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БУЊЕВАЧКО ПИТАЊЕ У СВЕТЛУ 
САВРЕМЕНИХ СХВАТАЊА НАЦИЈЕ1

Сажетак: У раду се анализира теоријски оквир расправе о националном идентите-
ту бачких Буњеваца. На основу увида у главне правце савремених студија нација и 
национализма, и концептуалне анализе оних научних радова који проблематизују 
отварање ʼбуњевачког питањаʼ после распада социјалистичке Југославије, ми за-
кључујемо: а) да стандардни аргументи свих страна претпостављају да модерне 
нације имају препознатљиве корене дубоко у прошлости; б) да ʼбуњевачко питањеʼ 
показује супротно, да нема неких објективних или ʼнаучнихʼ критеријума за одре-
ђивање националног идентитета, нарочито ако постоје алтернативни наративи 
о њему; и в) да је буњевачко, као и свако друго национално, питање у основи поли-
тичко питање о колективној стратегији опстанка заједнице у датим историј-
ским околностима. 

Кључне речи: Буњевци, нација, национални идентитет, модернизам, примордија-
лизам

УВОД

Овај рад је замишљен као покушај да се питање о националном идентитету 
бачких Буњеваца размотри у контексту савремених расправа о природи 
нације и национализма. Hаш циљ није откривање неке нове историјске 

чињенице, или тумачења прошлости које ће послужити као одговор на „буње-
вачко питање”, већ да на видело изнесемо теоријске претпоставке о томе шта су 
уопште нације на којима почивају истраживачки захвати у овом истраживачком 
пољу после распада социјалистичке Југославије. Тада је, после четрдесетогодишње 
хибернације, у којој је државна политика била да су Буњевци Хрвати, изнова отво-
рено питање о њиховом националном идентитету. Зато ћемо анализирати научне 

1 Овај рад је написан у оквиру научноистраживачког пројекта „Историја бачких Буњеваца – дру-
штвени и културолошки аспектиˮ, финансираног од стране Покрајинског секретаријата за високо 
образовање и научноистраживачку делатност Аутономне Покрајине Војводине, на основу пријаве 
на Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката наци-
оналних мањина – националних заједница у АПВ у 2021. години, број 142–451–2164/2021–01. 
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радове који свој одговор на то историјско питање поткрепљују одговором на ме-
тодолошко питање – како је и зашто буњевачко питање поново отворено? 

Више је разлога за писање текста са оваквoм проблемскoм поставком. Нарав-
но, из угла буњевачке заједнице, реч је о основном – идентитетском – питању. 
Шире гледајући, то питање заслужује скрупулозну концептуалну обраду и зато 
што поседује међународну политичку димензију, на шта нас нас подсећа ди-
пломатско негодовање Републике Хрватске поводом прошлогодишњег увођења 
буњевачког језика у службену употребу у Суботици.2 Међутим, теоријска моти-
вација за постављање питања о карактеру буњевачког питања долази из једног 
другог извора. 

Наиме, од тренутка када је 1945. године буњевачко питање политичком одлу-
ком затворено, па до 1991. године, када су Буњевци стекли право да се званично 
изјашњавају под својим етничким именом, а не нужно као Хрвати, у савременој 
друштвеној теорији се развило читаво интердисциплинарно поље студија наци-
је и национализма, које није постојало у ранијој расправи о буњевачком питању. 
Један од најважнијих резултата тог развоја је разорна критика националистичког 
поимања нације као приморадијалног историјског енититета, који је дата чињени-
ца и постоји „одувек”, или макар сеже дубоко у прошлост. А управо на тим прет-
поставкама и данас почива главнина расправе о буњевачком питању, током које 
се наводе и оспоравају различити историјски и етнолошки аргументи у прилог 
тврдњама да су Буњевци: Хрвати; покатоличени Срби; или, заправо, посебна на-
ционална заједница. 

Ти ставови претендују да научно покажу политички неконтаминирану, извор-
ну и једину праву историјску истину о буњевачком колективном идентитету. Ако 
се решење буњевачког питања у СФРЈ разуме као „природно”, што значи као на-
учно а не политички одлучено, његово поновно отварање може се разумети једи-
но као политички утицај на историјску науку. То је прохрватска позиција, да иза 
отварања буњевачког питања стоји великосрпска политика – а не, рецимо, чиње-
ница да буњевачка заједница јесте подељена. С друге стране, ако сматрамо да је Бу-
њевцима – без ваљаних научних доказа – хрватски идентитет наметнут, онда ћемо 
у покретању расправе о буњевачком питању препознати прилику да историјска 
наука задре дубоко у прошлост, да испод површине политичких манипулација и 
контигенција утврди истину о томе ко су заправо Буњевци. 

Разматрајући кључна места у модернистичкој критици примордијализма, ми 
ћемо аргументовати да је проблем с теоријском сценом буњевачког питања то 
што национални идентитети и нису друго до историјски производ „појединач-
них избора, тактичких одлука, структуре политичких прилика [...] чије границе се 
континуирано преговарају и редефинишу у свакој генерацији, како група реагује 

2 Banjac, D. (9. 5. 2021) „Bunjevački jezik – burna reagovanja vojvođanskih Hrvata i Zagrebaˮ, Balkans.
Aljazeera.net, приступљено 22. 5. 2022, https://balkans.aljazeera.net/opinions/2021/5/9/hej-bunjevci-na-
-sjeveru-backe 
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на мењајуће околности”.3 Свако, па и буњевачко, национално питање је егзистен-
цијално-политичко, због чега националистички дискурси нужно поседују прак-
тични, или перформативни смисао: они се обистињују учествујући у изградњи 
друштвене стварности нације коју описују, под условом да довољан број људи 
прихвати дату идентитетску конструкцију као примерен колективни одговор на 
изазове опстанка у конкретним историјским условима. С тим у виду, закључујемо 
да се одговор на буњевачко питање пре крије у будућим пописима становиштва 
него у истраживањима прошлости. 

