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ГАСТАРБАЈТЕРСКО СЕЛО 

Гастарбајтерско  село  није  исељеничко  него  модернизовано  село,  у  коме  се  мноштво 
промена  разуме  тек  ако  се  схвати  да  не  мигрирају  изоловане  индивидуе,  него  њихове 
друштвене  мреже  и  да  је  двострука  и  трајна  привременост  структурна  карактеристика 
тоталног  мигрантског  простора  (земља  порекла  –  земља  рада)  и  нова  стратегија  једног 
алтернативног  начина  живота.  Ови  мигранти  су  потенцијални  актери  модернизације  и 
мултикултурне друштвене реинтеграције. 

Кључне речи: гастарбајтерско село, промене, мигрантске мреже и стратегије. 

Односи села и града могу се сагледати из једног сасвим специфичног угла ако се 
проучава  гастарбајтерско  село.  Због  многих  особености,  за  његово  целовито 
проучавање готово да је потребно формулисати једну теорију средњег обима. Она би 
могла  допринети  не  само  бољем  сагледавању  процеса  урбанизације  села  и 
рурализације  градова  него  и  глобалне  структуре  традиционалних  и  модерних 
друштава,  или  развијених  и  неразвијених  земаља,  тј.  односа  који  се  успостављају 
између  европског  центра  и  његове  полупериферије  и  периферије  (C.  U.  Schierup, 
1990).  У  домаћој,  а  поготово  у  страној  литератури  веома  је  повећан  број 
истраживачких  радова  и  студија  у  области  економије,  демографије,  социологије, 
етнологије,  антропологије,  психологије,  педагогије,  лингвистике,  правних  и 
политичких  наука  у  којима  се,  са  овог  или  оног  аспекта,  проучавају  спољне  радне 
миграције, тако да су већ сазрели услови и за синтетичке радове. Ово и стога што на 
нашим  просторима,  у  свом  масовном  облику,  овај  процес  траје  већ  готово  три 
деценије,  тако  да  би  се  могло  рећи  да  се  ушло  и  у  постмиграциони  период: 
повратници,  особито  пензионери,  с  једне  стране,  и  не  само  друга  него  већ  и  трећа 
генерација, с друге стране. 

Већ анализа термина којима се означава ова појава врло је речита и индикативна. 
Израз  „наши радници на привременом раду у иностранству“ помало  је неприкладан 
не  само  због  дужине  него  и  због  прејудицирања  исхода  и  стога  што  се 
„привременост“  тешко може односити на  оне  који већи део радног и животног века 
проведу  у иностранству и  одлажу повратак  унедоглед. Али он погађа њихову битну 
структурну карактеристику јер је, доиста, реч о трајној и двострукој привремености (и 
тамо  и  овамо).  Изрази  „мигранти“  и  „имигрантски  радници“  се  више  односе  на 
класичне,  трансконтиненталне  миграције  које  и  даље  постоје  паралелно  са 
привременим миграцијама  западноевропског  типа,  а  за  неке мигранте и  у њиховом 
наставку. Слично је и са изразом „економска емиграција“ који добро погађа мотив и 
разликује  је  од  политичке  емиграције  али  прејудицира  исељавање  као  исход,  по 
угледу  на  класичне  миграције.  У  том  смислу  је  неутралнији  израз  „спољне  радне
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миграције“. Неки  термини  говоре  сами за себе – „нови робови“, „европске парије“, 
„црнци  Европе“,  „десети  члан  европске  економске  заједнице“.  Израз  „страни 
радници“  (Fremdarbeiter)  у  Немачкој  непријатно  асоцира  на  нацистичку  политику 
присилног  запошљавања припадника  „нижих раса“,  док  је израз „гостујући радник“ 
(Gastarbeiter)  прилично  циничан  и  ироничан –  гост  обично не  ради,  а  поготово не 
чисти  улице  (М.  Приморац,  1980).  Занимљиво  је  да  међу  32000  предлога,  који  су 
пристигли на јавно расписани наградни конкурс у Келну 1970. године, није пронађена 
адекватна  замена  за  термин  Gastarbeiter  (З.  Петровић,  1972).  Овај  термин  се  већ 
прилично одомаћио и  у нашој широј  и научној  јавности. Синтагма „гастарбајтерско 
село“ изражава,  по нашем мишљењу, његову најбитнију структурну карактеристику, 
али се ретко среће у литератури. 

У разматрању спољних радних миграција мислимо да треба узети у обзир следеће 
теоријске  претпоставке,  које  ћемо  формулисати  у  облику  хипотеза.  Оне  су 
специфичан облик урбанизације села, са изразитом акултурационом компонентом али 
и  специфичан облик руралног  егзодуса  у  коме  се  гастарбајтерско  село  распрскава  у 
европској  дијаспори.  На  тај  начин  гастарбајтери  сеоског  порекла  „посељачују“  и 
„пострањују“  европске  градове  у  којима  их,  пак,  дискриминишу,  асимилирају  или 
интегришу.  За  разумевање  трајне  привремености  ових  неисељеничких  миграција, 
фаза  у  њиховом  развоју  и  тоталности  мигрантског  простора  (истовременог  односа 
према  земљи  порекла  и  земљи  прихвата)  неопходно  је  применити  динамички, 
мрежни  и  стратешки  приступ,  као  и  компаративну  перспективу.  У  крајинском 
гастарбајтерском  селу,  које  пре  свега  имамо на  уму у  овом раду,  није  особена  само 
биолошка,  економска  и  социокултурна  репродукција  традиција  тимочког  типа 
породице  него  се  спољне  радне  миграције,  изазивајући  мноштво  промена,  могу 
посматрати  и  као  особен  вид  модернизације  села.  Наспрам  класичних  теорија 
асимилације,  модерне  теорије  миграција  и  етницитета  наглашавају  уважавање 
плурализма  (мултикултурности)  у  друштвеној  интеграцији,  проблеме  идентитета 
миграната и актерски модел алтернативних стратегија њихових породица. 

