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Са же так
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народ,српскеземље,Балкан,КраљевинаСрбија.
Ге о гра фи Вла ди мир Ка рић и Пе тар Шре пло вић спа да ју 

у нај ве ће срп ске ге о гра фе 19. и по чет ком 20. ве ка, они су, на 
не ки на чин, пре те че Јо ва на Цви ји ћа.

Вла ди мир Ка рић спа да у пр вог ве ли ког срп ског ге о гра
фа, из у зет ног на уч ни ка и на ци о нал ног рад ни ка.

“КА РИЋ ВЛА ДИ МИР, про фе сор гим на зи је (2/11 1848, 
Све тлић, кра гу је вач ки округ — 27/12 1893, Грис, Ти рол). 
Основ ну шко лу учио је у Кра гу јев цу, гим на зи ју у Кра гу јев
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цу, Шап цу и Бе о гра ду, пра ва у Бе о гра ду. Чи нов нич ку слу жбу 
по чео је у про ле ће 1870, као пи сар у по жа ре вач ком на чел ству, 
али ју је бр зо про ме нио, и ав гу ста исте го ди не по стао је су
плент у ша бач кој по лу гим на зи ји. 1873 Ка рић је по ста вљен за 
про фе со ра по лу гим на зи је у По жа рев цу, 1879 у Шап цу, 1881 
у Бе о гра ду. Ода тле је пре шао за чи нов ни ка Ми ни стар ства 
Ино стра них Де ла. Био је ге не рал ни кон сул у Ско пљу, где је 
на ци о нал не за дат ке из во дио нај са ве сни је, а рад на бу ђе њу и 
ши ре њу срп ске ми сли био му је вр ло успе шан. Ав гу ста 1892. 
по ста вљен је по но ва за про фе со ра дру ге бе о град ске гим на зи
је, а ма ло доц ни је је, због бо ле сти, пен си о ни сан.

Ка рић је од свр ше ног прав ни ка бр зо по стао у сво јој 
стру ци нај о длич ни ји про фе сор сред ње шко ле, а у то ку вре
ме на со ли дан са рад ник на ге о граф ској књи жев но сти, на ро
чи то као пи сац уџ бе ни ка, ко ји су сво јом ва ља но шћу про др
ли у све шко ле Кра ље ви не Ср би је. Струч ни ра до ви Ка ри ћа 
су: Зе мљо пис за ни же раз ре де сред њих шко ла, Шко ло ва ње 
у Ср би ји, и ње го ви ре зул та ти (о то ме је Ка рић још два пу та 
пи сао, као од го вор на кри ти ку Др. М. Јо ва но ви ћа), Зе мљо пис 
за гим на зи је, Ма ли зе мљо пис за основ не шко ле у ото ман ској 
ца ре ви ни. Нај ве ће Ка ри ће во де ло је: Ср би ја. Оно се од ли ку је 
рас по ре дом гра ђе, ја сно ћом сти ла и про ниц љи во шћу. Ту су 
при ку пље ни и на уч но сре ђе ни сви по да ци, ко јих је до та да 
би ло у на шој књи жев но сти.

У по след њим го ди на ма Кaрић. је пи сао у ра зним ли сто
ви ма и по ли тич коге о граф ске члан ке, ко је је де лом пот пи си
вао сво јим пре зи ме ном, де лом под псе у до ни мом Цр но је вић. 
Ту спа да ју: Ца ри град, Све та Го ра, Со лун. Пут нич ка цр ти ца 
с бе ле шка ма о на род ној про па ган ди на ис то ку; Тро јо ва ње и 
кла си чар ска на је зда; Ср би ја и Бал кан ски са вез. По след ња је, 
по ме то ди, нај бо ља од по ли тич ких рас пра ва у до та да шњој 
на шој књи жев но сти.

Ка рић је за ве штао За во ду Ве ли ке Шко ле 3.000 ди на ра 
у го то вом нов цу, сво је спи се и пра во на њи хо во пре штам па
ва ње, као и до ста сво јих штам па них де ла, са же љом, да се 
при ход од ње го ве за о став шти не да је на име по мо ћи за ге о
граф ско ис пи ти ва ње Срп ских зе ма ља и Бал кан ског По лу о
стр ва..”1

1 Народнаенциклопедија, II књига, Загреб 1929, стр. 246.
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Глав ни ца то га за ве шта ња из но си 20.000 ди на ра, ко ји ма 
ру ку је управ ник Ге о граф ског ин сти ту та.

Осим на уч них ра до ва, В. Ка рић је пи сао уџ бе ни ке, пу
то пи се, пу бли ци стич ке ра до ве.

За свог крат ког жи во та В. Ка рић је имао бур ну жи вот
ну би о гра фи ју и обим ну би бли о гра фи ју.

„Као на став ник Ка рић се сав по све ћу је Ге о гра фи ји, у 
ко ју то ли ко ула зи да фор ми ра и сво је по гле де на из ве сна пи
та ња, са свим у ду ху та да шњих мо дер них схва та ња. Он ра ди 
на Ге о гра фи ји и на уч но, а на ро чи то на об ра ди уџ бе ни ка. По
ред то га, он је и од ли чан на став ник Ге о гра фи је. У пр вом де лу 
сво је ауто би о гра фи је Јо ван Цви јић га ова ко опи су је као на
став ни ка: „Од оста лих на став ни ка на ме је ути цао Вла ди мир 
Ка рић ко ји је, већ бо ле стан од плу ћа, био на мр го ђен и ћу та
ли ца, али оштре па ме ти, и мо гао је у мо мен ти ма по ста ти ре
чит и па си о ни ран. Та да је он по чео ра ди ти на уџ бе ни ци ма за 
Ге о гра фи ју, и те пр ве ски це је дик ти рао ђа ци ма. То су би ли 
на цр ти чи ја је гра ђа би ла не рав но мер но рас по ре ђе на, и у ко
нач ној вред но сти и зна ча ју ге о гра фи је, ко ја се са да из ра ђу је 
на но вим осно ва ма. Ми сли да тре ба да се упи шем на Ве ли ку 
Шко лу и по сле из ве сног вре ме на би ћу по слан на стра ну, и 
он ће се ста ра ти, и мо ћи ћу за до во љи ти сво је пра ве на уч не 
те жње. Све што има на уч них књи га ста вља ми на рас по ло
же ње. Наш раз го вор, ше та ју ћи, вр ло је ду го тра јао, и та да, 
ви ше но икад, осе тио сам у Ка ри ћу чо ве ка, ко ји ви со ко це ни 
ми сао и на у ку.” Сво је пр во ве ће де ло (Ге о граф ска ис пи ти ва
ња у обла сти Ку ча ја у Ис точ ној Ср би ји) Цви јић по све ћу је Ка
ри ћу, сво ме учи те љу у Ге о гра фи ји („Сво јем пр вом учи те љу у 
Ге о гра фи ји Го спо ди ну Вла ди ми ру Ка ри ћу кон зу лу у Ско пљу 
по све ћу је овај рад, Пи сац”.)”

По сле пре ме шта ја у Бе о град Ка рић уско ро пре ла зи у 
Ми ни стар ство Ино стра них Де ла, а по сле из ве сног вре ме на 
од ла зи за кон зу ла у Ско пље. И на овом по ло жа ју он де лу
је успе шно и упу ћу је наш на ци о нал ни рад у нео сло бо ђе ним 
кра је ви ма но вим пу те ви ма.

Због не сла га ња са он да шњим љу ди ма ко ји во де спољ ну 
по ли ти ку, вра ћа се Ка рић 1892. го ди не опет за про фе со ра у 
Бе о гра ду. Али већ 1893. због сла бог здра вља до би ја пен зи ју. 
Исте го ди не од ла зи на ле че ње у са на то ри јум у Гри су у Ти ро
лу, где је и умро 27. де цем бра.” Нај ве ћи срп ски ге о граф Јо
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ван Цви јић га је из у зет но це нио. О ње го вој лич но сти и ње го
вом ге о граф ском ра ду је на пи сао сле де ће: Ка рић је био чо век 
пра ве ве ре, исти ни тог уве ре ња, ко ји оно ма ло сво га тро шног 
те ла ни је ште део, ко ји се у сва ки по сао сав за ла гао; ра де ћи 
зби ља је са го ре вао са мо га се бе.