1. ПРЕГЛЕД САВРЕМЕНИХ ТЕОРИЈА НАЦИЈЕ 

Не тако давно, у годинама после завршетка Хладног рата, већина истакнутих 
теоретичара друштва је веровала да је историјско време националних држава и 
идеологија истекло. Фукојама је прогласио „крај историје” и тријумф либералног 
капитализма4; Бек и Гиденс су указивали на растакање традиционалних институ-
ција и растући значај транснационалних актера, попут корпорација и невладиних 
организација5; а Хабермас је аргументовао да је модерни пројекат коначно збацио 
политичку кошуљицу националних држава и пројеката, наводећи као разлоге: 
глобализацију тржишне економије, убрзан развој комуникационих и саобраћај-
них технологија, миграције, интернационализацију историјске науке, те раздваја-
ње културних идентитета од државних институција.6 Данас, после кризе еврозоне, 
Брегзита, Трампа, пандемије коронавируса, и почетка рата у Украјини – очигледно 
је да није питање да ли ће националне државе и идеологије преживети глобализа-
цију, већ зашто су још и ојачале. 

Пандемија је показала да најшири слојеви становништва немају коме другом 
да се обрате за хитно потребну помоћ у околностима опште друштвене кризе него 
својим националним државама.7 Укључујући и чланице Европске уније, државе су 
се спонтано окренуле интересима својих грађана: нпр. приликом борбе за зали-
хе вакцина, што је феномен означен као „вакцинални национализам”.8 Евидентна 
је, такође, моћ националних покрета да афирмишу или негирају постојање неке 
државе – од бивше Југославије до Украјине. Стога, иако све те чињенице не дока-
зују теоријску утемељености примордијализма, оне указују да је реч о политички 

3 Özkırımlı, U. (2010) Theories of Nationalism – A Critical Introduction 2nd ed. Basingstoke: Hampshire 
England; New York: Palgrave Macmillan, p. 61.
4 Fukojama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek, Podgorica: CID.
5 Beck, U., Giddens, A. and Lash, S. (1994) Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the 
Modern Social Order, Standford: Stanford University Press.
6 Habermas, J. (2001) The Postnational Constellation, Cambridge: Polity Press.
7 Šumonja, M. (2021) Neoliberalism is not dead – On political implications of Covid-19, Capital & Class 45, 
London: Conference of Socialist Economists, pp. 215–227.
8 Zhou, R. Y. (2022) Vaccine nationalism: contested relationships between COVID-19 and globalization, 
Globalizations Vol. 19, pp. 450–465.
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потентном схватању нације, које деле сами националисти, већина историчара и – 
што је наважније – обичних људи.9 

Основа поставка примордијализма је да нације постоје „од памтивека”: да се, 
стога, њихово трајање може пратити вековима уназад, кроз структурно сличне 
приче о „златним временима”, периодима опадања и искушења, и приче о нацио-
налним херојима који буде успавану снагу националне обнове. У овом погледу на 
свет, нације су напросто основна, несводива и природно дата чињеница људског 
живота и историје. Човечанство је природно подељено у препознатљиво различи-
те нације; припадници одређене нације су повезани исконским и необјашњивим 
везама, те само у тој припадности могу појединачно да се остваре; због свега тогa, 
нација је једини извор политичке моћи и легитимитета.10 У теоријски рафинира-
нијем облику, примордијализам се јавља и као перенијализам, што је становиште 
да су нације кључна историјска, а не природна чињеница људског живота. Оне 
сежу дубоко у прошлост, макар у средњи век, како то сматра Адријан Хејстингс 
[Adrian Hastings], један од водећих савремених теоретичара ове оријентације.11 
Према његовом мишљењу, најважији извор модерне националне свести на чита-
вом Западу је Библија, зато што Израел представља „развијен модел тога шта зна-
чи бити нација – јединство људи, језика, религије, територије и власти.”12 Прве на-
ције су настале организовањем једне или више етничких заједница, што су групе 
људи са заједничким културним идентитетом и језиком – око колективног захтева 
за политичком аутономијом. Kључан je био развој свакодневног говора у писани 
језик, односно његова употреба у књижевности и посебно у превођењу Библије; 
често у околностима дуготрајне борбе против спољне претње држави, или прет-
ње од државе чији део су те нације биле. У повезаном практичном смислу, као 
уверење да сопствену етничку традицију треба бранити по сваку цену кроз борбу 
за своју државу, национализам је, вели Хејстингс, постојао као моћна друштвена 
сила вековима пре појаве модерних националних идеологија.13

Заступајући наведене ставове, Хејстингс се заправо супротстављао модерни-
стичким теоријама нације, које последњих неколико деценија – када је и отворена 
актуелна рунда буњевачког питања – владају друштвеним наукама. Према овим 
ауторима, кардинални методолошки грех приморадијалиста је то што користе мо-
дерне категоријe попут нације и национализма да би њима описали предмодерна 
друштва.14 А нације и национализам су модерне историјске творевине: друштвени 

9 Özkırımlı, U. нав. дело, стр. 49.
10 Исто, стр. 51
11 Hastings, А. (1997) The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge: 
Cambridge University Press.
12 Hastings, А. нав. дело, стр. 4.
13 Исто.
14 Hobsbawm, Е. (1990) Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge: 
Cambridge University Press.
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феномени XIX века и индустријског света, а не некакава мистична природна и/
или историјска константа људске егзистенције.