Писац ових редова налази се у ретко повољној методолошкој позицији. Рођен је у 
једном  крајинском  гастарбајтерском  селу  (Мала  Каменица)  и  у  гастарбајтерској 
породици, са којом одржава учестале контакте а „на терен“ одлази по више пута сваке 
године,  учествујући  у  свакодневици  и  светковинама  локалне  заједнице,  што  му 
омогућава  да  мигрантски  процес  доживљава  и  разуме  изнутра  и  да  га  посматра  и 
анализира  у  дужем  периоду,  од  његових  почетака  па  све  до  данас.  Истраживачка 
интересовања  за  ову  „тему“,  знатније  појачана  током  седамдесетих  година,  нису 
престала ни после израде магистарског рада, углавном, о њој (М. Марјановић, 1981. и 
1985), добрим делом подстакнут истраживачким радовима и научном комуникацијом 
сарадника  Етнографског института САНУ, на  чему им и  овом приликом  захваљује, 
тако да се његова методолошка позиција може окарактерисати као антрополошка или 
као  лонгитудинално  учествовање  с  посматрањем.  Више  пута  је  путовао 
гастарбајтерским возовима и аутобусима (до Новог Сада), а боравио је и међу нашим 
гастарбајтерима у иностранству – једном дуже (три месеца у Паризу) и два пута краће 
(у  Бечу).  Учествовао  је  и  у  прикупљању  грађе  на  истраживачком  пројекту  о 
измештеним  ђердапским  насељима  поменутог  института.  Повољна  околност  је, 
дакако,  и  то  што  се  његово  гастарбајтерско  село  налази  у  општини  са  највећом 
стопом  спољних  радних  миграција  у  Србији:  из  ове  општине  се  на  такозваном 
привременом раду у иностранству налазио сваки седми активни становник, или 14%.
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У појединим селима ове општине овај показатељ је 1981. године прелазио 40%, па их 
зато (ако се томе додају и пензионери) можемо сматрати гастарбајтерским. 

Још неколико важних методолошких напомена. Етнолози су у последњи час, пред 
само  омасовљавање  гастербајтерства,  детаљно  проучили  и  описали  традиционалну 
културу Тимочке крајине, а затим наставили проучавањем ђердапских насеља, и то не 
само  измештених. Оно што  је  из  ових  а  и  наших  поменутих  радова  јасно  видљиво 
јесте  да  се  промене  у  традицијском  друштву  и  култури  овог  региона  тешко  могу 
разумети изван контекста спољних радних миграција, које им дају основни правац и 
печат (М. Малешевић,  1991; Н. Пантелић,  1991).  Особито  је Душан Дрљача  (1975, 
1979,  1982,  1982,  1988,  1991)  указао  на  неке  карактеристичне  промене  у 
гастарбајтерском  селу  и  скренуо  пажњу  на  антрополошкосоциолошки  приступ 
Данца  Шјерупа  у  проучавању  ових  миграција,  као  и  на  потребу  квантификовања 
етнолошких појава. Оно што, међутим, недостаје нашим радовима, и социолошким и 
етнолошким, јесте што се гастарбајтери не проучавају у тоталном миграцијском пољу 
истовремено  у  земљи  порекла  и  земљи  рада)  и што  би  компаративна  и  динамичка 
перспектива  могла  бити  наглашенија.  Шјеруп  (Schierup,  1974,  1987,  1990)  исто 
времено их је проучавао у Данској и Шведској али и у селу Љубичевац, у дунавском 
Кључу, и градским срединама  југозападне Македоније, а Бил Ен у једном шведском 
индустријском  граду  али  и  у  Шиду  и  Равнама  на  Корошкем  (његова  студија  је,  у 
скраћеном облику, објављена и као фељтон у Политици, почев од 22. XII 1975). 

За  разлику  од  ранијих  миграција,  које  су  се  одвијале  из  пасивних  крајева  у 
прекоокеанске  земље  и  имале  исељенички  карактер  („сеоба  народа“),  новије 
миграције  са  наших  простора  у  западноевропске  земље  су  привремене  миграције 
радне снаге. У Србији оне су најмасовније у најплодороднијим крајевима – у Мачви, 
Поморављу,  неготинској  низији  и  код  Румуна  као  најаграрније  националности  у 
Војводини,  што  се  доводи  у  везу  са  дугим  неповољним  положајем  пољопривреде, 
развијенијим  потребама  за  стандардом  у  овим  сеоским  подручјима  и  тешкоћама  у 
запошљавању  у  земљи  (Ж.  Танић,  1974).  По  неким  проценама,  рађеним  на  бази 
квалификационе  структуре,  чак  75%  миграната  са  простора  бивше  Југославије  је 
својим  пореклом  везано  за  сеоске  средине  (И.  Баучић,  1971)  а  више  од  55% 
пољопривредника  на  раду  у  иностранству  је  из  аграрно  развијених  подручја  (Ц. 
Митов, 1976). Стога би се могло рећи, имајући на уму мотиве одласка, да су оне пре 
„миграције престижа“ него „миграције егзистенције“ (А. Петак, 1969), односно да су 
оне у овим плодородним крајевима својеврсна „игра престижа“ (C. U. Schierup, 1974). 

Иако  су  у  почетку  замишљене  као привремене по  ротационом принципу,  о  чему 
сведоче и намере гастарбајтера, и међудржавни уговори, и законски прописи земаља 
рада,  та  је  „привременост“  постала  дуготрајна  и  стална,  продуживши  се  на  читав 
њихов  радни  век  (М.  Мороквашић,  1991).  Међутим,  та,  рекли  бисмо,  двострука 
привременост  постала  је  структурна  карактеристика  спољних  радних  миграција. 
Уместо очекиваног таласа повратника, после економске кризе из 1973. године, о чему 
сведоче  написи  у  листу  „Тимок“  (Зајечар),  у  периоду  19741976.  године,  али  и  у 
централној  југословенској  штампи,  наши  гастарбајтери  су  тамо  почели  да  доводе  и 
супруге и децу, врло брзо запошљавајући и њих. Било је и доста отказа и напуштања 
посла,  али и поновног  запошљавања на новим радним местима,  као и одлазака „на 
црно“.  Мит  о  брзом  повратку  је  напуштен  и  ствара  се  нова  стратегија  о  каснијем 
повратку,  тако  да  ове  миграције  и  даље  немају  исељенички  карактер  иако и  таква 
тенденција  постоји. Научни радови из  тог првог периода концентришу се на узроке, 
мотиве и  карактеристике  тако масовног одласка,  као и на неке негативне ефекте по



Милош Марјановић 250 

земљу  порекла,  земљишни  посед  и  предвојену  породицу  или,  пак,  на  тешкоће  у 
адаптацији  гастарбајтера  на  нове  радне  и  животне  услове  у  земљи  прихвата.  Исто 
тако  је често приступ по коме се страни радници и њихове породице посматрају као 
неадаптиране,  сегрегиране  и  маргиналне  друштвене  групе  (Б.  Петровић,  1973;  A. 
Basternier – F. Dasseto, 1982). 

И други аутори (упор. М. Приморац, 1980) наглашавају широку распрострањеност 
јаких предрасуда и грубе дискриминације према радницима страног порекла, како у 
јавном  тако  и  у  приватном  животу.  Гастарбајтери  обављају  послове  са  најнижим 
друштвеним  угледом  и  заузимају  најнижи  друштвени положај,  који  се  још огледа  у 
стамбеној, радној, синдикалној, политичкој и културној сегрегацији. Али они су већ у 
старту  дискриминисани  самим  чином  прихватања  таквог  привременог  посла  и 
привременог  статуса.  Предрасуде  и  дискриминација  су  друга  страна  или  додатни 
механизам за оправдање експлоатације јер је прикривају и померају јој извор, тако да 
домаћим  најамницима  буде  сношљивија  а,  истовремено,  јесте  и  облик  друштвене 
(или  боље:  присилне  системске)  интеграције.  Систем  дискриминације  дели 
радништво на домаће и страно и слаби његову класну свест и акције. Дискриминација 
ствара привид о посебности и повлашћености домаћег радништва у односу на страну 
резервну армију рада. 

