колико су им црне душ е данас 
и какве су тек морале изгледати у минулим вековима. Нека 
после не јецају, да их Срби клевећу по свету”.

А у броју од  13 августа истог листа писао je неки г. са 
иницијалима M. Ј. повећи приказ прве књиге, из кога прено- 
симо само ове делове:

“Пре неки дан, изашла je, у издању Српске Народне Од- 
бране у Америци, под овим насловом књига г. Дра Лаза Ко> 
стића, проф. Универзитета.

Цела књига од  60 страница, већег формата и савршеног 
слога, садржи веран превод описа, који су дали европски на- 
учници, песници, савременици свештеници и очевидци, о Хр- 
ватима, њиховим подвизима и њиховој “вековној културн” 
с којом су се пре нас срели протестантски народи, нарочито 
Чеси, Немци и Швеђани.

Ради се о документима из тридесетогодишњег рата, о- 
кончаног Весфалским миром 1648 године, када су Хрвати би- 
ли укључени у католичку војску Папе и бечког цара Ферди- 
нанда, противу протестантске половине Европе............

Минхенски музеј и изнад одељења о верском рату имао 
je, и још ваљда има, ако нису бомбардери нешто изменили, 
напис: “Сачувај нас Господе, колере, куге и Хрвата”.

Ja сам, ето испод таквог написа, некада црвенио за своју 
грешну браћу и по крви и по језику............



Ко жели да тражи разлога оваквој крвожедности људ- 
ских звери, за које ето примају одговорност и Црква и пар- 
тија, на срамоту недужних сународника, мора доћи д о  Кости- 
ћеве књиге, и из ње видети како су с вековном културом H a 
rne браће стајале ствари тада, пре пуна три века. И тамо ће 
наћи приказа претеча најсрамнијих силовања и жена и деце, 
животињских пљачкања и паљевина, свих чуда, срамота и 
злочина, која су на наш народ свалили хрватски погромлије 
и њихова зверска мржња.

Ни тада, као ни доцније с нама, нису имали милосрђа пре 
ма слабом, милости према побеђеном, обзира према породи- 
ди и моралу, обавеза према Богу и ближњем, поштовања пре 
ма светим храмовима, ништа — ништа од свега, што човека 
уздиж е изнад дивље џунгле и зверске ћуди.

Простор не да, да  се срамоте цитирају, али кад су их из- 
ложили други а не Срби, треба их знати и памтити, не ради 
освете, већ ради законске примене, како се не би исти вампи- 
ри и исте методе, по трећи пут сручиле на невине жртве и не- 
заштићене покрајине.

Свако, коме je стало д о  историјске истине, треба да књи- 
гу потражи преко издавача или повереника, јер ће, с њом у 
глави, знати све, што ми нисмо ни знали, ни веровали, ни слу- 
тили, пре него смо сами доживели”.

П оводом издања III књиге “Примера хиљадгуодишње 
културе Хрвата” објавила je “Српска Борба” из Чикага оп- 
ширан приказ 27 септембра 1956 из пера свога члана Редак- 
ције г. M. M. М. Тамо стоји изос.:

“___ Г. Костић je ставио себи у задатак да упозна Србе
са оном страном хрватске културе о којој су дали суд стран- 
ци а не Срби. Отуда, више но и у једном од  својих ранијих 
дела, у којима je искрено и предано бранио српски образ, 
српске светиње и српске земље, г. Костић се у овоме делу ис- 
кључиво ограничио на цитирање текстова из књига страних
писаца о Хрватима...........

А кад човек то чита, просто не може да се отме утиску 
да пред собом види живе љ удож дере из наказне Павелићеве 
“НДХ” ............

Камо лепа срећа да je г. Костић издао ову своју књигу 
још пре рата. Колико би тиме штетних и несавесних илузија, 
глупих неистина и улепшавања о Хрватима било на време у- 
клоњено. Познавали бисмо их бољ е и тачније, па не бисмо 
морали на својој кожи да осетимо оно што су пре нас осе-
тили други народи............