Како аргументује један од првих модерниста, Ели Кедури [Elie Kedourie], клице 
нације као политичке идеје посејао је Имануел Кант [Imanuel Kant], канонски фи-
лозоф зрелог просветитељства.15 Према Кедурију, кључан је Кантов појам „само-
-одређења”, односно његова револуционарна замисао слободе као човековог по-
коравања моралним законима које је он сâм донео, и стога као највише политичке 
вредности.16 У погледу политичког садржаја национализма, важан је и допринос 
Жана Жака Русоа [Jean Jacques Rousseau], с појмом „опште воље”, у којој је био ње-
гов одговор на питање како је могућа појединачна слобода у друштву – као зајед-
ничко „само-одређење”, или колективна воља грађана, коју сваки појединац при-
хвата као своју сопствену вољу.17 У историјском погледу, национализам и нацијe 
представљају светоназорски и институционални одговор европских друштaва на 
изазове модернизације – на потребу за политичким субјектом и погледом на свет 
који ће уобличити и легитимисати развој капиталистичких друштвених односа 
у новонасталим околностима индустријализације, урбанизације, секуларизације 
итд. Ову главну тему модернисти су развили на више начина. 

Ернeст Гелнер [Ernest Gellner], можда и најутицајнији представник модерни-
зма, полази од става да је „национализам [...] политички принцип, који држи да 
политичке и националне јединице треба да се подударају.”18 Уређење у складу с 
тим принципом је суштинско обележје модерног света, за разлику од предмо-
дерног света, у којем су се политичке и националне границе ретко поклапале, и 
у којем је националност оних који владају била неважна за оне којима се влада. 
Гелнер обја шњава национализам као изнуђен одговор на велику трансформацију 
аграрног у индустријско друштво, за који је кључан био процес ширења стандар-
дизоване „високе културе” (тзв. националне културе) кроз државно огранизован 
образовни систем, са циљем да се људи припреме за опстанак у условима узнапре-
довале поделе рада и друштвене покретљивости. То, у ствари, значи да су нације 
производ национализма, а не обрнуто: оне, наиме, претпостављају политичко на-
метање елитне културе читавој популацији, као начин да се у безличном друштву 
атомизовани појединци повежу и држе заједно.19 

До cличног закључка о првенству национализма ће доћи и Ерик Хобсбаум 
[Eric Hobsbawm], марксистички историчар који је појаву нација анализирао по-
моћу концепта „измишљања традиције”.20 Тај концепт подразумева „радње ри-
туалне или симболичке природе, које се обично управљају према отворено или 

15 Kedourie, Е. (1961) Nationalism, London: Hutchinson.
16 Исто, стр. 29.
17 Özkırımlı, U. (2010) Theories of Nationalism – A Critical Introduction 2nd ed, Basingstoke: Hampshire 
England; New York: Palgrave Macmillan, p. 12.
18 Gellner, E. (1983) Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell, p. 1.
19 Исто, стр. 55.
20 Hobsbom, Е. i Rejendžer, Т. (2002) (ur.) Izmišljanje tradicije, Beograd: Biblioteka XX vek.



прикривено прихваћеним правилима, и које теже да усаде одређене вредности и 
норме понашања путем понављања, што аутоматски подразумева континуитет са 
прошлошћу.”21 Хобсбаум сматра да нације утеловљују измишљене традиције бу-
дући да, иако су историјски нови друштвени феномен, оне настоје да успоставе 
фиктивни континуитет са одговарајућом прошлошћу у сврху легитимисања акту-
елних поступака и цементирања групне кохезије. Он сматра да је између 1870. и 
1914. године измишљање националних традиција – превасходно кроз иновацију 
у облику основног школовања – постало водећа стратегија владајућих класа за 
обуздавање претње односима друштвене моћи коју је почео да представља улазак 
дотад искључених слојева становништа у политичку арену.22 Да у средиште раз-
говора о нацији треба сместити политику и моћ аргументоваће и Џон Бреји [John 
Breuilly], који национализам тумачи као решење за политички и културни про-
блем односа између јавних и приватних интереса, узрокован раздвајањем модерне 
државе од тржишне економије.23

Бенедикт Андерсон [Benedict Anderson] налази да су нације „замишљене поли-
тичке заједнице”.24 У онтолошком смислу оне су „представе” које немају објектив-
но упориште већ су усађене у друштво од стране протонационалних елита кроз 
пописе становништва, производњу споменика, музеја итд. Њихов настанак усло-
вљен је опадањем династичких царстава и религијских заједница – али и тиме што 
је током XVIII века штампарство постало профитабилна индустријска делатност 
и допринело је стандардизацији националних језика. Штавише, захваљујући чи-
тању националне периодике грађани су могли да створе слику о заједништву с 
људим које никада нису срели. Друштвена функција те слике је да легитимише 
постојеће друштвене односе, али и да замени религију – да људима пружи извор 
смисла у равнодушном и калкулативном капиталистичком свету.

