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РУСИНИ У СРБИЈИ 
Прилог проучавању русинске политике у Србији

Са же так
РусинииСрбисуувремепостојањаАустро-Угарске
монархије припадали истој Цркви – Српској право-
славној.Године1948.РусинисевраћајуусаставРуске
православнецркве.Међутим,иакосу,збогполитичких
околности,везаЗаркарпатскихРусинаиСрбапреки-
нуте, остала је невелика заједницапоунијаћенихРу-
синауСрбији(АутономнојпокрајиниВојводини).Ова
националназаједницауСрбији,данасделовањемраз-
личитихфактора, настоји се утопити у нови укра-
јинскиидентитетинацију.
Поредтога сеРусинска заједница уСрбији покуша-
ва злоупотребитиодВатикана (културносредиште
Русина–РускиКрстурпроглашенојезаседиштеГр-
ко-католичкецрквазаСрбијуиЦрнуГору)заширење
унијеусрпскимземљама,алииодзаговорникапридру-
живањаСрбијеЕвропскојунијииНАТО-у.Наиме,ве-
ћинаРусинанаизборимауСрбијигласазапроевроп-
скеполитичкепартије,штосежелиискориститиу
покрајиниВојводинидасеНовимстатутомвећина,
тј.Србиблокирајутакоштоћеседефинисатидани-
једнаодлукауСкупштининеможедасеизгласа,ако
нисусагласнемањине.
Кључнеречи:Русини,Србија,Украјина,Русија,поли-
тика,религија,Црква

* Виши научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Rусини нису непозната и страна етничка група за Србе. 
Насупрот, Срби и Русини су вишеструко повезани, а у једном 

дужем временском периоду, док је постојала Аутро-Угарска 
монархија, припадали су истој Цркви – Српској православној. 
То је био разлог да су неки од најпознатијих српских богослова 
и архијереја одлазили у Закарпатје да враћају Русине из уније у 
православље. Навешћемо пример архиепископа Јована Макси-
мовића и архимандрута Јустина Поповића.1) Тако је било све до 
1948. године када се Русини враћају у своју матичну Цркву – Руску 
право слав ну. Ово је озна чи ло пре кид ве за, ка ко бо го слов ских и цр-
кве них, та ко и кул тур них и по ли тич ких. Окол но сти су би ле та кве 
да се ни је мо гло бо ри ти за на ци о нал не ин те ре се ни Ру си на, а ни 
Ср ба. Ипак, јед на ре ла тив но ма ла гру па Ру си на оста ла је да жи-
ви у Ср би ји. Пре ма по пи су из 2002. го ди не у срп ској Ауто ном ној 
по кра ји ни Вој во ди ни жи ве ло је око 15.000 Ру си на. Пре ма прет-
ход ном по пи су из 1981. го ди не би ло их је око 23.000.2) Ме ђу тим, 
при ли ке ко је су вла да ле у Ср би ји од 1990 – 2000. го ди не оте ра ле 
су из Ср би је мно ге ста нов ни ке, па и део Ру си на. Нај че шће су се 
исе ља ва ли, из еко ном ских раз ло га, у Ка на ду. Ру си ни ко ји жи ве у 
Ср би ји су пре те жно уни ја ти, тј. при па да ју тзв. Гр ко-ка то лич кој цр-
ви. Кул тур ни цен тар Ру си на у Ср би ји је Ру ски Кр стур, где, из ме ђу 
оста лог, по сто ји и ра ди је ди на гим на зи ја на ру син ском је зи ку. Они 
су до шли у срп ску Вој во ди ну у 18. ве ку, углав ном, са те ри то ри је 
Хор њи це (За кар па тје), а има их и из Ко ши ца, Ужго ро да и Ми школ-
ца. 

