
УДК: 
323.1:81’27]:314

Прегледни 
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIV) XI, vol=33
Бр. 3 / 2012.
стр. 171-190.

- 171 -

  

- 171 -

Нада Радушки*

Институт за политичке студије, Београд 

МЕЂУСОБНА ДЕТЕРМИНИСАНОСТ 
НАЦИОНАЛНОГ И ЈЕЗИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА 

- ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТ**

Сажетак 
 У ра ду се ана ли зи ра по јам мул ти ку лу ра ли зма, на ци
о нал ног и је зич ког иден ти те та, kao и њи хо ва  ме ђу
соб на по ве за ност и за ви сност. По себ на па жња по све
ће на је зна ча ју је зи ка као „нај ви дљи ви јег“ ет нич ког 
обе леж ја, нео дво ји вом еле мен ту и кључ ној ком по нен
ти на ци о нал ног иден ти те та. На осно ву по пи са ста
нов ни штва Ср би је, хро но ло шки по сма тра но, мо же 
се ви де ти ње го ва уло га као објек тив ног по ка за те ља 
у ис тра жи ва њу ет нич ке струк ту ре ста нов ни штва, 
про ме не усло вље не пр вен стве но по ли тич ким фак то
ри ма, као и ње гов зна чај у де фи ни са њу на ци ја и на
ци о нал ног пи та ња. Ана ли за ста нов ни штва Ср би је, 
као мул ти ет нич ке и мул ти је зич ке др жа ве, пре ма ма
тер њем је зи ку и на ци о нал ној при пад но сти, по ка зу је у 
ко јој ме ри ове две од ред ни це ко ин ци ди ра ју, као и код 
ко јих ет нич ких за јед ни ца и у ком сте пе ну је нај ви ше 
при сут на ал тер фо ни ја, од но сно не по ду да ра ње је зи ка 
и на ци о нал но сти, што je углав ном ка рак те ри стич но 
за број ча но ма ње и про стор но дис пер зив не ет нич ке 
за јед ни це.  
Кључ не ре чи: је зик, на ци о нал ни иден ти тет, по пис 
ста нов ни штва, ет нич ка струк ту ра, ал те ро фо ни ја, 
де мо граф ски раз ви так, на ци о нал не ма њи не, Ср би ја. 

* Научни сарадник Института за политичке студије, Београд
** Рад је реализован у оквиру пројекта број 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансиран од  стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. 
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ПО ЈАМ МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗМА

U да на шњем са вре ме ном све ту ет нич ки хо мо ге не и јед но је зич ке 
др жа ве су пра ва рет кост. Про це њу је да по сто ји са мо де се так 

јед но на ци о нал них др жа ва, у ко ји ма жи ви све га 0,5% свет ског ста-
нов ни штва, а ко је мо гу  оправ да но твр ди ти да су пра ве на ци о нал не 
др жа ве у сми слу по ду да ра ња др жав них са на ци о нал ним гра ни ца-
ма, од но сно да је це ло куп ном ста нов ни штву за јед нич ки исти је зик 
и иста кул ту ра.1) На су прот то ме, при ме ре за не по кла па ње др жа ве и 
на ци је да ју мно ге да на шње мул ти ет нич ке, мул ти је зич ке и мул ти-
кул ту рал не др жа ве, па ет нич ка хе те ро ге ност све ви ше пред ста вља 
пра ви ло, а не из у зе так2) По ли тич ки до га ђа ји и ства ра ње но вих др-
жа ва, про ме не у де мо граф ским струк ту ра ма ста нов ни штва про у-
зро ко ва не ди фе рен ци ра ним сто па ма фер ти ли те та и ми гра ци о ним 
кре та њи ма, ожи вља ва ње ет ни ци те та и бу ђе ње на ци о нал не све сти 
код мно гих ет нич ких за јед ни ца кра јем XX ве ка, отво ри ло је пи та-
ње по ло жа ја и пра ва на ци о нал них ма њи на. О ва жно сти ма њин ске 
про бле ма ти ке у на ше вре ме нај бо ље го во ри по да так да је 1980-их 
го ди на у Евро пи жи ве ло око 30 ми ли о на љу ди ко ји су при па да ли 
ет нич ким и је зич ким ма њи на ма, да би са дез ин те гра ци јом бив ших 
со ци ја ли стич ких зе ма ља (СССР, СФРЈ и ЧССР) и фор ми ра њем но-
вих др жа ва, го то во пре ко но ћи ви ше од 60 ми ли о на љу ди пре тво-
ре но у ет нич ке ма њи не ко ји жи ве из ван гра ни ца ма тич не др жа ве. 
Та ко се по ста ви ло пи та ње ре гу ли са ња ет нич ких и кул тур них пра ва 
ка ко по сто је ћих, та ко и тзв. но вих ма њи на, од но сно при пад ни ка 
ет нич ких за јед ни ца ко ји су на кон се це си је оста ли одво је ни од сво-
јих ма тич них на ро да и у но во фор ми ра ним др жа ва ма по ста ли ма-
њи на. Има ју ћи у ви ду да го то во не ма др жа ве ко ја ни је кул тур но 
ра зно ли ка, по ли ти ка мул ти кул ту рал но сти има за циљ да омо гу ћи 
ма њи на ма да са чу ва ју соп стве ни ет нич ки, је зич ки, вер ски и кул-
тур ни иден ти тет, али то не ис кљу чу је нео п ход ност њи хо вог ин те-
гри са ња у ши ру дру штве ну за јед ни цу. Мул ти кул ту ра ли зам је за-

1) Во ји слав Ста нов чић, „Де мо кра ти ја и ма њи не у Ју го и сточ ној Евро пи“, у: Пер спек ти ве 
мул ти кул ту ра ли зма у др жа ва ма За пад ног Бал ка на, (при ре ди ли: Го ран Ба шић, Во ји-
слав Ста нов чић), Цен тар за ис тра жи ва ње  ет ни ци те та, Бе о град, 2004, стр. 9-35.   

2) На при мер, по сто је др жа ве ко је на сво јој те ри то ри ји има ју чак 250 ет нич ких за јед ни ца 
раз ли чи тих  по сво јој кул ту ри, тра ди ци ји и је зи ку, као што је, на при мер, слу чај у Ни ге-
ри ји, или у Ру ској фе де ра ци ји ко ја пре ма ста ти стич ким по да ци ма бе ле жи 120 ет нич ких 
гру па, док их за пра во има пре ко 150. По ред то га, про це њу је се да у све ту  има око 6800 
(глав них) је зи ка и пре ко 40 хи ља да дру га чи јих на зи ва и ди ја ле ка та. Wal ker Con nor, 
“The Po li tics of Et hno na ti o na lism”, Jo ur nal of In ter na ti o nal Af fa irs, 1973, no. 1, p. 32.
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пра во иде ја или иде ал о за јед нич ком жи во ту раз ли чи тих ет нич ких 
и кул тур них гру па у окви ру истог плу ра ли стич ког дру штва што 
под ра зу ме ва њи хо ву ко ег зи стен ци ју, уза јам ну то ле ран ци ју и јед на-
кост.3) Мул ти кул ту ра ли зам мо же озна ча ва ти де мо граф ску чи ње ни-
цу, од но сно по сто ја ње раз ли чи тих ет нич ких и ре ли гиј ских гру па, 
кул тур не и је зич ке ра зно ли ко сти у окви ру јед ног дру штва, али и 
др жав ну по ли ти ку ко ја има два основ на ци ља: по др жа ва ње склад-
них од но са из ме ђу ет нич ких гру па и де фи ни са ње од но са из ме ђу 
др жа ве и на ци о нал них ма њи на.4) При то ме, фе но мен  на ци о нал ног 
иден ти те та ка ко при пад ни ка ма њин ске за јед ни це, та ко и ве ћин ског 
ста нов ни штва у јед ном мул ти кул ту рал ном дру штву све ви ше до ла-
зи у фо кус ин те ре со ва ња на уч не, али и ши ре дру штве не јав но сти.   