Та кве ин тен зив не и кри тич не при ро де су со бом не за
до вољ не, са ме се бе се ци ра ју, спон та но се ис пра вља ју и уса
вр ша ва ју. То су љу ди од про гре са, ко ји са ми на се бе из во де 
про грес — пра ва ру да у људ ском дру штву. И ко год је бо ље 
по зна вао пок. Ка ри ћа он се са мо мо гао ди ви ти оном трај ном, 
не пре ста ном лич ном на прет ку и уса вр ша ва њу, ко ји се на ње
му опа жао.

Та кви љу ди мо гу чи ни ти са мо сит них по гре ша ка, ко је 
су ви ше кон сти ту ци о нал не, не по гре шке њи хо вог тре зве ног 
ду ха. Они су по сво јој при ро ди чи ста исти на, у њих не ма ни
че га из ве шта че но га и фа лич но га, за то се бу не, у њи ма ус ки
пи, кад на и ђу на не ис кре ност или сла бост, ко ја се пле те где 
јој ме сто ни је, и та да мо гу пре те ра ти и су ви ше пре те ра ти. 
Ин тен зив на при ро да, ко ја се бе не ште ди, не ма зи ни дру ге, 
не стре пи од су да ра и за то је ве ли ки део рад не сна ге и крат
ког жи во та ула гао у бор бу.

И са мо се сво јом здра вом све шћу и ова квим осо би на ма 
ду ха пок. Ка рић мо гао увр сти ти у ред оно не ко ли ко са мо ни
клих и сам уких та ле на та ко ји су би ли од та ко ве ли ке ко ри
сти срп ском на ро ду.

Од прав ни ка – пок. Ка рић је свр шио пра ва на на шој Ве
ли кој Шко ли  по ста је у сво јој стру ци нај о длич ни ји про фе
сор сред ње шко ле. И за на став ни по сао, као и за сво ју стру ку, 
Ка рић се сам фор ми рао.

Као про фе сор ша бач ке по лу гим на зи је по чео је ра ди ти 
на ге о граф ској књи жев но сти. То је већ са мо по се би до во љан 
знак ве ли ке ду хов не сна ге, кад у јед ној па лан ци, у ко јој не ма 
на уч них сред ста ва ни на уч не ат мос фе ре, не ко сми сли и узме 
из во ди ти је дан си сте мат ски рад ни план. И Ка рић је за по чео 
по че ци ма, ко ји ја сно до ка зу ју ко ли ко је он био оста вљен са
мом се би. Ин те ре сант ни су ти по че ци ра да на ге о граф ским 
школ ским књи га ма и оне ли те рар не пат ње, кроз ко је је про
шао, ори јен ти шу ћи се у ли те ра ту ри, ко ја му је би ла не по зна
та, и у ко јој сла би је при ро де не би уме ле на ћи ком па са. Ка рић 
га је на шао. И из тих за ме та ка, на ме ње них с по чет ка ње го вим 
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ђа ци ма, по ста ју школ ске књи ге, ко је су у мно гим из да њи ма 
ва ља но шћу сво јом, про др ле у све шко ле Кра ље ви не Ср би је. 
Књи ге су по кој но га Ка ри ћа ди гле на ви ши ни во на ста ву, и 
ге о граф ска зна ња.

За рас про сти ра ње зна ња о срп ским зе мља ма Ка рић је 
по ред Ми ла на Ми ли ће ви ћа учи нио ви ше но ико дру ги у то 
вре ме. У ње го вим су де ли ма, на ро чи то у Ср би ји, ску пље ни и 
у из ве стан на уч ни ред до ве де ни по да ци, ко јих је би ло у на шој 
књи жев но сти, и из тих је по да та ка по кој ни Ка рић, па ме ћу ко
ја про ни че, из во дио за кључ ке, чи ја се вред ност ни да нас не 
мо же спо ри ти. Ср би ја се од ли ку је и про стран ством пла на и 
ши ри ном да по гле да као рет ко ко ја срп ска књи га.

У по след њим го ди на ма Ка рић је пи сао по ли тич коге о
граф ске есе је, ко ји су сви за дах ну ти ду бо ком љу ба вљу пре
ма на шој зе мљи и ње ним не во ља ма. По след њи од тих есе ја 
Ср би ја и Бал кан ски Са вез, спа да у нај бо ље ове вр сте у на шој 
књи жев но сти, а по ме то ди је не сум њи во нај бо љи.

Сви се ови ра до ви од ли ку ју од лич ном ком по зи ци јом, 
ја сно ћом и је дри ном сти ла, осо би на ма, ко је га у том по гле ду 
ста вља ју на јед но од пр вих ме ста ме ђу на шим но ви јим књи
жев ни ци ма.

Љу ди ње го ва ду ха оста вља ју иза се бе сву да пло да, и 
ми ни смо мо гли сти ћи, да се за др жи мо око прак тич не рад
ње пок. Ка ри ћа на срп ским за да ци ма и срп ској ми сли, а он је 
баш та мо, као кон зул у Ско пљу, ра дио но вом, сво јом ме то дом 
и с ве ли ким ус пе си ма.”2

Го ди не 1882 из и шло је де ло В. Ка ри ћа ,,Срп ска Зе мља”, 
у ко ји ма опи су је украт ко де мо гра фи ју, ге о гра фи ју, ет но гра
фи ју, исто ри ју, кул ту ро ло ги ју срп ских зе ма ља. То је на не ки 
на чин срп ски про грам, кул тур ни и по ли тич ки.

У том де лу пи ше о по ло жа ју, гра ни ца ма, ве ли чи ни, 
изо кли ми, биљ ном и жи во тињ ском све ту, ре ка ма, мо ри ма и 
слич но, срп ских зе ма ља.

Срп ске зе мље де ли на не за ви сне (Кра ље ви на Ср би ја, 
Кне же ви на Цр на Го ра) и Срп ске зе мље под ,,АустроМа ђар
ском” и под Тур ском. В. Ка рић пи ше за срп ске гра ни це, ,,Гра
ни ца срп ској зе мљи вр ло је ис кри ву да на и као што ви де смо, 
ве ћи ном при род на, а тек ма лом ду жи ном на род но сна”. Ис

2 Јован Цвијић, Говориичланци, књига IV, Београд 1921, стр. 247.
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хо ди ште Срп ства је у до се ља ва њу Сло ве на од ве ка на Бал
кан, ,,Пра ста ра по стој би на свих Сло ве на на хо ди ла се из ме ђу 
Кар па та и Вол ге, у да на шњој ис точ ној Пољ ској и за пад ној и 
сред њој Ру си ји”,  пи ше В. Ка рић.

 За на род, је зик и ве ру пи ше: „На род, је зик, ве ра. Др
жи се, да су се сви на ро ди, ко је ми да нас зо ве мо Сло ве ни ма, 
зва ли не ка да Ср би ма, а Сло ве ни да су би ли тек јед но, пле ме 
срп ско, ко је је у то ку вре ме на ис ко чи ло нај ви ше на ви дик, па 
по ти сну ло оно за јед нич ко име сво јим пле мен ским, и на ту ри
ло га сви ма оста лим пле ме ни ма, осем јед но ме са мо а на име 
на шем на ро ду, ко ји и доц ни је за др жа ста ро име. Наш је се 
на род до се лио у да на шњу сво ју зе мљу у пр вој по ло ви ни сед
мо га ве ка, и ту је се одр жао до да на шње га да на, пре тр пев ши 
ју нач ки нај муч ни је исто риј ске суд би не, ко је су ика да мо гле 
сна ћи је дан на род. Кроз чи та ве ве ко ве, си но ви ње го ви сре та
ли су се је ди но у бор ба ма, пред во ђе ни стра ним вла да ри ма, 
па та ко исто, и да нас!

У то ку вре ме на, мир ним или осва јач ким пу тем, на
ста ни ли су се у срп ској зе мљи и дру ги на ро ди, на ро чи то по 
кра је ви ма ње ним, али они сви за јед но из но се тек ше сти део 
укуп ног ста нов ни штва, ко је бро ји око 8.600.000 ду ша.

