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БЕСПУЋА ХРВАТСКОГ ПОВЈЕСНИЧАРА ТОЉЕ 

  

 У хрватским друштвеним наукама се увелико негује противсрпство, оно чији су 
корени из времена окупатора на српским земљама – Аустрије, Аустроугарске, Млетачке 
Републике, Турске, Мађарске, Бугарске, Албаније,  Италије и Немачке. Но, данас, 
искрсавају истине о том негованом окупаторском противсрпству. Изучава се српско 
страдање – од Средњег века до наших дана. То чине самоникли православни Срби, али, 
све чешће, и они чији су преци, окупаторским мерама, исламизирани и католичени, те 
прозивани Турцима, Бошњацима, Хрватима... И једни и други (уместо да то чине државн 
установе) разобличавају све окупаторске противсрпске мере. Једна од њих је оставила 
најболније трагове на српском ткиву. Било је то пребацивање српских група у друге 
народе: Македонце, Шиптаре, Хрвате, Бошњаке, Румуне, Мађаре... Искрсавање истине о 
томе је узнемирило хрватске државнике и хрватске научне установе, те се у Хрватској 
покушава доказати – да Срби нису присиљавани на католичење и укључивање у хрватску 
народност. У свом повјесном (историјском) беспућу, хрватски повјесничари, уносе и 
бесмислицу, да Срби не могу бити католички верници. А пошто је ова накарадна 
представа (Србин није католик), изграђивана од окупаторских установа у претходним 
столећима, а у обе Југославије није научно оспоравана, код многих читалаца ће тврдња да 
католик не може бити Србин оставити утисак исправног научног утемељења.  

 Оспоравања - да су католички становници Дубровника и Далмације само Хрвати, а 
не Срби, прихватио се и хрватски повјесничар др Никола Тоља. Објавио је књигу: 
„Дубровачки Срби католици, истине и заблуде“ и њоме (како се о нечем изразио и Фрањо 
Туђман) заводи читаоце у повјесно (историјско) беспуће. Др Никола Тоља је, за њу, добио 
и Награду града Дубровника, а књига је у Хрватској дочекана као изузетна вредност, која 
ће, како се тумачи, одбацити сваку могућност, да се становништву Дубровника и 
Далмације приписује припадност српском народу. Др Тоља је уверен, да је написао 
коначну истину и да су сви католици на обалама и отоцима Јадранског мора само Хрвати, 
додајући, да су се остали повјесничари ове теме дотицали само површно, те су зато, тврди 
др Никола Тоља, српски повјесничари могли ширити великосрпску пропаганду – 
наводима, да су Дубровчани и остали католици Далмације Срби. Но, кад се прочита књига 
„Дубровачки Срби католици, истине и заблуде“, лако се уочава да је управо др Никола 
Тоља само површно представљао појаве међу Србима католицима Дубровника и 
Далмације, дајући им (без поузданог научног и логичког утемељења) хрватске одлике. Ту 
његову површност (и нетачност) једноставно је препознати, јер Дубровчани и Далматинци 
(без обзира што су католици) не поседују ниједну одлику која би их могла сврстати у 
припаднике хрватског народа (нације). Ево неколико осврта на научну неутемељеност 
дела Николе Тоље. 

  



Дубровчани и Далматинци говоре српским језиком 

Споменута површност у представљању одлика једног народа (нације), у делу 
Николе Тоље, огледа се и у избегавању чињенице, да Дубровчани и Далматинци говоре 
српским језиком. Не говоре хрватским језиком, нити су га знали њихови преци. Ако су 
Загреб и околно Загорје централни део Хрватске и ако тамо живи хрватски народ, онда се 
хрватска припадност не може приписати Дубровчанима и Далматинцима, јер се у 
Дубровнику и Далмацији не говори хрватски језик (или „кајкавски диајелкат“ – како су 
хрватски језик Аустријанци нестручно назвали у 19. столећу). Дубровачком 
(далматинском) језику (који је српски), хрватски језик из Загорја је удаљенији него 
бугарски језик и исто толико удаљен колико словачки и чешки. Многи хрватски 
повјесничари, кад је реч о језику Срба и језику Хрвата, наводе, обавезно, да је чакавштина 
дијалекат хрватског језика. Тако се оповргава истина, да су становници отока и јадранске 
обале Срби (без обзира да ли су католици или православни) и тврди се – да су они Хрвати, 
јер је чакавштина само хрватска. А није тако, студију о српском језику је изложио 
академик Алаксандар Белић у Академији у Санкт Петербургу, 1905. године. Преведена је 
на руски језик и објављена. Но, кад је створена Југославија, Александар Белић је постао 
члан Српске академије наука и уметности и уклонио је тај свој рад, те се сагласио с 
наметнутом аустријском неистином - да једним језиком говоре Срби и Хрвати и да тај 
језик има три дијалекта: штокавски, чакавски и кајкавски.    