Што дуже проучавамо промене у гастарбајтерском селу, али и традиције тимочког 
типа  породице,  све  нам  се  више  чини  неопходним  један  приступ  који  би  се  могао 
назвати  трагање  за  новим  или  алтернативним  стратегијама.  Проблем демографског 
притиска и сиромаштва решавао се новим стратешким опредељењима: преласком са 
екстензивног сточарства на ратарство седамдесетих година ХIХ века, печалбарством 
и  виноградарством  пред  први  светски  рат,  системом  једног  детета  и  домазетским 
браком, трговањем вином и ракијом у првих десет година после другог светског рата, 
а  затим  и  лубеницама,  које  су  одвожене  у  најудаљеније  крајеве,  запошљавањем  у 
локалној индустрији и удаљенијим крајевима земље, а потом и у иностранству, најпре 
краткотрајно а затим и дугорочно. 

Скромна  почетна  очекивања  од  гастарбајтерства  постепено  се  мењају  у  све 
амбициозније  планове.  Најпре  гвоздене  капије,  дукати  („златна  грозница“)  и  одећа 
као статусни симболи, уз ситније кућне потрепштине, а затим што новија и што већа 
кућа  и  универзална  економска  зграда  (и  до  40  м  дугачка),  докупљивање  земље, 
тракторизација а потом и остала механизација пољопривреде, аутомобилизација, све 
боље  опремање  тако  великих  кућа,  а  на  нивоу  села  –  асфалтиране  улице,  водовод, 
телефони.  У  земљама  рада  побољшава  се  становање,  исхрана,  одевање,  развија  се 
бизнис, одлази се на летовање на море, урбанизује се коришћење слободног времена. 
Са  увођењем  економских  санкција  Југославији,  разлике  у  приходима  су  постале 
драстичне а девизне дознаке тих радника и пензионера значајан су фактор олакшања 
ситуације. 

И  у  аграрној  производњи  гастарбајтерског  села  дошло  је  до  значајних  промена. 
После  почетних позитивних импулса и њеног  знатног повећања,  у  последњих десет 
година дошло  је до стагнације па и опадања. Напуштен је тржишни тов стоке, све је 
мање  оваца и  крава  а  све  више коза,  повађено  је  доста  винове  лозе, многе  су њиве 
засејане  детелином  (због  мање  рада),  а  све  је  више  и  „социјалног  угара“.  Ово 
образлажу тиме да нема ко да ради и да се пољопривреда не исплати. У 1994. години 
њиве, луцеришта и виногради се више не узимају у наполицу него само на бесплатно 
коришћење,  како  се  не  би  запарложили.  Или  се  њиве  само  заоравају  а  не  сеју.  На
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слабијем и необрађеном земљишту у побрђу (узајамно се условљавајући) огромно се 
повећао број срнеће и јеленске дивљачи, као и дивљих свиња. 

Некада су и имућнији сељаци одлазили у печалбу на румунска бољарска имања и 
ова  традиција  није  без  утицаја  на  данашње  спољне  радне  миграције.  Последњих 
година,  а  нарочито  ове  (1994)  године,  крајинска  и  кључка  гастарбајтерска  села  су 
препуна  румунских  печалбара.  Мушкарци,  углавном,  раде  на  сезонским 
пољорпивредним,  шумским  и  грађевинским  радовима,  жене  као  пољопривредне 
раднице,  кућне  помоћнице,  негују  онемоћале  старе  особе  а  девојке  и  у  кафанама. 
Наднице  су  се  током  ове  летње  сезоне  усталиле  на  10  немачких  марака  (уз 
домаћинову храну), а кућне помоћнице се унајмљују за 120 марака (уз бесплатан стан 
и  храну).  Гастарбајтерско  село,  које  је  остало  без  радне  снаге  и  на  остарелим 
људима,  покушава  на  тај  начин  да,  у  својој  стратегији,  реши  та  два  све  акутнија 
проблема. Има већ и мешовитих бракова –углавном се удају млађе али и средовечне 
Румунке  а  домазети  се  узимају  не  само  из  планинских  влашких  него  и  из 
црнотравских  печалбарских  грађевинарских  села  и  тако  отклањају  последице 
једночедног  система. Поједини мештани у  гастарбајтерском селу су постали зидари, 
водо  и  електроинсталатери,  аутомеханичари  јер  се  за  услужним  занатима осећа  све 
већа потреба у тако модернизованом селу. 

На  основу  података  из  матичних  књига  (од  1971.  до  19821984),  разговора  и 
посматрања у неколико  кључких и крајинских села, Душан Дрљача  (1991) дошао  је 
до  занимљивих  закључака  о  променама  у  друштвеном  животу.  Већ  током 
седамдесетих  година  већина  деце  у  влашким,  доњокључким  (59%)  и  крајинским 
(72%) гастарбајтерским селима рађала се у иностранству и, не тако ретко, добијала су 
лична  имена  карактеристична  за  друге  средине  и  земље.  Традиција  склапања 
малолетних  бракова  и  ванбрачно  рођене  деце,  као  и  домазетство  пренесена  је  и  у 
иностранство,  иако  у  мањем  обиму  него  у  земљи.  Што  су  села  изразитије 
гастарбајтерска у њима је више малолетних бракова али томе противречи закључак 
да  их  је  више  у  доњокључким  (22%)  него  у  крајинским  селима  (13%).  У  неким 
кључким  селима  било  их  је  и  више  од  30%.  Најчешће  је  у  таквим  браковима 
малолетна само невеста. Домазетски бракови су нестабилнији од недомазетских али, 
супротно  раширеном  схватању,  малолетни  бракови  се  нешто  ређе  разводе  него 
пунолетни, док су разводи бракова необично бројни за сеоске прилике. Код оба пола 
има већ и етнички мешовитих бракова са гастарбајтерима из других крајева тадашње 
наше земље, али и са брачником из земље рада. Пред крај седамдесетих година све је 
више венчања у иностранству али се свадбе и даље одржавају у селу и то, све чешће, 
у  летњим месецима  (тачније,  у  трећем  кварталу  године),  када  долази до изузетног 
згушњавања  и  других  обичаја  из  животног  циклуса.  Црквени  обред  крштења  деце, 
праћен  скупом  и  раскошном  светковином,  у  селу  или  хотелу,  све  је  рас 
прострањенији. Повећава се број умрлих у иностранству, и то претежно млађих од 50 
година, углавном, услед саобраћајних удеса али и од несрећа на раду, рака, срчаних 
удара.  Према  нашим  сазнањима,  све  је  више  и  инвалида  рада  и  инвалидских 
пензионера. 