НА ЦИ О НАЛ НИ И ЈЕ ЗИЧ КИ ИДЕН ТИ ТЕТ 

На ци о нал ни иден ти тет је сло жен по јам и пред мет број них 
мул ти ди сци пли нар них ис тра жи ва ња. Пре ма јед ном схва та њу на-
ци о нал ни иден ти тет  пред ста вља да тост људ ског по сто ја ња, сти че 
се ро ђе њем, те је са мим тим не про мен љи ва, ста тич ка ка те го ри ја, 
док се пре ма дру гом ста но ви шту по сма тра у си ту а ци о ном сми слу, 
од но сно као фло тант на  ка те го ри ја. На и ме, по ла зи се са ста но ви-
шта да је при па да ње од ре ђе ној ет нич кој гру пи усло вље но су бјек-
тив ним ста во ви ма и осе ћа њи ма ко ји су про ла зни и про мен љи ви 
у за ви сно сти од вре ме на и окру же ња у ко ме се сва ки по је ди нац 
на ла зи.  Из ме ђу те две крај но сти (ста тич ке и ди на мич не) на ла зе 
се број не дру ге те о ри је а ко је, пре све га, ис ти чу кул тур на обе леж ја  
на ци о нал ног иден ти те та по ко ји ма се јед на ет нич ка гру па раз ли ку-
је од дру ге. Исто риј ски и вре мен ски по сма тра но, мно ги на ро ди су 
упр кос ве ли ким дру штве ним про ме на ма са чу ва ли свој на ци о нал-
ни иден ти тет упра во за хва љу ју ћи кључ ним ет нич ким од ред ни ца-

3) Тер мин „мул ти кул ту ра ли зам“ по ја вио у но ви је вре ме у ака дем ским и по ли тич ким рас-
пра ва ма  о ка рак те ру са вре ме них дру шта ва и по стао оп ште при хва ћен по јам од стра не 
по ли ти ча ра, дру штве них ко мен та то ра, ис тра жи ва ча и оп ште јав но сти, ба рем у раз ви је-
ним европ ским зе мља ма. Сма тра се да овај по јам да ти ра из 1971. го ди не ка да је у јед-
ном фран цу ском ча со пи су упо тре бљен у зна че њу ”су жи вот не ко ли ко кул ту ра у јед ној 
зе мљи”, да би тек од 1990. го ди не у кла си фи ка ци ји Кон гре сне би бли о те ке у Ва шинг-
то ну, де фи ни сан као „услов у ко јој ет нич ке, вер ске и кул тур не гру пе ко ег зи сти ра ју 
уну тар јед ног дру штва“. Ми лан Ме сић, „Од ре ђе ње пој ма мул ти кул ту ра ли зма“, Мул
ти кул ту ра ли зам  дру штве ни и те о риј ски иза зо ви, Школ ска књи га, За греб, 2006, стр. 
56-73.

4) Ми ле на Дра ги ће вић-Ше шић и Бра ни слав Стој ко вић, „Мул ти кул ту ра ли зам“, Кул ту ра, 
ме наџ мент, ани ма ци ја, мар ке тинг, Клио, Бе о град. 2007, стр. 318-323.
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ма као што су је зик и ве ра, што им је омо гу ћи ло осе ћај су бјек тив не 
при пад но сти вла сти том ет но кул тур ном иден ти те ту без об зи ра на 
при ли ке у ко ји ма су се на ла зи ли. Та ко ђе, исто ри ја је пу на при ме ра 
да су за јед нич ко име и про шлост, ми то ви и тра ди ци ја, из не дри ли 
сна жно осе ћа ње за јед нич ке при пад но сти, чак и ако тај на род не 
по се ду је за јед нич ку те ри то ри ју .

На ци о нал ни иден ти тет је од свих ко лек тив них иден ти те та ко ји 
су за јед нич ки људ ским би ћи ма, нај ва жни ји јер дру ге вр сте иден-
ти те та (кла са, пол, ве ра) мо гу се по кла па ти или ком би но ва ти са 
на ци о нал ним иден ти те том, али рет ко мо гу осла би ти ње гов зна чај. 
Схва та ње и ми то ви о на ци о нал ном иден ти те ту по зи ва ју се на те-
ри то ри ју и прет ке (тзв. те о ри ја крв и тло) као на осно ву по ли тич ке 
за јед ни це, а то че сто пред ста вља глав ни из вор не ста бил но сти и ет-
нич ких су ко ба у мно гим де ло ви ма све та. На ци о нал ни иден ти тет је 
у су шти ни ви ше зна чан и ви ше ди мен зи о на лан и ни ка ко се не мо же 
све сти на је дан је ди ни еле ме нат. То је ком плек сан по јам ко га чи-
не ви ше уза јам но по ве за них ком по нен ти (ет нич ка, кул тур на, те ри-
то ри јал на, еко ном ска, прав но-по ли тич ка и др.), ко је пред ста вља ју 
спо не со ли дар но сти ме ђу при пад ни ци ма у окви ру ет нич ке за јед-
ни це ује ди ње них за јед нич ким се ћа њи ма, ми то ви ма и тра ди ци јом, 
спој ко је мо же, али не мо ра на ћи из раз у соп стве ним др жа ва ма тих 
за јед ни ца, али ко је се раз ли ку ју од чи сто прав них др жав них ве за.5)

У про у ча ва ња на ци о нал ног  иден ти те та и ње го вих основ них 
ком по нен ти све ви ше се при хва та ста но ви ште да он ни је уна пред 
дат и од ре ђен, већ се сти че и то ком вре ме ном мо ди фи ку је, при че-
му по је ди нац има ак тив ну уло гу у ње го вом фор ми ра њу са мо гућ-
но шћу из бо ра. На ци о нал ни иден ти тет је, пре ма де фи ни ци ји по-
је ди них ауто ра, осе ћа ње при пад но сти  јед ној ет нич кој за јед ни ци 
и део ми шље ња, осе ћа ња и по на ша ња ко је про ис ти че из при пад-
но сти тој ет нич кој за јед ни ци.6) Мо дер на на у ка ис ти че објек тив не 
фак то ре (је зик, ре ли ги ја и евен ту ал но те ри то ри ја) и су бјек тив не 
фак то ре (за јед нич ко по ре кло, исто ри ја, се ћа ња, ми то ви, сим бо ли, 
итд.), при че му њи хо ва ме ђу соб на усло вље ност ства ра осе ћај при-
пад но сти од ре ђе ној ет нич кој гру пи. 

До ко је ме ре је на ци о нал ни иден ти тет при су тан у од ре ђе ном 
дру штву у ди рект ној је за ви сно сти од же ље да те на ци је да са чу ва 

5) Ан то ни Д. Смит, На ци о нал ни иден ти тет, Би бли о те ка XXI век, Бе о град, 1989, стр. 36.
6) Јa mes S. Phin ney, „Sta ges of Et hnic Iden tity de ve lop ment in Mi no rity Gro up Ado le scents”, 

Jo ur nal of Early  Ado le scenc, no. 9/1989, pp. 34-39.
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свој на ци о нал ни иден ти тет и исто риј ско-по ли тич ких окол но сти у 
ко ји ма се на ла зи. Основ ну ком по нен ту на ци о нал ног иден ти те та, 
по ла зе ћи са ста но ви шта да је на ци о нал ни иден ти тет ко лек тив на 
раз ли ка у од но су на дру ге на ци је,  не сум њи во пред ста вља је зик јер 
су све дру ге ком по нен те (ре ли ги ја, кул ту ра, исто ри ја и др жа ва) де-
љи ве са дру гим на ро ди ма. Зна чај је зи ка огле да се у то ме што је дан 
на род не мо ра има ти соп стве ну др жа ву, али ако са чу ва свој је зик по 
ко ме се раз ли ку је од дру гих, са чу вао је онај ми ни мум нео п хо дан за 
одр жа ње на ци о нал ног иден ти те та, док са дру ге стра не, је дан на род 
мо же има ти сво ју те ри то ри ју, али ако се то ком вре ме на из би ло ког 
раз ло га од рек не свог и при хва ти дру ги је зик, до ћи ће по сте пе но 
до аси ми ла ци је и гу бље ња на ци о нал ног иден ти те та.7) Да кле, је зик 
је јед но од ”нај ви дљи ви јих” ет нич ких обе леж ја, пре по зна ва ју ћи 
знак и нео дво ји ви део на ци о нал ног иден ти те та, због че га је при-
пад ни ке је зич ких за јед ни ца че сто лак ше иден ти фи ко ва ти од при-
пад ни ка на ци о нал них, ет нич ких или ре ли гиј ских гру па. Ме ђу тим, 
мно ге раз ли чи те на ци о нал но сти го во ре истим је зи ком, као што се 
и у окви ру јед не ет нич ке за јед ни це упо тре бља ва ви ше је зи ка, због 
че га је зик ни је увек до во љан кри те ри јум за оце ну при пад но сти од-
ре ђе ној на ци о нал но сти. Дру гим ре чи ма, из ве сне је зич ке раз ли ке 
не мо ра ју на ру ша ва ти је дин ство на ци о нал не при пад но сти, као што 
ни  је зич ке слич но сти не до во де, по пра ви лу, до ет нич ког је дин-
ства. Је зик је би тан за ет нич ку иден ти фи ка ци ју, тра је не за ви сно од 
во ље по је дин ца и до би ја на зна ча ју тек ка да до ђе мо до оних еле ме-
на та за јед нич ке кул ту ре по ко ји ма се јед на по пу ла ци ја раз ли ку је од 
дру ге. Са гле да ва као објек тив но обе леж је (бар што се ти че ет нич-
ких гра ни ца) ка да по ста не тзв. гра нич ни ме ха ни зам ко ји раз два ја 
ет нич ке гру пе.8) 