 Штокавски и чакавски се не могу сматрати хрватским дијалектима, јер нико њима 
не говори у Загорју. Ако постоји хрватски језик, онда је то тај из Загорја. А чакавски 
дијалекат је удаљен од хрватског језика, као и од сваког другог словенског језика. 
Александар Белић је правилно закључио, да се српски језик1[1] састоји из два дијалекта – 
штокавског и чакавског, додајући да они немају никакве везе с хрватским језиком у 
Загорју. Такав закључак је изнео и Хрват Ватрослав Јагић. И Јован Дучић је, такође, као и 
Александар Белић и Ватрослав Јагић, схватио, да хрватски језик у Загорју нема никакве 
везе с језиком на отоцима и на обали Јадранског мора:  

“Илиризам је хтео да Хрвати, присвајајући себи за књижевни језик онај којим су, 
дотле, писали само Срби, добију, убрзо, прохтев да тако, помоћу заједнице језичке, 
наметну оним другим свој дух хрватско-католичко-аустријски. Кајкавски говор, којим се 
говори око Загреба, и на којем се развијала загребачка књижевност све до Људевита Гаја, 
није одржавао довољну везу ни међу самим Хрватима, пошто су чакавске области, од 
Истре на хрватско приморје – до Сења и до острва, биле ближе Србима, него 
Хрватима“ .2[2] 

 Треба знати, да је избацивањем хрватског језика из службене и књижевне употребе 
– што је одлучила колонијална Аустрија у 19. столећу – учињен јединствени етногеноцид 

                                                           

1[1] Белић, академик Александар: “Дијалектологическаја карта сербскога језика“, Петровска 
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2[2] Дучић, Јован: “Верујем у Бога и Српство“, Издавач “ Невен“, Београд, 1998, стр. 23 



над хрватским народом, јер му је забрањен матерњи језик и био је приморан да научи и 
користи српски. 

 С обзиром да др Никола Тоља саопштава, да је детаљно истражио и доказао 
хрватску припадност Дубровчана и Далматинаца, морао је да објасни – зашто они (ако су 
Хрвати) не говоре хрватским језиком. 

  

Дубровник, Далмација и Истра – области у средњевековној Србији 

  

 Др Никола Коља, ако се одлучио за темељно изучавање народносне припадности 
становника Дубровника и Далмације, требало је да нам пружи податке и о средњевековној 
држави, у којој су живели њихови преци - пре него што су ове области окупиране од 
Млетачке Републике, Мађарске, Аустрије, итд. Оно што се данас поуздано зна: 
Дубровник, Сплит, Задар и Истра нису биле у саставу хрватске државе у Средњем веку 
(све је више истраживача који не налазе поуздане податке о Хрватској у Средњем веку). 
Но, без обзира да ли је Хрватска постојала, или не, историјски подаци из 8. и 9. столећа 
Нове ере показују – да је Хрватска била само једна од аутономних области у Србији, 
попут: Рашке, Босне, Зете, Хума... и простирала се од Ријеке до Карловца на Кордуну. 
Наравно, као и остале српске покрајине, била је насељена Србима. Хрвати су монголско 
племе, које су Византинци (Грци) плаћали да ратује против Србије (6. столеће), па су их 
Срби победили и дозволили им насељавање у два подручја – у Босни око Ливна и на 
пределу Загорја и Западне Славоније. С обзиром на своју малобројност према Србима, при 
мешању, изгубили су своје монголске телесне одлике. Британци су штампали карту 
Србије за владавине српског краља Крепимира Оштривојевића (814-840). Тад се Србија 
(која је основана 490. године, с престоницом у Скадру)  простирала од Црног Мора (утока 
Дунава), испод Дунава и Драве, до иза Трста и Корушке. На месту данашњег Загреба, 
налазио се град Србиново. (Податке о овој карти Србије - наводимо.3[3]) Она показује, да 
су Далмација, с Дубровником, Сплитом и Задром, као и цела Истра у саставу тадашње 
Србије. У то време је била јединствена хришћанска црква, па се није народност појединих 
градова и крајева на Јадранском мору могла покоравати верској припадности – као у 18, 
19. и 20. столећу, кад су православни Срби католичени и приморавани да се зову 
Хрватима. 