ЗНАЧАЈРУСКОГКРСТУРАЗАРУСИНЕУСРБИЈИ

Са ми Ру си ни у Ср би ји, иако су ту већ ви ше ве ко ва, ни су до 
кра ја де фи ни са ли свој иден ти тет. Јед ни ис ти чу да су они Ма ло ру-
си, Ру те ни, тј. Ру си,3) а на срп ском по пи су се из ја шња ва ју у окви ру 
ка те го ри је Ру си ни – Укра јин ци. То је још јед на од ред ни ца око ко је 
код са мих Ру си на у Ср би ји не ма са гла сно сти, по што по сто је и они 
1) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вич, Рус ское за кар па тье и св. ар хи ма дрит Алек сий Ка ба люк, 

Вест ник Че ре по вец ко го го су дар ствен ног го уни вер си те та, No 2, 2007, стр. 69 – 73.; Зо-
ран Ми ло ше вич, «Сла вян ский во прос» и пра во сла вие. ГОУ ВПО «ЧГУ», Че ре по вец, 
2007.; Зо ран Ми ло ше вић, Но ви пут Ру си је, Ру си ја у пост ви зан тиј ском ге о по ли тич-
ком и ре ли ги о зном вр тло гу, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Са ра је во, 
2005.

2)  Ста нов ни штво, упо ред ни пре глед бро ја ста нов ни ка 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 
2002, по да ци по на се љи ма, Књи га 9,  Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2004.

3)  Ви ди: Зо ран Ми ло ше вич, Из ма ло рус сов в укра ин цы, К во про су об из ме не нии ку ль-
тур но го и на ци о на ль но го со зна ния ма ло рос сов, СА ТИ СЪ, Санкт-Пе тер бург, 2009.



стр:225-234.

- 227 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

ко ји су у ма њи ни, али ко ји ис ти чу да Ру си ни ни ка да ни су би ли 
Укра јин ци. Ме ђу тим, до ма ни ци ја при пад но сти Укра јин ској на ци ји 
по сле ди ца је при пад но сти Гр ко-ка то лич кој цр кви ко ја је, из ме ђу 
оста лог, и осно ва на да раз би је ру ски на ци о нал ни кор пус и пра во-
слав ни вер ски иден ти тет.4)

Ка ко смо већ спо ме ну ли кул тур ни цен тар Ру си на у Ср би ји је 
(се ло) Ру ски Кр стур у ко ме жи ви, пре ма по ме ну том по пи су ста нов-
ни штва из 2002. го ди не, 5557 ста нов ни ка, пре те жно Ру син ске на-
ци о нал но сти. Про сеч на ста рост ста нов ни ка Ру ског Кр сту ра је 41,2 
го ди не, а про се чан број чла но ва до ма ћин ства је 2,54.5)

Ру си ни су раз ви ли не ко ли ко ва ри је те та свог је зи ка ко ји су би-
ли ма ње-ви ше ло кал ног ка рак те ра. На пр вом ру син ском кон гре-
су 1918. го ди не од лу че но је да основ ни стан дард ру син ског је зи ка 
тре ба да бу де ди ја лект ко ји се ко ри сти у Ру ском Кр сту ру. У пе ри о-
ду из ме ђу два ра та би ло је мно го зна чај них кул тур них ак тив но сти 
ко је су до при не ле раз во ју ру син ског је зи ка. Сле де ћи бит ни ко ра ци 
за уте ме ље ње ру син ског је зи ка код срп ских Ру си на на чи ње ни су 
1960. и 1970. го ди не ка да су из да те гра ма ти ке и пра во пи си. Да-
нас се ру син ски је зик у Ср би ји ко ри сти у пред школ ском уз ра сту, 
основ ној и сред њој шко ли, у но ви нар ству, на ра ди ју и те ле ви зи ји. 

Ру си ни су уни ја ти и у Ру ском Кр сту ру има ју са гра ђе ну цр кву 
(1784) ко ја је не дав но до би ла по се бан по ли тич ки по ло жај, по што 
ју је Ва ти кан од ре дио за се ди ште гр ко ка то ли ка у Ср би ји и Цр ној 
Го ри, чи ме је по ста ла ка те дра ла (са бор на цр ква).

Пр ва шко ла у Ру ском Кр сту ру је по че ла са ра дом 1753. го ди не 
као тзв. Три ви јал на шко ла, где се учи ло чи та ње, пи са ње, ра чу на-
ње и осно ве цр кве ног пе ва ња са ве ро на у ком. Шко ла је на кра ју 19. 
ве ка по ста ла др жав на. Да нас у Ру ском Кр сту ру ра де за ба ви ште и 
основ на шко ла на срп ском и ру син ском је зи ку. Гим на зи ја у се лу је 
је ди на сред ња шко ла са ру син ским је зи ком као на став ним је зи ком 
у Евро пи, а ру син ски је зик је у слу жбе ној упо тре би у осам (8) оп-
шти на у срп ској Вој во ди ни.6)

По сто ји не ко ли ко кул тур них ма ни фе ста ци ја у Ру ском Кр сту ру. 
Нај зна чај ни ји је фе сти вал кул ту ре Ру си на и Укра ји на ца «Цр ве на 
4)  Ви ди: Ј. Н. Ма раш. Брет ска уни ја, у збор ни ку: Уни ја, по ли ти ка Ри мо ка то ли че цр кве 

пре ма пра во слав ним Сло ве ни ма, при ре дио: Зо ран Ми ло ше вић, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2005, стр. 78 – 137.

