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Об ра до ви ћа „Балканскиетнич
ки мозаик: мањинско питање

на Балкану“ ре зул тат је ви ше
го ди шњег кон ти ну и ра ног ра да 
на овом сло је ви том и ком плек
сном по ли ти ко ло шком, прав
ном и со ци о ло шком пи та њу са 
исто вре ме но из ра зи то пул си ра
ју ћим ге о стра те шким за ле ђем 
чи ја ак ту ел ност не је ња ва већ 
на про тив са го ди на ма све ви ше 
ра сте иза зи ва ју ћи не по де ље ну 
па жњу ака дем ске, али и ла ич ке 
јав но сти. Ово у мно гим сво јим 
аспек ти ма ка пи тал но де ло (790 
стра на са илу стра тив ним кар то
граф ским до да ци ма и обим ном 
би бли о гра фи јом) пред ста вља 
зна ча јан ис тра жи вач ки по ду
хват ка ко у по гле ду од го ва ра ју
ћег де фи ни са ња пред ме та, при
ме ње ног ме то до ло шког при
сту па на при ку пље ној на уч ној 
гра ђи и пре зен то ва ња од го ва ра
ју ћих ис тра жи вач ких ре зул та та.

Сво је вр сни ну кле ус књи ге 
и ње на струк ту ра гра ви ти ра ју 
око ма њин ског пи та ња ге не
рал но, а по себ но у од но си ма 
бал кан ских др жа ва ко је пре ма 
ре чи ма ауто ра об у хва та „ви ше 
са гла сних чи ни ла ца: сам по јам 
ма њи не, са др жај ма њин ског 
пи та ња (обим и вр сте ма њин
ских пра ва и оба ве за, прав ни 
и фак тич ки по ло жај ма њи на у 
да тој др жа ви, од нос ма њи не 
пре ма др жа ви као гра ђа на те 
др жа ве и др.), кон крет не др
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жа ве Бал ка на об у хва ће не ис
тра жи ва њем, као и ка рак тер 
би ла те рал них и ме ђу на род них 
од но са на Бал ка ну у це ли ни 
усло вље них трет ма ном ма њин
ског пи та ња“ (20). Зна чај но је 
ис та ћи да се по дроб ни јим уви
дом при ме ћу је да сва ки од на
ве де них сег ме на та ма њин ског 
пи та ња пре ра ста у по себ но те
мат ско по гла вље овог ра да (или 
ви ше њих) што го во ри о то ме да 
је аутор са свим од го вор но при
сту пио ар гу мен то ва ној раз ра ди 
сва ког од њих. Проф. Об ра до
вић на гла ша ва „зна чај це ло ви
тог ре ше ња пи та ња по ло жа ја 
и пра ва при пад ни ка ма њи на за 
цео про стор Бал ка на, као и ути
цај ма њи на на ка рак тер ме ђу на
род них од но са, би ла те рал них и 
ре ги о нал них“ (22). По ме ну то 
ре ше ње мо ра би ти, као што је 
то исто ри ја мно го пу та до са
да по ка за ла, про на ђе но уну тар 
ди на мич ног и на пе тог тро у гла 
„ве ли ке си лема њи небал кан
ске др жа ве“.

Те ма ти зи ра ње су шти не ма
њин ског пи та ња ми мо бал кан
ског кон тек ста и у јед ном ши рем 
аспек ту про ду ку је две ва жне и 
уза јам но не раз двој не чи ње ни
це на ко је ну жно тре ба ука за ти 
и ко је мо гу би ти од зна ча ја за 
не ка бу ду ћа, по себ но по ли ти
ко ло шка ис тра жи ва ња. На и ме, 
ра ди се о то ме да је 1) ма њин
ско пи та ње „углав ном у мно гим 
сег мен ти ма оста ло отво ре но“ 
што за по сле ди цу има од су ство 
по зи тив не де фи ни ци је пој ма 
ма њи не, као и да 2) раз лог то ме 