За разлику од истакнутих модерниста попут Хобсбаума, који је крајем „крат-
ког XX века” написао опело нацијима и национализму, верујући да национални 
покрети опстају још само као узалудни покушаји да подигну баријере пред силама 
глобализације25, Ентони Смит [Anthony Smith] ће у тој истој историјској стварно-
сти увидети нешто сасвим друго. Указујући на ерупцију националистичких осе-
ћања и покрета у бившим комунистичким државама, Смит, на теоријском правцу 
етносимболизма, аргументује да нације, иако јесу модерне појаве, ипак нису само 
конструкције које су настале ex nihilo и могу да се сведу на одређене друштвене 
функције. Нацијa је „именована и самодефинисана заједница чији чланови гаје 
заједничке митове, сећања, симболе и вредности, имају и шире посебну јавну 

21 Исто, стр. 6.
22 Hobsbom, Е. i Rejendžer, Т. нав. дело, стр. 383–448.
23 Breuilly, J. (1982/1993) Nationalism and the State, Manchester: Manchester University Press.
24 Anderson, B. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: 
Verso.
25 Hobsbawm, E. нав. дело.
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културу, пребивају или се поистовећују са историјском домовином, и стварају 
и шире заједничке законе и обичаје”.26 Да би се објаснила виталност национали-
зма, потребно је увидети да политичка градња модерне нације, чији значај Смит 
у наведеној дефиницији не спори, претпоставља постојање објективне историјске 
основу у предмодерним етничким заједницама, етнијама. Етније су територијал-
не и културне заједнице митова и сећања, с којима модерне нације успостављају 
историјски континутет, додајући тој супстанци нове политичке и економске атри-
буте.27 Реферишући се, поред осталог, и на државотворни успех хрватског нацио-
нализма деведесетих година прошлог века, Смит тврди да такви пројекти дугују 
своју снагу управо томе што њихове тезе имају стварно упориште у прошлости. 

Наиме, да би се националистичке представе о историјском континуитету поједи-
не нације успешно прошириле у дубину неког друштва, да би оне уопште могле да се 
појаве као покретач масовне политичке мобилизације у за то повољним околности-
ма, „морају да постоје ’објективне’ (заправо ’субјективне’) компоненте у прошло-
сти тог подручја које још увек везују становништво, разликујући га до одређеног 
степена од странаца.”28 Тако, на пример, Срби и Хрвати „спадају у многе етничке 
заједнице чији се идентитет заснива на верским мерилима диференцијације”.29 Али, 
откуд онда буњевачко питање – као питање о националном идентитету једне групе 
Jужних Словена католика, настањених на северу Србије? Да ли је то лажно питање, 
„измишљено” од стране српских националиста? Или чињеница да хрватски наци-
онални идентитет не прихвата око половине бачких Буњеваца говори о слабости 
његових објективних упоришта у историји те етније? Или је, можда, у питању по-
стојање буњевачког националног пројекта, као препознатљиве политичке страте-
гије опстанка, чији успех (или неуспех) суштински зависи тога колико припадника 
буњевачке заједнице ће у том идентитету препознати своје колективне интересе?

2. БУЊЕВАЧКО ПИТАЊЕ – ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ 

Почнимо једном, чини нам се, неконтроверзном констатацијом: у условима 
органске кризе читавог друштвеног поретка, и неповољно промењених међуна-
родних околности, СФРЈ је ратним распадом платила цену за потискивање на-
ционалних питања у име социјалног питања. Када су она силовито испливала на 
површину, као главна политичка интерпретација државне кризе, тада је изнова 
отворено и буњевачко питање. Његово затварање послератном одлуком комуни-
стичких власти о хрватском идентитету Буњеваца је, такође, улазило у политички 
дизајн југословенског социјалистичког решења међунационалних проблема. О 

26 Smith, D. A. The Genealogy of Nations: An Ethno-Symbolic Approach, in: When is the Nation?, eds. 
Ichijo, A. and Uzelac, G. (2005), London and New York: Routledge, p. 98.
27 Smit, D. A. (2005) Nacionalni identitet, Beograd: Biblioteka XX vek.
28 Smith, D. A. (1998) Book Review: Nationalism, The British Journal of Sociology, Vol. 49, p. 500.
29 Smit, D. A. (2005) нав. дело, стр. 20.
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томе сведочи позната наредба Главног народноослободилачког одбора Војводине, 
издата 14. маја 1945. године:

„Догађа се, да се многи Хрвати уводе као Буњевци и Шокци у рубрике, где 
се означава народност, а не као Хрвати као нпр.: у легитимације, разне 
евиденције и спискове, и то бива често и по њиховом изричитом захтеву 
или по вољи и нахођењу дотичног чиновника.

Како буњевачке и шокачке народности не постоје, то вам се наређује да све 
Буњевце и Шокце имадете третирати искључиво као Хрвате без обзира на њихову 
изјаву. У разним окрузима и местима, где се они до сада уведени као Шокци и 
Буњевци има се то исправити и означити као Хрвати нарочито у легитимацијама, 
бирачким списковима, путним дозволама и разним другим списковима по 
народности. Убудуће се имају уносити само искључиво као Хрвати. Све до сада 
издате легитимације и исправе, где су означени као Буњевци и Шокци, имају 
се уништити и нове издати, издавање нових легитимација не сме се поново 
наплаћивати од странака.”30

Српска држава је 1991. године практично укинула ту наредбу, омогућивши Бу-
њевцима да се на тадашњем попису становништва изјасне својим етничким име-
ном. У Суботици, највећем буњевачком граду, у којем су јужнословенско като-
личко становништво углавном потомци буњевачких досељеника, 16.369 грађана 
су се изјаснили као Хрвати, а 17.439 као Буњевци.31 Тиме је отворена текућа фаза 
расправе о њиховој националној припадности. Ми ћемо почети анализом научног 
рада који је први проблематизовао саму чињеницу да је буњевачко питање поно-
во постављено. Реч је о тексту хрватске етнолошкиње Милане Чернелић из 1994. 
године, са сугестивним насловом „Настојања да се бачким Буњевцима оспори 
припадност хрватском народу”.32 У њему се јасно виде теоријске претпоставке од 
којих ће после 1991. у дебату о националном идентитету Буњеваца поћи хрватска, 
али и српска историографија. Које су основне тезе?

