
Гласник Етнографског института САНУ, књ. XLIV 
Bulletin of the Ethnographical Institute SASA, vol XLIV 

Београд 1995. 

Илдико ЕРДЕИ 
Филозофски факултет, Београд 

Оригинални научни рад /Original Scientific Paper 
UDK 316.334.55/56 

ОПОЗИЦИЈАСЕЛО – ГРАД 
ПРЕДСТАВЕИ РЕАЛНОСТ 

"...рапидно стаса хибридна класа 
на пола пута село – град" 

Ђ. Балашевић 

У  овом  раду  настоје  се  реконструисати  митолошке  слике  града  и  села,  на  основу 
реторике о тим појмовима и њихова употреба у друштвеној комуникацији. Ова два појма, 
као  идеалне  ванвременске  слике  представљају  супротстављене  моделе  живљења  који  се 
нуде у ситуацији нестајања једног и помаљања другог друштвеног и вредносног система. У 
позадини ових метафора налазе се реално постојећа села и градови, чији су односи много 
сложенији и динамичнији. 

Кључне  речи:  вербални  модели,  социологија  језика,  друштвена  промена,  митологија, 
руралноурбани континуум. 

Криза  која  је  осамдесетих  година  захватила  југословенско  друштво,  најпре  у 
домену  економије,  а  затим  и  на  политичком  плану,  кулминирала  је  почетком 
деведесетих  на  најгори  могући  начин  –  серијом  интерних  ратова  међу 
конститутивним  елементима  федерације,  сада  већ  бившим  југословенским 
републикама.  Ратна  ситуација  била  је  праћена  и  наглим  економским  суновратом, 
померањима  у  друштвеној  структури,  криминализацијом  свих  структура  друштва, 
милитаризацијом  јавног живота и нестајањем ранијег стабилног вредносног система 
који  је  представљао  основу  за  успостављање  личних  и  колективних  идентитета. 
Психолози  су  упозоравали  да  је  у  таквој  ситуацији  озбиљно  доведена  у  питање  и 
"базична онтолошка сигурност" индивидуе. 

Баш  као  и  у  осталим  сегментима друштва  рапидне  промене  дешавале  су се и  у 
сфери јавне речи. Успостављен је медијски простор који је био изван утицаја државне 
политике,  и  број  новина,  часописа,  публикација,  страначких и  регионалних  гласила 
повећавао  се из  дана  у  дан. Међутим, новоизборена медијска слобода и одговорност 
према изговореној и написаној речи нису увек "ишли руку под руку", тако да је јавни 
дискурс  често  био  засићен  бесмислицама  на  које,  што  је  било  и  најопасније,  више 
нико  и  није  обраћао  пажњу.  У  таквом  галиматијасу  најразличитијих  објашњења 
друштвених феномена и процеса, од теорија о божанском пореклупојединих етничких 
група,  преко објашњења о  биолошкогенетској  супериорности  сопственог народа,  до 
фантастичних  индуктивнодедуктивних  конструкција  о  транснационалнокултурно 
конфесионалним  заверама,  у  различитим  интервалима  и  са  променљивим 
интензитетом  се  јављао  и  мотив  који  ће  послужити  за  формулисање  предмета  овог 
рада – реторике  о  односу  града  и  села  као  објашњавајућих  варијабли  у  одређивању
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природе  актуелних  друштвених  сукоба.  Село  као  традиционални  оквир  етнолошких 
истраживања  и  град  и  урбани  процеси  који  су  предмет  пажње  нове  генерације 
етнолога,  у  првом делу  рада  ће  бити посматрани не  као  реално постојеће социјалне 
целине, већ као представе ("images"), конструисане у оквиру јавног дискурса. Као што 
је  то  на  примеру  представа  о  физичким  контурама  града  установио  Кевин  Линч, 
"имиџи"  су  обавезно  парцијалне  и  искривљене  слике  реалности,  које  откривају 
системе вредности, приоритета и интереса оних који их конструишу. Циљ рада је да 
се реконструишу представе о селу и граду, "вербални имиџи" који су презентовани у 
оквиру  јавног  дискурса,  затим  да  се  установе  њихови  односи  и  да  се  утврди 
повезаност  одређене  представе  са  објашњењем  актуелног  сукоба.  Пажња  ће  бити 
посвећена  и  начину  на  који  ове  представе  функционишу  у  посебном  друштвено 
историјском контексту,  у  комуникацији група које их формулишу и употребљавају у 
тренутку "наглашене друштвене пажње". То је перспектива социологије језика која се 
бави везом између језичких и друштвених склопова, односно, као што ће бити случај у 
овом  раду,  "социолошки  релевантним  групним  идентификацијама  (етничким, 
националним, политичким) које се испољавају и на плану језика" (уп.М. Радовановић: 
1986). Аналитички оквир чиниће изговорени или написани текстови који разматрају 
представе о селу и граду и њиховим односима, а који су нађени пре свега у штампи 
("Време", "Република", "Нин"), посебним публикацијама у којима су објављени радови 
јавних личности које су се бавиле елаборацијом ове теме, као и, у оквиру могућности 
истраживача, праћењем јавних трибина на којима је разматран, поред осталог, и овај 
проблем. Анализирани  текстови  представљају  нужно  парцијалан  избор  који  је  био 
одречен  немогућношћу  истраживача  да,  у  условима  мултиплицирања  медија  и 
интензивног  јавног живота,  перципира  све што  је  о  овој  теми  било изговорено или 
написано. Зато  су  ми  од  велике  помоћи  били  радови  у  којима  су,  у  оквиру  других 
тема,  коришћени  текстови  који  се  односе  на  представу  о  селу  и  граду  и  њиховим 
односима (Чоловић: 1992, Чоловић: 1993). 1 