 Др Никола Тоља није темељно изучио народносну припадност Дубровчана, јер не 
спомиње податак – да је Дубровник био у Србији, од 490. године до у 9. столеће. 
Дубровник ће то остати и у следећем времену и обавезно је знати, да је дубровачка 
тврђава изграђена почетком 12. столећа по налогу српског цара Бодина (Грци су писали – 
краља). Приликом зидања тврђаве, цар Бодин је боравио у Дубровнику. Ево о томе текста 

                                                           

3[3] Политичка карта Европе из 814. године – штампана: Longman Brown & Co. London, New York & 
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из историјског извора: “…Бојећи се да Бранислав или његови синови не преузму 
краљевство после смрти свога мужа, Бодина, Јаквинта је почела смишљати како ће их 
погубити. Обрадовала се када је једног дана Бранислав са братом Градиславом и сином 
Предихном дошао краљу у Скадар... Краљ Бодин уђе у Дубровник, сагради тврђаву, а 
затим се врати у Скадар, где је умро”.4[4] 

 Очигледно је, да су Дубровчани били становници Србије 700 година пре него што 
је власт у Србији преузео Стеван Немања – 1171. године. Дубровник је и под Немањићима 
остао у Србији и стекао је самосталност тек у 14. столећу. Овај податак не пружа ништа 
друго до потврду - да је средњевековно становништво Дубровника било српско с 
православном вером, из које су Дубровчани прелазили у католичанство, али тиме нису 
мењали своју народност - о чему су сведочили дубровачки политичари и писци крајем 19. 
и почетком 20. столећа.  

Због тога што је у Србији, у Средњем веку, била православна вера, Римокатоличка 
црква ће предузимати против Србије и војне походе. Папа ће назвати православне Србе у 
Далмацији богумилима и организоваће против Србије крсташки рат 1202. године.  
Крсташка војска је напала Србију с мора и опседала је Задар. Овај податак делује 
нестварно, јер се о томе ништа није учило у школама и на универзитетима. Податак о 
српском Задру и српском православном становништву у њему, налазимо у хрватској 
енциклопедији. Лако је закључити, да овај крсташки рат није поведен против неке 
нехришћанске секте у Србији, него против државе Србије и њене православне цркве. 
Православне Србе ће Рим представљати као богумиле, патарене, шизматике, невернике, 
итд, само зато да се добије утисак да је једино Римокатоличка црква - хришћанска. 
Ватикан и католичке државе су сузбијале (искорењивале) приврженост верника 
патријарху Хришћанства у Константинопољу. У ватиканским записима се лако уочава, да 
католици пишу против православне вере, јер кад спомињу - да то чине против патарене, 
напишу да је то против „Задрана који су презрели католичку веру“. А да су Задрани били 
верници неке нехришћанске секте, написали би - да су „Задрани презрели хришћанску 
веру“. Или, у том случају, не би Задране помагале православне верске установе Србије и 
православни верници у Србији, јер је у југословенској историографији најистрајније 
писано, да је Србија прогонила богумиле. Па зашто је, онда, тим богумилима помагала – 
кад су их, из Задра и осталих далматинских градова, прогонили католици? То је 
прикривано тако, што се измислило, да им је помагала држава Босна, за коју се тврди да 
није била област у Србији (а била је). Но, и та подвала пада, јер је прогнане православне 
вернике („богумиле“ – како то Ватикан тврди) помагао и Мирослав Немањић, обласни 
господар српскоог Захумља и брат Стефана Немање. У спрску област Захумља, улазила је 
и источна обала Јадрана. Није одрживо тврђење – да Немања прогони богумиле, а да их 
његов брат Мирослав у Захумљу (Херцеговини и Далмацији) збрињава. Јер, у државној 
структури, Мирослав је први државник Србије после Немање. Немогуће је, да је Немања 
доносио одлуку, против које је деловао његов заменик! А у записима Римокатоличке 
цркве пише о богумилској „Далматинској цркви“, а не само о „Цркви босанској“. На 
случају крсташког рата против града Задра, видећемо, да није било могуће, да је Задар био 

                                                           

4[4] “Летопис попа Дукљанина”, Никола Банашевић, Београд, СКЗ, 1971, стране: 231, 257, 258. 



