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СРПСКАДИЈАСПОРАУРЕГИОНУ
-ПОРЕКЛО,ИНСТИТУЦИЈЕИПРОБЛЕМИНАОЧУВАЊУ

НАЦИОНАЛНОГИКУЛТУРНОГИДЕНТИТЕТА-

Сажетак
Србијауновимусловима,којиподразумевајумодерни-
зацијудржаве,акојасенеодносисамонаекономи-
ју,већинамеђудруштвенеодносе,каоједанодсвојих
приоритета поставиће и питање осавремењивања
односа матице и дијаспоре. Тај нови однос државе
према својој дијаспори, брига и заштита, предста-
вљаће уједно и мерило снаге Србије у међународној
заједници,ипосленестанкаЈугославије,њенопотвр-
ђивањесопственогидентитета.Улитературијере-
лативномалотекстоваирадовапосвећенодијаспори
усуседнимземљамакаоиземљамакојесунекадабиле
повезанејугословенскомзаједницом.Унекимаодњих,
каоштојеРепубликаХрватска,српскинародјебио
у правно-институционалном смислу, конститутивни
чинилацтеРепублике.Новиисторијскиуслови,учини-
лисудаинституцијесрпскогнародауовојРепублици,
данаспредстављајуинституцијеудијаспори.Аутор
у раду, на примерима српске дијаспоре уМађарској,
Румунији,Хрватској,СловенијииГрчкој,дајеоснове
настанкаимрежуудружењасрпскедијаспореуовим
земљама.
Кључнеречи:Срби,дијаспора,настанак,институци-
је,идентитет.

Rечдијаспора(Dιασπορά),услободномпреводу“расутосеме»,
грчког је порекла и означава припаднике једног народа који
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живеодвојеноодматице.ПрвобитносевезивалозаГркекојису
осниваликолонијеширомСредоземља,алиодкрајапрвогвекана-
шеереоваречпосебнобивавезиваназаЈевреје.1)

Питањавезаназадијаспору,поредосталог,увексуипитања
везаназаидентитет,каколичнитакоиколективни. Једноодтих
питањајеиукојојмеригрупе(породице)изједногкултурногкру-
га,кадаседужевременалазеудругом,узаједничкиммеђусобним
контактима појединачно, или организовани у националним цен-
трима различитог типа, могу сачувати идентитет сопствене кул-
туре, односно културе земљеиз које су дошли.Свакако да нова
средина,идугживотпроведенвансопственогнационалногкруга,
значајноутиченапостојаноствластитогиколективног(национал-
ног)идентитета,анајчешћеусукобутихфеноменадолазидокон-
струкцијеткз.двојногидентитета.Каопримероваквогконструкта
можемонавестиспецифичан“културолошкисукоб”којисеготово
свакегодинеулетњиммесецимадогађанаплажамадржаваБли-
скогИстока.Наиме,уземљамаБлискогИстока,посебноупримор-
скимградовима,долазегодинамаграђаниизунутрашњостиових
земаљакаопомоћнараднаснага.Такођеуоваместадолазенаго-
дишњиодморњиховиземљаци,којирадеуземљамаЕЗидругим
срединама.Онисепопонашању,облачењуидругимкарактеристи-
камабитноразликујуодсвојихсуграђана.Дакле,наједнојстрани
су грађани, чија је одећапонашањеикомуникација одсликавала
традицијудотичнеземље,анадругојњиховиземљациистогјези-
каивере,којису,међутим,уурбанимсрединамапосебноулет-
њиммесецима,несамобилизнатнооскуднијеодевени,већсусе
разликовали и по персоналнојмимици и комуникацији.Обе ове
скупине,иакоимјеетничкикоренбиоисти,каоијезикидругека-
рактеристикенационалногидентитета,билесуипакразличите,јер
јеједнаодтихгрупаприсвојилаикултурнеелементеземаљаван
БлискогИстока,укојимајерадила.2)

Кадајеречосрпскојдијаспори,њуможемоподелитиунеко-
ликогрупа:1)НагрупукојаприпадаСредњовековнимсеобамаи
исељавањимауисточнуизападнуЕвропу;2)Староисељеништво,
коју представљају потомци исељеника који су отишли из земље
преДругогсветскограта;3)Послератнаполитичкаемиграција,тј.

1) ЈеврејисупосленеуспелогустанкапротивРимљана,билипрогањани,паједесетине
хиљадањихкренулоуизгнанствоширомтадапознатогсвета.

2) ДрМилованРадаковић,Компонентенационалногиевропскогидентитета,ИМПП,
Београд,2012,стр.87.
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Србиињиховипотомцикојисубилипринуђенинаодлазакиззе-
мљеуследпоследицаДругогсветскограта1941-1945;4)Економ-
скаемиграција:раднициразличитихзанимањаистручњацикоји
суотишлиузападноевропскеипрекоморскеземље1961-1991,у
потразизапрофесионалнимиматеријалнимуспехом;5)Избегли-
цеодратаипоследицератаубившојЈугославијиод1991.падо
данас.