Будући да  се у раду полази од претпоставке да су "у животу", како на теоријској, 
тако и емпиријској равни, односи између града и села много сложенији, то ће други 
део  бити  посвећен  веома  сажетом  и  намерно  непретенциозном  приказу  неких 
проблема  које  пред  истраживаче  постављају  глобални  процеси  –  модернизација, 
индустријализација и урбанизација. Ти процеси променили су слику света и односе у 
њему,  и  томе  нису  измакли  ни  рурални  ни  урбани  простори  који  су  се  изменили, а 
заједно са њима било је нужномењатии теорије које их објашњавају. 

II 

Квалитативна  анализа  текстова  показала  је  да  се  могу  идентификовати  две 
перспективе  у  сагледавању  представа  о  селу  и  граду  и  њиховим  односима. 
Перспективе  су  дефинисане  у  односу  на  онај  појам  који  представља  жижу 
интересовања,  али  у  оквиру  сваке  перспективе  је  конструисана,  по  принципу 
опозиције,  и  "супротна"  представа,  тако  да  су  представе  села  и  града,  у  ствари, 
двоструко "преломљене". Свака од њих је у оквиру "своје" перспективе сагледана са 
"емских"  позиција,  "изнутра",  уз  поштовање  вредности  на  којима  је  изграђен 

1 Изван оквира рада овог пута ће остати питање ширења представа о селу и граду које су уобличене у 
оквиру  јавног  дискурса  и  промовисане  од  стране  личности  са  несумњивим  ауторитетом,  неформалним 
мрежама, и њихова сукцесивна интерпретација при чему оне добијају форму уобличену знањем, емоцијама 
и интересима интерпретатора.
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сопствени  модел,  док  је  за  онај  "други"  појам  резервисан  поглед  "споља",  али  ни 
издалека онако рационалан како би дистанцирано посматрање, бар теоријски, требало 
да  буде.  Две  наведене  перспективе,  или  оријентације,  сасвим  условно    би  се  могле 
назвати "проурбистичком" и "проруралистичком". 