ван граница Србије. Па ако је Задар био у Србији, онда је то случај и с неким другим 
деловима обале Јадрана. Откуда, онда, нека богумилска црква у српском делу Далмације - 
ако су Немањићи прогонили богумиле? То је била само подвала Ватикана и католичких 
држава – Немањићи нису прогонили никакве богумиле, него католике.  

Много је детаља у католичким записима, па и у потоњим европским 
енциклопедијским одредницама – које треба темељно изучавати. Мучно је време 
средњевековно.  Западноевропске католичке државе су већ тада изграђивале своју 
колонијалну стратегију - ратујућу против исламских и православних народа. Тад је већ 
затрован њихов речник, те су припаднике православне хришћанске вере погрдно звали 
богумилима и другим именима. Данас, Западњаци не користе такве речи, али своје жртве 
широм света дарују друкчијим називима: недемократи, диктатори, терористи, итд. 
Погледајмо рани колонијални речник Ватикана и западноевропских држава – коришћен 
према српској држави, српском народу и српској православној цркви. Наводи се, да су 
становници Задра, Трогира и Сплита богумили. Кад би се поверовало оваквом запису, 
однда би становници ова три града могли бити проглашени Бошњацима, јер присталице 
несрпске бошњачке народности тумаче - да су Бошњацима преци у Средњем веку само 
богумили:  

  

„Patarensko, odnosno bogumilsko učenje je u dalmatinske gradove prodrlo tokom 12. 
veka, a naročito u Zadar, Trogir i Split. Na katarskom saboru u Sen Feliksu, blizu Tuluza, 
održanom 5. maja 1167. godine, pominje se i crkva Dalmacije (lat: Ecclesia Dalmatiae).5[5] 

Zadar 

Prve pomene jeretika u Dalmaciji nalazimo u Hronici Tome Arhiđakona, koji kaže da su 
Zadrani prezreli katoličko učenje i da su se dali 'poprskati jeretičkom kugom'. Toma beleži, da je 
Zadar rado primao jeretike, koje su njegovi ugledni građani ugošćivali i pomagali. Sačuvana su 
imena dvojice dalmatinskih 'jeretika', braće Aristodije i Mateja, sinova Grka Zorovavela, koji se 
u Zadar doselio iz Apulije. Oni su od svoje mladosti bili Zadarski građani, a spominju se kao 
'odlični slikari i vrlo vješti u zlatarskoj umjetnosti' a takođe se kaže da su bili 'vješti latinskoj i 
slavenskoj knjizi'. Čini se da Aristodije i Matej deluju najpre u Zadru, da bi se zatim nastanili u 
Splitu, gde postaju predvodnici patarenskog pokreta. Oni su održavali dobre veze s Bosnom, koja 
je za vreme bana Kulina pružala utočište prognanim bogumilima i patarenima. 

Krajem 12. veka, i pored zabrane, u mnogim crkvama su još uvek vršene službe na 
staroslovenskom. Nakon smrti zadarskog nadbiskupa Petra (posle 1193), nadbiskupska stolica 
ostala je prazna sve do 1198, nakon čega je mimo kanonskih propisa od strane zadarskih laika 
izabran pređašnji hvarski biskup Nikola, rodom Zadranin, koji je preuzeo zadarsku nadbiskupiju 
bez dozvole pape. Iste godine, Zadranin Maldenar i Toljen Kačić, napali su pravo posedovanja 
imanja zadarskog samostana u Suhovarama, pri čemu su u sudskom sporu prisustvovali 

                                                           

5[5] Овде јасно пише о “Далматинској цркви“, а не каже се да је била православна. 



pomenuti Matej i zadarski nadbiskup Nikola. Nikola je kao jeretik i otpadnik anatemisan i 
smenjen 1201. godine, čime je Zadar sve do 1204. godine ostao bez nadbiskupa. 