У Српској дијаспори излази више листова.Међу њима нај-
старији јеАмерички србобраниСлобода.Дијаспоранасталапо-
слераспадаСФРЈ,покренулајевишелистоваичасописа.Тосуна
пример,Дијаспора(Стокхолм),Кишобран(Ванкувер),Огледалои
Новине(Торонто)итд.

ОвдећемопосебнупажњупосветитисрпскојдијаспориуМа-
ђарској,Румунији,Хрватској,3)СловенијииГрчкој.

СРПСКАДИЈАСПОРАУМАЂАРСКОЈ

Препрвогсветскограта,СрпсканасељауМађарскојбиласу
бројна.Послепрвогидругогсветскограта,бројСрбауМађарској
опада.ДанасихимауоколиниБудимпеште,СегединаиуПомо-
ришју.Већинаихживиусеоскимсрединама.Духовносредиште
СрбауМађарској јеСентандрејаукојој јеиправославнаБиску-
пија.4)

ПроменеуМађарској,којесузапочете1989.године,усфери
културедонелесуновине.Уместозваничногдржавногкултурног
монизма, званичнаБудимпешта почиње да промовише културни
плурализамиафирмацијукултурнихразлика.5)

СрпсказаједницауМађарској,једнајеодтринаестзванично
признатихнационалнихмањина.Данасјемалобројнаалиприлич-
нодинамичнагрупа.6)Премамишљењиманекихауторасавреме-

3) КадајеречоХрватској,овденеможемоговоритиокласичномтипудијаспоре,алисмо
Хрватскузбогрегионалногприступаовојтемиипакуврстилиуземљесрпскедијаспо-
ре.

4) Погледатиивидетидетаљније, дрЂуроШарошац, „СрпскиживаљуМађарској“, у
ДруштвененаукеоСрбимауМађарској,СамоуправаСрбауМађарској,Будимпешта,
2003,стр.77.

5) МладенаПрелић,(Н)иовде, (Н)итамо–етничкиидентитетСрбауМађарскојна
крајуXXвека,Етнографскиинститут,Београд,2008.

6) МладенаПрелић,„НекиаспектиетничкогидентитетаСрбауМађарској“,уДруштвене
наукеоСрбимауМађарској,СамоуправаСрбауМађарској,Будимпешта,2003,стр.81.
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ниСрбиуМађарској себе сматрају биолошким, духовнимипо-
литичкимнаследницимаСрба који су дошли саЧарнојевићевом
сеобом.7)

КаообрисичувањаидентитетаСрбауМађарској,истичусе
одржавањеипразновањеверскихобичаја,употребаматичногјези-
ка,употребуидавањеличнихименакојасувезаназанационални
идентитет, односнопретке, празновање српскихпразникаи срп-
скихфолклорнихобичаја.8)Интересантнојенапоменутидасрпска
заједницауМађарскојунајвећојмеринепризнајеинститутдвој-
ногидентитета.

Мађарскадржавајеод1993.године,закономомогућиластва-
рањемрежемањинскихсамоуправа,локалнихиједнекојабибила
централна.Теинституцијеимајуодређенуаутономијуиимајумо-
гућностзаштитеинтересаодређенихнационалнихмањина,одно-
сно одређене националнемањине.9)Новији период (мисли се на
периодод1990.године)карактеришеоснивањеСамосталногсрп-
скогдемократскогсавеза.ЦиљевиСрпскогдемократскогсавезасу:

- Представљањеизаштитаиндивидуалнихиколективних
друштвених,политичких,културних,економскихидру-
гихправаиинтересаСрбауМађарској;

- Очување и развијање националне свести, културних,
историјских,језичкихидругихтрадицијаСрбауМађар-
ској;

- РазвијањеполитичкекултуреидемократизацијекодСрба
уМађарској.10)

НајзначајнијеустановеиудружењаСрбауМађарској11)су:
- Српскоомладинскокултурноудружење(основано1991);
- Фолклорни ансамбл Табан, (настао раздвајањем јужно-
словенскихинституцијауМађарској);

- Српско позориште Јоаким Вујић из Помаза, (основано
1995);

7) Исто,стр.82.
8) Исто,стр.82.
9) ПогледатиуМладенаПрелић,„НекиаспектиетничкогидентитетаСрбауМађарској“,

уДруштвененаукеоСрбимауМађарској,СамоуправаСрбауМађарској,Будимпешта,
2003,стр.84.

10) ПогледатиуМладенаПрелић,„НекиаспектиетничкогидентитетаСрбауМађарској“,
уДруштвененаукеоСрбимауМађарској,СамоуправаСрбауМађарској,Будимпешта,
2003.