Књига je чисто и на доброј хартији отштампана. Језик  
. .  .беспрекоран. Стил лак, течан, јасан. Општи утисак тежак. 
Човек се од  прве до  последње стране згража пред бестијал- 
ним злочинима нељуди. To je књига коју свака српска кућа 
треба да има. Она je најефикаснија муниција против оних ко- 
ји се ничега не стиде........... ”
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ОД ИСТОГ ПИСЦА

А) ИЗМЕЂУ РАТОВА, У ЈУГОСЛАВИЈИ.

Поред двадесетак мањих или спореднијих књига и неколико стотина правних и 
стручних расправа, изашле су и ове велике књ иге, у ствари университетски 
уџбеници, сви у издању Геце Кона, Београд:

1 ) АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, I  књ . УстроЈство 
управе, 1933, око 420  страна велике осмине.

2 )  Исто, I I  кн>. Делатност управе, 1936, стр. око 400.

3 )  Исто, Ш књига, Надзиравањ е улраве, 1939, стр. око 400.

4 )  КОМЕНТАР УСТАВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (ЈУГОСЛАВЕНСКО УСТАВНО 
ПРАВО), 1934, око 320 страна.

5 )  ТЕОРИСКА СТАТИСТИКА, 1937, око 320 страна.

Б ) ПОСЛЕ РАТА, У ЕМИГРАЦИЈИ.

Поред више стотина политичких, стручних и пригодних чланака у емигрант- 
ској штампи изаш ле су још и ове посебне публикације:

1 )  ИЗ ЊЕГОШЕВИХ ДЕЛА. АНАЛИЗЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ. (Поводом Стогоди- 
ш њице песниковв' см рти). Чикаго 1952. Издање Паландачића. Стр. 220.

2 )  ПРАВНИ ИНСТИТУТИ У ЊЕГОШЕВИМ ПЕСМАМА. Издање библиотене “ СРП- 
СКА МИСАО", Мелбурн, А устралија. 1958. Стр. 160.

3 )  ПРИМЕРИ ХИЉАДУГОДИШЊЕ КУЛТУРЕ XPBATA. I  нн». Подвизи Хрвата у 
Х У Ц  веку. (Тридесетогодишњи р ат). Чикаго 1953. Издање СНО у Америци. 
Стр. 61.

4 )  Исто. I I  књ ига. Подвизи Хрвата у XVIII веку (Ш лески ратови и Седмогодишњи 
р а т ) . Чикаго 1955. Издање СНО у Америци. Стр. 45.

5 )  Исто. Трећа књ ига. Подвизи Хрвата у XIX веку (Ч етрдесетосм а). Хамилтон
1956. Издање СНО у Канади. Стр. 104.

6 )  Исто. I V  књ ига. Подвизи Хрвата кроз векове. Хамилтон 1958. Издањ а СНО у
Канади. Стр. 88.

7 )  ЧИЈА JE БОСНА. Мишљења страних научника и политичара о етничкој при- 
падности Босне и Херцеговине. Торонто 1955. Издање часописа “ Братство” . 
Стр. 88.

8 )  СПОРНИ ПРЕДЕЛИ СРБА И XPBATA. Чикаго 1957. Издање Америчког инсти- 
тута за  балканска питања. Стр. 520.

9 )  СРБИЈА ИЛИ ЈУГОСЛАВИЈА. Политичка студија. Кн>. | .  Хамилтон 1957. Стр. 
160. (Приватно издањ е).

1 0 ) Исто, I I  књига, у штампи, Хамилтон 1958, око 200  страна.

11) КОЈИ СУ ГЛАВНИ И ОСНОВНИ СРПСКИ ЗЛОТВОРИ? Српскохрватски односи 
лоследњих година, свеска Ј. Издан.е СНО у Канади 1953. Торонто. (Библиотека 
“ Српска нњ ига” ) .  Стр. 71.

1 2 ) МЕГАЛОМАНИЈА ЈЕДНОГ МАЛОГ И НЕСКРУПУЛОЗНОГ НАРОДА. Српско—  
хрватски односи последњих година, св. Ц . Издање СНО у Канади, Хамилтон 
1955. (Библиотека “ Српска књ ига” )- Стр. 87.
(О ве обе последње књиге изашле су под псеудонимом Д-р. Л. П. Поповић).

—88 ■—