Пре ма са вре ме ној на уч ној те о ри ји по јам на ци о нал ног иден ти-
те та се мо же то ком вре ме на мо ди фи ко ва ти, као и је зич ки иден ти-
тет ко ји са ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног аспек та ни је ну жно огра-
ни чен са мо на ма тер њи је зик, већ на ви ше њих. При то ме, раз ли-
чи те вр сте иден ти те та (ет нич ки, на ци о нал ни, вер ски, со ци јал ни и 
дру ги), мо гу би ти из ра же ни од го ва ра ју ћим је зи ци ма или је зич ким 
ва ри је те ти ма. Од ре ђе ном иден ти те ту че сто од го ва ра и та кав је зич-
ки иден ти тет, на при мер, уз на ци о нал ни иден ти тет иде и на ци о-

7) Ми ло ван Ра да ко вић, Ком по нен те на ци о нал ног и европ ског иден ти те та, Ин сти тут за 
ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2012, стр. 90.

8) Ан то ни Д. Смит, На ци о нал ни иден ти тет, Би бли о те ка XXI век, Бе о град, 1989, стр. 66.
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нал ни је зик, уз ло кал ну ди мен зи ју иден ти те та иде и ло кал ни или 
ре ги о нал ни ди ја лект, уз над на ци о нал ни (европ ски) иде не ки од 
свет ски рас про стра ње них је зи ка и слич но. Али је зик, као обе леж-
је на ци о нал ног иден ти те та, не мо ра оба ве зно би ти по се бан је зик, 
већ то мо же би ти не ки соп стве ни мо да ли тет за јед нич ког је зи ка 
(на при мер, ен гле ског је зи ка), па се од ли ке по себ ног на ци о нал ног 
иден ти те та мо гу очу ва ти исто вре ме но са ко ри шће њем за јед нич ког 
је зи ка због од ре ђе них пред но сти тог је зи ка за ши ру и бо љу ко му-
ни ка ци ју.9) У да на шњем све ту има пу но при ме ра да не ки на ро ди 
го во ре је зи ком дру гог на ро да (на при мер, Аме ри кан ци го во ре ен-
гле ски, или Аустри јан ци не мач ки је зик), али се при то ме ни ко од 
њих не за ла же за уво ђе ње по себ ног и но вог је зи ка (аме рич ког или 
аустриј ског).  

МА ТЕР ЊИ ЈЕ ЗИК У ДР ЖАВ НИМ ПО ПИ СИ МА  
 МЕ ТО ДО ЛО ШКИ АСПЕКТ

Ма тер њи је зик, као објек ти ван и че сто по у зда ни ји по ка за тељ, 
пред ста вља јед но од нај ва жни јих по пи сних пи та ња за ана ли зу ет-
нич ке струк ту ре ста нов ни штва с об зи ром да је на ци о нал на при пад-
ност због су бјек тив ног ка рак те ра про мен љи ва ка те го ри ја усло вље-
на раз ли чи тим фак то ри ма.10) Ком би на ци ја је зи ка и на ци о нал но сти 
пред ста вља уоби ча јен ме тод са гле да ва ња сте пе на по ду дар но сти 
из ме ђу објек тив них ет нич ких осо би на и су бјек тив ног опре де љи-
ва ња. Ипак, од го вор о ма тер њем је зи ку не тре ба схва ти ти као „кон-
тро лу” по у зда но сти од го во ра о на ци о нал ној при пад но сти, већ је 
то пре сли ка при сут но сти и ин тен зи те та ет нич ких и ин те гра ци о-

9) Ран ко Бу гар ски, „Пред иза зо ви ма ви ше је зич но сти“, Бил тен, Ми ни стар ство за људ ска 
и ма њин ска пра ва, Бе о град, бр. 4/2003, стр. 16-18.

10) Јед но ис тра жи ва ње спро ве де но 1970-их го ди на у Ма ђар ској, са ци љем да ис пи та ет-
нич ки са став ста нов ни штва Ба рањ ске жу па ни је, ука зу је на ве ли ки зна чај обе леж ја 
ма тер њи је зик. На и ме, због ути ца ја по ли тич ких и дру гих фак то ра, по ку ша ла се на ћи 
објек тив на ме то да за од ре ђи ва ње на ци о нал не при пад но сти и то пре ко  по ре кла (на 
осно ву ма тич не књи ге) и зна ња је зи ка пре да ка. При ли ком ис пи ти ва ња је зи ка, ста ти-
стич ка је ди ни ца ни је би ло ли це, већ до ма ћин ство. Уко ли ко са мо је дан при пад ник сва ке 
ге не ра ци је го во ри је зи ком сво јих пре да ка, сви чла но ви до ма ћин ства су сма тра ни  за 
“чи сте” при пад ни ке те на ци о нал но сти. Ако је зи ком пре да ка го во ре са мо чла но ви не-
ких ге не ра ци ја до ма ћин ство је сма тра но за „пре ла зно“. Слу же ћи се објек тив ним кри-
те ри ју мом до шло се до по да та ка о ет нич кој струк ту ри дру га чи јој не го пре ма по пи сним 
по да ци ма. Is tvan H, A. Ku tas, A. Klin ger, J. Ke pecs (1977). A Ba ranyai Nem ze ti se ger kol, 
Ми ни стар ство за кул ту ру НР Ма ђар ске и Жу па ниј ски са вет Ба ра ње, пре ма Го ран Пе-
нев: „A Ba ranyai Nem ze ti se ger kol”, Ста нов ни штво, бр. 1-4/1978, ЦДИ, Бе о град, стр. 
42.
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них про це са 11) Зна чај овог обе леж ја на ро чи то је ве ли ки у мул ти је-
зич ким др жа ва ма, па је нео п ход но да бу де по кри вен ста ти стич ким 
ис тра жи ва њи ма. Пре ма Пре по ру ка ма Ује ди ње них на ци ја, ко ји ма 
се усме ра ва спро во ђе ње по пи са пре ма је дин стве ним ста ти стич ким 
стан дар ди ма у ци љу ме ђу на род не упо ре ди во сти, др жа вљан ство и 
зе мља/ме сто ро ђе ња спа да ју у оба ве зна обе леж ја, а ет нич ка при-
пад ност, ма тер њи је зик и ре ли ги ја у гру пу до пун ских или фа кул-
та тив них обе леж ја. Ве ћи на европ ских зе ма ља у сво јим др жав ним 
по пи си ма има пи та ње о је зи ку (ма тер њи, го вор ни и мно ги дру ги 
ва ри је те ти), а ко ји мо гу че сто има ти са мо тан ку ве зу са на ци о нал-
ним по ре клом.12) 

У на шој ста ти стич кој прак си ма тер њи је зик био је ин кор по ри-
ран у са др жај свих по пи са ста нов ни штва, при че му су се ко нач не 
кла си фи ка ци је је зи ка раз ли ко ва ле због про ме ње них дру штве них 
окол но сти, по ли тич ких од лу ка или но вих ме то до ло шких ре ше-
ња.13) Ипак, ет но ста ти стич ки по да ци о ма тер њем је зи ку пру жа ју 
ва жне ин фор ма ци је, а на ро чи то ука зу ју на раз ли чи то из ра же не 
про це се аси ми ла ци је или ет нич ке ди фе рен ци ја ци је код по је ди них 
ет нич ких за јед ни ца.