"Проурбасти"  у  центар  својих  промишљања  стављају  град  и  сматрају  да 
одговорност  за  рушење  градова,  па  и  за  рат,  лежи  у  људима  у  чијим  "древним 
фондовима маште" лежи нелагодност, презир и страх према граду (уп. Б. Богдановић: 
1994, 14). У основи рушења градова био би архетипски страх од "мађије града" који се, 
рушењем, ослобађа магичности и показује своју овоземаљскост и трошност. Један од 
лајтмотива  у  оквиру  ове  перспективе  је  тема  о  историји  цивилизације  као  вечитом 
сукобу  "градољубаца"  и  "градомрзитеља", што  се  транспонује и на случај  актуелних 
ратних  сукоба  у  Југославији,  при  чему  се  "градољупци"  повезују  са  традицијама 
градског живота  које  одликује  склад, лепота и толеранција, док су "градомрзитељи" 
дивљи,  бестијални  и  душевно и морално изопачени људи који  "сладострасно"  руше 
градове. У неким тренуцима би се могао стећи утисак да и није реч о људима већ о 
зверима  које  су  "сурове,  сирове  и  зверски  разигране"  (исто,  51).  Мада  се  нигде 
експлицитно  не  наводи,  може  се  схватити  да  "градомрсци"  углавном  градовима 
прилазе споља, "нахрупљују" у град  уништавајући све пред собом. "Сапе тако човек 
у  град,  са  планине,  искрсне  из  медвеђих  гудура,  сапе  "сатир или дивљи човик",  па 
стане  град  размеравати,  колчити,  преграживати,  тестерисати,  ко  да  му  га  је  бабо 
оставио, па сече ли сече, транжира... " (исто, 57). 

О  каквом  граду  говоре  "проурбисти"?  За  њих  је  то,  пре  свега,  "фасцинантна 
структура", творевина на пола пута између човека и  свемира. Он  је есенција њихове 
личности.  "У  свакој  мојој  ћелији,  дакле,  светлуца  неки  мали,  сасвим  мали  град, 
сићушан  као  невидљиво  зрнце",  каже  Богдановић  (исто,  47).  Град  представља 
"драгоцени  депозит  антрополошког  сећања",  а  о  томе  како  га  представници  ове 
оријентације виде, можда ће најбоље посведочити предлог за обнову Сарајева који би 
требало да буде "нова Александрија", "духовно велелепни" простор, "градприбежиште 
за  многе  данас  прогнане  или  одбегле,  увређене  и  згажене,  за  оне  што  још  имају 
храбрости  да  мисле,  па  их,  ваљда  зато,  врло  старомодно  називају  слободним 
интелектуалцима" (исто,55). Мада би се његово мишљење могло сматрати парадигмом 
ове  оријентације,  у  оквиру  ње  су  забележена  и  нека  тумачења  које  ратни  сукоб 
интерпретирају  као  сукоб  села  и  града,  "јужне  пруге"  и  онога  што  то  није,  и  сл. 
смештајући га у домен социолошких тема и објашњења. 2 

Поглед "проруралиста" уперен је ка селу и природи и разматрању њихове улоге у 
националној историји, и у настајању савремених херојских фигура. Иван Чоловић, у 
огледу  "Пуцање од  здравља"  (1992) наводи занимљиве примере који откривају како 
"проруралисти" идентификују домовину (Србију) са неградским просторима (изјава 
Јурија  Лошчица  коју  цитира Драгош Калајић:  "Србија  коју  волим  и  којој  се  дивим 
није Београд, већ овај народ овдешто се херојски бори сам против свих"), као и да су 
неградски Срби људи посебне врсте који поседују "мистичну виталност" и чија лица 
зраче  унутрашњим  сјајем  "непокориве  и  непобедиве  животности"  (Чоловић:  1992). 
Људи најплеменитијих физичких и моралних карактеристика потичу са села, или бар 
одржавају  непрекинуте  и  присне  односе  са  њим,  насупрот  морално  изопаченим 
грађанима  чије  је  посртање  резултат  живљења  у  агломерацијама  противприродног 

2 Такав  став  забележен  је  у  текстовима:  С.  Вујовић,  Рат,  град  и  грађански  слој,  "Република";  Соња 
Продановић, Разград, "Република" 75, 1993, 2; Петар Игња, Страх од промена, "Нин", 30.7.1993, 9.
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реда, које се, управо из тог разлога, урушавају "саме од себе", од злобе и мржње. Села 
су кадра изнедрити људе вредне пажње и поштовања, који су, по мишљењу познатог 
сликара,  изграђени  од  "најбољег  горштачког  материјала".  Као  пример  такве 
конструкције  наведен  је  политички  вођа  босанских  Срба,  Радован  Караџић. 
Поменути сликар и публициста Драгош Калајић залаже се још и за "велики повратак 
земљи  и  селу,  обнови  његове  животности  и  плодоносности,  радости  и  срећи 
живљења" (Чоловић: 1992, 125). 

