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СЕЛО И ГРАД – КОМПЛЕМЕНТАРНИ 
ДРУШТВЕНОКУЛТУРНИ ОБРАСЦИ 

У овом раду полази се од става да су класични конфликтни и органицистички приступи 
разматрању  односа  села  и  града  као  друштвенокултурних  творевина  превазиђени  у 
савременим  социолошким,  антрополошким,  етнолошким,  културалистичким  и  сродним 
истраживањима,  те  да  долази  до  „деконструкције“  преовлађујуће  теоријскометодолошке 
парадигме,  упоредо  са  „декомпозицијом“  њеног  предмета  бављења.  Овде  се  пледира  за 
феноменологију  делујућих  друштвенокултурних  образаца  у  времену  и  простору  у  којем 
живимо. Образлаже се основна претпоставка, са антрополошким утемељењем, да су село и 
град  два  комплементарна  природнодруштвенокултурна  облика  људске  егзистенције  у 
којима  се  временом  кристалишу,  растварају  и  рестаурирају,  условима живота  примерени, 
есенцијални  облици  (обрасци)  индивидуалног  и  групног  осећања,  веровања,  мишљења, 
понашања и деловања. 

Кључне  речи:  село,  град,  културни  обрасци,  сељачка  друштва,  феноменологија 
деловања, одрживи развој. 

Село и град су два различита историјски формирана друштвенопросторна облика 
људске егзистенције која су у културном погледу међусобно комплементарни. Села су 
најстарија  и  најелементарнија,  а  градови  најразвијенија  и  најсложенија  људска 
насеља. И  један и други друштвени облик повезивања и организовања појединаца и 
група  у  простору  има  своју  посебну  структуру  и  динамику,  али  оне  нису  независне 
једна од друге и од структуре и промена целине глобалног друштва коме припадају. 
Комплементарност примарних друштвених функција села и града у оквирима сваког 
глобалног  система  односа  увек  је  посредована  конкретним  структурним  и 
историјским  условима  друштвене  егзистенције,  али  је  карактеристична  за  сва 
досадашња цивилизована друштва. 

У  равни  друштвене  морфологије  изгледа  да  се  глобални  историјски  процеси 
крећу  од  времена  у  којима  су постојала  само  села  ка  времену  када  ће  села потпуно 
нестати  и  када  ће  постојати  само  градови.  Као  што  је  постојало  (примитивно) 
друштво  без  градова  тако  је  могућно,  не  само  замислити,  и  (модерно)  друштво без 
села.  Такав  утисак  се  намеће  поготову  кад  се  имају  на  уму  само  спољне 
(морфолошке)  структуре  у  којима  су  села  и  градови  егзистирали  кроз  историју  ове 
наше цивилизације. 

Ако  се  на  исти  проблем  посматра  кроз  призму  културне  феноменологије  онда 
нестајање  досадашњег  облика  села  не  мора  да  изгледа  као  пропаст  културних 
образаца које је село током историје створило. Као што је могућно феноменолошком 
редукцијом  изнаћи  скривено  културно  језгро  потенцијалног  урбанитета  у 
традиционалним  руралним  структурама  друштва  које  своју  сродничку  организацију
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допуњује територијалном, тако се може показати да је основа кристализације многих 
(пост)модерних  образаца  културе  по  својој  есенцији  рурална.  То  је  због  тога  што 
сеоски и градски обрасци културе имају исту антрополошку подлогу, а међусобно се 
разликују  само  као  функционално  комплементарни  културни  одговори  на 
егзистенцијалне изазове појединаца и  група  који  станују  у  истим насељима, у њима 
раде и међусобно комуницирају. 

Досадашњи  теоријскоконцептуални  приступи  и  методолошкооперативни 
истраживачки  поступци  у  социолошким,  етнолошким,  антрополошким  и  сродним 
истраживањима  односа  села  и  града  пренаглашавају  морфолошкоструктурни,  а 
занемарују  културнодинамички  аспект  тог  односа.  То  је  уочљиво на  свим нивоима 
апстракције  –  од  почетне  теоријске  визије,  преко  основних  теоријских  појмова 
(категорија)  до  преовлађујућих  методолошких  приступа  и  истраживачких 
(квантитативноквалитативних) поступака и техника у неколико сродних дисциплина 
које  се  баве  односима  села  и  града.  У  свакој  од  тих  дисциплина  неопходно  је 
преиспитати  усвојене  почетне  визије,  редефинисати  основне  теоријске  категорије, 
поново  проверити  старе  и  изналазити  нове  методолошке  поступке,  што  би,  све 
заједно, омогућило да се у новом светлу сагледа стари проблем односа села и града у 
условима савремених друштава. Декомпозиција традиционалних руралних структура, 
њихова модерна „деконструкција“ и „реструктурализација“ у склопу урбаних облика 
друштвености  представља  ону  појаву  коју  на  разне  начине  уочавају  сви  савремени 
истраживачи и  села и  града,  без  обзира на  теоријску и методолошку оријентацију  с 
којом приступају овим фундаменталним друштвеним процесима и односима. 