Ове  констатације  ћемо  допунити  са  неколико  запажања.  У  свадбеном 
церемонијалу изобичајен је уобичајени дефиле великог броја тракторских приколица 
препуних девојачким миразом, као и обичај даривања младенаца с једне, и родбине с 
друге стране, али се и на свадби и на крштењу задржао обичај „наплате“ од гостију 
чији  се  резултати  јавно  објављују  преко  микрофона.  У  крајинским  влашким 
гастарбајтерским селима свадба и даље траје три дана (од суботе до понедељка), али
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главнину  припрема  за  свадбу  не  врши  више  родбина  него  се  унајмљују  за  то 
специјализовани  месари,  кувари  и  келнери,  са  хладњачама  и  осталом  опремом 
(шатра, столови, клупе, посуђе). Интензитет свадбеног весеља и расположења мери се 
висином бакшиша који је добила музика и о томе се, онда, задуго прича по селу што 
указује  на  функцију  престижа  овог  и  сличних  весеља.  Раније  је  крштење  било, 
истовремено,  и одложена свадба али се сад већ настоји да се после свадбе обавезно 
обави и церемонијално крштење детета. Због заузетости музике и згусности обичајног 
календара,  крштења  а  и  све  чешћи  обичај  испраћаја  у  војску,  обављају  се  и  у 
нетипичне  дане  (сад  већ  обично  четвртком),  и  то  све  чешће  у  неком  неготинском 
хотелу или ресторану. Према  једној нашој анкети међу ученицима осмих разреда из 
пролећа  1976.  године  (М. Марјановић,  1981)  и  на  основу  двадесетак  разговора  са 
гастарбајтерима оба пола и различитих узраста у истој години, на нивоу вредносних 
оријентација малолетни брак није  пожељна него  атипична појава. Гастарбајтери ка 
жу да су најбоље године за женидбу после одслужења војног рока, а девојка треба да 
је  неку  годину  млађа.  Да  је  и  у  стварности,  најчешће,  тако  потврђују  и  Дрљачини 
подаци, као и све чешће прославе испраћаја момака (не и ожењених) у војску, а то се 
може очекивати и због тенденције продужавања школовања. 

Ова  тенденција  промене  у  вредносној  оријентацији према малолетном браку  још 
боље  се  може  сагледати  на  основу  резултата  једне  анкете  која  је,  у  јулу  и  августу 
1991.  године  спроведена  у  типично  гастарбајтерским  крајинским  селима  Буковчу  и 
Кобишници,  на  узорку  од  100  млађих  брачних  парова,  у  којима  супруге  нису  биле 
старије од 35 година (М. Марковић, 1993). Приликом склапања тих бракова, чак 78% 
девојака  није  имало  више  од  19  година  (35%  ни  више  од  16  година),  док  је  74% 
младића имало 20 и више година (до 16 година 5%, 1719 г. 21%). Али само 2% жена 
из тих бракова мисли да су најбоље године за удају до 16, и 19% од 17 до 19 а чак 
47% од 20 до 22 и 28% од 23 до 25 година. Слично се запажа и код мушкараца – само 
5% мисли да су најбоље године за женидбу до 19, 29% од 20 до 22, а чак 45% од 23 
до 25 година. Највећи број мушкараца који је ступио у свој први или једини брак је у 
групи између 2022 године (37%), а њих 45% мисли да би то требало учинити између 
23 и 25 године. Уочава се да супружници оба пола мисле да је боље ступити у брак 
касније  него  што  су  они  то  чинили  а  малолетни  брак  супротно  распрострањеном 
мишљењу, није у овим селима пожељна појава. Али у оваквим прогнозама треба бити 
веома  обазрив  јер  су  старији људи  и  раније  осуђивали  такав  брак,  али  он  још увек 
није искорењен, упркос свим предузетим мерама. 

И систем  једног детета као да се преиспитује. Око две трећине гастарбајтера које 
смо  интервјуисали  мисле  да  је  најбоље имати двоје  деце,  а  двоструко  је  више оних 
који мисле  да  треба имати троје него оних који сматрају да  је довољно имати  једно 
дете.  Слично  показују  и  резултати  анкете  из  поменутог  магистарског  рада Милице 
Марковић  (1991). За идеалан број деце у породици испитаници су се определили на 
следећи начин:  једно – 4,5%, двоје – 82,5%, троје – 13%. Разлике међу половима су 
мале, с тим што мушкарци мисле да треба имати нешто више деце него жене. Иако се 
сматра да су ове репродуктивне норме врло ниске, види се да у гастарбајтерском селу 
једно дете више није идеал а и норма од три детета није више страна у овој средини. 
Да  се  и  у  овом  погледу понешто мења мада,  изгледа,  још увек недовољно и  споро, 
сведоче  и  подаци  до  којих  смо  дошли  у  неготинском  породилишту,  у  коме  се  сада 
рађају не само градска него и сва сеоска деца, разуме се, осим оних који се рађају у 
иностранству.  Од  укупно  1700  порођаја  у  периоду 19901993.  године било  је  53,9% 
првороткиња,  36,4%  другороткиња,  7,1%  трећероткиња  а  за  2,6%  мајки  је  то  био
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четврти или неки даљи порођај. Ваља  се надати да  ће  ове мајке  рађати  још понеко 
дете али се треће за сада, изгледа, рађа, углавном, у браковима у којима је мајка већ 
имала деце у претходно разведеном браку. 

У  једној  сјајној  анализи,  сасвим  у  духу  Диркемове  социолошке  школе,  Марсел 
Мос  (1982)  указао  је  на  сезонске  варијације  у  ескимском  друштву  и  религији, 
показујући  како  њихова  религија  има  исти  ритам  као  и  њихова  друштвена 
организација.  Док  су  зимска  насеља  у  стању  религијске  егзалтације,  дотле  летња 
насеља  скоро да и немају  религију  јер  се религијски живот тада редукује на домаће 
култове  и  готово  лаицизира  а  све  због  зимског  окупљања  и  летњег  расипања 
ескимског друштва. Такве сезонске варијације, са згушњавањем обичајног календара, 
само  обратно,  у  лето  и  рану  јесен,  уз  извесна  згушњавања  и  у  осталим  годишњим 
добима,  постоји и у гастарбајтерској локалној заједници. Простор нам не дозвољава 
детаљнију  анализу,  па  овде  указујемо  само на њен резултат. Видљива  је тенденција 
спајања  радног  и  обичајног  календара,  обичаја  из  годишњег  и  животног  циклуса, 
усклађивања термина католичког (из земље рада) и православног календара, ритмова 
индустријских,  пољопривредних  и  грађевинских  радова,  различитих  ритмова 
генерација, са свим неопходним преструктурацијама и прилагођавањем доласка у ову, 
рекло би се сезонску заједницу. 