Колико  год  различите  и супротстављене биле, ове  оријентације имају и неколико 
заједничких  обележја.  То  је,  пре  свега,  тенденција  да  се  "сопственом"  друштвеном 
простору  припишу  најбоље  особине,  да  се  он  идеализује  и  представи  као 
најоптималније  место  за  развој  људских  физичких,  друштвених  и  духовних 
потенцијала. Насупрот томе, представа "другог" простора се стигматизује и конструише 
од елемената добијених негативном селекцијом. На тај начин "прерађене", представе 
села  и  града, у  ствари, представљају метафоре идеалних животних форми,  пре него 
слике  било  које  од  реално  постојећих  агломерација  оба  типа.  Представа  града  као 
идеалног  места  који  опредмећује  људске  вредности  слободе,  лепоте,  духовног 
богатства,  склада  и  поетизованог  простора,  заснива  се  на  вековима  старој 
утопистичкој  визији  хуманистички  оријентисаног  интелектуалца  да  је  могуће 
материјализовати и остварити "царство духа". 3 

Село  као  идилично  место,  недирнуто  променама,  "рај  на  земљи"  и  последње 
уточиште  аутентичне,  нетакнуте  природе,  само  је  рефлексија  деветнаестовековног 
романтичарског  сна  о  "царству природе"  а  установљено  је да постоји континуитет у 
употреби  такве  слике  за  грађење  модерне  идеје  националног  идентитета  (Чоловић: 
1992, 225). 4 Обе представе су ванвременске, митолошке слике, а њихово коришћење у 
јавном  дискурсу,  поводом  објашњавања  актуелних,  временски  ситуираних  и  врло 
јасно  одрепених  друштвених  и  политичких  процеса  трансформише  их  у  политичке 
митологеме  које  би  требало  да  послуже  интересима  оних  који  су  их,  у  одређеном 
друштвеном тренутку, конструисали и употребили. 

Компаративна истраживања услова  у којима  се  митологизирање у оквиру  јавног 
дискурса  пробија  у  први  план,  показала  су  да  је  време друштвених  криза и  бурних 
промена  у  којима  друштво  губи  своју  некадашњу  стратификацију  погодно  за 
експанзију политичких митова. (Чоловић: 1994, 127). И политичке митологеме о селу 
и  граду  које  су  предмет  овога  рада  настале  су  у  времену  таквих,  турбулентних 
друштвених потреса када је рапидном брзином нестајала основа једног друштвеног и 
културног  система  и  када  су  нове  алтернативе  на  којима  ће  бити  грађени  лични  и 
колективни идентитети биле у процесу формулисања. У том смислу предложене слике 
града и села могле би се посматрати као "врхови речи" и интереса друштвених група 
које  су  у  том  процесу  трагања  за  идентитетом,  самодефинисањем  и  одређивањем 

3 Од  Платона,  преко  идеалних  градова  ренесансних  планера,  па  све до Фуријеових и СенСимонових 
градоваутопија, постојала је у историји урбанизма непрекидна тежња да се физичка форма града "доведе у 
ред"  и усагласи са основним вредностима на којима почива неко друштво. Утопије су заправо и настајале из 
потребе  креатора  да,  усавршавајући  форму,  усаврши  и  друштво  које  се  кроз  форму  изражава.  (уп.  Н. 
Лазаревић: 1988). 

4 "Натегнутост"  ових представа, брижљиво очишћених од свега онога што би могло да угрози њихову 
идеалтипску репрезентативност,  видљива  је и на плану израза, на коме се може читати несагласје између 
садржаја  сликапорука  и  стила  којима  су  сликепоруке  изражене.  Тако  се  "проруралисти"  ослањају  на 
естетизоване,  структурализоване,  рационализоване  представе  о  сопственој  аутентичности,  природности, 
неискварености, а "проурбисти" говоре о софистицираности, складу и духовности града са патетиком коју 
обично приписују епици и "руралистима".
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граница  према  другима  и  саме  учествовале  (уп.  М.  ПрошићДворнић:  1991,  36). 5 