Полазна тврдња Милене Чернелић је да је историјска чињеница да су бачки 
Буњевци „хрватска скупина”, која се у неколико наврата током XVII века, а најви-
ше 1687. године, досељавала у Војводину с подручја Херцеговине и Далмације.33 
Пошто око националног идентитета те групе јужнословенских католика нема ле-
гитимног научног спора, онда је логично да се буњевачко питање мора разумети 
у другом кључу, као један од израза политичког пројекта који има свој интерес у 

30 Raič, А. (februar 2010) Nacionalna zajednica Bunjevaca i Statut AP Vojvodine, Bunjevačke-novine.net, 
br. 56, str. 19, приступљено 17. 4. 2022, https://web.archive.org/web/20111005181131/http://bunjevci.com/
novine/pdf/bunjevacke/2010_56.pdf 
31 Todosijević, B. (2002) Why Bunjevci did not become a nation?, East Central Europe Vol. 29, p. 68.
32 Černelić, М. (1994) Nastojanja da se bačkim Bunjevcima ospori pripadnost hrvatskom narodu, Studia 
Ethnologica Croatica, br. 6, str. 85–103.
33 Исто, стр. 85–86.
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њему – што је, очекивано, „опћа великосрпска концепција”.34 Циљ те политике, 
да се Буњевци „одвоје од Хрвата као нешто посебно”, дефинисан је у Краљеви-
ни СХС, када је „под плаштом југословенства” покушавана „миноризације Хр-
вата” кроз „посрбљавање” и „неутрализирање” Буњеваца. Средство те политике 
је „манипулација” буњевачким етничким именом, како Милена Чернелић тумачи 
његову појаву на попису из 1991. године – јер, „само по себи се подразумијева-
ло да су Буњевци Хрвати”, односно да „за сам народ назив Буњевац никако није 
искљу чиваo њихову хрватску националну припадност”.35 У међуратном периоду, 
та манипулација се јављала у виду три тезе које ауторка илуструје написима из ју-
гословенске штампе тог времена: да су Буњевци четврти народ у Краљевини СХС; 
да су Буњевци, исто као Срби и Хрвати, Југословени; и да су Буњевци Срби като-
личке вере. Но, упркос тим настојањима, ауторка сматра да је при крају постојања 
Краљевине СХС међу Буњевцима превладала хрватска национална свест, што она 
и поткрепљује дугачким цитатом из уводника „Крај једне заблуде”, који је 1939. 
године у „Невену” објавио његов уредник Јосо Шокчић. Тај навод заслужује да га 
овде пренесемо:

„Ја сам признао једну тешку заблуду. Заблуду – да смо ми Буњевци ника 
четврта нација [...] Недостајала је – како то већ сада видим – и она чвр-
ста подлога без које нема трајног стварања: националност [...] Недостојно 
и нечасно је инаугурисати такву ’буњевачку политику’ да Београд сматра 
Буњевца за Србина, а Загреб за Хрвата. Буњевац, ако се пробуди, и постане 
частан Хрват, може да будео од користи како Београду, тако и Загребу и ци-
лој нашој држави. Национализам не може да буде подложен странчарству, 
не може да буде интерес. Национализам је подлога свисти, морала и кул-
туре! Без националне припадности нема човика! Зато ни Буњевац не може 
значити ништа без националне припадности.”36

Oчигледно, писац овде констатује и објашњава зашто Буњевци нису постали 
нација, већ су остали Хрвати, претпостављајући примордијалистичко схватање 
нације: без национално-историјског основа нема „трајног стварања”; без исто-
ријске свести о националној припадности „нема човика”. Такво схватање нације 
Милена Чернелић прећутно претпоставља већ у полазној тези свог текста: да су 
бачки Буњевци Хрвати који су се у XVII веку доселили у Војводину. Модерниста 
би могао упитати: како то да су бачки Буњевци Хрвати који су се у XVII веку досе-
лили у Војводину, ако у предмодерно доба ни Хрвати нису били „Хрвати”? У XIX 
веку у Хрватској нису постојали друштвени услови за развој националног иденти-
тета, јер су домаће друштвене елите биле окренуте империјалним центрима, Бечу 
и Будимпешти, а не „својим сународницима”, већином сељацима без земље; није 

34 Исто, стр. 98.
35 Исто, стр. 87.
36 Исто, стр. 96.
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постојало унутрашње језичко јединство, а национализацију културних институ-
ција средином века спречавали су „мађаризовани” образовни систем, као и стра-
ни кадровски састав империјалнe администрације на територији Хрватске.37 

Историјска чињеница је да су изазови колективног опстанка довели до тога да 
Буњевци приме католичку веру као део свог идентитета. Сама по себи, она, међутим, 
не говори шта су, одувек, Буњевци, зато што може да поткрепи различите закључке, 
у зависности од тога која се тачка, пре или после те промене, узима за истински по-
четак историјске нарације; и зато што је једнако валидна историјска чињеница и то 
да буњевачка стратегија колективног опстанка садржи и институционално органи-
зовану и симболички елаборирану тежњу за националном самосвојношћу. 