5)  Ста нов ни штво, пол и ста рост, по да ци по на се љи ма, Књи га 2, Републички завод за 
статистику,  Београд, 2003.

6)  Према подацима Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне 
мањине, Нови Сад, 2006.
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ру жа». За тим «Драм ски ме мо ри јал Пе тра Ри зни ча – Ђа ђе», као и 
кул тур на ма ни фе ста ци ја «Ко стел ни ко ва је сен». У Ру ском Кр сту ру 
се на ла зи и из да вач ка ку ћа «Ру ске сло во» (ру син ска реч) са штам-
па ри јом, као и му зеј, га ле ри ја и ар хи ва ру син ске исто ри је.

На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду по сто ји ка те дра за 
Ру син ски је зик, ко ја је ра сад ник укра јин шти не ме ђу срп ским Ру-
си ни ма. На и ме, за Ру си не у Ср би ји Ру си ја ни је ис по љи ла ин те рес, 
али за то је сте Укра ји на. Она сти пен ди ра Ру си не из Ср би је и при ма 
их на шко ло ва ње, а ве ћи ну док то ра на у ка из са ста ва ру син ске за-
јед ни це у Ср би ји при ми ла је и у Укра јин ску ака де ми ју на у ка. 

Ру си ни на по ли тич ким из бо ри ма у оп шти ни Ку ла, ко јој при-
па да Ру ски Кр стур, гла са ли су за про е вроп ске по ли тич ке пар ти-
је (56% за Де мо крат ску пар ти ју; 17% за екс трем ну ан ти срп ску и 
ан ти пра во слав ну Ли бе рал но де мо крат ску пар ти ју; у 9% слу ча је ва 
гла са ли су за Срп ску ра ди кал ну стран ку; у 7% слу ча је ва за крај ње 
сум њи ву про за пад ну пар ти ју Г17+ итд).7)

(НЕ)ЗАДОВОЉСТВОРУСИНАСВОЈИМПОЛОЖАЈЕМУ
СРБИЈИ

По ред на ве де них дру штве них чи ње ни ца ру син ска ели та у Ср-
би ји ни је за до вољ на сво јим по ло жа јем. Др Ју ли јан Та маш, ре дов-
ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду за пред ме те 
Ру син ска књи жев ност и Укра јин ска књи жев ност са оп штом књи-
жев но шћу и ака де мик На ци о нал не ака де ми је на у ка Укра ји не у Ки-
је ву, 2005. го ди не  из нео је «раз ло ге» за не за до вољ ство не са мо 
ру син ске на ци о нал не ма њи не у срп ској Вој во ди ни, већ и оста лих 
ма њи на.

То су сле де ћи раз ло зи: 
Пр во, де мо гра фи ја. Ма њи не су не за до вољ не јер је из ра зи то 

про ме њен ет нич ки са став ста нов ни штва Вој во ди не од 1945. до да-
нас. «Из го ном» (по јам ко ји је упо тре био ува же ни ака де мик Ју ли јан 
Та маш) по ду нав ских Шва ба и ра том 1992 -2000, све ма њи не су се 
из ра зи то «ис то пи ле». Са 30 по сто сма њи ле су се на 15 по сто ста-
нов ни штва (ово је хи по те тич ки ка да се из бе гли ци ма из Хр ват ске и 
Бо сне и Хер це го ви не да др жа вљан ство). Та маш у ово ме ви ди др-
жав ну по ли ти ку Ср би је, а не на ци о нал ну тра ге ди ју Ср ба.

Дру го, еко ном ски по ло жај ма њи на је слаб, од но сно при ва ти за-
ци јом у Ср би ји уни штен је сред њи слој, а ме ђу но вим бо га та ши ма 
не ма при пад ни ка ма њи на.