Идеалне слике конотирају вредности на којима се темеље различити начини живљења 
који  се,  судећи  по  начину  приказивања,  сматрају  оштро  супротстављеним,  често  и 
искључивим: ново – архаично, промена – традиција, анационално – национално, село 
–  град,  локално  (народно)  –  космополитско.  Будући  да  су  "проурбисти"  и  "про 
руралисти"  били  у  неравноправном  положају  по  томе  у  којој  мери    су  утицали  на 
доношење  важних  одлука  у процесима  које  су  објашњавали,  као и по  томе  какав  је 
став државних власти према идејама које су промовисали, могућно је претпоставити 
још  нешто.  Инсистирање  на  идеализовању  сопствене  позиције  и  истовремено 
стигматизовање  супротстваљене  опције,  могло  је,  поред  осталог,  бити  и  производ 
рационализације  сопствене  немоћи  да  се  на  збивања  знатније  утиче,  односно 
препознате одговорности за оно што се у рату дешавало. 6 

III 

Ако  би  се  овакав  дискурс  могао  окарактерисати  владавином  метафоре,  онда  се 
њеним  разбијањем 7  може  доћи  до  реалне  слике  у  којој  једни  поред  других  стоје 
разваљена  и  опустошена  села и  градови,  унесрећени и  расељени  сељаци и  грађани. 
Мимо актуелне судбине у рату, можемо поставити питање да ли је однос села  и града 
збиља толико антитетичан да они представљају коренито различите просторе, или је 
ситуација промењена, нарочито након деловања глобалних процеса – модернизације, 
индустријализације  и  урбанизације  које  су  механизмима  уједначавања  измениле 
слику некадашњег света. 

У  друштвеним  и  хуманистичким  наукама  постоји  традиција  проучавања  села  и 
града  као  супротстављених  целина  које  се  одликују  различитим  физичким 
конфигурацијама,  бројношћу  ("статистички"  град)  и  професионалном  структуром 

5 Дистинкција која би се могла направити међу заступницима "проурбистичких" и "проруралистичких" 
идеја могла би се извести најпре по степену укључености у актуелна ратна збивања (учесници, они који су 
рат подржавали и они који су се против рата јавно изјашњавали). Други критеријум био би друштвена моћ 
ових  група  која  проистиче  из  њихове  моћи  да  утичу  на  догапаје  које  објашњавају,  али  и  подршка  коју 
добијају  од  актуелних  државних  структура.  Међу  онима  чије  су  идеје  анализиране  у  овом  раду  "про 
руралистима" припадају Радован Караџић, Божидар Вучуровић (обојица вође српских области ван Србије), 
Драгош  Калајић  и  Момо  Капор  (обојица  високотиражни  писци,  с  тим  што  први  представља 
"интелектуалнију", а други варијанту "лаког жанра"). При том су, у време када су наведене митологеме биле 
у оптицају у јавној комуникацији, (крај 1991, 1992. године) најмоћнији, државни медији, широм отварали 
врата  овим  идејама.  "Проурбисти"  су,  у том смислу, били ограничени на релативно затворен круг својих 
истомишљеника и своје идеје су презентовали у оквиру сесија "Београдског круга", недељнику "Време" или 
"Републици". 

6 Ово,  можда  сасвим  површно  мишљење,  заснива  се  на  емском  сагледавању  позиције  оних  особа 
удружених око заједничког интереса, чије је мишљење и деловање потпуно маргинализовано. Из сопственог 
искуства  ангажмана  у  Покрету  за  мир  Панчево  и  из  искустава  многих  особа  са  којима  сам  долазила  у 
контакт, поред ентузијазма и воље за ангажманом и артикулацијом другачијег става у односу на званичну 
политику,  и  задовољства  који  из  таквог  чина  проистиче, могла  се осетити  и  тиха  резигнација што таква 
активност за многе милионе људи који нису у прилици да је виде, заправо не постоји, и што је њен утицај на 
промене минималан, а и такав  минимализован. 