Papa Inoćentije III pokreće četvrti krstaški rat za 'oslobođenje svete zemlje' u kome strada 
Zadar. Godine 1202, evropsko plemstvo, s celokupnom vojnom silom, stiže u Veneciju, odakle 
je trebalo da se mletačkim brodovima prebace u Palestinu. Pošto, navodno, nisu imali da plate 
Mlecima prevoz, na poziv mletačkog dužda, udaraju na Zadar. Nesumnjivo je Zadar 1202. teško 
stradao i zbog veze s bogumilima. Zadrani su u poslednjoj borbi na zidinama istakli krstove, da 
uvere krstaše da nisu bogumili, koji odbacuju krst.[5] Toma Arhiđakon smatra pad Zadra božjom 
kaznom 'jer su se žitelji njegovi odvratili od rimske crkve i prionuli uz jeretike'. Iako je Zadar 
razoren i osvojen od krstaša i pripojen Mletačkoj Republici, u gradu se i dalje beleži postojanje 
jeretika. 1234. godine je zadarski nadbiskup Ivan u prisustvu brojnih sveštenika pročitao optužbe 
protiv biskupa Treguana, koji je izopšten kao falsifikator papske bule i zaštitinik jeretika (lat: 
fautor hereticorum). 

Zabeleženo je da su franjevce, koji su u Zadar došli sa ciljem pokrštavanja jeretika, 1308. 
godine, fizički napali tamošnji sveštenici i učenici“.6[6] 

Да је становништво Задра било православне вероисповести и спрске народности, 
показују тадашњи међународни односи. Посебно овај крсташки рат с почетка 13. столећа. 
Покренут је против држава с православним становништвом и то се не може прикрити у 
повјесним књигама и енциклопедијама. Срећом, у наведеној хрватској енциклопедији је 
податак о крсташком рату против православне Србије – пре него што јападнута Византија. 
Крсташка војска је 1204. напала Источно Римско Царство (Византију), окуправши његов 
велики део на Балкану и у Малој Азији, а освојила је и град Константинопољ. Тек су Грци 
потукли католичку војску 1259. и ослободили Константинопољ 1261. године. Значи, скоро 
шездесет година су католици владали земљама с православним становништвом, које су 
покушавали превести у римокатоличку веру. Наравно, то су чинили и с окупираним 
православним српским градом Задром, али је покушај да се Задрани покатоличе био 
безуспешан, јер се каже, да је православних било много у Задру 1234 – наравно, католички 
писци записују да су то били јеретици. Но, промакло им је, да су и сами уписали, да су 
Задрани, приликом борби и одбране своје тврђаве (1202. године), истицали хришћанске 
крстове – а богумили нису поштовали хришћански крст, тако да на одбрамбеним зидинама 
Задра нису били богумили. А богумили нису могли бити ни на зидинама Задра – ради 
одбране града од католичких војника, јер се каже, да богумили нису ратовали, нису 
користили оружје и нису никога убијали. А као такви, нису могли бранити Задар од 
крсташа. Значи, били су православне вере – као и остали Срби у Србији. Занимљив је и 
податак, да су задарски (некатолички) свештеници и верски ученици физички напали 
римокатоличке фрањевце и 1308.године, а то не би могли чинити, да у граду није била 
хришћанска православна већина – тада, мада је Задар био у Млетачкој Републици од 1202. 
године! 

                                                           

6[6] „Bogumili“, Enciklopedija leksikografskog zavoda, Zagreb 1955. I svezak, str. 530-534. 



С обзиром да је Мађарска окупирала Хрватску 1097. године, могло би се 
закључити, да је Задар, у време крсташког напада (1202) био у Мађарској. Но, то је 
немогуће, јер је Мађарска била католичка држава, а крсташи против такве нису ратовали. 
Нападали су само исламске и православне државе. Уосталом, у тој крсташкој војсци је 
било мађарских војника и мађарских племића - борили су се против православних Срба у 
Задру и у осталим деловима Србије! Крсташи су освојили српски Задар и предали су га на 
управу Млетачкој Републици. 

 Др Никола Тоља, ако би желео оспорити навод – да је Задар био у Србији у 13. 
столећу, морао би да се обрати Хрватској академији знаности и умјетности, јер се то тврди 
у њеној енциклопедији. А један други хрватски академски документ садржи податак, да су 
становници јадранских отока и целе Истре били Срби православне вере – до првих 
деценија 17. столећа. И изричито пише, да су себе звали Србима!  