Од ово га бро ја, 7.200.000 до ла зи на Ср бе, 300.000 на Ма
џа ре, по то ли ко од при ли ке и на Ру му не и Нем це, 140.000 на 
Та ли ја не, 100.000 на Ар на у те, то ли ко и на Осман ли је (Тур ке), 
а оста ло на Сло ва ке, Бу га ре, Изра иљ ћа не, Цин ца ре, Ци га не 
и Гр ке.

Срп ски је је зик гра на ста ро га сло вен ског је зи ка, и де ли 
се на три глав на го во ра; ис точ ни, ју жни и за пад ни. Осно ва је 
овој по де ли са мо гла сник И, ко ји се на ла зи у ста ро ме сло вен
ском је зи ку, и ко ји се у ис точ но ме срп ском го во ру из го ва ра 
као: е, у ју жном као: ије или је, а у за пад ном као: и. Ис точ
ним се го во ром го во ри у ис точ ним кра је ви ма срп ске зе мље, 
ју жним у ју го за пад ним, а за пад ним го во ром у се ве ро за пад
ном кра ју, у не ким ме сти ма ста ре Хр ват ске. Овим за пад ним 
го во ром го во ри нај ма њи део на ро да срп ског. Оста ли на ро ди 
на срп ској зе мљи го во ре сва ки сво јим је зи ком, али сви, ви ше 
ма ње, зна ју и срп ски.

На род је срп ски по де љен на три ве ре: пра во слав ну, ка
то лич ку и му ха ме дан ску. По бро ју при па да му ха ме дан ској 
око 600.000, ка то лич кој око 2.400.000 и пра во слав ној бли
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зу 4.200.000 ду ша. Ме ђу Хри шћа ни ма има не што и уни ја та. 
Ка то ли чан ство је нај ја че ра ши ре но у се ве ро за пад ним кра је
ви ма срп ске зе мље, где ста нов ни штво го то во ис кљу чи во и 
при па да овој цр кви. Пра во сла вље је опет го то во ис кљу чи ва 
цр ква у ју го и сточ ним кра је ви ма. Му ха ме дан ство је нај ја чег 
ко ре на ухва ти ло у Бо сни и Хер це го ви ни, да кле у сре ди ни 
срп ске зе мље, где се и пра во сла вље са ка то ли чан ством су
сре ће и хр ве.”3

Де ло је на ста ло тач но у пе ри о ду пре ла ска Ср би је из др
жав ног уре ђе ња кне же ви не у кра ље ви ну 1882, што је дру ги 
ве ли ки др жа во твор ни чин по сле при зна ња не за ви сно сти Ср
би је на Бер лин ском кон гре су 1878.

Кра ље ви на Ср би ја је осно ва и ма ти ца Срп ства.
В. Ка рић опи су је и по ло жај, гра ни це, ве ли чи ну Кра ље

ви не Ср би је, за тим и на род, ве ру и на ста ву и зе мљо рад њу и 
сто чар ство, ру дар ство и ин ду стри ју, тр го ви ну, уре ђе ње др
жа ве, упра ву. По том: шко лу и цр кву, суд ство, вој ску, гра ђе
ви не и по сло ве са стра ним др жа ва ма и без бед ност, по шту, 
те ле граф, на род но зда ње, из вр шну власт, управ на по де ла и 
ме сто пис, где опи су је украт ко 21 округ (од Бе о град ског до 
То плич ког). На при мер, за уре ђе ње др жа ве В. Ка рић је на пи
сао:

“Уре ђе ње др жав но. Ср би ја је устав на мо нар хи ја и од 22. 
фе бру а ра 1882 г. кра ље ви на. Краљ вр ши за ко но дав ну власт 
са на род ном скуп шти ном, он по твр ђу је и про гла шу је за ко
не и по ста вља др жав не чи нов ни ке. У ње го во име вр ше сво
ју власт сва зе маљ ска над ле штва. Он је вр хов ни за по вед ник 
вој ске и за сту па зе мљу пре ма стра ним др жа ва ма. Кра љев
ско до сто јан ство на след но је у пле ме ну Обре но ви ћа. На род
на скуп шти на са сто ји се из по сла ни ка на ро дом иза бра них и 
по сла ни ка ко је краљ би ра. Скуп шти на је дво ја ка: обич на и 
ве ли ка. У обич ну скуп шти ну би ра сва ки срез и сва ка окру
жна ва рош за се бе по сла ни ка, и то на три хи ља да по ре ских 
гла ва по јед ног. По јед но га по сла ни ка би ра ју и они сре зо ви 
и окр. ва ро ши, ко је има ју и ма ње од три хи ља де пор. гла ва, 
а Бе о град би ра два по сла ни ка. На сва ка три на род на по сла
ни ка, по ста вља и краљ по јед но га, и та ко обич на скуп шти на 
има 174 по сла ни ка. Сва ки пу но ле тан Ср бин, ко ји пла ћа гра

3 Владимир Карић, Српсказемља, Београд 1882, стр. 36.
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ђан ски да нак, мо же би ра ти по сла ни ка, а мо же би ти иза бран 
сва ки по штен Ср бин, ко ји има 30 го ди на и пла ћа др жав ног 
дан ка око 30 ди на ра. Чи нов ни ци и адво ка ти не мо гу би ти на
ро дом би ра ни, а вој ни ци ста ја ће вој ске ни би ра ти ни иза бра
ни би ти. Скуп шти на се са ста је сва ке го ди не на по зив кра ља, 
ко ји је и рас пу шта, а пред ло зи у скуп шти ни про из ла зе са мо 
од Кра ља. Ве ли ка на род на скуп шти на има че ти ри пу та то
ли ко по сла ни ка, ко ли ко обич на. Њих би ра са мо на род. Ова 
се скуп шти на са зи ва са мо у ван ред ним при ли ка ма. У Ср би ји 
по сто ји “др жав ни са вет” са ста вљен из 1115 чла но ва, ко ји су 
чи нов ни ци.

Упра ва. Краљ упра вља зе мљом пре ко сво јих ми ни ста
ра ко ји су скуп шти ни од го вор ни. Сви ми ни стри ску па чи не: 
вла ду. Њих има се дам, јер је др жав на упра ва по де ље на на се
дам гра на, па на че лу сва ке сто ји по је дан од њих. Та ко, има 
ми ни стар про све те и цр кве, ми ни стар прав де, мин. во је ни, 
мин. фи нан си је, мин.; гра ђе ви на, мин. спољ них и ми ни стар 
уну тра шњих по сло ва.“4

Дру га сло бод на Срп ска Др жа ва Цр на Го ра би ла је не по
зна ни ца, ка ко у Европ ској јав но сти та ко и у Ср би ји. О ста њу 
у Цр ној Го ри се зна ло вр ло ма ло.

В. Ка рић пи ше о Цр ној Го ри:
Кне же ви на Цр на Го ра. 
Гра ни це и ве ли чи на. Цр на Го ра огра ни че на је са С. 

Хер це го ви ном, са ЈИ. Хер це го ви ном и Ста ром Ср би јом и са 
З. ју жном Дал ма ци јом и ја дран ским мо рем. Од ска дар ског 
је зе ра гор ња по ло ви на при па да Цр ној Го ри, а та ко и за пад на 
по ло ви на де сне оба ле ре ке Бо ја не; кључ да кле, из ме ђу је зе ра 
и ове ре ке, оста је Тур ској. Оба ла крај ја дран ског мо ра ду гач
ка је на 48 км. На њој су две знат ни је лу ке: бар ска и ул цињ
ска. Цр на Го ра за хва та про стор од 9.400 км2.

Ис тру и Дал ма ци ју В. Ка рић сма тра за Срп ске зе мље 
под Аустри јом, то јест под ди рект ном упра вом Бе ча.

О ,,Кра ље ви ни Дал ма ци ји” В. Ка рић пи ше као о си ро
ма шној зе мљи. Бо ку Ко тор ску убра ја у са став Дал ма ци је. Да 
би оп ста ла Дал ма ци ја мо ра да уво зи хра ну. За на ти ма се ба ви 
4% ста нов ни ка, па се ин ду стри ски про из во ди уво зе, бро до
град ња је у за чет ку. При мор ски гра до ви су окре ну ти тр го ви

4 Исто, стр. 60.
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ни, углав ном као по сред ни ци из ме ђу ве ли ких лу ка. Мор на
ри, по го то ву из Бо ке Ко тор ске, по ста ли су по зна ти у Евро пи.