Оно што даје печат неготинском вашару нису више дукати, запреге са арњевима и 
тракторске  приколице  са  шаторским  крилима  него  мноштво  занатлија  из  свих 
крајева Србије (прави сајам и нових и старих заната!), румунски, бугарски и домаћи 
шверцери,  са  најразноврснијом  робом  на  великом,  за  њих  посебно  одређеном 
простору, као и неподношљива бука из „луна паркова“, који су, као и кафанске шатре 
и угоститељске тезге, просторно издвојени. Није случајно да су шабачки и неготински 
вашар  највећи  вашари  у  Србији  јер  се  они  налазе  усред  гастарбајтерских подручја. 
Један  од  разлога  доласка  гастарбајтера  су  баш  вашари  када,  макар  на  тренутак, 
поново  оживљава  локална  заједница  у  свом  пуном,  традиционалном  сјају. 
Гастарбајтерским парама су привучени многи продавци добара и услуга и са великих 
удаљености,  не  само  Србије  него  и  суседних  земаља.  Уз  трговачку  (разменску) 
функцију вашара не само да су се структурално одржале него су и ојачале социјална и 
забавна функција, добијајући нове, урбанизоване и комерцијализоване садржаје. Као 
на  каквом  модерном  сајму,  ти  специјализовани  сектори  и  функције  су  и  просторно 
структуирани и издвојени (М. Марјановић, 1981. и 1985). 

Знатније  се  побољшала  култура  становања,  како  у  земљи  рада  тако  и  у 
гастарбајтерском  селу,  иако  још  има  много  елемената  нерационалности,  не 
функционалности,  кича  и  чисте  репрезентативности.  Велика,  нова  и  што  опре 
мљенија  кућа  и  даље  има  наглашен  значај  статусног  симбола  (Д.  Братић  –  М. 
Малешевић,  1982).  У  земљама  рада  становање  се  побољшало  зато  што  су  то 
изискивали  законски  прописи  (нпр.  у  Аустрији),  али  и  због  тога  што  су  тамо  сада 
брачни  парови,  због  довођења  или  рађања  деце  а  и  зато  што  је  потрошачка 
оријентација све израженија са продужавањем боравка. Пословно успешнији брачни 
парови  су  и  тамо  купили  куће  које  не  заостају  много  за  онима  у  селу.  У 
гастарбајтерском  селу  све  је  карактеристичнија  генерацијска  поларизација  у 
становању:  најстарија  генерација  спава  у  тзв.  кујни  (летњој  кухињи),  средња  у 
старијој  (или  приземним  просторијама  нове)  а  млађа  генерација  и  њихова  деца  у 
новој кући. Могло би се, чак, рећи да нова кућа за старије генерације има пре свега 
функцију  престижа  (многи  су  ме  радо  проводили  кроз  све  собе  да  видим 
опремљеност),  а  стамбене  функције  тек  за  млађе  генерације.  За  нове  куће  је
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карактеристичан  велики  бифе,  са  шанком  и  најрепрезентативнијим  пићима. Многе 
гастарбајтерске  куће  имају  парно  грејање,  што  умногоме  олакшава  раздвојено 
спавање  у  зимским  месецима  због  раних  бракова  доста  распрострањене 
четворогенерацијске  породице  (Н.  Пантелић,  1991).  Отпочело  се  и  са  изградњом 
базена за пливање (Душановац, Мала Каменица). У култури исхране највеће промене 
је  унео  замрзивач,  којим  располаже  свака  гастарбајтерска  кућа.  Променила  се  и 
култура одевања, тако да су се млади из гастарбајтерских села по фризурама, начину 
одевања  и  општем  изгледу  изједначили  са  младима  из  градова  у  земљи  и 
иностранству,  где  се  одећа,  углавном,  и  купује.  Пажљивијом  анализом  могу  се 
открити  модни  трендови  и  неке  разлике,  као,  на  пример,  за  гастарбајтере 
карактеристичне „хавајка“ кошуље. 

До  генерацијске  поларизације  све  више долази и  у  начину организовања  забава. 
Сеоске  игранке  су  одавно  изобичајене,  а  од  пре  неку  годину  и  зимски  „балови“  и 
„сусрети  села“,  као  и  заветине.  Опште  сеоске  забаве  се,  такође,  прилагођавају 
гастарбајтерским  ритмовима,  па  се  сеоска  и  међусеоска  друштвеност  обнавља  на 
игранкама о свадби, крштењу и кад се даје коло за душе покојника, а ни вашари нису 
ништа  изгубили  од  своје  атрактивности.  Постоји  јасна  тенденција  да  се  ова  сеоска 
окупљања  (осим  вашара)  одвијају  не  више  у  сред  села  него  у  дворишту  и  улици 
домаћина који их организује, што  је, такође, у функцији престижа. Млади излазе на 
сеоски корзо, у кафиће и дискотеке, а себи приређују рођендане и "журке“, позивајући 
и  младе  из  суседних  села,  па  и  града.  У  ту  категорију  забава  спада  и  испраћај  у 
војску,  на  коме  од  старијих  присуствују  само  кумови,  најближа  родбина  и  понеки 
добар пословни или породични пријатељ, док огромну већину чине вршњаци регрута 
из  многих  села,  али  и  из  града  (школски  другови).  На  једној  тродневној  свадби  у 
Малој Каменици, у августу 1993. године, група школских другова из Беча дошла је 
на младожењино весеље на само неколико сати. На једном јесењем испраћају у једној 
неготинској  кафани  био  је  цео школски разред из Неготина  (а међу њима многи из 
околних села), уз неколико момака и девојака из родног села и поменуту генерацију 
старијих, просторно издвојене за посебним столовима. Један такав испраћај приређен 
је  и  у  децембру  1994.  године,  у  неготинском  ресторану  „Буково“,  на  коме  је  било 
више  од  200  младих  и  само  четрдесетак  из  поменуте  „старе  гарде“  која  је,  такође, 
седела  у  посебном  делу  просторије.  Позвани  су  они  код  којих  се  ишло  на  забаву 
(журка, рођендан, испраћај, свадба) а они су са собом повели још неколико момака и 
девојака из свог села („своје друштво“). Било их је „од Љубичевца од Градскова“ или, 
готово, од Кладова до Зајечара, укључујући и многе из Неготина. Свечаност је почела 
тек  после  20  часова,  а  све  до  зоре  играло  се  уз  патриотске,  „турбофолк“  и  влашке 
песме и кола. Иначе, на свадбама, крштењима и испраћајима свирају оркестри који 
су  многољудни  (1015  па  и  више  чланова)  и  веома  опремљени  инструментима  и 
уређајима  за  озвучење,  чија  бука  готово  онемогућава  комуникацију  гостију  за 
столовима. Ти оркестри имају своје „специјалисте“ и за српске и за влашке песме, а 
„гостују“,  понекад,  и  најпопуларније  естрадне  звезде.  Имајући  на  уму  и  престижну 
функцију бакшиша није чудно што је музика једна од најскупљих ставки у огромним 
трошковима ових весеља. Летос је једно крштење обављено у селу а друго у граду. У 
овом  другом  случају  младожења  је  био  из  јужног  Баната,  па  је  весеље  обављено  и 
овде и тамо, уз узајамну „размену“ уже родбине, а припремни ритуал, уз једно подуже 
коло, у селу одакле се кренуло у манастир Буково и истоимени ресторан у Неготину. 
Приметно  је,  дакле,  да  структура  званица  знатно  превазилази  оквире  једног  села 
(суседна  села,  град,  други  крајеви  у  земљи,  иностранство,  укључујући  и  понеког
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странца)  и  да  она  изражава  све  ширу  мрежу  односа  гастарбајтерских  генерација  у 
тоталном  миграцијском  простору.  Старија  и  средовечна  генерација  не  одобрава 
приређивање тих забава у граду јер се тиме губи њихов општесеоски карактер. Поред 
музичара  сада  су  професионализовани  и  послуга  (месари,  кувари,  келнери  и 
видеосниматељи. На весељима у крајинском влашком гастарбајтерском селу слуша се 
и  игра  како  влашка  тако  и  српска  музика.  На  питање  КарлаУрлика  Шјерупа  и 
Александре Алунд (SchierupÄlund, 1987) хоће ли још играти могло би се одговорити 
– изгледа да хоће. 