тре ба тра жи ти у „чи ње ни ци да 
је пи та ње ста ту са ма њи на, го
то во увек, по ред прав не, има ло 
не из бе жно и по ли тич ку ди мен
зи ју“ (21). Још јед на по сле ди ца 
сло же но сти и отво ре но сти ма
њин ског пи та ња на ста је у по
гле ду мо де ла ње го вог ре ша ва
ња ко ји сход но то ме мо ра би ти, 
пре ма ми шље њу ауто ра, ис кљу
чи во „мо гу ћи мо дел“ (ibid). На 
овај на чин, а то сва ка ко тре ба 
на гла си ти, он ве што из бе га ва 
зам ку ола ког ну ђе ња гран ди о
зног и де фи ни тив ног ре ше ња 
мул ти ди мен зи јал ног бал кан
ског ма њин ског пи та ња ко је не 
би од го ва ра ло иза зо ви ма ре ал
но сти на те ре ну. При ме ном од
го ва ра ју ће исто риј скоупо ред
не ме то до ло шке ма три це аутор 
исто вре ме но успе ва да 1) при
бли жи чи та о ци ма ди на мич ни 
исто риј ски раз вој ма њин ског 
пи та ња на Бал ка ну и 2) по ве
зи ва њем ње го вог нор ма тив ног 
и прак тич ног, гло бал ног и ре
ги о нал ног аспек та осве тли ре
ал ност у ко јој се ово пи та ње 
сва ко днев но тре ти ра у функ
ци о ни са њу бал кан ских зе ма ља 
и њи хо вим ме ђу соб ним од но
си ма по себ но по сма тра ним из 
за ни мљи ве ге о стра те шке пер
спек ти ве. И сам аутор ка же да 
„ком па ра ци ја же ље ног ста ту са 
ма њи на у ме ђу на род ној за јед
ни ци са по сто је ћом си ту а ци јом 
уну тар по је ди них бал кан ских 
др жа ва тре ба да ука же на пра
вац ре ша ва ња ма њин ског пи та
ња у кон крет ној си ту а ци ји и на 
ши рем про сто ру“ (23). Исто риј
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ски лук ис тра жи ва ња про те же 
се на јед ној стра ни све до по
чет ка XIX ве ка и за вр ша ва, на 
дру гој, пр вим де це ни ја ма XXI 
ве ка не из о став но об у хва та ју ћи 
све ре ле вант не ак те ре (др жа ве 
и ме ђу на род не ор га ни за ци је), 
до га ђа је и из њих про ис те кле 
до ку мен те ко ји су у кон крет ном 
пе ри о ду зна чај но де тер ми ни са
ли по ло жај ма њи на на Бал ка ну. 
Књи га је пре вас ход но за сно ва
на на ин тер ди сци пли нар ном 
при сту пу (спољ на по ли ти ка, 
ме ђу на род но јав но пра во, ме
ђу на род ни од но си, ди пло ма
ти ја, ме ђу на род не ор га ни за ци
је) што је на рав но „усло вље но 
свој стви ма и ди мен зи ја ма пред
ме та ис тра жи ва ња (по ли тич ка, 
прав на, исто риј ска и со ци о ло
шка ком по нен та), вре мен ском 
и про стор ном ка рак те ри сти ком 
и по тре бом за ве ћим ни во ом на
уч ног са зна ња“ (2425).

Не ра чу на ју ћи увод ни део 
(1525) где је украт ко ски ци
ра на пред мет номе то до ло шка 
усме ре ност ис тра жи ва ња, књи
га је по де ље на у укуп но шест 
по гла вља ко ји по кри ва ју не ки 
од сег ме на та ње ног ком плек
сног пред ме та. Осим ге не рал
ног на сто ја ња да по ну ди „мо
гу ћи мо дел ре ша ва ња ма њин
ског пи та ња уоп ште, као и ме ђу 
бал кан ским др жа ва ма“, књи га 
ци ља и ка то ме да, „пре ци зи ра 
основ не еле мен те и ка рак те ри
сти ке по ло жа ја ма њи на у др
жа ва ма Бал ка на, обим и вр сте 
пра ва ко је при пад ни ци ма њи на 

ужи ва ју, од нос да те др жа ве пре
ма њи ма и њих пре ма др жа ви“ 
(2125).

Нор ма тив ни аспект ма њин
ског пи та ња це ло ви то је пред
ста вљен у пр вом по гла вљу под 
на зи вом „По јам и оп шти прав
ни оквир по ло жа ја ма њи на“ 
(27104) где аутор у на ме ри да 
пру жи је дан све о бу хват ни увид 
у су шти ну овог пи та ња за да је 
се би тро стру ки за да так. На и ме, 
це ло вит по јам ма њи на је не мо
гу ће утвр ди ти без ука зи ва ња на 
1) раз ли ке у схва та њу пој ма ма
њи не (ет нич ке, вер ске и је зич ке 
ма њи не) (2761); 2) ње го ву раз
ра ду у нај ва жни јим до ку мен ти
ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
(УН, ОЕБС/КЕБС) (6295); 3) 
као и до ку мен ти ма бал кан ских 
зе ма ља (96104).