Пре ма ме то до ло шкој кон цеп ци ји по пи са из 1953. го ди не,14) ма-
тер њи је зик је пре ма де фи ни ци ји ”је зик ко јим ли це у свом до ма-
ћин ству пре те жно го во ри, од но сно је зик ко ји са мо ли це сма тра за 
свој ма тер њи”, што је пру жа ло мо гућ ност да ли це не на ве де као 
ма тер њи онај је зик ко јим ко му ни ци ра у свом до ма ћин ству, као и 
да, уко ли ко је у де тињ ству на у чи ло два је зи ка, мо же се сло бод но 

11) Ру жа Пе тро вић, „Ет нич ка при пад ност ро ди те ља и де це”, Ју го сло вен ски пре глед, Бе о-
град, бр. 3-4/1991, стр. 12-29. 

12) На при мер, у Швај цар ској, као мул ти је зич кој др жа ви, пр во по пи сно пи та ње се не од-
но си на ма тер њи је зик, већ на је зик ко јим ли це обич но го во ри у ку ћи, шко ли или на 
по слу, док дру го пи та ње по кри ва је зик на ко јем  ли це раз ми шља и ко ји зна нај бо ље. У 
Ру му ни ји се по пи сно пи та ње од но си на ма тер њи је зик (је зик ко јим је ли це го во ри ло у 
де тињ ству), док у Ма ђар ској по ред пи та ња о ма тре њем по сто ји и пи та ње о го вор ном 
је зи ку. У Сло вач кој се под ма тер њим је зи ком под ра зу ме ва  “је зик ко јим ли це го во ри са 
сво јим ро ди те љи ма”, а у Бу гар ској је зик ко ји ли це нај бо ље го во ри и ко јим нај че шће 
ко му ни ци ра у по ро ди ци. Yves Co ur ba ge, „The De mo grap hic Cha rac te ri stics of Na ti o nal 
Mi no ri ti es in Cer tain Euro pean Sta tes“, Po pu la tion Stu di es, Stras bo urg, no. 30/1998, p. 23.

13) На да Ра ду шки, На ци о нал не ма њи не у Цен трал ној Ср би ји  ет нич ке про ме не и де мо
граф ски раз вој, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2007,  стр. 11. 

14) Је ди ни по пис у на шој зе мљи ко ји ни је са др жа вао пи та ње о ма тер њем је зи ку је сте по-
пис из 1948. го ди не, ве о ма ре ду ко ван јер је пр вен стве но имао за циљ утвр ђи ва ње број-
но сти ста нов ни штва у од но су на прет ход ни по пис, као и про ме на про у зро ко ва них Дру-
гим свет ским ра том. 
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из ја сни ти ко ји му је ма тер њи.15) За раз ли ку од тог по пи са, у свим 
на ред ним се ма тер њи је зик де фи ни ше као ”је зик ко ји је не ко ли-
це на у чи ло да го во ри још у ра ном де тињ ству, од но сно је зик ко ји 
ли це сма тра сво јим ма тер њим је зи ком ако се у до ма ћин ству го во-
ри ло ви ше је зи ка”. У бив шој СФРЈ, за де фи ни ци ју и кла си фи ка-
ци ју ма тер њег је зи ка (као и код обе леж ја-на ци о нал на при пад ност) 
од пре суд не ва жно сти је би ло ми шље ње дру штве но-по ли тич ких 
ор га ни за ци ја. По себ но је при ли ком по пи са 1971. го ди не, ма тер-
њи је зик био пред мет мно гих по ли тич ких де ба та, слич но као што 
је би ла ис по ли ти зо ва на оп ци ја из ја шња ва ња у сми слу на ци о нал-
не при пад но сти. За то је, за раз ли ку од прет ход них по пи са где је 
у ко нач ној кла си фи ка ци ји је зи ка на ве де на јед на гру па („срп ски и 
хр ват ски“), у по пи си ма 1971, 1981 и 1991. го ди не, ова ка те го ри ја 
об у хва та ла чак че ти ри мо да ли те та („срп ски, срп ско-хр ват ски, хр-
ват ски, хр ват ско-срп ски“), што у су шти ни ни је има ло сво ју оправ-
да ност.16) 

У со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји лин гви стич ка те о ри ја на ци је 
има ла је ду гу тра ди ци ју, али је би ло те шко иден ти фи ко ва ти ет нич-
ке гру пе пре ма је зи ку, јер су при пад ни ци  раз ли чи тих на ци о нал-
но сти (Ср би, Хр ва ти, Цр но гор ци и Му сли ма ни) го во ри ли јед ним 
истим је зи ком. Сви на ро ди и на род но сти има ли су јед на ка за га ран-
то ва на пра ва (по Уста ву из 1974. го ди не) да сло бод но прак ти ку ју 
свој је зик и пи смо, укљу чу ју ћи и на ста ву на ма тер њем је зи ку, што 
„бив шу Ју го сла ви ју свр ста ва у јед ну од рет ких европ ских др жа ва 
ко ја ни је има ла ни др жав ни је зик ни др жав ну на ци ју“17) Ва же ћи 
уста ви, са ве зни, ре пу блич ки и по кра јин ски, са др жа ва ли су број-
не од ред бе о је зи ку на род но сти, ре гу ли шу ћи њи хо во ко ри шће ње 

15) У ко нач ним ре зул та ти ма по пи са из 1953. (као и 1961. го ди не), при ме ње на је сле де ћа 
кла си фи ка ци ја ма тер њег је зи ка: срп ски и хр ват ски, сло ве нач ки,  ма ке дон ски, шип тар-
ски, бу гар ски, че шки, вла шки, сло вач ки, грч ки, ита ли јан ски, ма ђар ски, не мач ки, пољ-
ски, вла шки, ру мун ски, ру син ски, ру ски, тур ски, ци ган ски, оста ли сло вен ски је зи ци, 
оста ли не сло вен ски је зи ци и не по зна то.

16)  У  кла си фи ка ци ји ма тер њег је зи ка у по пи си ма 1971, 1981. и 1991. на ве де ни су: срп ски, 
срп ско-хр ват ски, хр ват ски и хр ват ско-срп ски (као јед на гру па), а за тим сле де је зи ци по 
азбуч ном ре ду: ал бан ски, бу гар ски, вла шки, грч ки, дан ски, ен гле ски, је вреј ски, ма ђар-
ски, ма ке дон ски, не мач ки, нор ве шки, пољ ски, ром ски, ру мун ски, ру ски, сло вач ки, сло-
ве нач ки, тур ски, укра јин ски, фран цу ски, хо ланд ски, че шки, швед ски, оста ли је зи ци, 
не по зна то.

17) Ми ле на Спа сов ски и оста ли “Број и те ри то ри јал ни раз ме штај Ср ба и Цр но го ра ца у 
СФРЈ по сле Дру гог свет ског ра та“, у: Ет нич ки са став ста нов ни штва Ср би је и Цр не 
Го ре и Ср би у СФРЈ (при ре ди ла: Ми ле на Спа сов ски), Ге о граф ски фа кул тет, Бе о град, 
1993,  књ. 1, стр. 72.  
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на на чин ко ји је да ле ко пре ва зи ла зио ва же ће ме ђу на род но прав не 
стан дар де за за шти ту ма њи на.

Дез ин те гра ци ја зе мље по чет ком 1990-их го ди на и ства ра ње 
но вих др жа ва на про сто ру СФРЈ, има ли су за по сле ди цу  и про ме-
не у од лу чи ва њу о је зи ку, при че му се ја сно ви ди ње гов зна чај у де-
фи ни са њу на ци ја. По ли тич ком од лу ком та да шњи срп ско хр ват ски 
је зик је из ди фе рен ци ран на ви ше зва нич но при зна тих је зи ка, при 
че му су објек тив не раз ли ке би ле ма ње бит не од аспи ра ци ја за соп-
стве ним је зи ком и др жа вом. Бит но из ме ње ни дру штве ни усло ви 
ути ца ли су и на по ја ву но вих на ци о нал но сти (Бо шња ци, Цин ца ри, 
Го ран ци  и др.) што је пра ти ла и ана лог но то ме про ши ре на кла си-
фи ка ци ја ма тер њег је зи ка (бо сан ски, цин цар ски и сл.).18) Да кле, је-
зик ко јим су го во ри ла че ти ри на ро да, на кон рас па да зе мље до би ја 
на ци о нал на име на (бо сан ски, хр ват ски, цр но гор ски..) по ла зе ћи са 
ста но ви шта да је је зик ва жно ин те гра ци о но сред ство и би тан кон-
сти ту тив ни еле ме нат на ци је. 