7 У  анкети  коју  је  међу  неколицином  јавних  личности  спровео  београдски  недељник  "Време",  крајем 
1991. године, о томе како оцењују протеклу, и шта очекују од предстојеће године, Тибор Варади, посланик 
Савеза  реформских  снага  за  Војводину,  поред  осталог  је  и  овако  окарактерисао  јавни  живот:  "Живот  и 
мишљење  су  редуковани  на  једну  упрошћену,  дехидрирану  метафору...  Нестају  конкретни  људи,  нестају 
разлике. Функционера у вили на Дедињу и дисидента подстанара више не раздваја неправда, јер у метафори 
на  коју  смо  приковани  постоје  само  огњишта.  Догађаји  ван  митскометафоричних  оквира  као  да  нису 
стварни... Пошто не живимо у реалном свету, нестаје све што освајамо... Од 1992. године очекујем разбијање 
метафоре.
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становника  (неке  дефиниције  град  одрепују  као  насеље  са  претежно 
непољопривредним становништвом)  (уп. С. Вујовић: 1982, 9). У граду и селу, даље, 
негују  се  посебни  "начини живота"  у  оквиру  којих  је,  по  тој  антитетичној формули, 
сеоској  родбинској  заједници  супротстављена  градска  друштвена  заједница, 
примарним  контактима  на  селу  –  секундарни  и  фрагментарни  контакти  грађана, 
солидарности  као механизму  друштвене  контроле – механизми  формалне  контроле 
(Вирт:  1988). У традицији  дихотомизације друштво  су  промишљали и Луис Морган 
(Морган  у  "Древном  друштву"  користи  термине  "societas"  и  "civitas"  да  би  означио 
два контрастна типа друштва која су заснована на сродству односно на територијалној 
повезаности, сродничко друштво наспрам државе грађана), затим Фердинанд Тениес 
(чији су се термини, Gemeinshaft  заједништво засновано на заједничким вредностима 
и блиским контактима и Gesellshaft заједништво засновано на индивидуалном избору, 
односили  на  два  супротстављена  аспекта  свакога  друштва),  а њихове идеје  су  даље 
развијали истраживачи почетком 20. века  (Redfild: 141143). Промена ове парадигме 
проистекла  је  из  потребе  проучавања  промена  у  свим  видовима  (економским, 
демографским,  еколошким,  психолошким,  културним)  после  поратне  индустријске 
експанзије  и  великих  миграцијских  процеса  који  су  увелико  изменили  дотадашњу 
демографску  слику.  Успостављени  су  нови  односи  међу  различитим  друштвеним 
заједницама и социјалним просторима, и то је пред истраживаче поставило проблеме 
проучавања  контакта  и  интеракције  до  тада  раздвојених  и  посебно  проучаваних, 
урбаних  и  руралних  модела.  У  Европи  је  можда  управо  проучавање  сељаштва 
омогућило  каснији  развој  концепата  који  ће  уважавати  руралноурбане  утицаје,  јер 
колико год они били виђени као "рурални пол цивилизације", никада није могла бити 
заобиђена њихова веза са блиским градићем или великим центром. 

Међу  америчким  антрополозима,  Роберт  Редфилд  је  дисциплину  задужио 
концептом  који  битно  различито,  у  односу  на  претходнике,  посматра  однос  села  и 
града.  Концепт  руралноурбаног  континуума  на  коме  се  насеља  нижу  од  једног  до 
другог  пола,  од  најруралнијих  до  најурбанијих,  са  променљивом  конфигурацијом 
руралноурбаних  елемената,  резултат  је  Редфилдовог  теренског  "открића" 
латиноамеричких  насеља.  На  основу  проучавања  тих  насеља  Редфилд  је  створио 
концепт  "фолкдруштва"  у  коме  постоји  сложена  мрежа  међузависности  међу 
насељима неке области и где урбано и рурално не постоје у стандардним облицима, 
већ као мешане форме (Редфилд:). Оно за шта се он залаже јесте проучавање локалне 
заједнице  (local  community)  у  којој  се,  како  каже,  међусобно  прожимају  ова  "два 
облика  организованог  људског  живота"  (исто).  Таква  "дупла"  концепција  не  би 
требало,  сматра  Редфилд,  да  послужи  за  сврставање  друштава  у  чврсто  омеђене 
категорије  са  етикетама  "фолкдруштво"  или  "урбано  друштво",  већ  да  буду  само 
инструмент за комплексније проучавање и разумевање сваког појединачног друштва, 
јер  "у  свакој малој,  изолованој  заједници постоји траг цивилизације; у сваком граду 
постоји фолкдруштво" (исто, 146). 