Већ смо рекли да критичари оптужују примордијалисте, што значи национа-
листе и историчаре медијевисте, за „ретроактивни национализам”, односно „тен-
денцију да се особена својства модерних нација и национализма пројектују уна-
зад у раније друштвене формације”.38 Ми, на пример, не можемо да знамо како су 
Буњевци разумели свој „етнички идентитет” пре досељавања у Војводину јер је 
садржај тих појмова условљен историјским процесом који проучавамо и чији смо 
истовремено део – како онда себи да представимо шта је у њиховим животима тај 
облик колективне идентификације уопште могао да значи? Уместо датог и суп-
станцијално непромењивог националног идентитета, иза старих етничких имена 
стоји историјa „константне промене, радикалних дисконтинуитета, и политичких 
и културних цикцакова”, која је прикривена политичком употребом старих озна-
ка у овладавању новим околностима.39 Наводно „примордијалне” етничке везе су, 
заправо, друштвено условљене: религијске праксе се мењају; многи људи у вишеје-
зичким друштвима говоре више језика; припадници одређене етничке групе могу 
да промене веру да би опстали, или језик да би обезбедили својим потомцима боље 
животне шансе; свако место рођења може да се представи на различите начине.40 
Према томе, ако је Милена Чернелић у праву, тј. да је буњевачко питање у основи 
политичко, онда је то због тога што је свако национално питање – политичко. 
Отуда следи да је и њен полазни став о подразумеваном „буњевачком хрватству” 
пре покушај ретроактивног прописивања него описивања друштвене стварности. 

Међутим, као што тачно примећује хрватски лингвиста Петар Вуковић, када у 
свом тексту „Контрукција идентитета у бачких Буњеваца” с модерних теоријских 
позиција тематизује расправу о буњевачком питању, сличне позадинска уверења 
о суштини нације могу се препознати и код савремених аутора који доказују да 

37 Malešević, S. (2019) Grounded Nationalisms: A sociological analysis, Cambridge: Cambridge University 
Press, p. 221.
38 Özkırımlı, U. (2010) Theories of Nationalism – A Critical Introduction 2nd ed, Basingstoke: Hampshire 
England; New York: Palgrave Macmillan, p. 158. 
39 Geary, J. P. (2002) The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe, Princeton and Oxford: Princeton 
University Press, pp. 155–156. 
40 Brass, R. P. (1991) Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison, New Delhi and Newbury Park: 
Sage, pp. 70–72. 
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су Буњевци, заправо, Срби католичке вере.41 Гледајући из угла ових историчара, 
историја буњевачког питања је, такође, историја политичке манипулације, која је 
заустављена тек са укидањем комунистичког политичког диктата да су Буњевци 
Хрвати, после чега је српска наука коначно добила прилику да слободно каже оно 
што јој је било годинама забрањено. Као пример, Петар Вуковић наводи аргумент 
о „језичком српству”, који, трагом Вука Караџића, новосадски лингвиста Драго-
љуб Петровић излаже у раду „Бачки Буњевци у светлу етноисторијских лингви-
стичких чињеница”.42 Укратко, у раду се покушава доказати да су Буњевци, као сви 
штокавци, у суштини Срби, који су, као сви јужнословенски католици, од краја 
XIX века били изложени притиску политике „кроатизације”. Други пример је теза 
познатог српског историчара Славка Гавриловића да су „Буњевци српског поре-
кла, односно део српског народа, покатоличеног током ранијих векова, који се и у 
току XVIII века исказивао као српско-католички […], како су га у то време нази-
вале и званичне аустријске и угарске власти.”43 Вуковић ангажује модернистичку 
аргументацију да би критиковао оба становишта:

„Петровићево рециклирање Караџићева наратива почива на тешко схва-
тљивом игнорирању увида до којих су у међувремену дошле друштвене и 
хуманитичке знаности [...] [Д]а их је имао у виду, Петровићу би било јасно 
да је ʼкроатизација свих јужнословенских католикаʼ у даном повијесном 
контексту била законит и очекиван процес [...] [и] да је модел односа језика 
и нације за који се заузима симплицистички и потпуно превладан.”44

Уместо што копа испод или мимо чињеница модерне историје Буњеваца у по-
трази за њиховим наводно истинским „језичким српством”, Петровић би требало 
да у интеграцији Буњеваца у хрватски национални пројекта крајем XIX века пре-
позна политичко-културни одговор те малобројне етничка заједнице на изазове 
модернизације. Што се Гавриловића тиче, Вуковић каже:

„[A]ко бисмо већ пристали на то да идентитет Буњеваца не овиси о оном 
што су данас, него о нечем што су били у прошлости и што у њиховим жи-
вим културним традицијама није оставило битна трага, зашто се њихова 
етничка есенција види управо у одабраном повијесном тренутку тобо-
жње припадности православљу, а не тражи још дубље у славенском или 

41 Vuković, P. Konstrukcija identiteta u bačkih Bunjevaca, u: Identitet bačkih Hrvata, ur. Skenderović R. 
(2010), Zagreb−Subotica: Hrvatski institut za povijest − Hrvatsko akademsko društvo, str. 263–289. 
42 Petrović, P. Bački Bunjevci u svetlosti etnoistorijskih lingvističkih činjenica, u: O Bunjevcima, ur. 
Čamprag, D. i Kujundžić Ostojić, S. (2007), Novi Sad: Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine i 
SANU, str. 115–129.
43 Gavrilović, S. Srpsko-bunjevačka simbioza u Somboru od kraja XVII do sredine XVIII veka, u: O 
Bunjevcima, ur. Čamprag, D. i Kujundžić Ostojić, S. (2007), Novi Sad: Nacionalni savet bunjevačke 
nacionalne manjine i SANU, str. 15.
44 Vuković, P. нав. дело, стр. 266.
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предславенском балканском поганству? Одговор на то питање може бити 
само један: зато што одабир тога тренутка није дан теоријском досљедно-
шћу, него иза њега стоји јасна манипулација.”45

