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Поштоване читатељке и читаоци,  
 
Овај број часописа Етнолошко-антрополошке свеске доноси те-

мат са радовима у којима се приказује историјат и анализира дело-
вање различитих невладиних и непрофитабилних удружења, унутар 
којих су на добровољној основи окупљени припадници националних 
мањина са простора Републике Србије и из Републике Румуније, а 
чије су активности посвећене заштити и популаризацији њиховог 
етничког и културног идентитета. Иако је реч о удружењима која се 
међусобно разликују, јер су конституисана, деловала су и/или делују 
у различитим историјским раздобљима, у оквирима различитих држа-
вних творевина и своје активности остварују у различитим друштве-
ним, политичким и културним условима, њих повезује заједнички 
именитељ. Ради се о удружењима која су основали припадници ма-
њинских етничких група, које у својим државама (Републици Србији 
и Републици Румунији) имају статус националних мањина, а која се, у 
јавности, често означавају и као „национална удружења“.  

Да би се избегла потенцијална  терминолошка збрка међу наведе-
ним појмовима, која би одвела у ширу теоријску расправу о њиховој 
природи, али и да би се прецизније одредила природа ових удружења 
и одредио оквир њиховог посматрања, потребно је нагласити да пој-
мови етничка мањина и национална мањина стоје у тесној  вези, а да 
динстинкција међу њима произилази из критеријума на основу којих 
ове појмове посматрамо. Они могу бити политичке или етнолошко-
антрополошке природе. На основу политичког критеријума, под пој-
мом мањина подразумевају се мањинске заједнице у датом друштву, 
које имају своју матичну државу (матицу) – у којој је њихова заједни-
ца већинска. Посматрано из етнолошког и/или социјално-антрополо-
шког угла, појам мањина означава сваку заједницу која показује одре-
ђену културну посебност, а мањинама се, такође, сматрају све зајед-
нице које немају своју матичну државу и које могу бити настањене у 
једној или неколико држава, у којима се означавају као мањине (Ла-
понци, Баски, Роми).  

 У друштвеним и хуманистичким наукама, последњих година, по-
јам мањине користи се да означи све маргиналне, друштвено под-
ређене групе, лишене друштвене и политичке моћи, које су бројчано 
инфериорне у односу на осталу популацију у држави и/или друштву, 
и које политички нису доминантне. Уколико се нека од њих репроду-
кује и као етничка категорија, односно уколико њени чланови посе-
дују свест о међусобном симболичном заједништву и различитости у 
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односу на остале заједнице и уколико су спремни да је оставе у ама-
нет следећим генерацијама – у том случају, можемо говорити о ет-
ничкој мањини.  

Појам национална мањина је, у сферу социјалне антропологије, 
ушао из области права и политике, али, чак и у њима, нема његове 
јединствене дефиниције, па се, због тога, упоредо са њим, у 
међународним правним актима, употребљавају термини етничка, 
језичка и културна мањина. О реалним почецима међународно-прав-
ног регулисања овог питања може се говорити тек од почетка 20. ве-
ка, када је дошло до распада мултиетничких империја и формирања 
националних држава. У периоду између два светска рата, високи по-
литички кругови су на националне мањине гледали као на „нужно 
зло“, односећи се према њима као према потенцијалном извору поли-
тичких нестабилности и будућих војних сукоба. Историја нас учи да 
ово питање није било решено на адекватан начин и да су 
међудржавни односи суседних држава, у наведеном периоду, 
(пре)често били оптерећени питањем (не)поштовања њихових права.  

Злочини почињени у Другом светском рату поново су актуелизо-
вали мањинско питање, а заправо су усмерили пажњу међународне 
заједнице на поље заштите мањинских права, па је њена брига, у пос-
лератном периоду, била концентрисана на заштиту појединца, њихо-
вих права и достојанства, док је заштита колективних права остала у 
другом плану. Отварање нових проблема у оквиру мањинског питања 
(односи мањинског или етничког идентитета према регионалној или 
територијалној припадности; однос између етничке систематизације и 
религијске и језичке систематизације; однос између домаћег станов-
ништва и имиграната, као и проблем стварања етничких група путем 
етнификације) и настојање научника да својим истраживањима на 
њих скрену пажњу, али и да упуте на могуће начине њиховог реша-
вања, формирало је нови поглед на улогу коју мањине заузимају  у 
савременом друштву. Нови приступ мањинском питању, деведесетих 
година прошлог века, потврђен је активнијим укључивањем 
међународне заједнице у његово решавање, када је дошло до усвајања 
неколико важних докумената намењених регулисању положаја ма-
њина. Упркос појачаном интересовању за различита питања у вези са 
националним мањинама у свету и код нас, приметно је да су, бар када 
је реч о домаћим научним и стручним публикацијама, изостали ра-
дови у којима се презентује и анализира рад мањинских удружења, 
која имају важну улогу у заштити и јавном представљању њихових 
етничких и културних симбола, на којима почива њихов етнички и 
културни идентитет. Због тога смо одлучили да темат у овом броју 
Етнолошко- антрополошких свезака посветимо управо тој теми.  