Дакако,  промене  у  начину  живота  су  наступиле  већ  код  средовечне  генерације, 
која је: знатно образованија (понеком још фали који разред осмогодишње школе али 
су  многи  започели,  а  неки  и  завршили  средње  школе),  пословно  предузимљивија, 
готово  сви  возе,  за  наше  прилике,  луксузне  аутомобиле,  мање  је  штедљива, 
квалитетније  се  хране,  облачи  и  станује  и  тамо  и  овде,  више чита,  има  развијенију 
еколошку свест, више прати спортска збивања, па и бави се спортом, чешће одлази у 
кафане,  учесталије  комуницира  са  странцима,  све  чешће  део  годишњег  одмора 
проводи  на  мору,  што  је  за  старију  генерацију  било  незамисливо  и  недостижно. 
Разуме се, те промене су још израженије код младе генерације која је, углавном, као 
што смо видели, у иностранству и рођена. 

Интересантан  је  начин  коришћења  масовних  и  саобраћајних  средстава  у 
комуницирању (размени речи и добара) предвојених гастарбајтерских породица. Већ 
у  првим  годинама  миграције  успостављају  се  учестале  везе,  неколико пута месечно 
или (скоро) сваке недеље, писмом преко поште и, још чешће, посредством родбине и 
земљака преко којих се шаљу и усмене поруке, новац, пакети (и тамо и овамо). Затим 
се, као иновација, јављају магнетофонске касете које омогућавају слање дужих порука 
и олакшавају комуникацију са децом и старијима, а увелико се преснимавају и касете 
са свадбеном музиком. Још атрактивнији су постали видеоснимци са разних весеља, 
који се гледају  још у гастарбајтерским аутобусима који обавезно имају видеоуређај. 
Неки гастарбајтери имају властите камере, али свадбе, крштења, испраћаје (не још и 
коло за покојника које снимају сами мештани) снима специјализовани „фолк студио“ 
из Неготина, често и са две камере, а те касете могу бити драгоцен етнолошки мате 
ријал  за  анализу  обичаја  из  животног  циклуса,  па  и  културе  светковина  у  целини. 
Телефон је омогућио готово свакодневну, и то тренутну а не одложену комуникацију, 
а овај се веома много користи и у унутарсеоској, и међусеоској комуникацији, као и у 
комуникацији  са  градом,  која  је  тако  постала  знатно  бржа  али  је  и  смањила 
учесталост узајамног посећивања. Увођењем сателитске телевизије гледају се страни 
(углавном немачки) програми овде и домаћи тамо. И даље се слушају радиоемисије 
(особито  поздрави  и  жеље  на  локалним  станицама  и  емисија  „Вечерас  заједно“  на 
Радио  Београду,  као  и  ЗАМ  на  трећем  ТВ  програму)  а  изненађујуће  велики  број 
гастарбајтера чита југословенску штампу, делом у тамошњим завичајним клубовима. 
Одавде се у пакетима носи или шаље: месо, сир, јаја, поврће, вино, ракија, цигарете 
(стално наглашавају много бољи укус домаћих производа, а то омогућава и уштеде у 
исхрани) а одатле (или успут, из Мађарске) сухомеснати производи, јужно воће, рано 
поврће, кафа, козметички и хемијски препарати, разне алатке, одећа, многи предмети 
покућства,  а  за  светковине и  веће количине пива у лименкама  и сокова  (кокакола, 
фанта)  у  пластичним  боцама.  Пре  економских  санкција  се  знатно  чешће  долазило 
сопственим  колима  и  авионом  до  Београда,  а  последњих  година  гастарбајтерским 
аутобусима,  који  саобраћају  једном  недељно  (суботом  ујутро  долазе  а  увече  се 
враћају) и који путнике сакупљају по селима, међу којима је све више пензионера који



Милош Марјановић 256 

су  принуђени  да  тамо  одлазе  по  пензију  (најчешће  тромесечно).  Гастарбајтери  из 
Аустрије,  по  правилу,  долазе  кући  два  пута  годишње,  из  удаљенијих  земаља  по 
једном,  а  по  потреби  и  чешће. И  ова  анализа  учесталости  и  начина  комуницирања 
гастарбајтера  са  својом  предвојеном  породицом  и  селом  као  локалном  заједницом 
указује на неопходност примене динамичког и мрежног приступа као и на потребу да 
се њихово понашање сагледа у тоталном миграцијском простору. 

Одлазак  родитеља  на  рад  у  иностранство  није  се,  у  очекиваној  мери,  негативно 
одразио на успех деце која су остала да се школују у земљи, тако да се није потврдило 
распрострањено  мишљење  о  погоршању  школског  успеха  деце  у  овим  предвојеним 
породицама.  То  се  односи  и  на  васпитну  функцију  породице,  особито  сеоске,  и  то 
како  у  њеној  инструменталној  тако  и  у  експресивној  компоненти,  јер  проширени 
састав  породице  и  шири  круг  сродника  (дакле,  мрежа  односа)  има  важну  улогу  у 
превенцији  и  санацији  неповољних  ефеката  одласка  родитеља  (А. Милић,  1973; Ц. 
Митов,  1978; М. Фотић,  1981). Према неким француским истраживачима, школски 
неуспех,  селективност и социјална дискриминација у избору занимања деце страних 
радника у земљама рада, детерминисани су економским, социјалним и етничким или 
културним  пореклом  деце,  а  трајна миграциона  ситуација  (стална привременост)  не 
омогућава деци да се психички стабилизују (A. Jazouli, 1984 б). 