7) http://www.nspm.rs/savremeni-svet/ukrajina-rusini-i-povratak-rusije.html
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Тре ће, у на у ци, по себ но дру штве ним на у ка ма си сте мат ски се 
сни жа ва ранг вред но ва ња ис тра жи ва ња ма њин ске про бле ма ти ке.

Че твр то, у по ли ти ци, осим по не ког Бо шња ка и Ма ђа ра ко ји 
ис пу ња ва ју на ло ге вла сти а не ми сле кри тич ки соп стве ном гла вом, 
не ма при пад ни ка ма њи на. Де сет хи ља да пот пи са за по сла ни ка тре-
ба Ру си ну са за ле ђем од 15.000 су на род ни ка, Ма ђа ру са 300.000 и 
Ср би ну са 7.000.000.

Ово је до вољ но да ува же ни ака де мик Та маш Ср би ју про гла си 
«ис точ ном де спо ти јом» и «ри гид ном на ци о нал ном др жа вом».

По ред ово га, Та маш за ме ра др жа ви Ср би ји и Цр ној Го ри да 
раз два ја Ру си не од Укра ји на ца (што је по ње му исто риј ски нео-
прав да но). Ово го во ри на осно ву не пот пи са них а при пре ма них би-
ла те рал них уго во ра из ме ђу две зе мље. У тач ки се дам Укра ји на је 
ин си сти ра ла на фор му ла ци ју да «Укра ји на има Ру си не и Укра јин це 
као два ви да сво је исто риј ске ди ја спо ре». У по след њем упут ству 
Ди рек ци је за Ру си ју и Ис ток, при ли ком ина у гу ра ци је ам ба са до ра 
Дем чен ка, Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ср би је и Цр не Го ре го-
во ри са мо о укра јин ској дијaспори као о 5.000 Укра ји на ца ко ји жи-
ве у Вој во ди ни. О 15.000 Ру си на, иако их се Укра ји на не од ри че, 
ни тра га.8)

Ста во ви Та ма ша сва ка ко за слу жу ју од го вор. 
Пр во, ме ња ње де мо граф ског са ста ва Срп ске Вој во ди не као 

раз лог за не за до вољ ство ма њи на. По зна то је да су по ду нав ске 
Шва бе на пу сти ле Ср би ју због ме ђу на род них уго во ра ко ји су оба-
ве зи ва ле ма њи не да бу ду ло јал не др жа ва ма у ко ји ма жи ве. По ду-
нав ске Шва бе су то ком Дру гог свет ског ра та у 99 по сто слу ча је ва 
ста ле на стра ну Хи тле ра и на ци стич ке Не мач ке. Њих ни је Ср би ја 
«из го ни ла», ни је их ет нич ки очи сти ла као што су то ура ди ли Хр-
ва ти са Ср би ма, већ су се са ми исе ли ли не по што ва њем др жа ве у 
ко јој су жи ве ли. На рав но, то ни је ва жи ло са мо за Ср би ју и из дру-
гих др жа ва Шва бе су исе ље не због по др шке Хи тле ру. Та маш, та-
ко ђе, за ме ра срп ској др жа ви што на се ља ва из бе гли це из Хр ват ске 
и Бо сне и Хер це го ви не у Вој во ди ну. Зна чи ли то да Вој во ди на не 
тре ба да бу де срп ска, већ ис кљу чи во у над ле жно сти ма њи на? Шта 
ће из бе гли це у кра је ве где не мо гу да се сме сте? Вој во ди на је има ла 
нај бо ље усло ве за при хват из бе гли ца. Уоста лом, жи вот у Сла во ни-
ји из ко је је до шао нај ве ћи број из бе гли ца је при лич но сли чан са 
оним у Вој во ди ни (рав ни ца, исти на род, је зик, оби ча ји...)
8) Ju li jan Ta maš, Raz lo zi ne za do volj stva na ci o nal nih ma nji na u Sr bi ji, http://www.ar gus.org.rs/