  

Православни Срби и на отоцима и у Истри 

 Да нам читалац не би замерио, што становнике Задра из XIII и XIV столећа 
спомињемо као Србе – православне вере, уверићемо га, да су се Србима звали и сви 
становници Истре, Винодолске жупе, Горског котара, Лике, Сењске дијацезе и јадранских 
отока – до првих деценија XVII столећа и да су, до тог времена, исповедали православну 
веру! Јесте овај навод мало чудан, али то неће бити ако се зна да о томе постоји 
римокатолички запис – из 1639. године и чува се у Хрватској академији знаности и 
умјетности, у Загребу. Реч је о извештају загребачког бискупа, Бенедикта Винковића. 
Пише из Загреба римокатоличким високодостојанственицима, да је процес 
покатоличавања и хрватизације Срба у Истри обављен и да га треба применити и на 
православне Србе у Славонији:  

„Узвишена и многопоштована Господо, моји предусретљиви Заштитници, желим 
Вам од Бога здравља, срећу, довека. Блажене успомене Фердинанд Други, Цар Римљана, 
као Краљ Угарске и Славоније, установио је, без знања многопоштованог Фрање 
Ердељског – тадашњег бискупа загребачког, не тражећи савета од надбискупа Колаче, ни 
од његовог миторполита, истовремено духовног примата Уагарске, нову епископију у 
Краљевству Славонији, за становништво грчке вере, схизматике, који се држе грчких 
заблуда, те је дотичну епископију поверио извесном Србину, василијанском монаху, по 
имену Максим Петровић... Он се, заједно са свештенством и народом, којем је на челу, све 
до данас, држи грчке схизме, те и сам, као његови свештеници и паства, задржава тешке 
заблуде против истините вере... Најпре би требало, да Срби, одбацивши заблуде и 
очистивши се од истих, остану у свом обреду (да буду унијати – обреди православни, а 
поглавар им је папа у Риму, СЈ). А кад би се оканили заблуда и схизме и кад би упознали 
Божију службу, помало би могли – да се ослобађају и грчког обреда (прелазак из 
унијатства у римокатоличку веру, СЈ). Тако је учињено у Истри, Пивки и Красу, као у 
Сењској дијацези, у Лици и Драги Винодолској, где су Срби, код којих су раније 
важиле сличне заблуде и обичаји, напустилвши грчки обред и одбацивши заблуде, 



заслугом добрих католичких отаца, до сада су задржали римске обреде, које су 
примили и себе више не називају Србима, него Хрватима!“ 7[7]  

  

Др Тоља: Дубровчани глумили да су Срби 

Да не бисмо више доказивали, да су становници Далмације, Истре и отока 
миленијумима припадали српском народу, погледаћемо објашњење др Николе Тоље – 
којим то оспорава. И наводи, да је политичка ситуација с краја 19. столећа приморала 
Хрвате Дубровника, да се представљају Србима: 

“Дубровник је, заједно с Далмацијом и Истром, грцао под влашћу Аустрије, 
Дубровчанима посебно омрзнуте, јер је она била први господар над Градом након његове 
вишестољетне самосталности, док Банском Хрватском и Славонијом харачи мађарска 
власт – предвођена Куеном Хедерваријем. За разлику од тога, на истоку су кнежевине, а 
касније краљевине, Србија и Црна Гора, самосталне и слободне државе темељем одлука 
Берлинскога конгреса 1878 – објашњава др Никола Тоља и додаје – како су се таква 
Србија и Црна Гора, те идеја уједињавања јужнословенских народа, дијелу Дубровчана 
указале као спас. Дио најугледнијих Дубровчана је излаз видио у српској национално-
политичкој идеји, настојећи свој град издвојити из осрамоћене и изможене куеновске 
Хрватске и приближити га слободној Србији, којој су приписивали ујединитељску улогу... 
Стога је требало у Граду стварати српско озрачје и међу махом католичким пучанством 
отворити процес привременог прихваћања српске национално-политичке идеје... У складу 
с тим, позивајући се на неке повијесне околности отприје 450 година, утемељили су 
тврдњу о Дубровнику као српском граду, о дубровачком подручју као српској земљи, а 
језику, књижевности и дубровачкој култури, у цијелини, приписали су српско обиљежје“. 