Како  нас  извештава  Д.  Дрљача  (1991:  55,  напомена  16),  по  речима  једног  ка 
зивача из крајинског влашког гастарбајтерског села Михајловац, „наше дете са села 
није  у  Шведској  лако  сачувати  од  лошег  утицаја  околине,  дроге  и  криминала“. 
Међутим, ако се може веровати наднасловима, насловима и поднасловима новинских 
чланака, ова појава је већ добила застрашујуће размере: „Неготин проглашен центром 
наркоманије у Југославији – Сваки пети омладинац у Неготину узима хероин а у селу 
Прахову чак сваки други. Наркомани углавном деца богатих родитеља запослених у 
иностранству“ („Вечерње новости“, 15. VIII 1994). Као што се види, деца пореклом из 
наших  гастарбајтерских  села  више  не  заостају  ни  у  овом  погледу  за  својим 
вршњацима, не само у нашим него и у највећим европским градовима. Слично као и 
кад  је  реч  о  школовању,  на  истом  нивоу  социоекономског  статуса,  стопе 
делинквенције  младих  из  породица  миграната  нису  веће  него  су  исте  у  односу  на 
младе  из  земаља  боравка.  По  културолошком  моделу  објашњења,  два  умногоме 
различита,  ако  не  и  супротстављена  универзума  (породична  средина  порекла  и 
школска и шира друштвена средина боравка) генерирају идентитетну располућеност и 
унутрашње  психичке  конфликте  у  личностима  младих,  који  се,  поред  осталог, 
испољавају  као  школски  неуспех,  девијација  и  насиље,  а  који  се  појачавају 
стигматизацијом  коју  врше  апарати  контроле  и  репресије  (A.  Jazouli,  1984  б).  Ма 
колико  биле  велике  разлике  међу  земљама  порекла  као  и  земљама  боравка,  нека 
компаративна истраживања показују запањујуће сличности услова живота, животних 
ситуација,  проблема и путева младих пореклом из мигрантских породица у погледу 
школовања, делинквенције, политичке и судске репресије или успона нетолеранције и 
ксенофобије  (A.  Bastenier  –  F.  Dasseto,  1982;  A.  Jazouli,  1984  б).  Овоме  можемо 
додати  да  се  свуда  у  земљама  порекла,  дакле,  као  културна  универзалија,  јавља 
велика  гастарбајтерска  кућа,  и  то,  како  је  добро  примећено,  као  статусни  симбол  у 
манифестној  и  као  несвесна  тежња  предвојене  породице  да  се  одржи  као  целина  у 
латентној функцији (И. Баучић, 1971; Д. Братић – М. Малешевић, 1982). 

Међутим,  исто  тако  треба  узети  у  обзир  и  битне  разлике  и  особености  у  ми 
грационим  процесима.  Како  примећује  G.  Campani  (1990),  код  италијанских 
миграната  у  Француској  не  може  се  говорити  о  јединственом  моделу,  већ  о
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различитим  видовима  интеграције  у  нову  средину,  што  зависи  од  тога  у  коју  су  се 
регију  доселили,  као  и  од  тога  из  које  су  италијанске  регије  дошли.  То,  посебно, 
зависи од породичне, сеоске и регионалне мреже односа или, како наглашава Charles 
Tillu  (1986)  не  мигрирају  појединци  него  њихове  мреже.  Појам  друштвена  мрежа 
(social  network),  као  изузетно  подесан  за  истраживање  неформалних  односа  (М. 
Марјановић  –  С. Марков,  1992)  показује  се  као  веома  плодоносан  и  у  проучавању 
спољних радних миграција. То  се види већ при запошљавању наших радника  јер  је 
већина нашла посао преко рођака, пријатеља и познаника. Стога се, често, мештани 
из  истог  села  или  краја  запошљавају  у  истом  граду,  па  чак и  у  истој фабрици или, 
како  они  кажу,  један другог повлаче и довлаче. Тако се формирају читаве колоније, 
као  на  пример,  гребеначка  колонија  у  Салцбургу  (Ж.  Танић,  1974).  Штавише, 
гастарбајтерско  село  ни  у  европској  дијаспори  није  престало  да  комуницира  и 
функционише. И кад се налазе у различитим европским земљама, рођаци и земљаци 
комуницирају  телефоном  и  узајамно  се  посећују  о  дечјем  рођендану,  крсној  слави, 
заветини  или  ком  другом  верском  па,  чак,  и  државном  празнику.  У  крајинским 
влашким  гастарбајтерским  селима  заветина  се  готово  изобичајила  (јер  нема  сеоске 
игранке  и  гостију  из  других  села),  али  се  зато  сада  већ  уобичајила  у  европској 
дијаспори. На бечком пристаништу (крај Пратера), у 25. „бициру“ и другде, у топлим 
месецима,  суботом  и  недељом,  одржавају  се  игранке  а  у  завичајним  клубовима 
забаве,  најчешће  петком  и  суботом  увече.  Видеокасете  са  крајинских  и  кључких 
весеља  за  кратко  време доспевају  до мештана  у  разним  европским  земљама,  где  се 
гледају па и преснимавају. Све то сведочи о томе да се гастарбајтерско село не налази 
само  овде  него  и  тамо,  истина  расуто широм  Европе  али,  на  неки  начин,  и наново 
окупљено, захваљујући мрежи сродничких, сеоских и завичајних односа и модерним 
комуникацијама. 

Зато  су  у  праву  они  истраживачи  који  истичу  да  миграционом  простору  треба 
прићи  као  тоталном  простору,  у  који  су  укључене  и  емиграциона  и  имиграциона 
средина,  а  који  чини  референтни  оквир  миграната  као  актера.  За  земљу  боравка 
постоји  инструментална  везаност  и  ту  се  одвијају  процеси  асимилације  у  језичкој 
сфери,  на  послу  и  у  школи,  док  на  сентименталном  плану  и  даље  постоји 
сегментација која се испољава као везаност за породицу, сеоску и етничку заједницу 
земље порекла. Осамдесетих година, у неколико страних истраживања наших радних 
миграната  у  европским  земљама  је  показано  како  су  они  развили  двоструку 
стратегију  као  своју  трајну  животну  оријентацију.  Они,  истовремено,  живе  у  два 
друштва и две културе, настојећи да остваре и повратак у своју земљу али и да се што 
боље  интегришу  у  земљи  рада.  Они  одржавају  старе,  али  стално  стварају  и  нове 
мреже односа. У Југославији су изградили и добро опремили велике куће и привредне 
зграде,  улагали  у  механизацију  аграра,  и  даље шаљу новац, штедели  су  у  домаћим 
банкама,  бар  једном  годишње посећују  своја  села,  и даље се окупљају у завичајним 
друштвима  и  клубовима.  У  земљама  рада  важе  као  добри  радници,  који  зарађују 
више  него  други  странци,  штеде  у  тамошњим  банкама,  побољшавају  услове 
становања и теже удобнијем животу, настоје да науче језик, да се друже са тамошњим 
светом, да не делују ни у чему упадљиво, па их већ сматрају и добро интегрисаним. 
Али  и  поред  свега  тога,  више  од  90%  их  је  изјавило  да  не  желе  немачко  држа 
вљанство (М. Мороквашић, 1991). 