Гра ни це и ве ли чи на. Ова срп ска зе мља, гра ни чи се са 
Се ве ра Хр ват ском, на За па ду Ја дран ским мо рем, са Ју га Цр
ном Го ром и са Ис то ка Цр ном Го ром, Хер це го ви ном и Бо
сном. Дал ма ци ја је про ки ну та тур ским при те жа њем на два 
ме ста, на Кле ку и Су то ри ни, те се та ко са сто ји из три ко ма
да. Се вер ни, нај ши ри део, то је пра ва Дал ма ци ја: сред њи је 
област не ка да ње ре пу бли ке ду бро вач ке, а ју жни нај у жи део, 
зо ве се Бо ка Ко тор ска. Дал ма ци ји при па да и цео низ остр ва, 
ко ји се на хо ди пре ма ње ној оба ли, Са овим остр вљем, она за
хва та про стор од 13,017 Км2, (Остр ва 2328 Км2).

На род, ве ра. У це лој овој кра ље ви ни има, 480.000 ста
нов ни ка, То су све са ми Ср би, осем 20.000 Ита ли ја на. Од све
га ста нов ни штва јед на је са мо пе ти на пра во слав на, а оста ло 
су ка то ли ци.

На ста ва је у нај но ви је вре ме до ста уна пре ђе на. Има 
све га 300 основ них шко ла, ко је по хо ди пре ко по ло ви не од ра
сле де це. Има и јед ну ве ли ку и јед ну ма лу (та ли јан ску) ре ал
ку, че ти ри ви ше гим на зи је (у За дру та ли јан ску), две учи тељ
ске шко ле, јед ну бо го сло ви ју и не ко ли ко мор нар ских шко ла. 
За пот по ма га ње књи жев но сти срп ске, по сто ји у За дру јед но 
дру штво, под име ном: Ма ти ца Дал ма тин ска.

Друм ски пу те ви и же ле зни ца су тек у за чет ку у Дал ма
ци ји.

Под не по сред ном упра вом Ма ђар ске су Хр ват ска и 
Сла во ни ја.

Гра ни це, ве ли чи на. Ове се кра ље ви не гра ни че са Се ве
ра и Ис то ка ма ло не што Шта јер ском и он да Ма џар ском, пре
ма ко јим зе мља ма, при род на им је гра ни ца Дра ва и Ду нав; 
са Ју га Дал ма ци јом, од ко је је де ли Ве ле бит; за тим Бо сном, 
пре ма ко јој до То по ле има су ху ме ђу од 150 Км. а по сле Уну 
и Са ву до ушћа Дри не, и на по слет ку Ср би јом, пре ма ко јој је 
гра ни ца опет ре ка Са ва; са 3апа да ја дран ским мо рем до Ри
је ке (140 Км.), па Крањ ском и Шта јер ском, пре ма ко ји ма иде 
ме ђа све ко сом ра зних ал пиј ских гра на и ре ком Су тлом. Обе 
за хва та ју про стор од 43.620 Км2.

Кра ље ви не обе у ску пу, ма ло су ве ће од Швај цар ске, 
а ис точ ни крај Сла во ни је, из ме ђу Ду на ва и Са ве, зо ве се : 
Срем.
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На род, ве ра; У обе ма кра ље ви на ма има 1,910.000 ста
нов ни ка. То су без ма ло (96%) све са ми Ср би, ко ји се по не где 
и Хр ва ти ма зо ву. Оста ло су Нем ци (80.000), Ма џа ри (40.000), 
Че си, Сло вен ци и још не ки. Ста нов ни штво је ве ћи ном ка то
лич ке ве ре (1,330.000), за тим пра во слав не (550.000). Иду ћи 
са 3апа да на Ис ток пра во слав них је све ви ше, та ко да је у 
Сре му ве ћи на пра во слав на.

По ред ,,Кра ље ви на” Хр ват ске и Сла во ни је, В. Ка рић 
украт ко опи су је и Срем, ис ти чу ћи га као јед но од нај зна чај
ни јих де ло ва Срп ства у но ви јој Срп ској исто ри ји. По себ но 
опи су је Фру шку Го ру, као ду хов но ме сто Срп ске кул ту ре.

О Бач кој и Ба на ту В. Ка рић пи ше:
Гра ни ца, ве ли чи на. Бач ка се на хо ди из ме ђу Ти се и Ду

на ва а са Се ве ра гра ни чи се пе штан ском жу па ни јом. Ба нат 
се на хо ди из ме ђу Ду на ва са За па да и Ју га, Ма ро ша са Се ве ра 
и Ер де ља са Ис то ка, на ко јој стра ни не ма при род не гра ни це. 
Бач ка је про стра на 10.320 Км2 а срп ски Ба нат. 17.437 Км2 Оба
две зе мље да кле, за хва та ју про стор од 27.757 Км2.

О Бо сни и Хер це го ви ни пи ше:
Гра ни це и ве ли чи на. Гра ни ца је ових срп ских зе ма ља: 

на, Са ве ру Хр ват ска и Сла во ни ја, од ко јих их де ли ре ка Са ва 
и Уна до из над Но во га, за тим су ха ме ђа до ре ке Гли не ис под 
По ља не; са За па да Хр ват ска и Дал ма ци ја, пре ма ко ји ма има
ју го то во све су ху ме ђу; са Ју га Цр на Го ра, опет без при род
не гра ни це, за тим пру га јед на од ове кне же ви не до Ср би је 
(од ре ке Та ре до Се ве ро за пад ног оком ка пла ни не Ја во ра) ко ја 
оста вља Бе ло По ље и Се ни цу Ста рој Ср би ји, са Ис то ка. Ср
би ја, од ко је их де ли ре ка Дри на и Увац, и не што ма ло су ха 
ме ђа из ме ђу ове две ре ке. Бо сна с Хер це го ви ном за хва та про
стор од 52.100 Км2. Хер це го ви ном се да нас зо ве ју жни, бре го
ви ти ји део Бо сне, ко ји се оба вио око Цр не Го ре, од Дал ма ци је 
до Ста ре Ср би је Се ве ро зад ни угао Бо сне зо ве се: Кра ји на.

О вер ским од но си ма у Бо сни, В. Ка рић пи ше:
На род ве ра. Ста нов ни ци су све са ми Ср би, осим ма

ло не што Осман ли ја, Чи ву та и од ско ра Не ма ца. Има их на 
1,160.000 ду ша. По ве ри има ка то ли ка 210.000, му ха ме да на ца 
450.000 и пра во слав них на 500.000.

 Као што се ви ди, у овим срп ским зе мља ма му ха ме
дан ство је ме ђу Ср би ма нај ја че ра ши ре но. Ста ре ши на је пра
во слав не цр кве ми тро по лит са ра јев ски, под ко јим су две вла
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ди ке: мо стар ски и ту злан ски. Ка то лич ком цр квом упра вља 
ка то лич ки ми тро по лит у Са ра је ву, ко ји има под со бом јед ног 
вла ди ку у Мо ста ру.

О Ста рој Ср би ји В. Ка рић пи ше:
Гра ни ца, ве ли чи на. Ста ра Ср би ја гра ни чи са Се ве ро

и сто ка Хер це го ви ном, Бо сном и Ср би јом; с Ју га Ма ке до ни
јом и Ар ба ни јом, од ко је их де ли ре ка Дрим, Шар пла ни на и 
ко са Ка ра да га; са За па да Цр ном Го ром и Ја дран ским мо рем. 
За хва та про сто ра од при ли ке за 20.000 Км2. Оба ла крај ја
дран ског мо ра ду гач ка је 35 до 40 Км. Нај ве ћи део ста ре Ср
би је, још од нај ста ри јих вре ме на звао се Ра шка, па се то име 
по про па сти срп ске др жа ве, ма ло по ма ло гу би ло, и за ме ни
ло овим но вим. Ово је је дан од нај знат ни јих кра је ва срп ских 
за исто ри ју ве ли ке ми сли, ује ди ње ња свих срп ских зе ма ља. 
Ова, и ако ни је ту пр во по ни кла, опет је на шла нај плод ни је 
зе мљи ште, где је у то ку ду гог ни за го ди на оја ча ла и ши ри ла 
се све ја че и да ље. Ода тле је та ми сао го то во пот пу но и оства
ре на би ла, ка да је При зрен био сре ди на и пре сто ни ца ује ди
ње них срп ских зе ма ља. Но ту јој је, на Ко со ву по љу, за дан 
био и са мрт ни уда рац, од ко га се по сле не ко ли ко ве ко ва, тек 
по чет ком ово га ве ка опо ра вља ти по че ла, по ме рив ши зе мљи
ште сво је у да на шњу кра ље ви ну Ср би ју.