Сад ћемо видети – Дубровчани су се представљали Србима и пре него што су 
Србија и Црна Гора ослобођене од Турака. Један од најугледнијих Срба католика у 
Дубровнику, био је Медо Пуцић (1821- 1882), који је певао свом српском народу. Ево 
стиха из песме: Даворија: 

Млади Срби, буд'мо ми 

Браћа једне мисли сви, 

Мисли слоге, мисли славе, 

Мисли љубве братске праве, 

У нас гледа народ сав... 

                                                           

7[7] Гавриловић, др Славко: «Из историје Срба у Хрватској, Славонији и Угарској»», «Филип 

Вишњић», Београд, 1993.  



Др Никола Коља упорно тврди, да је овакво српско опредељење сваки 
Дубровчанин исказивао из политичких разлога – да би се људи угледали на Србију и Црну 
Гору, како би и сами дошли до своје државе, ослободивши се колонијалне власти 
Аустроугарске. То значи, да су Дубровчани изражавали своју припадност хрватском 
народу – док су Србија и Црна Гора биле под турском окупацијом. Међутим, овај чудан 
закључак др Николе Коље се побија чињеницом, да су остали записи о оцу песника Меде 
Пуцића. Каже се да му је отац уздизао своје српство, а то је било у времену кад још није 
био ни подигнут Први српски устанак против Турака, под вођством Карађорђа, 1804. 
године. Србин католик, др Франо Кулишић, пише да је Медо Пуцић наследио своје српско 
родољубље од оца и мајке, који су и сами, од свог детињства, били припадници српског 
рода, а били су потомци српских племића из деветог столећа. А видели смо, да тада, за 
време краља Крепимира Оштривојевића (814-840), није било хрватске државе, па преци 
Дубровчанина Меде Пуцића нису могли бити хрватски племићи:  

Од племените породице, која вуче своју лозу још из деветог вијека, од оца Марка 
Пуцића и матере Мандалијене, рода Бондина, добијао је Медо фин и отмјен одгој, задојен 
љубављу према домовини и завичају.8[8] 

  

ЈУГОСЛАВИЈА ЈЕ БИЛА ПРОТИВСРПСКА 

Др Никола Тоља често спомиње великосрпство и великосрпску Југославију, која је, 
наводи он, чинила све против несрпских народа. Међутим, то уопште није тачно. 
Југославија је била противсрспка - разорила је целовитост српских земаља, српске 
католике пребацила у Хрвате, а српске муслимане у несрпске Бошњаке. Даље: 

1.                            Краљ Александар Карађорђевић, 1929, одваја Стару Србију 
(Македонију) од осталог дела Србије и проглашава је Вардарском 
Бановином. Комунисти ће јој променити име у Народна Република 
Македонија (1945) и успешно ће Старо Србе претворити у несрпске 
Македонце; 

2.                            Кнез Павле Карађорђевић уступа (1939) Хрватској српске 
крајеве: Дубаровник, Далмацију, Лику, Кордун, Банију, Славонију, Срем; 

3.                            Јосип Броз Тито (1945) уступа српску Барању Хрватској и 
наређује да се Срби католици (Буњевци и Шокци) сматрају 
припадницима хрватске нације; 

4.                            Јосип Броз Тито уступа Хрватској Истру и Задар, пошто су 
одузети од Италије - зато што је хрватска војска обавила страховите 

                                                           

8[8] Кулишић, др Франо: „О Меду Пуцићу“, Издавач „Матица српска у Дубровнику“, Српска 

дубровачка штампарија, 1912. 



злочине над Србима, Ромима и Јеврејима, а те територије биле под 
окупациом Италије (1941-1943). Уместо да Истра и Задар буду укључени 
у српске федералне јединице, Тито (Хрват) их уступа извршиоцу тих 
злочина – Хрватској; 

5.                            Србија је једина федерална јединица у Југославији која је 
подељена на три области – а свака је имала самосталну управу, што ће 
НАТО и ЕУ искористити извршавањем агресије на Србију 1999. и 
окупацијом Косова и Метохије. 

Чудно је да се доктор наука (Никола Тоља) могао изразити, да је Југославија 
била великосрпска творевина, а та држава је учинила оваква зла српском народу – 
да не спомињемо уморства Срба и њихово затварање на Голом отоку после 1948. 
године.  

  

Београд, 4. новембар 7523 (2014) 

 
 
 