Родитељи покушавају да и децу укључе у ту двоструку стратегију и, чини се, према 
неким  истраживањима,  а  и  нашим  увидима,  да  у  томе,  углавном,  успевају,  бар  за 
сада.  Ниједна  друга  групација  странаца  није  толико  остављала  децу  у  својој
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домовини,  као  неку  врсту  гаранције  повратка  –  више  од  40%,  према  неколико 
истраживања из осамдесетих година. Ако се деца школују у Југославији, она редовно 
за  време  школских  распуста  посећују  родитеље  у  иностранству,  а  многи  радници 
долазе кућама и по 23 па и више пута годишње. Друга или, како се све чешће назива, 
нова генерација има посредничку улогу између миграната прве генерације и средине 
земље  рада.  Они  боље  познају  језик,  коректиније  говоре,  пишу,  преводе. 
Двојезичност  па,  као  код  Влаха,  и  тројезичност,  као  изразита  особина  прве 
генерације,  све  се  више  губи  у  другој  генерацији,  јер  нема  одговарајућу 
институционалну  па  ни  породичну  подршку.  Деца  све  теже  могу  спонтано  да 
одговарају  на  матерњем  језику,  који  је  препун  семантичких,  синтактичких  и 
идиоматских интерференција  које  се  увелико  запажају  већ и  у  говору  родитеља (М. 
Мороквашић,  1988.  и  1991).  Није  редак  случај  да  и  у  самом  крајинском 
гастарбајтерском селу деца која тамо живе са родитељима међусобно разговарају на 
немачком језику. 

Запажено је да се деци наших миграната која су рођена у иностранству дају страна 
лична  имена,  што  се,  често,  интерпретира  као забрињавајућа  појава  акултурације, 
декултурације,  денационализације  друге  генерације  и  губитка  њеног  идентитета. 
Међутим,  резултати  једне  мање  лингвистичке  анкете  из  1986.  у  Немачкој  и 
Швајцарској  показују  да  се  у  њиховим  личним  именима  још  увек  знатно  чува 
антропономијски фонд земље порекла, и то код оба пола (90% девојчица и чак 98,6% 
дечака). Истовремено је запажена и тенденција да се деци одабира такво име које га 
ни  у  једној средини неће експонирати као странца, што  је израженије код девојчица 
(55%)  него  код  дечака  (29%). У  редовној  школи  деца  земље  пријема  дају  надимке 
својим  страним  вршњацима  према  свом  моделу  и  на  тај  начин  их  примају  у  своју 
средину,  а  тај  модел  опонашају  и  наша  деца  у  допунској  настави,  тежећи 
изједначавању (М. Бујас, 1987). Ту тежњу ка давању имена која су неупадљива, лако 
изговорива,  интернационална  и  која  „пролазе“  свуда,  неки  аутори  тумаче  као жељу 
родитеља  да  олакшају  поменуту  посредничку  улогу  деце  и  као  процес 
транснационализације личности (М. Мороквашић, 1991). 

У  савременим  теоријама  етницитета  и  миграција  постоји  критички  однос  према 
класичним  теоријама  асимилације  и  инсистира  се  на  мултикултуралности  и 
мултиетничности  као  основи  друштвене  интеграције  и  формирања  једног  новог 
идентитета миграната као друштвених актера (Д. Давидовић – Д. Кузмановић, 1986; 
C.U. Schierup – A. Älund, 1987; Г. Љубоја, 1988; М. Марјановић, 1988; М. Павловић, 
1990; G. Campani, 1990; М. Мороквашић, 1991; М. ЛукићКрстановић, 1992). 

Можемо  закључити  да  се  у  гастарбајтерском  селу  развила  једна  особена  врста 
полутана и мешовитих домаћинстава са јаком акултурационом компонентом. Дошло 
је  до  мноштва  промена  у  начину  рада  и  живота,  у  култури  свакодневнице  и 
светковина,  вредносним  оријентацијама,  од  којих  посебно  истичемо  на  обе  стране 
појачану  потрошачку  оријентацију  са  продужавањем  боравка  и  нове  форме  игара 
престижа, а уз то, у крајинским влашким гастарбајтерским селима, и преиспитивање 
система  једног  детета  и  малолетног  брака.  Појавиле  су  се  знатне  генерацијске 
разлике  али  и  континуитети.  Створена  је  једна  изразито  сезонска  заједница, 
прилагођена гастарбајтерским ритмовима и широј мрежи друштвених односа, која се 
распростире не само на непосредну околину гастарбајтерског села него и на читаву 
његову  европску  дијаспору. Двострука и  трајна привременост постала  је  структурна 
карактеристика  друштвених  мрежа  у  тоталном  мигрантском  простору  и  нова 
стратегија  једног  алтернативног  начина  живота.  Зато  су  ови  мигранти  важни
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потенцијални  актери  модернизације  села  и  глобалне  друштвене  реинтеграције  на 
плуралистичкој културној основи. Колико ће се и како остваривати ти потенцијали у 
гастарбајтерском  селу,  југословенском  друштву  и  западноевропским  друштвима  и 
какве ће промене наступити у њиховим стратегијама, отворено је питање будућности. 
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Miloš MARJANOVIĆ 

„GASTARBEITER“ VILLAGE 

The author, who comes from a „Gastarbeiter“ family, insists on the fact that the „Gastarbeiter“ village is not an 
emigrant village but a modernized one, with an expressive acculturational component. In a great number of changes in 
the way of work and life, in the culture of both the ordinary days and the festivities, in the orientation of values, it is 
especially emphasized that there is a change in relation to the system of one child and underage marriage in Kraina – 
Vlach „Gastarbeiter“ village, the differences and also the continuities amongst generations, the new forms of prestige 
games,  the  increased  orientation  towards  consumption  on both  sides,  the  seasonal character  of  the  village  local 
community,  the adapted „Gastarbeiter“  rhythms, and  the expansion of  its  ring of  social  relations, not only with the 
community but also with the European diaspora. 

Lots of mutually connected changes in the „Gastarbeiter“ village but also in the countries where they work, can be 
understood only if it  is realized that it is not only the isolated individuals who migrate but also their social rings and 
that the double and longlasting temporariness is the structural characteristic of the total migrant area (the country of 
origin – the country of acceptance) and the new strategy of an alternative lifestyle. Multiculturalism and multiethnism 
make  new  basis  for  their  social  integration  and  identity.  Therefore,  those  migrants  are  important  potential  active 
participants  in  the village modernization and the global social reintegration on the basis of pluralistic culture. How, 
and to which extent these potentials are going to be realized is an open question of the future.