in dex.php/ma sok-ir jak/9-ma sok-ir jak/93-raz lo zi-ne za do voljstv...
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Уоста лом, и Ср би су не за до вољ ни по ло жа јем сво јих ма њи на у 
окол ним др жа ва ма (у Ма ђар ској срп ска ма њи на се ис то пи ла, од но-
сно у 95 по сто слу ча је ва Ср би су на сил но аси ми ло ва ни у Ма ђа ре; 
у Ал ба ни ји Ср би не ма ју пра ва ни на је зик, ни на об ра зо ва ње на 
срп ском је зи ку, итд.). Ка ко би би ло под се ти ти Ј. Та ма ша на Сла-
ве но сер би ју и Но ву Сер би ју у Укра ји ни и аси ми ла ци ју та мо шњих 
Ср ба, тј. оп ту жи ти Укра ји ну за њи хов не ста нак? Очи глед но Та маш 
ни је об јек ти ван и до бро на ме ран чо век, из ње га го во ри мр жња пре-
ма Ср би ји и Ср би ма.

Што се ти че еко ном ског по ло жа ја ма њи на, тре ба под се ти ти да 
ни еко ном ски по ло жај ве ћи не ни је ни ка кав. Ко ли ко се Ср ба исе ли-
ло тр бу хом за кру хом? Ста ти сти ча ри ба ра та ју сто ти на ма хи ља да 
исе ље них мла дих Ср ба, уз то ви со ко о бра зо ва них. Хо ће мо ли за то 
оп ту жи ти ма њи не? Јед но став но, же ле ти бо љи еко ном ски по ло жај 
на ци о нал них ма њи на од ве ћи не ста нов ни ка Ср би је је при лич но 
ра си стич ки. Та маш не ће да раз у ме да Ру си ни има ју у Евро пи са-
мо јед ну гим на зи ју ко ју фи нан си ра Ср би ја. Ни је ваљ да да све ру-
син ске уста но ве (пред школ ске уста но ве, основ ну шко лу, сред њу 
шко лу, ка те дру за Ру син ски на Фи ло зоф ском фа кул те ту, Дом кул-
ту ре у Ру ском Кр сту ру итд. као и кул тур не ма ни фе ста ци је) мо гу да 
се фи нан си ра ју сред стви ма ко ја се при ку пе од Ру си на? Ако то све 
др жа ва Ср би ја фи нан си ра, а очи глед но фи нан си ра, он да плач над 
еко ном ским по ло жа јем на ци о нал них ма њи на пред ста вља те шку 
дво лич ност и не ис кре ност. То што ме ђу срп ским тај ку ни ма не ма 
при пад ни ка на ци о нал них ма њи на го во ри ви ше о њи хо вој за тво ре-
но сти у окви ре сво је на ци је, не го о Ср би ма и Ср би ји. По зна то је 
да су ма њи не у Ср би ји за тво ре не, да се не же не и не уда ју за при-
пад ни ке дру гих на ци ја, да сла би је ко му ни ци ра ју. Осим то га, јав-
на је тај на да ма њи не уме ју да бу ду вр ло су ро ве пре ма ве ћин ском 
ста нов ни штву. На ве шће мо при мер основ но школ ских так ми че ња 
у срп ској Вој во ди ни. Због на ци о нал не струк ту ре све Ко ми си је за 
так ми че ња у зна њи ма и ве шти на ма уче ни ка основ них шко ла има-
ју пред став ни ке ма њи на. Због то га они има ју ве ћи ну при гла са њу 
и рет ко кад не ко срп ско де те по бе ди на так ми че њу, на при мер из 
ре ци то ва ња. Дру ги при мер је ак ту ел ни Ста тут Вој во ди не у ко ме 
се пред ви ђа да Ср би бу ду пот чи ње ни ма њи на ма. На и ме, ни јед на 
од лу ка по кра јин ске Скуп шти не, ако се са њом не сло жи и јед на је-
ди на ма њи на не ва жи.9) Шта је то? Де мо кра ти ја?