Сличне  проблеме  уочили  су  и  они  антрополози  који  су  изучавали  механизме 
миграција  у  правцу  селоград,  функцију  сродничких  мрежа  као  традиционалног 
механизма у процесу адаптације на нову средину и модерни темпо и услове живота. 8 

8 Изузетно  користан,  с  обзиром  на  приказ  обимне  литературе  америчких  антрополога  који  су 
истраживали у Србији, је рад Мирјане ПрошићДворнић, "Односи америчке културне антропологије и српске 
етнологије", ГЕИ САНУ XLII, Београд 1993, 3353; у овом раду приказани су и резултати истраживања које 
су А. Хамел, А. Симић вршили  у Србији и Београду, а која  су се односила на улогу сродства у условима 
појачане урбанизације и индустријализације, руралноурбане миграције.
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Што су глобални интегративни механизми снажнији, све је више "прелазничких" 
форми  које  би  се  тешко  без  муке  могле  сместити  у  неки  од  ранијих  модела.  У 
статистичком годишњаку Југославије за 1991. годину, у делу који се бави распоредом 
становништва по насељима,  забележена  су,  уз  сеоска и  градска насеља и мешовита 
насеља, која се дефинишу по комбинованом критеријуму броја становника и учешћа 
непољопривредног становништва у укупном становништву (Брезник: 1991, 145), али 
ван те статистичке категорије не постоје никаква појашњења о различитим типовима 
насеља  унутар  ове  категорије.  Могло  би  се  навести  неколико  поља  на  којима  се 
градски  и  сеоски  склопови  укрштају  и  прожимају,  тако  да  град  не  поседује 
идеалтипске градске карактеристике онако како их види Вирт (1988), већ су у његово 
функционисање инкорпорирани традиционални механизми који се обично приписују 
селу. 

Класичан  пример  оваквог  насеља  је  "прединдустријски  град"  чије  је 
карактеристике  запазио  и  забележио  Гидеон  Сјоберг  (1988).  Сјоберг  је  своја 
истраживања вршио у градовима северне Африке и установио је да ти градови, налик 
неким  европским  градовима  имају  сасвим  различиту  еколошку,  економску  и 
друштвену  структуру  него  амерички  градови  индустријског  доба  који  су  до  тада 
многим  истраживачима  служили као модел  за  идентификацију  урбаних  структура и 
начина живота. Сјоберг у северној Африци открива градове у којима се производња 
заснива  на  живим  изворима  енергије,  у  којима  сроднички  односи  представљају 
образац друштвеног напредовања и друштвене контроле, а полна и добна сегрегација 
је веома изражена. Истакнута  је и улога магије у економским и другим друштвеним 
активностима  (исто,  210213),  а  Сјоберг  сматра  да  је  индустријализам  кључна 
променљива и да ће деловањем процеса индустријализације, разлике међу градовима 
широм света бити мање. Међутим, примери постиндустријског живота нпр. градова у 
Војводини  показују  да  глобални  процеси  (индустријализација,  модернизација)  не 
делују  свеобухватно  и  уједначавајуће,  већ  да  се  остварују  парцијално,  при  чему  се 
најинтимније  сфере  човековог  живота  најтеже  и  најспорије  мењају  (М.  Прошић 
Дворнић:  1993,  40).  Тако  је  у  многима  од  њих  забележено  функционисање 
сродничких  механизама  друштвене  контроле,  тесна  везаност  са  селом  и  сељацима, 
развијени комшијски односи... 

Класична  Гансова  студија  "Градски  сељаци"  (1962)  указује  на  потребу 
подробнијег проучавања живота  у  различитим деловима  града. На примеру великог 
америчког  града,  Бостона,  Ганс  показује  како  у  једном  од  предграђа  функционише 
аутентична култура досељеника италијанског порекла који су стигли у велики град и 
постали  "грапани",  али  се  заправо  уопште  нису  одрекли  свог    "завичајног  социо 
културног  завежљаја"  (М.  ПрошићДворнић,  исто,  42).  Зато  би  било  добро  и  о 
великим градовима, онима који представљају метафоре урбанитета, размишљати као 
о  мозаичним  структурама,  јер  се  у  појединим њиховим  деловима живи  у  складу  са 
цикличним временом и у оквиру мреже сродника преко којих се обављу важне услуге 
и креће кроз живот. 