Дру го по гла вље ко је но си 
на зив „Исто риј ски раз вој ма
њин ског пи та ња у од но си ма 
бал кан ских др жа ва“ (105204) 
кон крет ни је ула зи у хро но ло
шкоре тро спек тив ну ана ли зу 
и ба ви се пе ри о дом од по чет
ка XIX ве ка за кључ но са за вр
шет ком Пр вог свет ског ра та и 
Кон фе рен ци јом ми ра у Па ри зу 
из 1919. го ди не. На овом ме сту 
тре ба ука за ти на чи ње ни цу да 
на про сто ру Бал ка на „по чет ком 
XIX ве ка ни су по сто ја ле ма њи
не у са вре ме ном зна че њу тог 
пој ма“ (105). Исто вре ме но, „ма
њин ско пи та ње то га до ба има ло 
је два бит на обе леж ја: ис кљу
чи во ре ли гиј ску ди мен зи ју и 
би ло је са став ни део уго вор них 
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оба ве за ве ли ких си ла, ка ко ме
ђу соб но та ко и пре ма на ро ди ма 
ко ји су би ли пред мет уго вор ног 
ре гу ли са ња“ (116). Исто вре ме
но, до Па ри ског ми ра из 1856. 
го ди не и но ве кон сте ла ци је ве
ли ких си ла, Ру си ја је, са гла сно 
од ред ба ма Ку чукКа и нар џиј
ског ми ра из 1774. го ди не, ко
ри сти ла пра во да бри не о за
шти ти пра во слав них хри шћа на 
у Осман лиј ском цар ству док је 
ка сни је про ши рен круг зе ма ља 
са овим пра вом (105120). Тек је 
Бер лин ски кон грес „објек тив но 
ина у гу ри сао про бле ма ти ку ма
њин ског пи та ња на Бал ка ну“ 
где је од но во при зна тих бал кан
ских др жа ва зах те ва но да „при
хва те од ред бе о за шти ти вер
ских ма њи на“ (132). Ма њин ско 
пи та ње у кон тек сту бал кан ских 
ра то ва (19121913) и те ри то ри
јал ног про ши ре ња бал кан ских 
зе ма ља на ра чун Осман лиј ског 
цар ства ана ли зи ра но је у окви
ру Бу ку ре шке ми ров не кон фе
рен ци је (161171) и ми ров них 
уго во ра Бу гар ске, Грч ке и Ср
би је са Тур ском (171178). Раз
до бље Пр вог свет ског ра та чи не 
це ли не ко је се ба ве ма њин ским 
пи та њем у то ку са мог тра ја ња 
ра та (179186), као и у окви ру 
Кон фе рен ци је ми ра у Па ри зу и 
Уго во ра о ми ру и од ре да ба о за
шти ти ма њи на (186204).

Тре ће и че твр то по гла вље 
раз ра ђу ју ве ћи пе ри од XX ве
ка. Овај сег мент књи ге об ра ђу
је ста тус ма њин ског пи та ња у 
од но си ма бал кан ских зе ма ља 

из ме ђу два свет ска ра та (205
245), про бле ме у њи хо вим од
но си ма (246255), а по себ но у 
ве зи са ма њи на ма у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји (261272). Ана ли за 
пе ри о да на кон Дру гог свет ског 
ра та за по чи ње ми ров ним уго во
ри ма по сле ра та и за шти том оп
штих људ ских пра ва и сло бо да 
(273346) и пре ко те ма ти зи ра ња 
од но са по је ди них бал кан ских 
др жа ва у по гле ду ма њи на (346
401) за вр ша ва се у по след њој 
де це ни ји XX ве ка про у ча ва њем 
од но са др жа ва на ста лих на тлу 
бив ше СФРЈ из угла ма њин ског 
пи та ња (417447).