9)  Ви ди: Ко ста Ча во шки, Др жав ност Вој во ди не и мо гућ ност се це си је, Пе чат, бр. 32, Бе о-
град, 2008, стр. 8. Упор.: Зо ран Ми ло ше вић, На црт ста ту та Вој во ди не – основ за де на-
ци фи ка ци ју Ср ба у по кра ји ни, у збор ни ку: Ср би ја, по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза-
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Тре ће пи та ње је по ло жај вред но ва ња ма њин ске про бле ма ти ке 
у на у ци. Ова иста жал ба ва жи и за вред но ва ње срп ске про бле ма ти-
ке. На и ме, Ми ни стар ство на у ке Ср би је усво ји ло је тзв. сци ли сте – 
ли сте на уч них ча со пи са, а об ја вљи ва ње у њи ма но си од ре ђен број 
бо до ва. Ни је дан ча со пис из Ср би је, на при мер, ни је био до ове, 
2009. го ди не, на тој ли сти. Зна чи, ни је дан про фе сор уни вер зи те та 
из Ср би је не ма услов да пре да је на док тор ским сту ди ја ма, па при-
па дао он на ци о нал ној ма њи ни или ве ћи ни. Та ко ђе, срп ски је зик је 
мар ги на ли зо ван, а ен гле ски уз диг нут. То се у на у ци по о дав но на-
зи ва гло ба ли за циј ским про це си ма. Не ки ча со пи си из Ср би је због 
тих стан дар да ко је на ме ће За пад већ су пре шли да  штам па ју исте 
са мо на ен гле ском је зи ку. Дру гим ре чи ма, ча со пис се штам па у Бе-
о гра ду, а на ен гле ском!? Ни је ли то кул тур но са мо у би ство? Та ко ђе 
и про блем ре цен зи је на уч них ра до ва је ак ту е лан. Срп ски ис тра жи-
ва чи из дру штве них на у ка у тим тзв. ме ђу на род ним на уч ним ча-
со пи си ма не мо гу да об ја ве рад о Ко со ву и Ме то хи ји или агре си ји 
НА ТО-пак та на Ср би ју, ако пи шу са по зи ци ја срп ског на ци о нал ног 
ин те ре са. Та маш пи ше: «За то по сто је го то во не ве ро ват ни при ме ри 
где се, пр во, обез вре ђу ју ма њин ске пу бли ка ци је за то што их Ки не-
зи и Фран цу зи не ци ти ра ју, а по том, и ка да се уста но ви зла во ља 
оних ко ји 'ме ре', ни по сле та ко сни же ног реј тин га на уч ни ка из ре-
до ва ма њи на не ма – не ис прав ке, не го ни из ви ње ња».10) Али исто 
је та ко и са срп ским ча со пи си ма и на уч ни ци ма. На уч не ча со пи се, 
ко је по но вим пра ви ла ко је је Ср би ји на мет нуо За пад (за ко је, уз-
гред бу ди ре че но, гла са ју на из бо ри ма на ци о нал не ма њи не у Ср би-
ји), не ци ти ра ју не са мо «Ки не зи и Фран цу зи», већ и дру ги, ни ко 
ви ше не вред ну је у Ср би ји, као и об ја вљен рад у ње му. Да ли сад 
Ср би то тре ба да по ста ве у кон тек сту пра ва на ци о нал них ма њи на 
у Евро пи?  

Ту је и те шка оп ту жба упу ће на не са мо на ра чун из вр шне 
вла сти у Ср би ји, већ и на ро да, да је Ср би ја по ста ла «ис точ на де-
спо ти ја» и «ри гид на др жа ва». Ова др ска и крај ње без о бра зна кон-
ста та ци ја не по чи ва на чи ње ни ца ма. Као пр во, све ре ле вант не ме-
ђу на род не ор га ни за ци је (во ле ли ми њих или не) из бо ре у Ср би ји 
су про гла си ле де мо крат ским, иако при пад ни ци срп ског на ро да 
има ју нај ви ше осно ва да се жа ле због ове ква ли фи ка ци је. На и ме, 
по зна то је да је Европ ска уни ја свим сред стви ма по др жа ва ла про-
е вроп ске по ли тич ке пар ти је, док је оне на ци о нал ног пред зна ка 

зо ви, При ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић и Жи во јин Ђу рић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2008, стр, 191 – 202.