Међутим, зар одабир било којег момента у прошлости као нулте тачке дате на-
ције може да буде нешто друго осим егзистенцијално-политичка одлука? Постоји 
ли неки „објективан” критеријум? Иако Вуковић и становишту подразумеваног 
„буњевачког хрватства” ставља на терет исту методолошку превазиђеност, запра-
во национализам, он ипак налази да се „с обзиром на размјере отписивања збиље” 
то гледиште „чини спознајно знатно мање пријепорним” од српског.46 Такав суд, 
који претендује да повуче сазнајну разлику између два национализма, Вуковић 
може да правда једино етносимболичким аргументом да су „културне традиције 
бачких Буњеваца неразмрсиво повезане са традицијама управо оних етничких и 
регионалних скупина чији се припадници данас називају Хрватима”.47 Отуда пи-
тање о појави буњевачког питања: зашто Буњевци после 1991. године нису при-
хватили хрватски идентитет? Разлог, према његовом мишљењу, нису српски при-
тисци, што мисле хрватски националисти, већ запуштање културних садржаја на 
којима се базирало ширење „буњевачког хрватства”, односно то што „главнина 
културних установа у Буњеваца није имала стабилну политичку потпору”.48 

Дакле, попут Смита, Вуковић у културним традицијама види суштинску исто-
ријску повезницу између етније и нације. Стога и њему можемо приговорити оно 
што критичари приговарају Смиту: да не може избећи оптужбу за „ретроактивни 
национализам” докле год претпоставља да је културни идентитет у основи имун 
на историјске мене, и да он зато чини објективaн темељ и границу до које нацио-
нална традиција може одрживо да се „измисли”, или заједница да се „замисли”.49 
Нешто другачије речено, Вуковић не може да претпостави да су друштвене елите 
ограничене „националном” прошлошћу у својим „политичким манипулацијама” 
етничким идентитетима – што би, у ствари, требало да буде прави разлог превла-
сти „буњевачког хрватства” – ако постоје, што Вуковић успут признаје, „алтерна-
тивне приче о колективном идентитету” Буњеваца50, односно ако може да се бира 
између више различитих верзија „националне” прошлости. Штавише, Смитови 
критичари су указали − који од историјских наратива ће превладати у групи зави-
си од текућих политички и економских сукоба пре него од њихове коресподенци-
је с некаквом традираном културном подлогом.51 По којем критеријуму Вуковић 
онда разликује „политичке манипулације” од политички „законитих и очекивних 

45 Исто, стр. 268.
46 Исто, стр. 269.
47 Исто, стр. 269.
48 Исто, стр. 286.
49 Özkırımlı, U. нав. дело, стр. 163–164.
50 Vuković, P. нав. дело, стр. 287.
51 Özkırımlı, U. нав. дело, стр. 161.
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процеса”? Ако је тај критеријум национални, онда аутор претпоставља оно што 
жели да објасни. У супротном, Вуковић је дужан објашњење: да ли је и афирмацију 
самосвојног буњевачког националног идентитета у политичкој јавности међурат-
не Југославије такође могуће посматрати као интегративни одговор те етничке 
заједнице на изазове колективног опстанка у датим друштвено-историјским окол-
ностима? Уосталом, Милена Чернелић издашно потврђује и постојање и историј-
ски континуитет таквих „настојања”. Српски историчар Александар Хорват, ис-
тражујући међуратну расправу о буњевачком идентитету из модернистичке ви-
зуре, закључује да је „кључна политичко-идеолошка разлика” између буњевачких 
Хрвата и Буњеваца била у томе што је потоња „група инсистирала на сарадњи 
са Србима у свим сегментима друштвеног деловања”.52 Према томе, у контексту 
отварања буњевачког питањa после 1991. године – није једино питање зашто је 
пола Буњеваца одлучило да не остану Хрвати, већ и зашто друга половина није 
(п)оста ла Буњевцима, као посебна нација.

Одговор на ово питање понудио је српски политиколог Бојан Тодосијевић у 
раду из 2002. године, „Зашто Буњевци нису постали нација”, трећем раду који ћемо 
овде размотрити.53 У илустрацији опште модернистичке поенте, аутор указује да 
ни прошлост, ни религија, ни језик, ни обичаји – али ни оскудни подаци о наци-
оналном саморазумевању Буњеваца изван културне елите – не могу да утелове 
„објективан” критеријум за одговор на буњевачко питање. Очекивано, сваки од 
њих пружа материјал за различите закључке. Према Тодосијевићу, разлози зашто 
ниједан од тих идентитета није превладао међу Буњевцима се разликују. Од Хрвата 
су Буњевци одвојени границама хрватске политички моћи, које су после 1991. го-
дине постале и међудржавне. С друге стране, од Срба су одвојени религијом. Ипак, 
Буњевци ту посебност нису успели да развију у национални идентитет због не-
довољног институционалног арсенала и непостојања „унутрашње” елите, „делом 
због мале величине групе, а делом због слабих економских и политичких ресурса 
заједно са недостатком националистичког радикализма”.54 Сходно томе, Тодоси-
јевић очекује да ће, онако као што је Гелнер предвидео за мале етничке групе без 
сопствених институција „високе” културе, буњевачка заједница највероватније не-
стати и утопити се „у неку ширу културу неке нове националне државе”.55