11) ДетаљнијепогледатиуМладенаПрелић,(Н)итамо(Н)иовде–етничкиидентитет
СрбауМађарскојнакрајуXXвека,Етнографскиинститут,Београд,2008,стр.152-183.
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- ИздавачкарадионицаИзданСрпскогдемократскогсаве-
за,(основана1992);

- СрпскиклубуПомазу,(основан1968);
- Српско културно удружење у Сентандреји (основано
1986);

- СрпскиклубуБудимпешти,(основан1972);
- МешовитицрквенихоризПомаза,(основан1903);
- ХорЈаворизСентандреје,(основан1902);
- Црквено-уметничкаинаучназбиркаСрпскеправославне
црквеБудимскеепархијеуСентандреји,(1964);

- ЗадужбинаЈаковИгњатовић(2002);
- ЗадужбинаУрошевићизБудимпеште,(основана1994);
- АнсамблВујичић,(основан1974);
- ФолклорнагрупаОпанкеизПомаза(основана1974);
- Локалнаетнографско-историјсказбиркаизПомаза(осно-
вана1947);

- СрпскаредакцијаРадио-Печуља,(основана1993);
- Српскенародненовине,листнастаораспадомјужносло-
венскезаједницеуМађарској.

Активна су фолклорна друштва у Батањи, Десци, Сантову,
Помазу,ЛоврииуПешти.Потребна јешира акција какобиова
друштвабилаактивнијаинаступаланесамоуМађарскојиуино-
странству,већиуСрбији.12)

Проблеми у очувању националног идентитета у Мађарској,
истијекодСрбакаоикодсвихдругихмањинскихгрупаосиммо-
ждакодРома,чијијеслучајспецифичан.Разлозирастакањасрп-
скогнационалногидентитетауМађарскојвезанјепрвенственоза
проблемсамогбројаприпадникасрпскемањинекојисепроцењу-
јенанеколикохиљада,затимзамешовитебраковеукојимадеца
и акоприхвате једанодидентитета својихродитеља,увекимају
специфичаносећајкривицеданедовољнозаступајуинационални
идентитетдругогродитеља,затимурбанизацијамађарскихселау
којимајечувањенационалногидентитета,којинијемађарски,вр-
лоотежан.Иконачно,једанврлоозбиљанпроблематојеупотреба
мађарскогјезикаунутарсрпскихпородица.

12) БоривојеРус,„КултурниживотСрбауМађарској“,уДруштвененаукеоСрбимауМа-
ђарској,СамоуправаСрбауМађарској,Будимпешта,2003,стр.133.
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УРумунијинајвећаконцентрацијасрпскогстановништвана-
лазисеупограничнимделовимаБанатаиуградуТемишвару.Ет-
ничказаједницаСрбауТемишварузабележенајејошупредтурско
време.Године2002,уградујеживело6.271.особасрпскенацио-
налности,или2,318%,одукупногстановништваграда(270.487).13)
БројСрбауградурасте,штојепоследицамиграцијаизселауград,
апарадоксалноуградукојибележипорастграђанасрпскенацио-
налностидолазидогашењанекихсрпскихорганизацијаИсмањи-
вањадруштвеногживотаизмеђуграђанасрпскенационалности.14)

ТокомисторијскихразмеђаСрпсказаједницауРумунијиима-
лајенизискушења.Самопоследругогсветскогратаакаопосле-
дица Резолуције Информбироа, страдао је велики број српских
институцијаибиопрогањандобардеограђанасрпскенационал-
ности.КаопоследицаовихразмимоилажењавеликибројСрбаје
емигрираоизРумуније.

Када је реч о друштвеним организацијама Срба у Румунији
навешћемосамооненајзначајнијекојесусконцентрисанеуграду
ТемишварукојијенајвећицентарсрпскедијаспореуРумунији.То
су:

- КњижевничасописКњижевниживот (почеодаизлази
1968.године)

- Академскокултурно-уметничкодруштвоМладост(1989)
- СрпскиаматерскиансамблЗора(1970)
- ЕмисијанасрпскомјезикунаРадиоТемишвару(1956)
- СавезСрбауРумунији(1989)

Према неким ауторима структура српских организација раз-
личитогтипа,омогућавалаједасеупојединимпериодима,готово
целокупандруштвениживотСрбауТемишвару,одвијанабазина-
ционалнеидруштвенесатисфакцијекојаимјенереткоонемогућа-
ванауширемдруштву.15)

13) МирјанаПавловић,СрбиуТемишвару,ЕтнографскиинститутСАНУ,Београд,2012,
стр.102.

14) Исто,стр.114.
15) Исто,стр.134.
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СРПСКАНАЦИОНАЛНАМАЊИНАУХРВАТСКОЈ

Према изворима Уреда за националне мањине, припадници
националнихмањинаостварујувећинуетничкихправапутемре-
довнихинституцијаРепубликеХрватскекаоивећинскихрватски
народчимесеосигуравазаштитаодасимилацијеигеотеизацијаи
омогућаваразвојкултурногиетничкогидентитетауциљуинте-
грацијеухрватскодруштво.16)

У 2001. години у РепублициХрватској пописано је 201.663
припадника српске националне мањине. Највише Срба живи на
подручјуВуковарско-сремске(31.644),Осјечко-барањске(28.866),
Сисачко-мославичке(21.617),иКарловачкежупаније(15.651).