10)  Ju li jan Ta maš, Raz lo zi ne za do volj stva na ci o nal nih ma nji na u Sr bi ji, http://www.argus.org.
rs/in dex.php/ma sok-ir jak/9-ma sok-ir jak/93-raz lo zi-ne za do voljstv...
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пред ста вља ла као «бег у про шлост», као «ри гид не на ци о на ли сте» 
итд. Са аспек та срп ског на ци о нал ног ин те ре са ти из бо ри ни су би-
ли ни по ште ни ни де мо крат ски. На истим тим из бо ри ма ма њи не 
су гла са ле за про е вроп ске по ли тич ке пар ти је ко је, по том, гу ше не 
са мо ма њин ска пра ва већ и пра ва срп ског на ро да (уво де ла ти ни цу 
уме сто ћи ри ли це, сни ма ју фил мо ве у ко ји ма су Ср би зли и при ми-
тив ни, а Хр ва ти и му сли ма ни до бри и на пред ни, јед но стра но при-
ме њу ју Спо ра зу ме са Евро пом, што ко шта ста нов ни ке Ср би је 300 
ми ли о на евра го ди шње, пра ве сци ли сте на уч них ча со пи са крај ње 
не по вољ не по срп ску на у ку и на уч ни ке и пре ста ју да фи нан си ра ју 
на уч не ин сти ту ци је (у срп ском бу џе ту је тро шак за на у ку под став-
ком «оста ло» за јед но са услу га ма, на при мер, за пра ње про зо ра на 
др жав ним згра да ма).

Пи та ње уче шћа по ли ти ча ра из ре до ва ма њи на у по ли тич кој 
вла сти је сте ва жно пи та ње и оно је ре ше но на ни воу Ауто ном не 
по кра ји не Вој во ди не, где ма њи не углав ном и жи ве. При пад ни ци 
ма њи ма има ју сво је пред став ни ке у ор га ни ма вла сти По кра ји не, 
али не ки ма то очи глед но ни је до ста – же ле да вла да ју и Ср би јом. 
Уоста лом, ни је тач но да ма њи на не ма у срп ском пар ла мен ту. Та мо 
су пред став ни ци Ро ма, Ал ба на ца, а и дру гих на ци о нал них за јед ни-
ца ко је су ту до шле као чла но ви не ке од пар ла мен тар них стра на ка.  
Да ли у све ту по сто је пра ви ла да се сва кој ма њи ни, без об зи ра ко-
ли ка је, обез бе ди пред став нич ко ме сто у пар ла мен ту? Ако по сто је 
за што при пад ни ци срп ске ма њи не, на при мер у Ал ба ни ји, не ма ју 
иста та пра ва?

На кра ју, да се освр не мо на став да др жа ва Ср би ја ни је при-
ста ла да Ру си ни бу ду укра јин ска ди ја спо ра. Ова оп ту жба по ка зу-
је за пра во да је срп ско Ми ни стар ство ино стра них по сло ва зна ло 
еле мен тар не чи ње ни це о Ру си ни ма и њи хо вој на ци о нал ној све сти 
и да ни је при ста ло на под ва ле Ми ни стар ства ино стра них по сло ва 
Укра ји не («Укра ји на има Ру си не и Укра јин це као два ви да сво је 
исто риј ске ди ја спо ре»).

Све ово, ре ци мо, на кра ју, ви ше го во ри о уни јат ској иде о ло ги ји 
ака де ми ка Та ма ша, не го о дру штве ним чи ње ни ца ма, ко је су, уз гред 
ре че но, на стра ни Ру си је и Ср би је.

ЗАКЉУЧАК

Ана ли за по ло жа ја Ру си на у Ср би ји по ка зу је да ова на ци о нал на 
ма њи ма има све кул тур не ин сти ту ци је и уста но ве ко је јед на ма ла 
на ци о нал на за јед ни ца мо же да за ми сли. Ипак, део ње не ели те ко ја 
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је осло ње на на укра јин ску по ли тич ку иде ју и уни јат ство као вер-
ско опре де ље ње стал но под гре ва осе ћа је угро же но сти од стра не 
Ср би је и Ср ба, не пре за ју ћи, при том, да сна жно увре ди све пра во-
слав не Ср бе (при ста ли це «ис точ не де спо ти је», ства ра ју «ри гид ну 
др жа ву» и сл.). Исто вре ме но, у ве ћи ни при ме ра гла са ју за ан ти срп-
ске и про е вр оп ске по ли тич ке пар ти је, а и при ста ју да бу ду екс по-
нен ти за пад них цен та ра мо ћи (Ва ти ка на и Бри се ла).

Због то га би јед на дру га чи ја по ли ти ка, ка ко Ср би је та ко и Ру-
си је, мо гла да бу де бла го твор на и то ви ше стру ко: пр во, да Ру си не, 
вра ти у окри ље Ру син ске ет нич ке за јед ни це (што укљу чу је и по-
вра так пра во слав ној ве ри и ру со фил ству као кул тур ној вред но сти); 
дру го, да Ср би ју осло бо ди при ти ска ма њи на, ко је као екс по нен ти 
За па да при хва та ју да бу ду онај ре ме ти лач ки и де струк тив ни фак-
тор у из град њи срп ске др жа ве.