Свака  научна  дисциплина  која  се  са  тим  феноменом  суочава  на  свом  пољу 
истраживања реинтерпретацијом својих теоријских категорија и визија, допуњавањем 
оперативних модела и усаглашавањем методолошких приступа и поступака сама себе 
оспособљава  за  његово  потпуније  и  истинитије  објашњење  и  разумевање.  Овде  се 
таквом разматрању подвргавају категорије, визије, приступи и поступци уобичајени у 
социологији  села,  али  се  уочава  да  су  проблеми  слични  и  у  свим  другим  сродним 
друштвеним дисциплинама. 

Ако  је  за  општу  социологију,  онако  како  је  ја  схватам,  појам  „друштво“ 
најопштији  појам  (категорија)  у  онтолошком  смислу,  „начин  друштвеног  живота“ 
главна  синтетичкогносеолошка  категорија,  а  „друштвено  деловање  (акција)  и 
понашање“  полазна  аналитичкометодолошка  категорија,  онда  се  и  у  социологији 
села успоставља низ аналогних категорија које не само да одговарају њеном засебном 
предмету истраживања него и омогућују непосредно укључивање посебних сазнања о 
селу у сазнавање целине друштва којем тежи свака систематска социологија. 

Сходно  томе  у  социологији  села  главна  онтолошка  категорија  био  би  појам 
„сељачког  друштва“,  главна  гносеолошкосинтетичка  категорија  „сељачки  начин 
друштвеног  живота“,  а  полазна  аналитичка  категорија  „сељачко  деловање, 
понашање,  мишљење  и  веровање“  (сељачки  радови,  становање  и  комуницирање). 
Анализом  основних  функција  које  обезбеђују  и  детерминишу  репродукцију  сваког 
сељачког  друштва  конкретније  се  утврђују  главни  културни  садржаји  и  основни 
друштвени облици неког одређеног „начина сељачког друштвеног живота“. 

Социологија села, као истраживачка дисциплина, позвана је пре свега да проучава 
овај сложени комплекс детерминанти сељачког начина живота и сељачког друштва 
као  таквог.  Те  детерминанте  могу  да  се  посматрају  као  унутарње  или  као  спољне. 
Пошто  те  две  врсте  утицаја  нису  строго  одвојене  и  обично  се  симултано  или
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наизменично  јављају,  оне  се  тако  морају  и  третирати  у  сваком  социолошком 
истраживању, али се из аналитичкосазнајних разлога морају појмовно разликовати. 

Аутохтоне  (унутарње)  детерминанте  сељачког  начина  друштвеног  живота  јесу 
сељачки радови и привређивање, сељачко становање и комуницирање у сродничким 
групама, у суседским скупинама и организованом локалном сеоском колективу, скуп 
наслеђених  и  усвојених  културних  образаца  колективног  мишљења  и  веровања 
сељака. 

Спољне детерминанте сељачких друштава јесу особито важни, скоро непосредни 
утицаји  природних  услова  на  сељачке  радове,  привређивање,  становање, 
комуникације  и  локално организовање,  па и на мишљење и веровање сељака, као и 
наглашено  хетерономни  утицаји  глобалног  и  „градског“  (урбаног)  друштва на  село. 
Отуда  је  за  систематску  социологију  села,  којој  се  овим  разматрањима  постављају 
основне контуре, важно проучавање утицаја природе на поједине сегменте сељачког 
начина  живота,  као  и  утицај  глобалних  друштвеноисторијских  збивања  (ратова, 
револуција,  политичких  покрета)  или  глобалних  друштвених  процеса 
(индустријализације и урбанизације) на село и сељаштво. 

Кад се установи низ најопштијих појмова у некој дисциплини, одмах се поставља 
питање оптималног начина њиховог ближег теоријског одређења и дефинисања. 