На род, ве ра. У Ста рој Ср би ји има на 400.000 ста нов ни
ка. То су ве ли ком ве ћи ном Ср би, ко ји су на ви ше ме ста иште
ти ли сво ју на род ност ти ме, што су по при ма ли му ха ме дан ску 
ве ру, а са њо ме и ар на ут ски је зик и мно ге оби ча је то га на ро
да. Но не ки су то учи ни ли тек од ско ра, та ко, да и да нас има 
слу ча је ва, где су ро ди те љи још хри шћа ни а си но ви му ха ме
дан ци. Но сви су и до да на шњег да на за др жа ли, не ки ви ше 
не ки ма ње, и пра вих срп ских оби ча ја, из хри шћан ског до ба.

Пра вих Ар на у та би ће око 100.000. Њи хо ва на ва ла у ста
ру Ср би ју по че ла је ве ли ком се о бом Ср ба у Ма џар ску, под па
три јар хом Ар се ни јем Чар но је ви ћем, при кра ју 17. ве ка. Има 
и 1300 Ту ра ка и 9000 Ци га на. По ве ри би ће пра во слав них 
200.000 а оста ло су као и Ар на у ти, ве ћи ном му ха ме дан ци па 
он да ка то ли ци.

О Ма ке до ни ји В. Ка рић пи ше:
„Гра ни це, ве ли чи на. Ма ке до ни ја, у ко ли ко ула зи у срп

ску зе мљу, гра ни чи се са Ста ром Ср би јом, са За пад ном Ар
ба ни јом,. с Ју го и сточ ном Бу гар ском Ма ке до ни јом, пре ма ко
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јој, нај ве ћим де лом има при род ну гра ни цу у  во до ме ђи Цр не 
ре ке, за тим у во до ме ђи Стру ме и Бре гал ни це; са Ис точ ном 
Бу га ри јом. За хва та про стор од 25.000 Км2.

На род, ве ра. Ста нов ни ка има око 600.000. Ме ђу њи ма 
има 500.000 Ср ба, 10.000 Ту ра ка, 24.000 Цин ца ра, 5.000 Ци
га на, 3.500 Изра иљ ћа на и 500 Гр ка. Као год и у зап. зе мља ма 
срп ским, Цр ној Го ри, Дал ма ци ји и Хер це го ви ни, Ср би се и 
ов де де ле на пле ме на. Де сном су оба лом Вар да ра: а) Ми ја ци, 
из међ Вар да ра, Ша ре и Дри не. б) Бр сја ци, ју жно од њих; ле
вом оба лом: в) Ко па нов ци, ко ји на се вер до пи ру и у врањ ски 
округ Ср би је, а на Ј. хва та ју, Ско пље и Ку ма но во и г) Пи јан
ци, ко ји хва та ју пре део око план. Ма ле ша, у ко ме је Ко ча на 
и Кра то во. Цин ца ри су на род ро ман ског пле ме на, и део су 
на ро да ко ји ста ну је у Ру му ни ји. По ва ро ши ма обич но за ба та
љу ју свој је зик и го во ре грч ки, па га уче и у сво јим шко ла ма. 
Та мо се ба ве тр го ви ном, а по се ли ма су сто ча ри, про во де ћи 
ле то по пла ни на ма.

По ве ри има 450.000 пра восл. хри шћа на и око 150.000 
му ха ме да на ца.

За ни мљи во је схва та ње гра ни ца Ма ке до ни је В. Ка ри ћа, 
то је би ло нај спор ни је пи та ње Бал ка на.

Управ на по де ла. Се вер ну по ло ви ну Ма ке до ни је, с обе 
стра не Вар да ра, чи не два ју жна сан џа ка ви ла је та ко сов ског; 
а на име: ско пљан ски и ди бран ски. Ју жна по ло ви на при па
да две ма обла сти ма: Би тољ ској, у де сној во до па ђи Вар да ра и 
Со лун ској, у ле вој. У срп ску Ма ке до ни ју до ла зи, го то ва сва 
Би тољ ска област, са окру зи ма: би тољ ским, при лип ским, ки
чов ским, ре шњан ским, пре спан ским, охрид ским и фло рин
ским (у Бу гар ску Ма ке до ни ју до ла зе: џум ски и ко стур ски) а 
од со лун ске са мо: ве ле ски и стру мич ки округ.“5

По ја ву Ка ри ће ве Ср би је за бе ле жи ле су срп ске и стра не 
но ви не и ча со пи си, с јед но ду шним одо бра ва њем и по хва ла
ма. Ти на пи си су, углав ном, не пот пи са ни. На во ди мо од лом ке 
из не ких од зи ва код нас и на стра ни. Та ко, но во сад ско Стра
жи ло во ис ти че: “Пре кра сна књи га... нај ви ше је пре по ру чу је 
огро ман труд, са ве сна из ра да, озби љан тон и објек тив ност”. 
И да ље: “Углав ном ће је сва ки, ко љу би сво ју књи жев ност 
по здра ви ти... као де ло, ко ме до сад не ма мо рав на”. Не за о ста
је за њим ни бе о град ска Отаџ би на: “Глас о госп. Ка ри ће вој 

5 Исто, стр. 125.
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“Ср би ји” об ра до вао је сва ког обра зо ва ног Ср би на... Та ра
дост би ла је тим ве ћа и оправ да ни ја, што се са осно вом мо гло 
и оче ки ва ти, да ће г. Ка рић, ко ји је у на шој књи жев но сти сво
јим ра ни јим и озбиљ ни јим ра до ви ма сте као углед но ме сто, 
хте ти и мо ћи да од го во ри сво ме те шком и пле ме ни том за
дат ку”. За бе о град ски Рат ник: “То је пр во илу стро ва но де ло 
у на шој отаџ би ни, а пр во је... и по об ра ђе но сти сви ју гра на, 
и по са мо стал ној из ра ди, и по обим ном ма те ри ја лу”. За гре
бач ки хр ват ски Vijепас ис ти че: “Г. Ка ри ћу... не из ла зи ис под 
пе ра мр тва сли ка срп ске зе мље и ње зи не при ро де, он ожи
вљу је ту сли ку... мо три у зе мљи и при ро ди ње ној жи ве узро ке 
раз ли чи тим по ја ва ма у жи во ту на род ном... То ни је су хо пар на 
ге о гра фи ја, већ је то жи ва и ја сна сли ка све га ор га ни зма др
жав но га”. Фри дрих Кра ус у штут гарт ском Ta sa u slandu  на
гла ша ва да се Ка ри ће вим „ствар ним по гле ди ма и здра вом су
ђе њу до ма ћих од но ша ја ди ви ти мо ра мо, био је ство рен за то 
да на пи ше о сво јој отаџ би ни књи гу од истин ске вред но сти‟. 
За пра шки At he ne um: „Про фе сор Ка рић је кри тич ки и ве о ма 
тре зве ни по сма тра лац и су ди ја сво га на ро да, ко ји без об зир
но от кри ва да на шње ста ње Ср би је и на бра ја узро ке опа да ња 
срп ске др жа ве и на ро да‟. Та ко ђе, пра шке Na rod ne Listy  пи
шу: „Сли ка јед на срп ске зе мље, ко ју нам је од лич ни зе мљо
пи сац та ко за ни мљи во умео пред ста ви ти, не са сто ји се са мо 
из го ми ле на уч них по да та ка, већ је пу на жи во та, ис ки ће на 
успо ме на ма из про шло сти, члан ци ма, ко ји нам об ја шња ва
ју раз не по ја ве у на род ном жи во ту осо би на ма зе мље и ње не 
при ро де‟. Ан тал Хо дин ка у Bu da pest Sze mle  под вла чи да Ка
ри ће во „де ло... и по про стран ству, и по из ра ди и по бо га тој 
са др жи ни до ла зи на пр во ме сто у срп ској књи жев но сти‟. И 
на кра ју, Луј Ле же у па ри ској Re vue uni ver sel le  за кљу чу је: „Г. 
Ка рић је... по ди гао нај леп ши спо ме ник сво јој отаџ би ни сво
јом кра сно о њој из ра ђе ном књи гом. „Ср би ја‟ је де ло пр во га 
ре да ко је тре ба озбиљ но из у ча ва ти“.6

Вла ди мир Ка рић је зду шно ра дио на осло бо ђе њу Бал
кан ског по лу о стр ва од Осман ске им пе ри је.