Према Закону о удружењима (Народне новине, бр, 70/97 и
106/97)регистрованасуследећаневладинаудружењасрпскенаци-
оналнемањинекојесефинансирајуизсредставадржавногбуџета
РепубликеХрватске:

- Српскокултурнодруштво„Просвјета”,Загреб
- Српсконародновијеће,Загреб
- ЗаједницаСрбауРепублициХрватској,Загреб
- Српскидемократскифорум,Загреб
- НародновијећеСрба,Загреб
- ЗаједничкоВијећеопћина,Вуковар

ИзДржавногбуџетаРепубликеХрватске,прекоСаветазана-
ционалне мањине финансијски се помажу различити програми
шестневладинихудружењасрпскенационалнемањине.ТосуСКД
„Просвјета”,Загреб,којаостварујепрограминформисањаиизда-
ваштва,културногаматеризмаикултурнихманифестација.Про-
граминформисањаостварујештампањемдвомесечника„Просвје-
та”идечјегмесечноглиста„Бијелапчела”,тригодишњака„Ље-
тописСКДПросвјета”,„КалендарСДКПросвета”и„Артефакти”.
Уиздавачкомделусеупросекугодишњеиздаједесеткњигасрп-
скихаутораопоезији,књижевностииисторијиСрбауРепублици
Хрватској.Српски демократскифорум, Загреб делује од 1994. и

16) УРепублициХрватскојпризнатесу22националнемањинеито:Албанци,Аустријан-
ци,Бошњаци,Бугари,Црногорци,Чеси,Мађари,Македонци,Немци,Пољаци,Роми,
Румуни,Руси,Русини,Словаци,Срби,Италијани,Турци,Украјинци,ВласииЈевреји.
Пописстановништваиз2001.годинеуРепублициХрватскојјепописао331.383при-
падниканационалнихмањинаштоје7,47%уодносунаукупанбројстановништваод
4.437.460ито:Албанаца15.082(0,34%),Аустријанаца247(0,01%),Бошњака20.755
(0.47%),Бугара331.
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остварујепрограминформисањаштампањеммесечника„Иденти-
тет”,Српсконародновијеће,Загребиздајенедељник„Новости”,
Заједничковећеопштина,Вуковарусклађујеинтересесрпскена-
ционалнемањиненаподручјуВуковарско-сремскеиОсјечко-ба-
рањскежупанијеиостварујепрограмизградњеграђанскогповере-
њаинакрајуНародновијећеСрба,Загребкојештампамесечник
„Нашастварност”.

Средишње и најстарије удружење припадника српске наци-
оналнемањине јеСрпскокултурнодруштво“Просвјета”Загреб,
којејеутемељено1944.године.Делатностмујезабрањена1971.
године,каоиМатициХрватској,аобновилојерад1990.године.
ДруштвоподстичеинегујекултурниидентитетСрбаостварива-
њемпрограмакултурногаматеризмаикултурнихманифестација
у52пододбора.

ИзменамаУставаРепубликеХрватске2010. годинеупреам-
булисунаведененационалнемањинемеђукојимаиСрби.Такође,
наведенимИзменамаидопунамаУставног законаправнуособе-
ностимајуикоординацијевећанационалнихмањина.

СРПСКАДИЈАСПОРАУСЛОВЕНИЈИ

СрбиуСловенијипремапописуиз2002.године,представљају
изразитоурбанупопулацију.НајвишеихживиуопштиниЉубља-
на–13.101.особа,штопредстављатрећинуукупногбројаСрба
уСловенији.ПоредЉубљане,релативновисокпроценатсрпског
становништваналазисеуКрању,Марибору,Цељу,Копру,Велењу
иЈасеницама.17)Међуприпадницимасрпскепопулацијенајвишеје
лицасасредњомшколом(51,5%),асависоком(4,8%).18)

НајмасовнијенасељавањеСрбауСловенији,десилосе70-тих
и 80-тих годинадвадесетог века.Од1948. до 1991. уСловенију
седоселило111.905становника,одкојихје22%изСрбиједоксу
осталидошлисапростораЦрнеГореиБиХ.УСловенијиживи
око100.000.лицаправославневероисповести.19)Међутимизове
Републикебилојеиисељавањасрпскогстановништва.Речјепре

17) МиланКомац,„ПоложајСрбауСловенији“,у:Зборник,Положајиидентитетсрпске
мањинеујугоисточнојицентралнојЕвропи,САНУ,Београд,2005,стр.272.

18) IngridSlavecGradišnik,DraganaRadojčić,SrbivSloveniji,SlovenciuSrbiji,ZRCSAZU,
Institutzaslovenskonarodopisje,Ljubljana,2010.str.73.

19) http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0
%B0
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свегаолицимакојанисумоглададобијудржављанство,илису
изекономскихразлогадужииликраћивременскипериодборави-
лиуСловенији,азатимишлидаљеуАустрију,Немачку,Италију
илипакунекудругудржавуЕУ.ИзСловенијесу,такође,отишли
имногиприпадницинекадашњеЈНАичлановињиховихпороди-
ца.20)

УСловенији,Србинемајустатусмањинскезаједнице,иакона
просторимаданашњеСловенијеживе вековима,паихнеки сло-
веначкиисторичарисматрајуаутохтономмањином.21)Србинемају
школузаучењематерњегјезика,иакозањомпостојивеликапо-
треба.