Коначно,  али  не  најмање  важно,  било  би  проучавати  и  градове  у  тренуцима 
друштвених  криза,  бурних  промена  као што  је  ова  коју  управо  доживљавамо,  када 
институционализовани  системи на којима почива устаљено функционисање друштва 
престају  да  буду  ефикасни,  па  се  јављају  алтернативне  мреже  у  свим  областима 
друштва које почивају на узајамној размени услуга и солидарности. Време у коме смо 
препуно  је  таквих  примера,  почев  од  набавке  бензина  и  лекова,  па  до  поновних
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успостављања мостова са рођацима на селу које још увек представља сигурнији извор 
хране него град. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Breznik, Dušan 
1991: Stanovništvo Jugoslavije, Chronos, Titograd. 

2. Čolović, Ivan 
1992: Pucanje od zdravlja, Intelektualci i rat, Beogradski krug, Beograd. 

3. Чоловић, Иван 
1992: Vox populi – vox naturae – Фолклор као средство легитимисања националног 

суверенитета, ГЕИ САНУ XLI Београд, 221226. 
4. Čоlović, Ivan 

1993:  Bordel ratnika, XX vek, Beograd. 
5. Čolović, Ivan 

1994:  Vreme  i  prostor  u  savremenoj  političkoj  mitologiji,  Kulture  u  tranziciji,  Plato, 
Beograd, 121129. 

6. Gans, Herbert 
1962: The Urban Villagers, The Free Press, The Macmillan Company, New York. 

7. Lazarević, Nada 
1988: Grad između empirije i utopije, IIC SSO Srbije, Beograd. 

8. ProšićDvornić, Mirjana 
1991: "Sa nama nema neizvesnosti", Politički predizborni plakat u Srbiji 1990, Narodna 

umjetnost 28, Zagreb, 349375. 
9. ProšićDvornić, Mirjana 

1993:  Odnosi  američke  kulturne  antropologije  i  srpske  etnologije.  GEI  SANU  XLII, 
Beograd, 3353. 

10. Radovanović, Miodrag 
1986: Sociolingvistika, Književna zajednica Novog Sada. 

11. Redfild, Robert 
1969: The little community, The Chicago University Press.. 

12. Redfild, Robert 
1969a: Peasant Society and Culture, The Chicago University Press 

13. Sjoberg, Gidion, 
1988: Predindustrijski grad, u Vujović Sreten: Sociologija grada, Beograd. 

14. Virt, Luis 
1988: Urbanizam kao način života, u Vujović Sreten: Sociologija grada, Beograd. 

15. Vujović, Sreten 
1982: Grad i društvo, IIC SSO Srbije, Beograd. 

16. Walmsley, D. J. 
Urban Living, The Individual in the City, Longman House, Burnt Mill, Harlow, England. 

У  раду  су  као  извори  коришћени  часописи  „Време“,  „Нин“  и  „Република“  и  збирка  радова  Богдана 
Богдановића  у  којој  су  штампана  и  нека  од  његових  јавних  излагања,  „Град  и  смрт“,  Београдски  круг, 
Београд, 1994. 

Ildiko ERDEI 

THE VILLAGE – CITY DICHOTOMY – IMMAGES AND REALITY 

The aim of this paper is to present two main perspectives concerning with possible relationships between village 
and city – namely dichotomization and rural – urban continuum. The paper consists of two parts. The first part deals 
with the immages of village and city, constructed by the media at the begining of the war in former Yugoslavia, and 
used  within  public  discourse  by  certain  social  groups,  in  paper  entitled  as  „proruralists“  and  „prourbists“. 
Dichotomization, mythologization and naturalization  in constructing  such  immages were used by social actors with 
aim to justify specific social positions, decisiones and believes, to achieve security and rationalize particular actions, as 
well. 

In second part the concept of ruralurban continuum is breafly introduced. The authoress argues that in the era of 
global processes  such as modernization, industrialization and urbanization discussing ruralurban matters in terms of 
interdependence and mutuality instead of severe, exclusive opositions is more convinient. Or as Robert Redfild puts it: 
„In every little, isolated community there is a touch of civilization, in every city there is a folksociety".
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Finally, three domains where this interdependence should be studied are suggested: preindustrial towns, different 
areas of big cities (suburbs), and functioning of urbanrural networks in situations of social crisis.