Аутори текстова у темату који нам доноси овај број Етнолошко-
антрополошких свезака, настоје да осветле питања у вези са разло-
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зима и тренутком оснивања појединих удружења националних ма-
њина и да идентификују и опишу главне правце њихових деловања 
који кореспондирају са актуелним идентитетским стратегијама, те да 
их сагледају  у одговарајућем политичком, друштвеном и културном 
контексту. Овај темат састоји се од шест текстова, од чега се четири 
рада односе на удружења националних мањина у Србији.   

У првом тексту – Удружење српско-грчког пријатељства „Кан-
такузина“ из Смедерева: програм, идеје и стратегије, ауторка Гор-
дана Благојевић упознаје нас са програмом, идејама и активностима 
које оно користи да би обавило двоструки задатак због кога је осно-
вано – очување и популаризацију грчке културе међу припадницима 
грчке мањине  у Републици Србији, као и неговање традиционално 
пријатељских односа између ове две балканске  земље, Србије, у којој 
живе, и њихове матице – Републике Грчке. Затим, следи рад Немачко 
удружење Велики Бечкерек: генератор ревитализације немства у 
Зрењанину, у коме се његов аутор, Александар Крел, фокусирао на 
осветљавање улоге коју је поменуто удружење одиграло у процесу 
трансформације идентитетске стратегије Немаца у Зрењанину и око-
лини, током последње две деценије. Истовремено, он у свом чланку  
анализира  модалитете којима оно настоји да очува и оживи поједине 
елементе сопствених етничких и културних посебности. Након тога, 
Бојана Вуковић и Биљана Вуковић Миленковић, у раду Делатност 
словеначких удружења у Београду (1921-2014), на основу података из 
архивске грађе, литературе и резултата објављених истраживачких 
радова на пројектима словеначких и српских научника настоје да 
формирају целовиту  слику о историјату удружења београдских Сло-
венаца и да је употпуне подацима о њиховим делатностима. Специ-
фичност овога рада почива на настојању ауторки да  посебно осветле 
историјат и делатност оних удружења која су одавно угашена. Затим, 
следи коауторски чланак Културна удружења Румуна у Војводини, 
чији су аутори Мирча Маран и Александра Ђурић-Миловановић по-
светили пажњу богатој и разноврсној културној акивности румунске 
националне мањине у данашњој АП Војводини, на северу Републике 
Србије. Они су, у свом тексту, представили периодизацију културних 
активности румунске националне мањине, како у прошлости, тако и у 
данашњем тренутку. На њихов рад, надовезује се чланак „Зора“: ма-
њинска друштва Срба у Темишвару, у коме његова ауторка Мирјана 
Павловић, већ у наслову, најављује оно чиме се у раду бави – размат-
рањем развоја различитих типова мањинских друштава кон-
ституисаних у различитим временским периодима у овој мањинској 
заједници и анализом њихове улоге у очувању њеног етничког и кул-
турног идентитета у овој мултиетничкој средини.  
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Два последња поменута рада су, у извесном смислу, компати-
билна. Будући да се, у оба случаја, ради о мањинским удружењима из 
две суседне државе (румунским у Републици Србији и српским у Ре-
публици Румунији, тачније Темишвару), која су основана и деловала 
у двема изразито мултиетничким срединама, која су се, у прошлости, 
налазила у сасатаву исте државе – Аустроугарске, сматрали смо да 
оба текста чине извесну микрозаједницу унутар овог темата, на осно-
ву које се читаоци могу информисати о сличностима и разликама 
друштвених, политичких и културних контекста, у којима функ-
ционишу дате мањинске заједнице. 

Последњи, шести по реду, текст овог темата јесте чланак Билате-
рални поредак и креативна комуникација: “Нусантара”, Друштво 
српско-индонежанског пријатељства, ауторке Мирослава Лукић-
Крстановић. У њему, она разматра на који начин се српско-индоне-
жанско пријатељство институционализује у виду удружења, пројек-
тује као својеврсни друштвени ентитет, државотворно тело размене, 
повезивања и емпатијска интеракција по личном избору. Кроз ана-
лизу програмских, садржајних активности и разноврсних друштвених 
пракси овог друштва, она расветљава друштвене и културне паради-
гме и интеракције, које стварају политике и вредносне системе блис-
кости и различитости конструисане микрозаједнице. С обзиром на 
чињеницу да „Нусантара“ функционише двојако – као друштво при-
јатељства, али и као мањинско удружење (иако се не ради о на-
ционалној мањини) одлучили смо да овај текст уврстимо у поменути 
темат. 

Узимајући у обзир чињеницу да у домаћим етнолошким и антро-
полошким часописима, нема превише чланака о историјату удружења 
националних мањина и анализи модалитета које су користила, у сво-
јим настојањима да очувају етнички и културни идентитет мањинских 
заједница у којима су деловала, надамо се да ће ово бити скроман 
допринос овој теми. 

 
др Александар Крел  

 

 