НајзначајнијесрпскеорганизацијеуСловенијису:
- КултурнодруштвоСава(1989)
- ФондацијаПупин(1992)
- ЗавичајноудружењеМир(1993)
- СавезсрпскихдруштаваСловеније(2004)
- УдружењесрпскихкњижевникаСловеније(2006)
- СрпскацрквауЉубљани(2005)

МорамонапоменутидајепостојањесрпскедијаспореуСло-
венијиспецифичноуодносунадругесрпскедијаспоре.Пресвега
речјеонекадашњојРепублицинекадазаједничкедржавеЈугосла-
вије, па се одлазак уСловенијуфактички није третирао као од-
лазакуиностранство.Парадоксално,наформирањевећихгрупа
СрбауСловенији,утицалисупресвегаофицириЈНАсрпскогпо-
рекла,којисуувећојилимањојмери,сасвојимпородицамадуже
иликраћевремеборавилиуСловенији.Текондадолазеекономски
емигранти, који су уСловенију дошли из економско-социјалних
разлога,аонисууглавномбилиизБоснеиХерцеговине.Кадасе
некадашња Југославија распала, многи официри ЈНА који су се
“одомаћили”уСловенијиамногиодњихиформиралимешовите
бракове,напустилисуСловенију.

20) Детаљније, Милан Комац, „Положај Срба у Словенији“, у: Зборник, Положај и
идентитетсрпскемањинеујугоисточнојицентралнојЕвропи,САНУ,Београд,2005.

21) IngridSlavecGradišnik,DraganaRadojčić,SrbivSloveniji,SlovenciuSrbiji,ZRCSAZU,
Institutzaslovenskonarodopisje,Ljubljana,2010.str.77.
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СРПСКАДИЈАСПОРАУГРЧКОЈ

ПојавасрпскедијаспореуГрчкојновијегједатума.Њенона-
стојањевезујесеуглавномзадеведесетегодинеXXвека,кадасу
већегрупесрпскихисељеникадошлеуГрчку.Преовогпериода,
српскудијаспорууовојземљи,сачињавалајеуглавном“спортска
колонија”тј.тренерииспортистиизСрбије,којисуовдетренира-
лииигрализабогатегрчкеклубове.

Крајемдеведесетих,уГрчкојсепојачаваиприсуствопослов-
нихљудиизСрбије,којиовдекупујунекретнинеипријављујусво-
јефирмеисталноместоборавка.Упоредосањима,токомлетњих
месеци,умањимиливећимгрупамадолазеисезонскирадницииз
Србије.НекиодњихостајутрајноуГрчкој.Поредтога,сагрчким
студентимакојусуокончалистудијеуСрбији,долазииједанброј
девојакаизСрбијекаоњиховесупругеилидевојке,одкојихвећина
остаједатрајноживиуГрчкој.22)Појединиауторисматрајудасу,
поредосталог,надолазаксрпскихемигранатауГрчку,утицалии
међусобнаблагонаклоностисолидарност,иставераипростор,као
иблизинаматичнедржаве.23)

СрпскадијаспорауГрчкојјемалобројна.Међусобнаоргани-
зованост јеслаба.Премаизворима,уСолунупостојисамо један
националнисрпскиресторан,докдругакласичнаместаокупљања
емиграната,каоштосунационалнаудружења,клубовиирестора-
ниуслучајусрпскедијаспореуГрчкојнепостоје.24)

КадајеречоСрбимауГрчкој,зањихјеважноидентифико-
вањеипромоција сопственогнационалногидентитета алиупо-
себнојформи.Пресвегаониживеусамомсредиштумоћнехелен-
скекултуре,којаможеуодређеномвременскомпериодупостати
доминантна,посебноумешовитимбраковима.Требанапоменути
дасеталасемигранатакоји једошаоуГрчкутокомдеведесетих
годинаXXвека,налазиупосебноделикатнојситуацији.Наиме,у

22) Дакле,речоженскојпопулацији.БројСрбакојисеожениосаГркињамаисњимаостао
уГрчкојјенезнатан.

23) Александра Павићевић, „Два примера српске емиграције, Словенија и Грчка“, у:
Зборник,ПоложајиидентитетсрпскемањинеујугоисточнојицентралнојЕвропи,
САНУ,Београд,2005,стр.425.

24) Александра Павићевић, „Два примера српске емиграције, Словенија и Грчка“, у:
Зборник,ПоложајиидентитетсрпскемањинеујугоисточнојицентралнојЕвропи,
САНУ,Београд,2005,стр.432.



стр:187-203.