Има ју ћи у ви ду да је је зик кључ на од ред ни ца на ци је, на ци-
о нал но пи та ње се за пра во сво ди на је зич ко пи та ње. Фор ми ра ње 
на ци о нал них др жа ва у Евро пи (Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Ен-
гле ска) до го ди ло се у 19. ве ку по је зич ком прин ци пу. Ова кво схва-
та ње на ци је и ства ра ње на ци о нал них др жа ва има сво је те о риј ско 
упо ри ште у де ли ма мно гих ауто ра  ко ји су по ла зи ли са ста но ви шта 
да је на ци о нал ни иден ти тет де тер ми ни сан ро ђе њем, од но сно  је-
зи ком, али се на Бал ка ну од сту пи ло од овог је зич ког прин ци па и 
по де ла на на ци је из вр ше на је по вер ском опре де ље њу под ути ца јем 
по ли тич ких фак то ра и окол но сти. При хва та ју ћи да се од срп ског 
је зи ка про гла се но ви је зи ци и по вер ском прин ци пу ство ре но ве 
на ци је, на уч ни ци, струч ња ци и по ли ти ча ри се ни су су прот ста ви ли 
не на уч ној и не е вроп ској прак си, не ука зу ју ћи при то ме да ни ко у 
Евро пи је зи ке ни је иден ти фи ко вао по вер ској при пад но сти.19)  

Лин гви сти су ми шље ња да је то и да ље је дан је зик упр кос не-
ким мор фо ло шким и лек сич ким осо бе но сти ма, у ко ме има са мо ре-
ги о нал но усло вље них ва ри ја ци ја и раз ли ка. Исто та ко, тре ба има ти 

18) Ко нач на (де таљ на) кла си фи ка ци ја ма тер њег је зи ка пре ма по пи су из 2002. го ди не са др-
жи чак 30 мо да ли те та: срп ски, ал бан ски, бо сан ски, бу гар ски, вла шки, грч ки, дан ски, 
ен гле ски, ита ли јан ски, хе бреј ски, ки не ски, ма ђар ски, ма ке дон ски, не мач ки, нор ве шки, 
пољ ски, ром ски (ци ган ски), ру мун ски, ру ски, сло вач ки, сло ве нач ки, тур ски, укра јин-
ски, фран цу ски, хо ланд ски, хр ват ски, цин цар ски, че шки, швед ски, оста ли је зи ци и не-
по зна то. 

19) Мом чи ло Су бо тић, „Срп ски на ци о нал ни иден ти тет: исто риј ски и са вре ме ни иза зо ви“, 
По ли тич ка ре ви ја,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2011, стр. 4. 
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у ви ду да исто риј ске окол но сти и је зич ке за ко ни то сти не до зво ља-
ва ју да се про из вољ но ме ња ју стан дард ни на зи ви је зи ка, по себ но 
што но ви је зи ци че сто са др жа ва ју не ке не ло гич но сти и ар ха ич не 
тер ми не. Не ки ауто ри сма тра ју да за јед нич ки је зик не ће би ти оспо-
рен ни ако му сва ко да сво ју на ци о нал ну ва ри јан ту, без об зи ра што 
је одва ја ње име на те жња да се на ци о нал ни је зик „очи сти“ од „ту-
ђег“ име на. Истом ло ги ком до ка зи ва ња по себ но сти је зи ка, за сва ку 
на ци ју мо гло би се на ћи до вољ но еле ме на та да се за кљу чи ка ко 
има свој по се бан је зик, све јед но што је на стао из истог суп стра-
та.20) Та ко ђе,не по сто ја ње не ког је зи ка не зна чи не ги ра ње те на ци о-
нал не ин ди ви ду ал но сти, као и што се по је ди ним на ци ја ма не мо же 
оспо ри ти пра во по сто ја ња са мо за то што не ма ју је зик озна чен име-
ном сво је на ци је. У све ту има мно го та квих при ме ра. 

СР БИ ЈА КАО МУЛ ТИ НА ЦИ О НАЛ НА  
И МУЛ ТИ ЈЕ ЗИЧ КА ДР ЖА ВА 

Ис тра жи ва ње ста нов ни штва Ср би је пре ма ма тер њем је зи ку и 
на ци о нал ној при пад но сти по ка зу је у ко јој ме ри ове две од ред ни це 
ко ин ци ди ра ју, као и код ко јих ет нич ких за јед ни ца и у ком сте пе-
ну је нај ви ше при сут на ал тер фо ни ја, од но сно не по ду да ра ње је зи ка 
и на ци о нал но сти. Као илу стра ци ја мо гу по слу жи ти по да ци по пи-
са ста нов ни штва из 2002. го ди не, бу ду ћи да ре зул та ти по след њег 
по пи са (2011. го ди не) још увек ни су пу бли ко ва ни. У Ср би ји као 
мул ти ет нич кој и мул ти лин гвал ној др жа ви, од укуп но 7,5 ми ли о на 
ста нов ни ка (без Ко со ва и Ме то хи је) за срп ски ма тер њи је зик се де-
кла ри са ло 6,6 ми ли о на (88,3%), на дру гом ме сту је ма ђар ски је зик 
(286,5 хи ља да или 3,8%), за тим бо сан ски (134,7 хи ља да или 1,8%), 
ром ски (82,2 хи ља да или 1,1%), док оста ли је зи ци пар ти ци пи ра ју 
са ма ње од 1%. Ова ква је зич ка струк ту ра ста нов ни штва у ви со ком 
сте пе ну ко ин ци ди ра са ет нич ком струк ту ром Ср би је. По сма тра но 
по на ци о нал но сти, по сто ји ви со ка по ду дар ност је зи ка и на ци о нал-
не  при пад но сти, па су Ср би го то во ис кљу чи во на ве ли срп ски је-
зик као ма тер њи (99,6%), али у ви со ком про цен ту и при пад ни ци 
дру гих ет нич ких за јед ни ца, као Цр но гор ци (99,3%), Ју го сло ве ни 
(87,8%), Го ран ци (89,3%), Бу њев ци (59,1%), Ма ке дон ци (50,8%) и 
дру ги (гра фи кон 1). 

20)  Ду шан Иче вић, Цр но гор ска на ци ја,  Фо рум за ет нич ке од но се, Бе о град, 1998, стр. 126. 
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Графикон 1.  
Становништво српског матерњег језика према 

националности,Србија, 2002.

Ин те ре сант но да је код бо шњач ко-му сли ман ске за јед ни це 
при сут но раз ли чи то де кла ри са ње иако је у су шти ни реч о истом 
ет нич ком кор пу су, па су Бо шња ци из ја ви ли да им је ма тер њи је зик 
бо сан ски (97,3%), док су се Му сли ма ни ве ћи ном де кла ри са ли за 
срп ски (82,9%), па тек он да за бо сан ски је зик (10,4%). Вр ло ви со-
ко по кла па ње је зи ка и на ци о нал но сти при сут но је код Ал ба на ца, 
Сло ва ка и Ма ђа ра, а ма ли сте пен по ду дар но сти код Ро ма, Вла ха, 
Бу га ра,Ма ке до на ца и др.21)