Пре  свега  потребно  је  елиминисање  логичке  грешке  „circulus  vitiosus“,  односно 
дефинисања  у  кругу  већег  броја  појмова  где  се  у  облику  разних  синтагми  користи 
атрибут  „сељачко“  или  „сеоско“  (уз  термине  друштво,  начин  живота,  радови, 
становање, насеље, породица, домаћинство, локална заједница, култура и др.). Такве 
су  одредбе  „села“ преко  „сељачког“ или  „сеоског“,  и  обратно. Тај  ризик  се  смањује 
онда  кад  се  читав  склоп појава  (процеса и  творевина)  сељачког друштва  дефинише 
као  целина,  комплементарном  применом  аналитичких  и  синтетичких  поступака  и 
метода дефинисања. Тада се подједнако указује на оно што је за село особено и што 
га  разликује  од  осталих  делова  глобалног  друштва,  али  и  на  оно што  је  заједничко 
селу и другим сродним друштвеним творевинама. 

Друга  околност  коју  треба  имати  на  уму  јесте  чињеница  да  је  свака  ваљана 
дефиниција  у  извесној  мери  повезана  са  полазном  теоријском визијом и  одабраним 
методолошким приступом  аутора  дефиниције, што  се мора процењивати, уважавати 
али  не  и  узимати  здраво  за  готово.  Основни  сазнајни  критеријуми  процењивања 
морали  би  да  буду  логичка  доследност,  јасноћа  и  ред  који  дефиниције  уносе  у 
значења  употребљених  термина  и  њихова  хеуристичка  плодност  у  социолошким 
истраживањима села и сељачких друштава. 

Теоријске  визије  које  су  се  до  сада  уобличиле  у  социолошком  проучавању  села 
могу се условно означити или као органске или као конфликтне. 

Органске  визије  села  и  сељачких  друштава  преовлађују  у  социологији  села  и 
појављују  се  у  класичном  интегралистичком  виду  где  се  и  глобално  друштво  и 
сељачко  друштво  у  склопу  глобалног  посматрају  као  више  или  мање  уравнотежене 
творевине  са  вертикално  уређеним  односима  између  целине  (глобалног  система)  и 
дела  (сеоског  подсистема),  са  комплементарним  функцијама  делова  глобалног 
друштва  (селоград,  пољопривредаиндустрија),  са  међусобно  усклађеним  односима 
свих  виталних  функција  сељачких  друштава  (сељачке  економије,  породичне  и 
локалне организације и културне идентификације). 

Конфликтне  визије  села  појављују  се  у  два  облика. Први и  старији  је  теоријски 
модел  спољних  сукоба  (сточари –  ратари,  пољопривреда  – индустрија,  град –  село) 
где се узроци сукоба налазе у спољњем, другом свету, док се унутарњи односи виде
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као  хармонични  и  бесконфликтни.  Односи  између  сточара  и  ратара,  између 
пољопривреде  и  индустрије  и  између  села  и  града  не  посматрају  се  као 
комплементарни  (као  код  интегралиста)  већ  као  конкурентски.  Присталице  друге 
варијанте  конфликтних  теорија  (марксисти)  односе  у  селу  и  сељачким  друштвима 
посматрају  у  склопу  глобалних  антагонистичких  супротности  у  друштвеној  подели 
рада  (између  носилаца  физичког  и  умног  рада,  пољопривреде  спрам  трговине  и 
индустрије, између произвођачке класе и класе власника, између села и града, државе 
и  сељаштва),  али  и  у  локалној  констелацији  прилика  у  заосталим  селима  и  бедних 
услова живота  сеоске  сиротиње,  наспрам привилегованих  земљовласника и  сеоских 
богаташа.  Конфликти  се  заоштравају  до  непомирљивости,  а  њихово  релативно 
разрешавање се везује за неки вид глобалног револуционарног преврата. 

Актуелне  тенденције  у  социолошким  и  сродним  проучавањима  села  и 
традиционалних  друштвених  структура  уопште  све  више  стреме  ка  отклањању 
оштрих  граница  и  међусобног  супротстављања  интегралистичког  органицизма  и 
класичних  конфликтних  теорија.  То  се  постиже  и  тако  што  се  релативизује  значај 
општих  теоријских  визија,  а  потенцира  емпиријски  увид  у  конкретне  структурно 
историјске склопове у оквиру којих се наизменично или симултано, комплементарно 
или  компетицијски,  манифестно  или  латентно  испољавају  разноразни  друштвено 
културни  обрасци,  типично  сеоски  или  типично  градски  –  чија  телеологија  и 
практично  функционално  дејство  може  да  буде  како  интегративно  тако  и 
дезинтегративно. 