„По ово ме пла ну, ко ји је ра дио у дру штву са не ко ли
ко нај бо љих по зна ва ла ца Бал кан ско га По лу о стр ва, кре тао се 
доц ни је наш на ци о нал ни рад. У то ку го ди на из ве де на је це ла 

6 Милорад Радевић, Поговор издању „Србија“В. Карића, Београд 1997, стр. 94.
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ствар ка ко тре ба; це ла Ср би ја је би ла у ово ме ду ху при пре
ма на  и у до ба ра то ва за осло бо ђе ње и ује ди ње ње са Ср би ма 
под Тур ском  при пре мље на.“7

„Ње гов рад је ство рио шко лу. Он је оста вио за со бом 
уче ни ке од ко јих су се на ро чи то ис та кли: пок. Св. Ст. Си мић 
и Мих. Г. Ри стић, не ка да њи на ши по сла ни ци на стра ни, пр ви 
у Со фи ји, дру ги у Бу ку ре шту и Ри му. Ње гов рад је об но вио 
осно ву на ше га на ци о нал но га де ла ња ме ђу Ср би ма где их је 
би ло. По ње го вом про гра му ра ди ло се од 1889 до 1912 не
пре кид но. Вре ме је по ка за ло да је ви део ства ри и бу дућ ност, 
и да је умео на пра ви ти и про пи са ти пр ва при прем на сред
ства за да ле ки циљ, ко ји су доц ни је ра то ви осве шта ли. Про
грам Кне за Ми ха и ла и Га ра ша ни на усва ја и из во ди етап но: 
кул тур на ак ци ја нај пре; по ли тич ка за тим оли че на у са ве зу 
бал кан ском; вој нич ка нај зад. Тај про грам из вр шен је го то во 
до слов но“.8

У сво јим мно го број ним уџ бе ни ци ма о ге о гра фи ји Ка
рић ис ти че сво ја схва та ња ге о граф ског рас про сти ра ња срп
ског на ро да и ње го вих ет нич ких осо би на 

Та ко о кра ље ви ни Ср би ји пи ше:
„Гра ни це и ве ли чи на. Се вер на гра ни ца кра ље ви не Ср

би је иде ре ком Са вом, од Ра че до Бе о гра да, и он да Ду на вом, 
од Бе о гра да до и под Те ки је. Пре ко ове је гра ни це др жа ва 
АустроМа џар ска и то Срем и Ба нат, зе мље Срп ске. За пад на 
гра ни ца иде Дри ном, од Ра че па до се ла Рас ти шта, и ода тле 
су вим, до на ре ку Увац. Пре ко ове је гра ни це др жа ва Тур ска 
али зе мља Срп ска, а по и мен це Бо сна. Ју го за пад на гра ни ца 
иде ре ком Ув цем са мо до не кле, а кад га оста ви, пе ње се на 
Ја вор и Го ли ју, си ла зи по том са ових пла ни на у ре ку Ра шку, 
иде њо ме до ушћа јој у Ибар, а по сле и уз са му ову ре ку. Кад 
оста ви Ибар, пе ње се на Ко па о ник, па иде да ље, све во до ме
ђом Ибра и Сит ни це с јед не а Мо ра ве дру ге стра не; пре се
ца, на по слет ку, Мо ра ву, ви ше се ла Да ви дов ца и пе ње се на 
св. Или ју, по ви ши пла нин ски врх и нај ју жни ју тач ку Ср би је. 
Одав де па за ма ло на ис ток, иде во до ме ђом Мо ра ве и Пчи ње. 
Пре ко ове је гра ни це опет др жа ва Тур ска али зе мља Срп ска: 
Ста ра Ср би ја. Одав де на ста је ис точ на гра ни ца. Она иде нај

7 Јов. Јовановић  Владимир Карић као национални радник (Зборник Владимир
Карић  његов географски и национални рад, Посебно издање Географског 
друштва), Београд 1929, стр. 13.

8 Исто, стр. 31.
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пре во до ме ђом Стру ме и Мо ра ве, пре се ца, за тим, ре ке, од 
ко јих по ста је Ни ша ва, и пе ње се на Ста ру пла ни ну; про те жу
ћи се ње ном ко сом, уда ра у Ти мок и иде њи ме до ушћа му у 
Ду нав, и на по слет ку, са мим Ду на вом до Те ки је. Пре ко Ду на
ва је кра ље ви на Ру му ни ја а да ље на југ, кне же ви на Бу га ри ја.

Це ла је гра ни ца Ср би је ду гач ка 1330 ки ло ме та ра, а од 
те ду жи не иде 720 Км. на реч ну гра ни цу. Нај ве ћа јој је ду жи
на са се ве ра на југ 300 Км.

У овим гра ни ца ма Ср би ја је ве ли ка без ма ло 48.6000 ки ло
ме та ра. Та је про сто ри ја 42 пу та, ве ћа од сме де рев ско га окру га, 
као нај ма ње га у Ср би ји, а 14 пу та од то плич ко га као нај ве ћег.“9 
О Ма ке до ни ји је пи сао сле де ће:

„Ово је нај ју жни ја срп ска зе мља. Она се гра ни чи са се
ве ро за па да Шар пла ни ном и Цр ном Го ром ко је је одва ја ју од 
Ста ре Ср би је; са за па да Цр ним Дри мом и пла ни на ма ко је се 
из ди жу за пад ном оба лом Охрид ског је зе ра и је зе ра Пре спе; 
пре ко ове је гра ни це Ал ба ни ја (Ар на ут ска). На ју гу иде гра
ни ца до ли ном ма ле них је зе ра ца у во до па ђи Ал бан ске ре ке 
Де во ла, пе ње се на Не реч ку пла ни ну и иде вен цем пла нин
ским, у ко ме је ју жна во до ме ђа Цр не Ре ке и у ко ме су пла ни
не: Ни џе и Ко жух; пре ла зи за тим пре ко Вар да ра, изи ла зи иа 
Бе ла си цу пла ни ну и уда ра на по слет ку у Стру му, ју жно од 
ушћа Стру ми це. Пре ко ове гра ни це па до Бе ло га мо ра опет 
је Ма ке до ни ја али ни је са мо Срп ска Ис точ на гра ни ца иде ре
ком Стру мом до пла ни не Осо го ва, пе ње се на ову пла ни ну, 
ко ја чи ни во до ме ђу из ме ђу Стру ме с јед не и Пши ње и ње них 
при то ка с дру ге стра не, и уда ра на ско ро у гра ни цу Ср би је. 
Пре ко ове је гра ни це нај пре Тра ки ја (Ру ме ли ја) па он да Бу
гар ска. Срп ска Ма ке до ни ја ве ли ка је 30.000 Км2.“10

В. Ка рић ни је упо тре бља вао по јам Ју жна Ср би ја већ 
Ма ке до ни ја (не Ма ће до ни ја), ко ју је нај ви ше де лио на ју жни 
и се вер ни део, као пре те жно ге о граф ски а не ет нич ки из раз. 
Се вер ни део је пре те жно сло вен ски (Ср би, Бу га ри и оста ле 
ма ње ет нич ке гру пе) и на ју жни део Ма ке до ни је је хе лен ски 
(Грч ки). Ње га је ис кљу чи во ин те ре со вао се вер ни део Ма ке
до ни је, и ње го во са вре ме но ста ње.