-197-

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2014год.(XXVI)XIIIvol=40

својојнационалнојсредини,онисусеразвијалиудухујугословен-
ства,каопосебнојврстинаднационалногидентитета,укојемније
билопуноместазацрквуињенверскиидентитет.Садругестране,
нове технологије и развој механизамаЕвропске уније, начиниле
сумногеодњих,јошдоксубилиусопственојдржави,космопо-
литима.НастањивањемуГрчкој,многиодњихсусхватили,дасу
заправоусамојсвојојосновинационалносамоСрби,аврлобрзо
посматрајући грчке домаћине, и са значајем сопственог религиј-
скогидентитета,којинепредстављасамо“окренутостбогу”,већ
икарактеристикусопственогкултуролошкогкруга.Кадавећгово-
римоорелигијскомидентитету,онјезначајанусвимсрединамау
дијаспори,иврлобрзодобијаназначајучакикодонихпојединаца
којисуусвојојнационалнојсрединибилиатеисти.ЗаСрбеуГрч-
кој спознавање значаја властитог религијског идентитета јесте и
учињеницудаонправиразликууодносунаблискугрчкуцркву,
управозбогживотаусрединикојајепријатељскапремаСрбима.

***

Ниједнадијаспоранеличиједнанадругу.Јеврејскадијаспора
разликујесеодкинескеаоваопетодмексичкеилисрпске.Државе
наразненачиневодерачунаосвојојдијаспори.Акојенекаодтих
државауодређенојекономскојпреструктурацији,ондајеибрига
за дијаспорумања од оне која се очекује.Односматичне држа-
веињенедијаспоре,требалобидабудеузајамнипроцес.Утом
смислулогичнајепотребаматичнедржаведабогатипојединцииз
дијаспореулазууњенупривреду,алисадругестранепотпуноје
јаснодаидржавамораводитирачунаосвојимграђанимаванзе-
мље,којисусеустранојземљитрајнонастанили.Даклепитање
коликодијаспораможеучинитизасвојуземљу,уједнакомодносу
постављаипитањеколикоматичнадржаваможеучинитизасвоју
дијаспору.

Питањеидентитета у разматрањупроблема везаних за дија-
споруврлојеважно.Оносеможепосматратиутринивоа,каопот-
пунигубитакидентитета,каоделимичнигубитакидентитетаикао
идентитеткојијеостаоврлојак.Међутимсвеоветрикатегорије
односапреманационалномидентитету,зависепресвегаодутица-
јадругесрединеналичниидентитет.Променасредине,апосебно
акотапроменатраједуже,утичепресвеганаличниидентитет.Из
тепроменеличногидентитета,зависииодноспремаколективном
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идентитету,аонопетидеудваправца.Првијеодноспремановој
срединииодноса ја-они,адругиодноспремасопственојнацио-
налнојсрединиуодносуја-моји.

Личниидентитет јеублискомодносуи са групномприпад-
ношћу.Односно,личниидентитетчестојеуврлоблискојвезиса
друштвеномгрупомкојојпојединацприпада,ауњојједанодод-
лучујућихчинилацапредстављасоцијалнистатус.Утомсмислу,
можемо констатовати да социјални статус групе врши утицај на
свакогпојединцауњој,стварајућинатајначинвезуизмеђуличног
иколективногидентитета.25)Утомсмислу“међупростор”између
личногиколективногидентитетазаузима“социјални”идентитет.
Његов“микрокосмос”представљастварањемеђусобнихправила,
погледадатегрупенадругедруштвенегрупе,каоинамеђусобно
прожимањедатедруштвене групе садругимдруштвенимгрупа-
ма.26)

25) Увезисаовим,навешћемопримеркојијевезанзаспорт.Каданаступајууколективним
спортовима, Холанђани (на пример), уочавају се из најмање два разлога. Њихови
дресовисунаранџасти,аизмеђуименаипрезименастојисредњипрефикс“ванде”.
Бојењиховихдресоваизаједничкипрефиксизмеђуименаипрезименакојисеналази
кодвећинеХоланђанајачањиховколективниидентитет,којидаљејача(акојеоспорту
реч)њиховспортскидухиснагу,јерсуонипрепознатљивизасвеХоланђане,алииза
другерепрезентације.Међутим,свакиодњихимаисвојличниидентитет.Нијеисто
акосезовете,например,“РобертвандеХејд”,или“ЕмануелвандеВир”,односно
“МихаелвандеСмит”.Свионисуразличитикаоиндивидуеикаоспортисти.Сваки
одњихимасвојспецифичанкарактер,местоутимуизадатак.Дакле,свиониимајуи
снажанличниидентитет.Спонаколективногиличногдоводидотогадањиховапојава
изазиванедвосмислени закључак:онисуХоланђани.Алиштаакосекодпојединца
који тражи бољу плату иместо у тиму временом појаве и оваква размишљања: “У
односуна својеимеиместо где самсеродио, јабихтребалоданосимнаранџасти
дрес, али у белом ћу бити боље плаћен.” То даље може имати следећу последицу:
“Зарјеважнокојидресносим,акоодновцаживим?”Наравно,можесеићиидаље.
Уколикојеновасрединапојединцудонелаизвестаннапредак,појединацможедонети
следећизакључак“Јаносимважанбројнабеломдресу,тоје(например)бројдевет.
Нијебитноодаклесамдошао,јасамсададеветка,јасамбројдеветубеломтиму.”Да
лисмемодазакључимодаћемождаразвојглобалнихпроцеса(можда,штонамданас
свакако изгледа далеко и помало застрашујуће), довести до губитка колективног и
личногидентитета,укомећесепојавитисукобидентитет–новац,иукомећевероватно
победитиовајдруги.