21)  На да Ра ду шки, „Струк ту ра ста нов ни штва пре ма на ци о нал ној при пад но сти и ма тер-
њем је зи ку“, у: Ста нов ни штво и до ма ћин ства Ср би је пре ма по пи су 2002. го ди не, 
(при ре дио Го ран Пе нев), Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Ин сти тут дру штве них на у ка, 
Дру штво де мо гра фа Ср би је, Бе о град, 2006, стр. 181-207. 
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Ре ги о нал но по сма тра но, у Цен трал ној Ср би ји је зич ка струк-
ту ра ста нов ни штва је знат но хо мо ге ни ја јер од 5,5 ми ли о на ста-
нов ни ка, око 5,1 ми ли о на (92,6%) де кла ри са ло се за срп ски ма тер-
њи је зик, за тим из ве стан про це нат за бо сан ски (2,5%), ал бан ски  
(1,1%), ром ски (1,0%), док оста ли је зи ци пар ти ци пи ра ју са знат но 
ни жим уде ли ма. Са став ста нов ни штва пре ма ма тер њем је зи ку у 
зна чај ној ме ри ко ин ци ди ра са ет нич ком струк ту ром овог под руч ја. 
Ср бе од ли ку је у пот пу но сти по кла па ње ма тер њег је зи ка са ет нич-
ком при пад но шћу на шта ука зу је по да так да је за 4,9 ми ли о на ли-
ца (99,5%) ма тер њи је зик срп ски. Овај је зик је ма тер њи и за Ју го-
сло ве не, као и за не ке ма ње ет нич ке ску пи не. Ви со ку по ду дар ност 
ет нич ке при пад но сти и ма тер њег је зи ка има ју Ал бан ци (99,1%), 
док је код бо шњач ко-му сли ман ске на ци о нал но сти ви со ка ко ин ци-
ден ци ја је зи ка и на ци о нал но сти у окви ру истог ет нич ког кор пу са, 
али су раз ли ке при сут не ( као и на ни воу це ле Ср би је) у за ви сно-
сти од на ци о нал не при пад но сти, јер су се Му сли ма ни знат но ви ше 
де кла ри са ли за срп ски (82,5%) не го за бо сан ски је зик (12,6%), док 
је код  Бо шња ка обр ну та си ту а ци ја тј. 132,3 хи ља да (97,5 %) има 
бо сан ски, а 3,2 хи ља да (2,4%) срп ски за ма тер њи је зик. Код ли ца 
ко ја су се де кла ри са ла као Ју го сло ве ни нај че шће се ја вља срп ски 
је зик  (92,7%), док је удео ли ца са дру гим је зи ком знат но ма њи. 
Су де ћи пре ма је зи ку, као Ју го сло ве ни пре те жно су се де кла ри са ла 
ли ца срп ског ет нич ког по ре кла, па се мо же за кљу чи ти да је удео 
ста нов ни штва са срп ским ма тер њим је зи ком у струк ту ри Ју го сло-
ве на на истом ни воу као и  у укуп ној по пу ла ци ји, док удео дру гих 
ма тер њих је зи ка ва ри ра и не од го ва ра њи хо вом уде лу у укуп ном 
ста нов ни штву Цен трал не Ср би је. Код Ро ма, по ве зу ју ћи ова два 
при мар на ет нич ка обе леж ја, мо же се ви де ти да је број ли ца са ром-
ским ма тер њим је зи ком (60,3 хи ља да) ма њи од укуп ног бро ја при-
пад ни ка ром ске на ци о нал но сти (79,1 хи ља да) што ука зу је на аси-
ми ла ци ју и то про ме ном је зи ка као објек тив не ет нич ке од ред ни це. 
По ред Ро ма, ал те ро фо ни ја је нај че шћа код ет нич ких за јед ни ца са 
ма њим бро јем при пад ни ка јер је дру ги је зик (пре те жно срп ски), 
за сту пљен у ве ли кој ме ри. На при мер, код  Бу га ра сва ко пе то ли це 
на ве ло је срп ски као ма тер њи је зик, код Ма ке до на ца сва ко тре ће  
(37,6%), итд.  

У Вој во ди ни, ко ја пред ста вља пра ви мо за ик раз ли чи тих на ро-
да, ре ли ги ја и кул ту ра, је зич ка струк ту ра ста нов ни штва је, та ко-
ђе, из ра зи то хе те ро ге на, јер 1,6 ми ли о на ли ца (76,6%) се де кла ри-
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са ло за срп ски ма тер њи је зик, за тим ма ђар ски (284,2 хи ља да или 
14,0%), сло вач ки (55,1 хи ља да или 2,7%), ру мун ски (21,9 хи ља да 
или 1,5%), ром ски (21,9 хи ља да или 1,1%) и хр ват ски ( 21,1 хи-
ља да или 1,0%), док оста ли је зи ци пра ти ци пи ра ју са ма њим уде-
ли ма. Вр ло ви со ка ко ин ци ден ци ја ма тер њег је зи ка и на ци о нал не 
при пад но сти ре ги стро ва на је код Ср ба (99,8%), као и код Сло ва ка 
(94,3%), Ма ђа ра (93,8%) и Ру му на (92,2%). Ина че, срп ски је зик су 
као од го вор у по пи су на ве ли у ве ћем или ма њем про цен ту го то-
во све на ци о нал но сти у Вој во ди ни (нпр. 50,1% Укра ји на ца, 48,9% 
Не ма ца, 42,1% Че ха и др.). Ин те ре сант но је да су Ал бан ци, по ред 
из ја шња ва ња за ал бан ски ма тер њи је зик (85,8%), у ре ла тив но ви-
со ком про цен ту се де кла ри са ли за срп ски (12,8%). За Ју го сло ве не 
у Вој во ди ни ма тер њи је зик је пр вен стве но  срп ски (84,7%), за тим 
ма ђар ски (8,8%) и сло вач ки (1,2%), али су при сут ни и го то во сви 
оста ли је зи ци (ру мун ски, ром ски, ал бан ски, и др.). Све оста ле ет-
нич ке за јед ни це има ју ма ње по кла па ње ова два ет нич ка обе леж ја. 
Из ра же ну по ја ву ал те ро фо ни је бе ле же Хр ва ти код ко јих је са мо 
јед на тре ћи на на ве ла хр ват ски као ма тер њи је зик, а ве ли ка ве ћи на 
срп ски (63,9%), за тим Ма ке дон ци (32,8% се де кла ри са ло за ма ке-
дон ски, а 66,4% за срп ски) и Бу га ри (са мо 52,2% се опре де ли ло за 
бу гар ски је зик). Сва ка ко, при ана ли зи ових по да та ка тре ба има ти у 
ви ду на ци о нал ну ша ро ли кост Вој во ди не и ве ли ки број ет нич ки ме-
шо ви тих бра ко ва, јер је вр ло ве ро ват но да код ли ца ко ја по ти чу из 
ова квих бра ко ва че сто не по сто ји по ду дар ност у из ја ва ма о на ци о-
нал ној при пад но сти и ма тер њем је зи ку. Ин те ре сант но је да су Бо-
шња ци у Вој во ди ни (за разлку од Цен трал не Ср би је)  ве ћи ном се 
де кла ри са ли за срп ски (77,7%), а са мо јед на пе ти на (20,6%) за бо-
сан ски је зик. Му сли ма ни су ве ћи ном (као и у Цен трал ној Ср би ји) 
се из ја сни ли за срп ски (84,8%), а тек он да за бо сан ски је зик (1,2%). 
Од оста лих на ци о нал но сти тре ба спо ме ну ти Бу њев це код ко јих се 
ве ћи на де кла ри са ла за срп ски (58,7%), док се Ро ми, по сле ром ског 
је зи ка (73,5%), углав ном из ја шња ва ју за срп ски (22,5%) или не ке 
дру ге је зи ке, што је код ове на ци о нал но сти стал но при сут на по ја-
ва. Ка рак те ри стич но је да се у слу ча ју не по кла па ња је зи ка и на ци-
о нал но сти, по сма тра но по по лу, же не ре ла тив но за сту пље ни је не-
го му шкар ци, па се оправ да но прет по ста вља да оне че шће ме ња ју 
сво ју на ци о нал ност (на во де ћи на ци о нал ну при пад ност му жа), док 
је то ре ђи слу чај ка да је реч о ма тер њем је зи ку.   
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ПРИ МЕР АЛ ТЕ РО ФО НИ ЈЕ:   
ВЛА СИ И РО МИ  

Ана ли за ста нов ни штва пре ма ма тер њем је зи ку и на ци о нал ној 
при пад но сти ја сно ука зу је на сло же ност ет но ге нет ских про це са, 
док је не по ду дар ност ко ја у из ве сној ме ри по сто ји по сле ди ца у пр-
вом ре ду раз ли чи тих аси ми ла ци о них кре та ња. Ге на рал но, по ја ва 
ал те ро фо ни је не га тив но је ко ре ли ра на са број но шћу  ет нич ке за-
јед ни це, нај ма ње је за сту пље на код Ср ба као ве ћин ске на ци је, а 
нај ви ше код ма ло број них и про стор но дис пер зив них на ци о нал но-
сти. 