1. Комплементарни приступи и методе у социологији села 

Да су село и град два међусобно комплементарна друштвенокултурна просторна 
облика  (обрасца)  људске  егзистенције  најнепосредније  се  види  из  методолошке 
комплементарности главних приступа у социолошким и сродним истраживањима. Са 
друге  стране,  преферирање  комплементарних  методолошких  приступа,  поступака  и 
техника онтолошки је утемељено на функционалној комплементарности села и града 
као  друштвенокултурних  облика.  Управо  такав  однос  типичан  је  за  два 
најзначајнија,  више  комплементарна  него  међусобно  супротстављена  истраживачка 
приступа  –  типолошки  и  аналитички  –  који  су  и  у  општој  социологији  важни 
поступци,  али  су  се  посебно  потврдили  у  социологији  села и  другим дисциплинама 
које проучавају односе села и града. 

Типологије  су  сложене  класификације,  а  типови  су  резултат  типолошког 
поступка.  У  социологији  је  познат  Веберов  метод  „идеалних  типова“  као 
методолошко  средство  којим  се  друштвене  појаве  могу  не  само  објаснити  него  и 
разумети.  Типови  су  мисаоне  конструкције,  појмови  који  у  себе  укључују  битна 
својства  врсте  појава  на  коју  се  односе,  не  поклапају  се  ни  са  једном  конкретном 
друштвеном  појавом,  али  се  те  појаве  најбоље  могу  објаснити  и  приликом 
објашњавања  и  разумети  тако што  истраживач  указује  на  правац,  степен  и  разлоге 
одступања конкретне појаве од идеалног типа. Све типологије у социологији могу се 
разликовати по три релевантна критеријума. 

1.  По  обиму,  типологије  могу  бити  мале  (микросоциолошки  типови  друштвених 
веза  и  односа  међу  појединцима  и  малим  групама)  и  велике  (макросоциолошки 
типови глобалних друштава). 

2.  По  броју  типова,  типологије  могу  бити  биполарне  дихотомије  или  сложене 
(комплексне) вишестепене класификације.
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3.  С  обзиром  на  временску  димензију  разликују  се  континуалне  (историјске)  и 
дисконтинуалне  (структуралне)  типологије.  Структуралнодисконтинуалне 
типологије су погодне за „попречне“ пресеке друштвене структуре, у извесној мери су 
формалистичке  и  статичне.  Историјскоконтинуалне  типологије  омогућују 
описивање  и  објашњење  друштвених  процеса,  њихово  праћење  у  времену  и  генезу 
појединих  друштвених  структура,  па  су погодно  средство динамичке  анализе  сваког 
друштва,  па  и  сељачког.  Познате  су  типологије  сеоских  насеља,  сеоских  региона, 
типологије  понашања,  социјалног  карактера,  културе  или  начина  привређивања  у 
селу  и  граду,  као  и  у  друштву  уопште.  Разни  типови који настају  типологизовањем 
појава међусобно се разликују по томе да ли су идеални или емпиријски, општи или 
специфични, глобални или локални, временски одређени или временски неодређени. 

По  себи  се  разуме да се у социолошким истраживањима морају комплементарно 
користити  сви  наведени  типолошки  поступци,  иако  природа  проблема  и  теоријско 
методолошка  оријентација  увек  определе  истраживача  да  више  користи  једне  него 
друге  типологије.  Понекад  се  потежу  стара  питања  да  ли  су типови онтолошка или 
гносеолошкометодолошка  категорија,  да  ли  су  средство  за  опис и  систематизовање 
искуствених  података  или  могу  да  послуже  и  као  теоријски  модел  њиховог 
објашњења. Такве расправе се воде још од Веберовог указивања на стварну природу и 
функцију  његових  идеалних  типова.  Оне  се  своде  на  став  да  типови  у  социологији 
морају  имати  онтолошку  и  искуствену  подлогу  иако  су  превасходно  методолошка 
средства за систематски опис друштвених појава. Уз то типологије су увек и логички 
оквир  за  теоријско  објашњење  –  макар  оно  било  само  назначено  у  хипотетичком 
облику.  У  том  смислу  може  се  рећи  да  свака  типологија  посредством  типова  које 
садржи  усмерава  пажњу  истраживача  у  одређеном  правцу,  сугерише  избор 
релевантних  хипотеза,  омогућује  систематски  опис  и  ствара  искуствену  подлогу  за 
поуздана објашњења проучаваних појава. 