26) Треба напоменути да је свака група, поштујући своја правила, склона у начелу
поједностављењусветскихспознаја.Топресвегазатоштонатајначиндатагрупасвет
прилагођавасвојимпогледима,асадругестране,затоштосеоннатајначинлакше
спознаје и тумачи.У таквимпроцесима важну улогу имају и друштвене категорије
које означавамо као стереотипе. Ако је реч о општедруштвеном идентитету, њега
можемотретиратикаоскупвишедруштвенихгрупасастављениходпојединаца,који
поштујузаједничкаправилаинормепонашања,азбиртихнормирегулишеколективне
пројекције, задатке и циљеве. Током времена, одређене норме могу се променити
илинестати,амогусепојавитиинове.Дакле,речјеокатегоријикојакрозисторију
може бити промењива.  Детаљније погледати, дрМилован Радаковић,Компоненте
националногиевропскогидентитета,ИМПП,Београд,2012.
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Српскадијаспоракаоисведијаспореимасвојеспецифично-
сти,аодкрајадеведесетихгодинадвадесетогвекаонајепостала
идруштвеноврловрлосложена.Изузимајућиполитичкуемигра-
цију која је дошла послеДругог светског рата, која је себе тре-
тиралаискључивокаосрпску,другинеидеолошкиделовисрпске
дијаспоре,углавномсубиликонцентрисанииусмераванипрема
југословенскимклубовима.ПослераспадаСФРЈугославије,фор-
мирајусеувећојмерисрпскиклубови,којисеопетумањојили
већојмериразликујуодонихсрпскихклубоваформиранихпосле
Другогсветскограта.

Долазиидопроменекласичнихпогледанадијаспору,каои
њиховихнајвећихцентара.Раниједржавесрпскедијаспореуглав-
номсубилеАустрија,Немачка,Канада,АустралијаиСАД.Уно-
вијевремеформирасеткз.регионалнадијаспора.Речјеобившим
југословенскимрепубликама,укојимасуСрбидодеведесетихго-
динаXXвекабиликонститутивнинарод,асадасууглавномдео
националнихмањинаипредстављајусрпскудијаспоруурегиону.
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MilovanRadakovic
SERBIANDIASPORAINTHEREGION