ВЛА СИ су екла тан тан при мер ко ли ки је зна чај је зи ка у од ре-
ђи ва њу на ци о нал ног иден ти те та при пад ни ка од ре ђе не ет нич ке за-
јед ни це. Код Вла ха  ма тер њи је зик је знат но пре ци зни ји и објек-
тив ни ји по ка за тељ на осно ву ко га се мо же до ћи до ре ал ни је сли ке 
о њи хо вој број но сти и по пу ла ци о ној ди на ми ци бу ду ћи да су че сто 
ме ња ли сво ју на ци о нал ност и де кла ри са ли се као при пад ни ци не-
ке дру ге (нај че шће ве ћин ске) на ци је. По ја ва у со ци о ан тро по ло ги ји 
на зва на “си ту а ци о ни иден ти тет” упра во је има нент на овој ет нич-
кој гру пи и стал но при сут на, од по пи са до по пи са.22) Илу стра ци је 
ра ди, по пи сни по да ци из 1953. го ди не по ка зу ју да је број Вла ха 
(28,0 хи ља да) зна чај но ма њи од бро ја ли ца ко ји су  из ја ви ли да им 
је ма тер њи је зик вла шки (198,8 хи ља да), што ја сно им пли ци ра да 
је код ове на ци о нал но сти до шло до пре ла ска у дру ги на ци о нал ни 
кор пус, док су код из ја шња ва ња о ма тер њем је зи ку би ли ста бил ни-
ји у свом опре де ље њу.23) Ком па ра тив ни пре глед по ка зу је да пет де-
це ни ја ка сни је (2002. го ди не), на под руч ју Цен трал не Ср би је (где 
су Вла си го то во у пот пу но сти скон цен три са ни) око 54,7 хи ља да 
ли ца се де кла ри са ло за  вла шки је зик и ма да је тај број и да ље ве ћи 
не го уку пан број Вла ха (40,0 хи ља да), дис кре пан ци ја је зна чај но 

22) Ру жа Пе тро вић, Ет нич ки ме шо ви ти бра ко ви у Ју го сла ви ји, Ин сти тут за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 1985, стр. 124. 

23) На при мер, 1948. го ди не Вла си су по бро ју и уде лу (93,4 хи ља да или 2,3%) у укуп-
ној по пу ла ци ји Цен трал не Ср би је  на дру гом ме сту (од мах по сле Ср ба), по пис 1953. 
бе ле жи  њи хо во ап со лут но и ре ла тив но опа да ње (28,0 хи ља да или 0,6%), да би 1961. 
го ди не ре ги стро ва но дра стич но сма ње ње (са мо 1339  или 0,03%). У ме ђу по пи сном 
раз до бљу 1971-1981, Вла си бе ле же по раст (са 14,6 хи ља да на 25,3 хи ља да, од но сно са 
0,3% на 0,5%), да би 1991. го ди не, по но во за бе ле жи ли сма ње ње број но сти (15,5 хи ља-
да или 0,3%). По по пи су 2002. го ди не, ко ји је одр жан у бит но из ме ње ним ге о по ли тич-
ким усло ви ма, ре ги стро ва но је го то во тро стру ко по ве ћа ње (40,0 хи ља да или 0,7%), што 
је, има ју ћи у ви ду не га тив не трен до ве у њи хо вом де мо граф ском раз вит ку, ис кљу чи во 
ре зул тат про ме не на ци о нал не  при пад но сти. 
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ма ња не го у по пи су 1953. го ди не, што ука зу је на по вра так свом ет-
но су, од но сно опре де љи ва ње за вла шку на ци о нал ност. Ре ла тив но 
ве ли ки број при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти са вла шким ма тер-
њим је зи ком осве тља ва по ја ву срп ско-вла шке сим би о зе и ин те гра-
ци је Вла ха у срп ски на род ко ја да ти ра још из сред њег ве ка и има 
сво ју ду бо ку ци ви ли за циј ску и со ци о ло шко-пси хо ло шку осно ву. 
Све ово ука зу је на ис пре пле та ност  ет но ге нет ских и аси ми ла ци о-
них про це са, као и да је, ге не рал но, ин те гра ци ја ја ча по на ци о нал-
ном опре де ље њу не го по ма тер њем је зи ку.

Код РО МА ве ли ко огра ни че ње за са гле да ва ње ет но де мо граф-
ских про ме на је сте не у јед на че ност њи хо вог об у хва та у по пи си ма 
ста нов ни штва, јер  по да ци по ка зу ју ати пич не ва ри ја ци је ко је ни су 
усло вље не де мо граф ским фак то ри ма.24) Че ста про ме на на ци о нал-
не при пад но сти ре зул тат је аси ми ла ци је или ет нич ке ми ми кри је 
услед стал но при сут не дис кри ми на ци је, због че га се Ро ми при ли-
ком по пи си ва ња нај че шће де кла ри шу као при пад ни ци ве ћин ске 
на ци о нал но сти на под руч ју где жи ве, или пре ла зе у не ки дру ги 
ет нич ки кор пус, гу бе ћи или при кри ва ју ћи та ко свој на ци о нал ни 
иден ти тет. Због то га је ста ти стич ка еви ден ци ја о Ро ми ма не по у зда-
на и про це њу је се да је њи хов број ве ћи не го што по ка зу ју зва нич-
ни по пи си ста нов ни штва. Код ром ске по пу ла ци је се на ци о нал на 
при пад ност у ве ли кој ме ри не по кла па са је зи ком јер је број ли ца 
са ром ским ма тер њим је зи ком зна чај но ма њи од укуп ног бро ја Ро-
ма. На при мер, у Цен трал ној Ср би ји у 2002. го ди ни, 79,0 хи ља да 
(73,0%) Ро ма је на ве ло да им је ма тер њи је зик ром ски, а чак 26,5 
хи ља да (24,4%) срп ски, док се из ве стан број де кла ри сао за ру мун-
ски (0,8%), ал бан ски (0,5%), ма ђар ски (0,5%) или не ки дру ги је зик 
Да кле, око 27% или при бли жно сва ки че твр ти Ром се из ја снио за 
не ки не ром ски је зик као свој ма тер њи, што ја сно ука зу је на ма ње 
или ви ше из ра жен про це се аси ми ла ци је. Код де ли мич не ет но хо-
мо ге ни за ци је мно го је че шћа про ме на је зи ка не го на ци о нал не при-
пад но сти, па  “спољ ни” је зик по ста је вре ме ном све ви ше го вор ни 

24) У Ср би ји (без Ко со ва и Ме то хи је), 1948. го ди не ре ги стро ва но је 52,2 хи ља да Ро ма 
(0,8%), у  сле де ћем по пи су (1953) 58,8 хи ља да (0,8%), да би 1961. го ди не за бе ле жен 
пра ви “ег зо дус” ром ске на ци о нал но сти (са мо 9,8 хи ља да или 0,1%). Од 1971. бе ле-
же по ве ћа ње бро ја и уде ла (49,9 хи ља да  или 0,7%), за тим 1981. го ди не 110,9 хи ља да 
(1,2%), 1991. го ди не 140,2 хи ља да (1,4%), и 2002 го ди не 108,2 хи ља да (1,4%). Ро ми су 
За ко ном о за шти ти пра ва на ци о нал них ма њи на пр ви пут до би ли ста тус на ци о нал не 
ма њи не, на осно ву ко га се шти те њи хо ва ет нич ка и кул тур на пра ва, док се по себ не 
од ред бе од но се на при ме ну афир ма тив не ак ци је (тзв. по зи тив на дис кри ми на ци ја) у 
ци љу по бољ ша ња њи хо вог со цио-еко ном ског и кул тур ног по ло жа ја и пу не ин те гра ци је 
у дру штво.          
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је зик, док се ет нич ки је зик за др жа ва у ко му ни ка ци ји са су на род ни-
ци ма и уну тар по ро ди це. За раз ли ку од не ких на ци о нал но сти ко-
је при ли ком де кла ри са ња мо гу пре ћи у дру ги на ци о нал ни кор пус, 
али не и у по гле ду из ја шња ва ња о ма тер њем је зи ку, број ча но ма ње, 
те ри то ри јал но дис пер зив не ет нич ке гру пе мо гу за др жа ти сво ју на-
ци о нал ност ду же или кра ће вре ме, али пре ла зе са „из вор ног“ ма-
тер њег је зи ка на дру ги тј. пре о вла ђу ју ћи је зик сре ди не, што у ве-
ћи ни слу ча је ва во ди и ка про ме ни  ет нич ке при пад но сти, од но сно 
аси ми ла ци ји. Из ра же на ал те ро фо ни ја, ка рак те ри стич на за ром ску 
за јед ни цу, по твр да је де ло ва ња ет но ге нет ских и аси ми ла ци о них 
то ко ва, а усло вље на је про стор ном дис пер зив но шћу, дру штве ним 
по ло жа јем Ро ма, као и не до вољ но раз ви је ном све шћу о соп стве ном 
на ци о нал ном иден ти те ту.