Данас можемо да кажемо да се Тодосијевићева прогноза 20 година касније ипак 
није обистинила. Буњевачки национални пројекат је политички и институцио-
нално жив, што потврђује и поменуто увођење буњевачког као службеног језика у 
Суботици – несумњиво, капиталан успех за покретаче иницијативе, Национални 
савит буњевачке националне мањине. Тачно је, међутим, да резултати последњег 

52 Хорват, А. (2015) Етнички идентитет војвођанских Шокаца и Буњеваца у међуратној Југослави-
ји (1918−1941), Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду. 
53 Todosijević, B. (2002) Why Bunjevci did not become a nation?, East Central Europe Vol. 29, No. 1−2, pp. 59–72.
54 Todosijević, B. нав. дело, стр. 71.
55 Исто, стр. 72.
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пописа становништва из 2011. године потврђују наставак тенденције демограф-
ског пада буњевачке националне заједнице, који превазилази чак и иначе непо-
вољне суботичке и српске прилике.56 С тим на уму, рекло би се да питања о наци-
оналном идентитету добијају изоштрен модернистички смисао када се поставе о 
малобројнoj етничкој заједници, чији се опстанак непосредно тиче изазова које 
њеним припадницима не доноси нека суседна нација, већ свакодневни живот на 
европској периферији светског капиталистичког система у доба кризе. Политич-
ко-економски контекст у којем су европски национализми васкрснули у својој др-
жавотворној снази деведесетих чини неолиберална контрареволуција у бившим 
комунистичким земљама. Ту је процес глобализације дошао као транзиција, што 
је означавало политику брзе и корените приватизације државних економија, као 
и њихову интеграцију у наднационалне институције светског тржишта. Посеб-
но у деловима бившег Совјетског Савеза и Југославије, друштвене последице су 
биле поражавајуће: од најгоре рецесије у модерној историји (много горе од Вели-
ке депресије); експлозије друштвених неједнакости и урушавања здравстевених и 
образовних система; преко кризе морталитета, која са укупним вишком од седам 
милиона умрлих представља највећу демографску катастрофу у скоријој прошло-
сти, изузев рата и глади; и, најважније, масовног исељавања на Запад57 (с тим у 
вези оправдано је претпоставити да је један број грађана Србије, међу којима и 
неки Буњевци, прихватио хрватско држављанство управо да би се лакше иселио 
и запослио у ЕУ). Због тога, и осталих разлога које Тодосијевић наводи, питање 
буњевачког националног иденититета је данас огољено до егзистенцијално-поли-
тичке суштине – до стратешког питања о опстанку етничке заједнице. Јасно је, та-
кође, да се у постојећим друштвеним околностима никаква буњевачка национал-
на политика не може успешно водити само на страни понуде, већ да морају посто-
јати подстицаји и на страни потражње, како би Буњевци у изградњи самосвојног 
националног идентитета могли препознати могућност да остваре своје политичке 
и економске, а не само културне, интересе. 

3. ЗАКЉУЧАК 

Не постоји нека још непозната чињеница, документ или интерпретација чије 
будуће откриће би могло пружити „коначан” историјски одговор на буњевачко 
питање. Уосталом, то и није научно већ практично питање. Наиме, то што су на-
ције „замишљене заједнице” не значи да оне истовремено нису и моћни чиниоци 
политичке стварности. Штавише, током дуге кризе неолибералне глобализације, 
од 2008. године, национализам се и на Западу наметнуо као доминантан језик и 

56 Raič, A. i Ostojić-Kujundžić, S. (2013) Bunjevci izmed asimilacije i nacionalne zajednice, Novi Sad: 
Udruženje građana „Bunjevciˮ.
57 Ghodsee, K. and Orenstein, M. (2021) Taking Stock of Shock: Social Consequences of the 1989 Revolutions, 
Oxford: Oxford University Press.
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оквир политике: од дискурса „националне компетитивности” на светском тржи-
шту, до дискурса о „враћању контроле назад” у суверене руке народа и његове др-
жаве. Ни буњевачко национално питање није покренула историјска радозналост, 
већ егзистенцијално-политички императив осмишљавања модуса опстанка мало-
бројне етничке заједнице у време тектонских друштвених промена. Тада и данас, 
модернисти су тврдили да су национални идентитети недовршене конструкције – 
увек у промени, настајању или нестајању. Отуда, то што је буњевачко питање још 
увек отворено значи једино да то шта Буњевци јесу највише зависи од тога шта ће 
они тек постати, а не обрнуто. 
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THE BUNJEVCI QUESTION IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY  
UNDERSTANDINGS OF THE NATION

Abstract: This paper analyzes the theoretical framework of the discussion on the national 
identity of the Bačka Bunjevci. Based on the insight into the main currents within contem-
porary studies of nations and nationalism, and conceptual analysis of scientific papers that 
problematize the opening of the ˮBunjevci questionˮ after the breakup of socialist Yugosla-
via, we conclude: a) that standard arguments of all parties assume that modern nations have 
identifiable roots deep in the past; b) that the ˮBunjevci questionˮ shows the opposite, that 
there are no objective or ˮscientificˮ criteria of а national identity, especially alternative nar-
ratives about it; and c) that the ˮBunjevci questionˮ, just like any other national question, is 
essentially political, that is a question about the collective strategy of a community’s survival 
in the given historical circumstances.
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