−ORIGIN,INSTITUTIONS,ANDPROBLEMS
INPRESERVINGTHEIRNATIONAL

ANDCULTURALIDENTITY
Resume

Issuesrelatedtothediaspora,amongothers,arealways
issuesrelatedtoidentity,bothpersonalandcollective.One
ofthesequestionsistowhatextentgroups(families)ofany
culturalgroup,whenmore time there in the second, the
jointmutualcontactsindividuallyororganizedinthenati-
onalcentersofdifferenttypes,canpreservetheirowncul-
turalidentity,andcultureofthecountryfromwhichthey
came.Certainlythenewenvironment,andalonglifespent
outsidetheirownnationalcircuit,significantlyaffectthe
stabilityoftheirownandcollective(national)identity,and
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ofteninconflictthesephenomenacomestotheconstruc-
tionoftheso-called.dualidentity.
AsfortheSerbianDiaspora,itcanbedividedintoseveral
groups: 1) group belonging tomedievalmigrations and
evictionsinEastandWestEurope,2)OldDiaspora,which
aredescendantsofemigrantswholeftthecountrybefore
theSecondWorldWar,3)Post-warpoliticalemigration,
ie.Serbsandtheirdescendantswhowereforcedtoleave
thecountryduetotheconsequencesoftheSecondWorld
War,1941-1945,4)economicmigration:workersofdiffe-
rentprofessionsandexpertswhowenttoWesternEurope
andoverseasfrom1961to1991,lookingforaprofessio-
nalandtangiblesuccess5)Therefugeesofwarandthe
consequences of thewar in the formerYugoslavia since
1991.untiltoday.
TheSerbiandiasporaoutmoreleaves.Amongtheoldest
AmericansrbobranandFreedom.Diasporathatfollowed
thebreakupofYugoslavia, launchedseveralnewspapers
andmagazines.Theseare, forexample,Diaspora(Stoc-
kholm),Kišobran(Vancouver),OgledaloandNovine(To-
ronto)andsoon.
TheauthorofthispaperspecialattentiontotheSerbian
Diaspora in Hungary, Romania, Croatia, Slovenia and
Greece.
WhenitcomestoHungarybeforeWorldWarI,Serbianset-
tlementsinthecountrywerenumerous.Afterthefirstand
secondworldwar,thenumberofSerbsinHungarydecre-
ases.TodaytherearearoundBudapest,SzegedandPomo-
risi.Mostofthemliveinruralareas.Thespiritualcenter
of theSerbs inHungarySzentendrewhere theOrthodox
diocese.ChangesinHungary,whichstartedin1989.,in
thesphereofculturebroughtanewspaper.Insteadofthe
officialstateculturalmonism,theofficialBudapestbegan
topromoteculturalpluralismandthepromotionofcultu-
raldiversity.
InRomania,thelargestconcentrationofSerbianpopula-
tionislocatedintheborderregionsofBanatinthecityof
Timisoara.EthnicSerbcommunityinTimisoarawasob-
servedeveninthepre-Turkishtimes.In2002,thecityhad
apopulationof6,271.personsofSerbiannationality,or
2,318%ofthetotalpopulationofthecity(270487).The
numberofSerbsinthecityisgrowingasaresultofmi-
grationfromvillagetocity,aparadoxinwhichregistered
growthofSerbiannationalityleadstoextinctionofsome
Serbianorganizationand reductionof social lifeamong
thecitizensofSerbiannationality.
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In 2001. in the Republic of Croatia listed the 201 663
membersof theSerbianminority.MostSerbs live in the
Vukovar-Srem (31,644), Osijek-Baranja (28,866), Sisak-
moslavičke(21,617),andKarlovacCounty(15,651).Ac-
cordingtosources,theOfficeforNationalMinorities,per-
sons belonging to nationalminorities form themajority
ethnicrightsthroughregularinstitutionsoftheRepublic
ofCroatiaandtheCroatmajoritynationensuringthepro-
tection of assimilation and geoteizacija and enables the
developmentofculturalandethnicidentityinordertoin-
tegrateintoCroatiansociety.
SerbsinSloveniaaccordingto2002Census.,areavery
urbanpopulation.Mostofthemliveinthemunicipalityof
Ljubljana - 13,101.people, representing one-third of the
totalnumberofSerbsinSlovenia.ApartfromLjubljana,
arelativelyhighpercentageofSerbianpopulation is lo-
catedinKranj,Maribor,Celje,Koper,VelenjeandJase-
nicama. Among the members of the Serbian population
mostpeoplewithsecondaryeducation(51.5%),andhigh
(4.8%).ThemostmassiveresettlementofSerbsinSlove-
nia,tookthe70’sand80’softhetwentiethcentury.Than
in1948.so in1991.Sloveniahavemoved111,905inha-
bitants, ofwhich22%ofSerbiaand the rest came from
MontenegroandBosniaandHerzegovina.InSloveniahas
apopulationof100,000.peopleareOrthodox.Butinthis
RepublicwastheemigrationoftheSerbianpopulation.It
isprimarilyaboutpeoplewhoarenotable toobtainci-
tizenship, or for economic reasons, a longer or shorter
periodof timespent inSlovenia,and thenwentaway to
Austria,Germany,ItalyorinanotherEUcountry.From
SloveniahavealsoleftmanymembersoftheformerJNA
andmembersoftheirfamilies.
TheemergenceofSerbiandiasporainGreeceisofrecent
date.Hereffortislinkedmainlytotheninetiesofthetwen-
tiethcentury,whenalargegroupofSerbianemigrantsca-
me toGreece.Before this perijoda, Serbiandiaspora in
thiscountry,consistedmainly“sportsColony”ie.Coac-
hesandathletesfromSerbia,whowereherecoachedand
playedforthewealthyGreekteam.
Attheendofthenineties,inGreeceincreasesthepresence
ofbusinessmen fromSerbia,whobuypropertyhereand
register their company and permanent residence. Along
with them,during thesummermonths, insmallor large
groupscomeandseasonalworkersfromSerbia.Someof
themremainpermanentlyinGreece.Inaddition,theGre-
ekstudentsthathavecompletedstudiesinSerbia,thereis
anumberofgirlsfromSerbiaastheirwivesorgirlfriends,
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mostofwhomremainpermanentlyinGreece.Someaut-
horsbelievethat,amongotherthings,thearrivalofSer-
bianimmigrantsinGreeceinfluencedandmutualsympa-
thyandsolidarity,thesamefaithandspace,andproximity
tothehomecountry.
Noneof thediasporadonot likeeachother.TheJewish
diaspora isdifferent fromtheChineseandthebackofa
MexicanorSerbian.Statesinmanywaystakecareoftheir
diaspora.Ifanyofthesecountriesinparticulareconomic
andrestructured,itisalsoaconcernfortheDiasporais
lessthanthatexpected.Theratioofthehomelandandits
diaspora, shouldbeamutualprocess. In this sense, the
logicalnecessitythemothercountrytowealthyindividu-
alsfromabroadentrancetoitseconomy,butontheother
handitisquiteclearthatthestatemusttakecareofitsci-
tizensoutofthecountry,whoareinaforeigncountryper-
manentlysettled.Sothequestionofhowthediasporacan
doforyourcountry,inthesamerelationtothequestionof
howaparentstatecanmakeitsDiaspora.
Keywords:Serbs,diaspora,foundation,institution,iden-
tity.

 Овајрадјепримљен26.априла2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.
јуна2014.године.
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