На осно ву те о риј ских и ем пи риј ских ис тра жи ва ња, по ста вља 
се пи та ње да ли усва ја ње мо дер них вред но сти нео п ход них за ин-
те гра ци ју у јед но дру штво, сла би свест о на ци о нал ном иден ти те-
ту, ет нич ким и кул тур ним осо бе но сти ма и во ди ка аси ми ла ци ји. 
Не ка ис тра жи ва ња су по ка за ла да сво је ет нич ко по ре кло нај че шће 
ме ња ју или при кри ва ју они ко ји су ус пе ли да се отрг ну из свог 
ти пич ног окру же ња и  укло пи ли се у ши ру дру штве ну за јед ни цу. 
Мно ги ауто ри на ци о нал ни иден ти тет по сма тра ју као аспект ин те-
гра ци је ко ји се од но си на по ве за ност по је дин ца са сво јом ет нич ком 
гру пом у окви ру дру штва. С тим у ве зи, уко ли ко не ко има ја чи на-
ци о нал ни иден ти тет уто ли ко ће би ти ма ње укљу чен у дру штве не 
то ко ве и обр ну то, од но сно ин те гра ци ја ну жно до во ди до сла бље ња 
на ци о нал ног иден ти те та. Са аспек та пра ва и по ло жа ја на ци о нал-
них ма њи на, при пад ни ци ма њин ских за јед ни ца мо гу се на ла зи ти 
из ме ђу два ди ја ме трал но раз ли чи та мо де ла, од пот пу ног за др жа-
ва ња сво јих кул тур них осо бе но сти до ус по ста вља ња ве за и иден-
ти фи ка ци је са ши ром дру штве ном за јед ни цом, док се из ме ђу ове 
две крај но сти на ла зе раз ли чи ти мо да ли те ти и сте пе ни ин те гра ци је 
ма њи на (мар ги на ли за ци ја, аси ми ла ци ја, се па ра ци ја, акул ту ра ци ја 
или ин те гри са ност). У по гле ду је зи ка, при пад ни ци на ци о нал них 
ма њи на се мо гу на ћи из ме ђу аси ми ла ци је и ге то и за ци је 25) Уко ли ко 
ма тер њи је зик у пот пу но сти за ме не дру гим, то во ди ка аси ми ла ци-
ји, а ако су ис кљу чи во упу ће ни на свој је зик и од ба цу ју је зик др жа-
ве у ко јој жи ве, се бе ис кљу чу ју из дру штве них то ко ва, што во ди ка 

25) Ранко Бугарски, „Пред изазовима вишејезичности“, Билтен, Министарство за људска 
и мањинска права, Београд, бр.
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ге то и за ци ји. Због то га је нео п ход но да при пад ни ци ма њи на по ред 
не го ва ња свог је зич ког иден ти те та по зна ју и зва нич ни је зик, па је 
ре ше ње у ви ше је зич но сти у окви ру ко је би при пад ни ци на ци о нал-
них ма њи на ко ри шће њем свог ма тер њег је зи ка са чу ва ли соп стве ни 
је зич ки иден ти тет, док би им исто вре ме но по зна ва ње зва нич ног 
је зи ка омо гу ћи ло бо љу ко му ни ка ци ју и пу ну ин те гри са ност у мул-
ти кул ту рал ну и мул ти лин гвал ну др жа ву, ка ква је да нас и Ср би ја. 

Na da Ra du ski
MU TUAL DE TER MI NA TION OF NA TI O NAL  

AND LIN GU I STIC IDEN TITY - DE MO GRAP HIC ASPECTS
Sum mary

In this pa per the con cepts of mul ti cul tu ra lism, na ti o nal 
and lan gu a ge iden tity, as well as the ir mu tual in ter con nec
tion and de pen dan ce are be ing analyzed. Spe cial at ten tion 
was gi ven to the sig ni fi can ce of lan gu a ge as the „most vi
si ble“ et hnic fe a tu re , which is in se pa ra ble ele ment and 
the key com po nent of the na ti o nal iden tity. The ro le of 
the lan gu a ge as an ob jec ti ve in di ca tor in the re se arch of 
the et hnic struc tu re of the po pu la tion, chan ges con di ti o
ned pri ma rily by the po li ti cal fac tors, and its sig ni fi can
ce in the de fi ning of na ti ons and na ti o nal qu e sti on can be 
seen chro no lo gi cally, ba sed on the po pu la tion cen sus. The 
analysis of the po pu la tion of Ser bia, as mul ti et hnic and 
mul ti lan gu a ge sta te, ac cor ding to na ti ve lan gu a ge and et
hni city, show how much the se two ele ments co in ci de, and 
which et hnic com mu ni ti es, and to a what de gree, ha ve the 
al terp hony, i.e. in con si stency of lan gu a ge and et hni city, 
which is mostly cha rac te ri zed for mi nor and spa tialy dis
per sed et hnic com mu ni ti es. 
Key words: lan gu a ge, na ti o nal iden tity, po pu la tion cen
sus, et hnic struc tu re, al terp hony, de mo grap hic de ve lop
ment, na ti o nal mi no ri ti es, Ser bia.
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Resume
In Serbia as the multiethnic, multiconfessional and multi
lingual state, the study of ethnicity, national and language 
identity has great scientific and social significance. Na
tional identity is a complex phenomenon, consisted of ob
jective factors (language, religion and perhaps territory) 
and subjective factors (common background, history, re
membrance, myths, symbols etc), and their mutual inter
connection creates the feeling of belonging to a certain 
ethnic community. Contemporary science doesn’t consider 
the language and national identity as static and immu
table categories, but as dynamic and floating phenomena 
changing over time depending upon the situation and en
vironment. The phenomenon of the national identity can 
be modified over time, as well as the language identity, 
which from collective and individual aspect is not neces
sarily limited to the native language, but to more languag
es. The significance and role of the national identity in a 
certain society is directly dependent upon the wish of a 
certain nation to keep its national identity, and the histor
icalpolitical circumstances. Genuine and the most impor
tant component, the recognizable feature and inseparable 
aspect of national identity is, without doubt, the language. 
Its significance is shown in a fact that a nation doens’t 
have to have its own state, but if it keeps its language, by 
which it differs from others, it has kept the minimum nec
esarry for the maintainance of the national identity. On the 
other hand, a nation can have its territory, but if it denies 
its language, and accept another one, it will gradually be
come assimilated, and lose its national identity. 
The native language represents one of the most significant 
ethnic features which is important for the analysis of the 
ethnic structure of the population, bearing in mind that the 
ethnicity, due to its subjective character, is volatile catego
ry, conditioned by various factors. Therefore, the combina
tion of the language and nationality represents a common 
method of assesment of the compatibility degree between 
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objective ethnic characteristics and subjective determina
tion. The question about language has been included into 
the content of all the population census so far in Serbia. 
Based on the collected data, chronologically, one can real
ize the significance of the language as an objective indica
tor in  exploring the ethnicity, changes in definition, name 
and methodology, conditioned primarily by the political 
factors, as well as its role in determining the nations and 
national question. The researches have shown that there 
is high coincidence between the ethnicity and native lan
guage, while certain inconsistencies with some ethnic 
communities represent the consequence of the assimilation 
and integration processes. Namely, the phenomenon of al
terphony is negatively correlated to the number, so it can 
be most often found in minor and spatialy dispersed ethnic 
communities which leave their native language and start 
using another one, the dominant language of the area they 
live in, which gradually lead to the change of the national 
identity, i.e. to assimilation. 
Many authors see national identity as an aspect of 
integration, related to the connection of an individual 
to its ethnic group within the society. It is related to 
the fact that speaking of language, the members of the 
national minorities can be found between the assimi
lation and ghettoization. If they completely change 
their native language with a different one, it leads 
to assimilation, and if they use exclusively their lan
guage, rejecting the language of the state they live in, 
they expell themselves from the social trends, which 
leads to ghettoization. Therefore, the solution lies in 
multilingualism, within which the members of the na
tional minorities, apart from keeping their language 
identity, need to know and use the language of the 
state they live in, with the aim of full integration into 
the multinational and multilingual society. 

 Овај рад је примљен 20. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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