Са др жај пе тог по гла вља чи
ни пе ри од но ви је исто ри је (по
че так XXI  ве ка) и но си на зив 
„По ло жај при пад ни ка ма њи на 
(ста рих и но вих) у бал кан ским 
др жа ва ма на по чет ку XXI ве ка“ 
(447729). У окви ру по себ но 
ме то дич но раз ра ђе ног одељ ка 
„По ло жај и пра ва при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на у Ре пу
бли ци Ср би ји“ тре ба скре ну ти 
па жњу на ва жност ле ги сла тив
не ди мен зи је овог пи та ња (За
кон о на ци о нал ним са ве ти ма 
на ци о нал них ма њи на и дру ги 
за ко ни од зна ча ја за по ло жај 
при пад ни ка на ци о нал них ма
њи на у Ср би ји), као и ди на
ми ку ње ног раз во ја (по чев од 
2009. го ди не до да нас). Пи шу ћи 
о ис ку стви ма Ср би је у кон ци
пи ра њу и ре а ли за ци ји ма њин
ске по ли ти ке, проф. Об ра до вић 
по ен ти ра да су „по сто ја ње по
ли тич ке во ље др жа ве (ко ја по
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сто ји) и са рад ња са ма њин ским 
за јед ни ца ма (ко ја се спро во ди) 
основ ни пред у сло ви за ква ли
тет ну (не и иде ал ну) по ли ти ку 
др жа ве у обла сти по што ва ња 
пра ва при пад ни ка на ци о нал них 
ма њи на“ (463).

Пи та ња, ди ле ме и ци ље
ви ис тра жи вач ког по ду хва та 
пре зен то ва ни у увод ном де лу 
књи ге, а на кон све о бу хват не 
раз ра де у ње ном цен трал ном 
де лу пре то че ни су у за о кру же
на за вр шна раз ма тра ња у окви
ру ше стог по гла вља (731748). 
На про сто ру Бал ка на, на ко ме 
су се пре ла ма ле, а и да нас се 
пре ла ма ју ге о стра те шки ин те
ре си ве ли ких си ла, на по чет ку 
XXI ве ка у је да на ест др жа ва ег
зи сти ра ју нај ма ње 163 ет нич ке 
гру пе. Исто вре ме но, је дин стве
ног при сту па ре ша ва њу ма њин
ског пи та ња не ма, а еви дент но 
је и по сто ја ње ко ли зи је из ме
ђу нор ма тив ног и прак тич ног 
аспек та ма њин ске по ли ти ке. 
Проф. Об ра до вић, за о кру жу ју
ћи сво је ис тра жи ва ње, из два ја 
три фак то ра ко ја ути чу на по ло
жај ма њи на: (1) по ли тич ка во
ља др жа ве, (2) ње не еко ном ске 
мо гућ но сти, (3) опа да ње бро ја 
при пад ни ка раз ли чи тих ма њи
на уну тар од ре ђе не др жа ве из у
зев ром ске ма њин ске за јед ни це 
(739). Де тер ми ни шу ћи зна чај 
по бро ја них фак то ра ути че на 
то да они исто вре ме но пред ста
вља ју и еле мен те сво је вр сног 
екс пла на тор ног обра сца за раз
у ме ва ње не у јед на че ног трет ма

на ма њин ског пи та ња од стра не 
бал кан ских зе ма ља и раз ли чи
тих пер фор ман си у ре а ли за ци ји 
од го ва ра ју ће ма њин ске по ли ти
ке сва ке од њих што је сва ка ко 
ре ал ност.

На кра ју, по себ но тре ба 
ука за ти на илу стра тив ни зна
чај хро но ло шки пре зен то ва ног 
кар то граф ског до дат ка ко ји, 
из ме ђу оста лог, чи не ма па Бал
ка на из 1800. го ди не, ет нич ке 
ма пе Бал ка на (аутор Јо ван Цви
јић), Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
СФРЈ, као и Ре пу бли ке Ср би је 
из 2012. го ди не (751762). Цви
ји ће ва ет нич ка ма па Бал ка на 
на ла зи се и на на слов ној стра ни 
књи ге.

Упра во за то што оста је ком
плек сно и отво ре но, ма њин ско 
пи та ње омо гу ћа ва да се о ње му 
у број ним на уч ним кру го ви ма 
пи ше и по ле ми ше и на по чет ку 
XXI ве ка по себ но ка да се има 
у ви ду тур бу лент ни про стор 
Бал ка на. Из тог раз ло га књи га 
„Балкански етнички мозаик:
мањинско питање на Балка
ну“ пред ста вља не за о би ла зну 
ли те ра ту ру ко ја сва ким но вим 
иш чи та ва њем пред ста вља про
ми шље ни ко рак ка це ло ви том 
раз ма тра њу про шло сти, са да
шњо сти и бу дућ но сти ма њин
ског пи та ња на Бал ка ну.
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