9 Владимир Карић, ЗемљописКраљевинеСрбије за IIIразредосновнешколе, 
Београд, 1885. стр. 144.

10 В. Карић, Земљопис Српске Земље и Балканског полуострва за IV разред
основнешколеуКраљевиниСрбији, Београд, 1887, стр. 18.
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Народ,језик,вераишкола

У Срп ској Ма ке до ни ји има на 600.000 ду ша. Ме ђу њи
ма је 500.000 Ср ба, око 35.000 Ту ра ка и 45.000 Ар на у та, а 
оста ло до ла зи на Цин ца ре, Бу га ре, Изра иљ це и Гр ке. Ср би 
го во ре Срп ским го во ром, ко ји се у по не ким на став ци ма и 
на гла ску раз ли ку ју од го во ра, ко јим ми у Ср би ји го во ри мо. 
Оста ли на ро ди го во ре сва ки сво јим је зи ком, осим Из ра ји ља
ца, ко ји го во ре шпан ски; но сви раз у ме ју и го во ре и срп ски.

Ср би, Бу га ри, Гр ци и Цин ца ри пра во слав ни су а Тур ци 
и Ар на у ти Му ха ме дан ци, прем да ме ђу Ар на у ти ма има ма ло 
и ка то ли ка. Шко ла има при ли чан број а на ро чи то по ва ро ши
ма; нај ви ше их има ју Тур ци, за тим Гр ци па Бу га ри, Срп ских 
је шко ла, на жа лост, са мо не ко ли ко, с то га су у Ма ке дон ски 
Срп чи ћи при мо ра ни ићи у Бу гар ске па и Грч ке шко ле, где 
ве о ма че сто за не ма ре па и са свим из гу бе сво ју на род ност. 
Цин ца ри иду у Грч ке шко ле. Тур ске су шко ле нај го ре уре ђе
не а Грч ке нај бо ље.

Тер мин Ста ра Ср би ја је ре дов но упо тре бља вао а тер
мин Ко со во и Ме то хи ја, ре ђе.

Гра ни ца и Ве ли чи на
„Кад се да на шња кра ље ви на Ср би ја, у по чет ку ово га 

ве ка, осло бо ђа ва ше од Ту ра ка, он да у на ро ду по ста де име 
Ста ра Ср би ја, за онај крај не ка да ње Ср би је, у ко ме бе ше пре
стол ни ца Ду ша но ва и о ко ме хо ће мо сад да го во ри мо.  Ста ра 
је Ср би ја дво ја ко знат на зе мља за Ср бе: из ње су Не ма ни ћи 
по че ли ује ди ња ва ти све срп ске зе мље у јед ну, ве ли ку и сил
ну др жа ву срп ску, а на Ко со ву по љу, у ис тој зе мљи, Тур ци су 
ту ве ли ку др жа ву, под кне зом Ла за ром, го то во са свим упро
па сти ли.

Ми ће мо у Ста ру Ср би ју ра чу на ти и Зе ту, у ко ли ко ни је 
да нас за хва ће на Цр ном Го ром. И Зе та је би ла ста ра срп ска 
др жа ва. Она је за хва та ла во до па ђу исто и ме не ре ке и око ли ну 
ска дар ског је зе ра. Ста ра Ср би ја, ова ко узе та, гра ни чи се са 
се ве ро и сто ка Кра ље ви ном Ср би јом, пре ма ко јој нам је гра
ни ца још из, ра ни је по зна та, са се ве ро за па да Бо сном и Хер
це го ви ном, Цр ном Го ром и Ја дран ским мо рем, а са ју га Дри
мом, пре ко ко га је Ал ба ни ја и за тим Шар пла ни ном и Цр ном 
Го ром (Ка ра да гом), ко је је одва ја ју од Ма ке до ни је. Оба ла крај 
ја дран ско га мо ра ду гач ка је 30 Км.
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Сав овај про стор би ће ве ли ки на 20.000 Км2.“11  
За ни мљив је и ње гов за кљу чак у уџ бе ни ку о укуп ном 

пре гле ду срп ских зе ма ља, због че га ј е у не ким ка сни јим пе
ри о ди ма и оспо ра ван.

У зе мља ма ко је смо до са да про у ча ва ли, ви де ли смо да 
жи ви Срп ски на род, би ло као је ди ни ста нов ник њи хов би ло у 
дру штву са још ко јим дру гим на ро дом, али ипак у ве ли ко ме 
бро ју. У сви ма тим зе мља ма жи ви наш на род од ста ри не, па 
смо их за то, све укуп но и на зва ли: Срп ска Зе мља.

„Се вер ну гра ни цу Срп ске зе мље чи ни нај пре ре ка Мо
риш до ушћа сво га у Ти су, за тим  од Ти се до Ду на ва  иде 
су ва гра ни ца, ко ја је у исто до ба и се вер на гра ни ца Бач ке; сад 
на ста је ићи Ду на вом, до ушћа Дра ве, па Дра вом до из ла ска 
из Шта јер ске; одав де  пре ма Шта јер ској, Крањ ској, Го ри ци 
и Тр стан ско ме окру гу  пак иде пре ко ра зних ви со ва и ко
са пла нин ских а не што и ре чи цом Су тлом и Ку пом до ње
на из во ра, па пла ни ном Сне жни ком и ода тле го то во пра вом 
пру гом до под Трст. За пад на гра ни ца иде нај пре све мо рем, 
до Тр ста па до ушћа Дрим ског; за тим иде нај пре Сје ди ње
ним па он да Цр ним Дри мом, и он да ко сом, ко ја се из ди же 
за пад но од Охрид ског и Пре спан ског је зе ра. Ју жна гра ни ца 
иде до ли ном ма ле них је зе ра ца ју жно од оба на пред по ме ну та 
је зе ра, пе ње се за тим на ју жну во до ме ђу Цр не Ре ке, у ко јој 
су пла ни не: Не реч ка, Ни џе и Ко жух, пре ла зи пре ко Вар да ра, 
изи ла зи по том на Бе ла си цу пла ни ну и уда ра, на по слет ку, у 
Стру му. Ис точ на гра ни ца иде све Стру мом, из ла зи по сле на 
во до ме ђу из међ Стру ме и Ни ша ве, па иду ћи њо ме на по слет
ку се пе ње на Ста ру Пла ни ну; иду ћи сад вен цем ове пла ни не 
све до Ти мо ка, пре ма За је ча ру, при хва та се ове ре ке и за тим 
Ду на ва, ко јим иде до пре ма до њем Ми ла нов цу и ода тле го
то во пра во на се вер до Мо ри ша, не др же ћи се ни ка кве при
род не гра ни це. Срп ска зе мља у овим гра ни ца ма про стра на је 
249.350 Км2, без ма ло да кле ко ли ко и Ита ли ја. Од на ше пак 
Кра ље ви не про стра ни ја је не што ви ше од пет пу та.“ 12

Нај за ни мљи ви ји су ње го ви ста ти стич ки пре гле ди ет
нич ког са ста ва ста нов ни штва у по је ди ним ге о граф ским 
обла сти ма.

11 Исто, стр. 15.
12 Исто, стр. 34.
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Та ко о кра ље ви ни Ср би ји пи ше на род, ве ра, је зик, у Ср
би ји има на ми ли он и де вет сто ти на хи ља да ду ша. ме ђу ови
ма је:

Ср ба 1,715.000
Вла ха 142.000

Ци га на 24.700
Бу га ра 6.200

Изра и ља ца (чи ву та) 4.100
Не ма ца 3.000

Оста лих на род но сти 5.000

Све га 1,900.000

У свом де лу „Дух и ду хов на сна га Ср ба у Кра ље ви ни 
Ср би ји“ об ја вље ног ис кљу чи во на не мач ком је зи ку Ка рић 
из ме ђу оста лог пи ше:

„Пре ђи мо са да на по сма тра ње ути ца ја, са фи зич коге
о граф ског аспек та тј. ту вр сту ути ца ја на ду хов на свој ства 
ста нов ни ка Ср би је. Ср би ја је пре ма вер ти кал ној по де ли тла 
пла нин ска зе мља ко ја до ду ше не ма екс трем но ви со ких пла
ни на али има уз ви ше ња тла ко ја се с пра вом мо гу на зва ти 
“ви со ким пла ни на ма” и оне се ве ћим де лом про сти ру као 
гра ни це зе мље. Та ко ђе у Ср би ји не ма ни ограм них про стра
них рав ни ца. Ма њи број рав ни ца про те же се дуж се вер не 
реч не гра ни це Са ве и Ду на ва. Под ра зу ме ва се да се не мо же 
за не ма ри ти ути цај ко ји ви си на има на раз вој биљ ног и жи во
тињ ског све та па та ко и на чо ве ка. Што се ти че пла нин ског 
под руч ја у Ср би ји ја сна је “ра зно ли кост” пла ни на ко је обра
зу ју те сну, та ла са сту пла нин ску мре жу и по сто ја ње ве о ма 
ве ли ког бо гат ства раз ли чи тих фор ми тла: ду жи и кра ћи пла
нин ски лан ци, сли во ви, до ли не, бр да итд. Ова ква ве ли ка ра
зно ли кост фор ми тла у Ср би ји мо ра ла је не из о став но да ути
че не са мо на фи зич ке ка рак те ри сти ке на ро да већ и на ње гов 
ду хов ни жи вот. По да ци за ову вр сту ис тра жи ва ња су, ка ко се 
ви ди, ве о ма ла ко уоч љи ви та ко да не из ми чу ни по сма тра чу 
ко ји се не ба ви на у ком, па ни њи хо ва ра зно ли кост ко ја на ста
је услед ова квих ути ца ја ни са мом на ро ду ни је тај на.“13

13 Бранко Надовеза, Владимир Карић  Научна и национална мисао, Београд, 
2009, стр. 109.
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Пе тар Шре пло вић је био по зна ти срп ски ге о граф с кра
ја 19. и по чет ка 20. ве ка. Био је слу жбе ник у Ми ни стар ству 
са о бра ћа ја Кра ље ви не Ср би је, али и ути цај ни ма сон у Ло жи 
По бра тим ства ко ја је де ло ва ла у ин те ре су ује ди ње ња срп ства 
и ства ра њу Ју го сла ви је.14

П. Шре пло вић је срп ски ет нич ки про стор са гле да вао 
слич но В. Ка ри ћу.

„Осим Кра ље ви не Ср би је има и дру гих зе ма ља у ко ји ма 
жи ве Ср би. Те зе мље у ко ји ма Ср би жи ве, зо ву се Срп ске зе
мље. У њи ма жи ве Ср би, ко ји исто та ко го во ре срп ски, игра ју 
у  ко лу и има ју исте оби ча је као и ми у Кра ље ви ни Ср би ји. 
Не ка да су све те зе мље би ле ску па за јед но и чи ни ле јед ну ве
ли ку срп ску  др жа ву. Од те не ка да ње ве ли ке срп ске др жа ве 
са да су са мо Кра ље ви на Ср би ја и Цр на Го ра сло бод не и не
за ви сне др жа ве, а оста ле су још под упра вом ту ђи на ца. Та ко 
под упра вом Аустро Угар ске ца ре ви не су ове срп ске зе мље: 
Ба нат, Бач ка, Срем, Сла во ни ја, Хр ват ска, Истра, Дал ма ци ја, 
Бо сна и Хер це го ви на. Ста ром Ср би јом и Ма ће до ни јом упра
вља ју Тур ци, а Ви дин ском и Сре дач ком об ла шћу упра вља ју 
Бу га ри. Ми ће мо сад да из у чи мо у крат ко по је ди не срп ске 
зе мље.“15

Шре пло вић је Хр ват ску, Сла во ни ју и Срем сма трао са
став ним де лом срп ског ет нич ког про сто ра (42500 км про сто
ра и 2 200 000 ста нов ни ка). „Хр ват ска, Сла во ни ја и Срем са
да чи не кра ље ви ну. У Хр ват ској жи ве на ша бра ћа Хр ва ти, а 
у Сре му и Сла во ни ји жи ве Ср би. Хр ва ти су на ша бра ћа, па 
за то и го во ре срп ским је зи ком, ко је га они зо ву хр ват ским. 
За пад ни део ове кра ље ви не зо ве се Хр ват ска, а ис точ ни Сла
во ни ја и Срем. 

Хр ват ска, Сла во ни ја и Срем ле же из ме ђу: Дал ма ци је, 
Бо сне, Ср би је, Ба на та, Бач ке, Ба ра ње, Ма ђар ске, Шта јер ске, 
Крањ ске и Ја дран ског Мо ра.“16

Пе тар Шре пло вић је Ви дин ски и Сре дач ки крај сма
трао са став ним де лом срп ског ет нич ког про сто ра (ве ли чи

14 Видети, Зоран Д. Ненезић, МасониуЈугославији(17641980), Београд, 1984, 
стр. 527528.

15 Петар Шрепловић, АтласКраљевинеСрбијеисрпскихземаљапополитичкој
подели, Београд, 1905,  стр. 46.

16 П. Шрепловић, Атлас србских земаља и балканског полуострва, Београд, 
1898, стр, 32.
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на 12 400 км, 450 000 ста нов ни ка). „Ис точ но од Кра ље ви не 
Ср би је на ла зи се је дан ве ли ки део срп ске зе мље, ко ја је под 
Бу гар ском. Се вер ни део око ва ро ши Ви ди на зо ве се ви дин ска 
област, а око Со фи је сре дач ка област. Обе се ове обла сти од 
ста ри на зо ву Шо плу ком. Ви дин ска и сре дач ка област ле же 
из ме ђу: Ду на ва, Искре, Ста ре Ср би је и Кра ље ви не Ср би је.“17

Вла ди мир Ка рић и Пе тар Шре пло вић су се за ла га ли за 
ује ди ње ње срп ског на ро да сход но иде ја ма свог вре ме на у не
кој бу ду ћој ши рој ин те гра ци ји ју жно сло вен ских на ро да, па 
чак и бал кан ских ин те гра ци ја.

Ге о гра фи Вла ди мир Ка рић и Пе тар Шре пло вић су дру
гу по ло ви ну 19. ве ка гле да ли као кул тур но је дин ство срп ског 
на ро да на про сто ри ма ото ман ске и хаб збур шке им пе ри је и 
Кра ље ви не Ср би је. По ла зи ли су од ју жно сло вен ског ду ха и 
је дин ства, оли че ног у за јед нич кој кул ту ри, пре све га у је зи
ку, али ни су са гле да ли раз ли чит исто риј ски раз вој на ро да, 
пре све га вер ски фак тор, по себ но ути цај ка то ли ци зма и фор
ми ра ње ахр ват ске све сти.
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BrankoNadoveza

GEOGRAPHERSVLADIMIRKARICAND
PETARSREPLOVICABOUTTHESERBIAN
GEOGRAPHICANDETHNICSPACEINTHE

BALKANS

Re su me

VladimirKaricandPeterŠreplovićareconsideredSerbian
landallthosewhospeakSerbian.CroatsandCroatiaareconsi
deredanintegralpartofSerbianethnicarea.BothSloveniansdid
notthinkSerbianethnicspace.ŠreplovićandVidinandSredač
kaendconsideredSerbianethnicspace.Jugoslovenstvoforboth
stillanabstractproblem.VladimirKarictheKingdomofSerbia
andSumadijaheldagatheringcenteroftheSerbianpeopleinthe
Balkans.TheSerbianlandsV.Karicisconsideredotherthanthe
KingdomofSerbia,OldSerbia(Kosovo),southernSerbia(Mace
donia),BosniaandHerzegovina,anindependentPrincipalityof
Montenegro,CroatiaandSlavonia, IstriaandDalmatia,Srem,
BanatandBacka.CulturalsimilaritiesandlanguageKaric’sbe
lievedthesameidentityoftheSerbianpeople;andreligiousdiffe
rences,becauseconsideredthatthereareSerbsofCatholicfaith
andSerbs“Mohammedans”andthatsomeSerbslivinginother
countries(TurkeyandAustriaHungary)wasnotconsideredfor
disintegrating factor Serbian people. Through the liberation of
theBalkansKaricvideoandthepossibilityofunificationofthe
Serbianpeople.
Кeywords:VladimirKaric,PeterŠreplović,Serbianpeople,Ser

biancountries,theBalkans,theKingdomofSerbia
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