ЛИТЕРАТУРА

• Ма раш, Ј. Н.:  Брет ска уни ја, у збор ни ку: Унија, по ли ти ка Ри мо ка то-
ли че цр кве пре ма пра во слав ним Сло ве ни ма, при ре дио: Зо ран Ми ло-
ше вић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2005.

• Ми ло ше вић, Зо ран НовипутРусије, Ру си ја у пост ви зан тиј ском ге-
о по ли тич ком и ре ли ги о зном вр тло гу, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Ис точ но Са ра је во, 2005.

• Ми ло ше вич, Зо ран: Рус ское за кар па тье и св. ар хи ма дрит Алек сий 
Ка ба люк, Вестник Череповецкого государственногго университе-
та, No 2, 2007. 

• Ми ло ше вич, Зо ран: «Славянскийвопрос»иправославие. ГОУ ВПО 
«ЧГУ», Че ре по вец, 2007.

• Ми ло ше вић, Зо ран: На црт ста ту та Вој во ди не – основ за де на ци фи-
ка ци ју Ср ба у по кра ји ни, у збор ни ку: Србија,по ли тич ки и ин сти ту-
ци о нал ни иза зо ви, При ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић и Жи во јин Ђу рић, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.

• Ми ло ше вич, Зо ран: Измалоруссоввукраинцы, К во про су об из ме-
не нии ку ль тур но го и на ци о на ль но го со зна ния ма ло рос сов, СА ТИ СЪ, 
Санкт-Пе тер бург, 2009.

• По кра јин ски се кре та ри јат за про пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не, 
Но ви Сад, 2006.

• Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Књи га 2,  
Републички завод за статистику, Бе о град, 2003.

• Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953,
1961,1971,1981,1991,2002,подаципонасељима, Књи га 9,  Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2004.



- 234 -

РУСИНИУСРБИЈИЗоранМилошевић

• Ta maš, Ju li jan: Raz lo zi ne za do volj stva na ci o nal nih ma nji na u Sr bi ji, 
http://www.ar gus.org.rs/in dex.php/ma sok-ir jak/9-ma sok-ir jak/93-raz lo-
zi-ne za do voljstv...

• http://www.nspm.rs/sa vre me ni-svet/ukra ji na-ru si ni-i-po vra tak-ru si je.
html

• Ча во шки, Ко ста: Др жав ност Вој во ди не и мо гућ ност се це си је, Пе-
чат, бр. 32, Бе о град, 2008. 

Zoran Milosevic
THE RUTHENIANS IN SERBIA

- A contribution to the research of the  
Ruthenian politics in Serbia –

Summary
In theperiodofAustro-Hungarianmonarchy theRuthe-
niansandSerbsbelongedtothesameChurch–theSer-
bianOrthodoxChurch.In1948theRutheniansreturned
totheRussianOrthodoxChurch.Althoughduetopolitical
circumstances the tiesbetweenZarkarpatianRuthenians
andSerbshadbeen cut off, therehas remaineda small
community of turn-“Unijat” Ruthenians in Serbia (Au-
tonomousProvince of Vojvodina). Nowadays due to the
activityofvariousfactors,thisnationalcommunityinSer-
biahasbeenattempting tomerge intoanewUkrainian
identityandnation.
Besides this, therehasbeentheattemptsbyVaticanand
eventhesupportersofSerbiajoiningtheEuropeanUnion
andNato tomisuse theRuthenian community in Serbia
(RuskiKrstur, the cultural centre of the Ruthenians has
beendeclaredasthecentreoftheGreekCatholicChurch
forSerbiaandMontenegro) forpurposeofspreadingof
theUnioninSerbiancountries.AsmajorityoftheRuthe-
nians have been voting for pro-European political par-
ties in Serbia, there have been attempts in theProvince
ofVojvodinatoblockthemajority,thatistheSerbsbythe
meansoftheNewStatutethroughthedefinitionthatnota
lawcanbepassedintheAssemblywithouttheapprovalof
theminorities.
KeyWords:Ruthenians,Serbs,Ukraine,Russia,politics,
religion,Church
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