Једно  од  питања  које  се  намеће  приликом  увида  у  разне  типологије  које  се  у 
социологији  јављају  јесте  и  оно  о  односу  најраширенијих  типова  и  теоријског 
контекста  у  коме  су  они  настали.  Такво  је,  на  пример,  питање  да  ли  Тенисова 
дихотомија  заједница  (Gemeinschaft)  –  друштво  (Gesellschaft)  има  универзални 
значај  или  је  затворена  у  оквире  Тенисовог  формализма?  Да  ли  Диркемово 
разликовање механичке и органске солидарности има одговарајућу вредност и изван 
његове  теорије  колективне  свести?  Да  ли  Веберов  метод  идеалних  типова 
превазилази  границе  његове  теорије  рационализације  и  разумевајуће  социологије? 
Остају  ли  све  континуиране  типологије  увек  у  оквирима  класичног  еволуционизма 
или  се  могу  укључити  у  неоеволуционизам  и  ускладити  са  другим  модерним 
теоријама друштвеног развоја? 

Досадашње  искуство  показује  да  је  Тенисова  типологија  заједница  –  друштво 
најуниверзалнији категоријални оквир за све друге сличне типологије које се касније 
(после  1887)  појављују. Искристализовала  се  дихотомија традиционално  – модерно 
друштво  која  је  идеалнотипски  моделирана  као  и  Тенисова  (заједница  –  друштво), 
Диркемова  (органска  –  механичка  солидарност),  Веберова  (традиционално  – 
рационално  деловање),  Марксова  (натурална  –  робна  производња),  Редфилдова 
(народна – урбана култура).
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У  социологији  села  дихотомију  традиционално  –  модерно  најпрецизније 
операционализују  амерички  истраживачи  Ларсон  и  Роџерс 1 .  Још  експлицитније  се 
ослања на Тенисову дихотомију заједница – друштво Чарлс Лумис (Charles Loomis), 
који у своју типологију укључује елементе које садрже и типологије Парсонса, Вебера, 
Сорокина  и  других,  и  разликује  индустријско  („Gesellschaft“)  и  сељачко 
(„Gemeinschaft“) друштво. 2 

Ове дихотомије се динамички отварају и преводе у континуиране типологије онда 
када се између традиционалног и модерног умеће трећи прелазни (или мешовити) тип 
друштва који Парсонс назива „интермедијалним“. 3 

Тако  су  постављени  темељи  за  неоеволуционистичке  теорије  модернизације  у 
социологији. За социологију села подједнако су значајна истраживања и у социјалној 
антропологији  која  су,  чак  и  онда  кад  представљају  монографске  студије  малих 
примитивних  заједница,  обично  дата  у  упоредном  оквиру  –  структурно  или 
историјски.  Кад  је  упоредни  оквир  структурни,  реч  је  о  мешовитим,  а  кад  је  он 
историјски,  онда  се  говори  о  прелазним  (или  транзиционим)  друштвима.  Већина 
аутора у сваки од ова три основна типа обично уводи још по два или више подтипова, 
тако  да  настају  веома  комплексне  типологије,  које  су  у  стању  да  обухвате  све 
варијетете  различитих  друштвених  структура  и  организационих  облика  људских 
заједница, како у времену тако и у простору. 

Док  је  типолошки  приступ  превасходно  дедуктиван  и  синтетички,  погодан  као 
инспирација  за  полазне  хипотезе  или  као  логичка  форма  повезаног  изношења 
резултата неког социолошког истраживања, дотле је аналитички приступ усредсређен 
на  индуктивне  поступке,  на  операционализацију  апстрактних  идеалнотипских 
обележја, на њихово препознавање у конкретним појавама и унутарњим односима, на 
искуствено  проверавање  хипотеза  и  тумачење  узрочнофункционалних  веза  унутар 
једног  типа  друштвених појава. Није  довољно да  се  село  одређује насупрот граду, а 
град  насупрот  селу,  традиционално  наспрам  модерног  а  модерно  наспрам 
традиционалног – што подсећа на затворен круг у дефинисању, а обично се постиже 
дихотомијама, па и комплексним типологијама. 

Аналитичким  приступом  улази  се  у  унутрашњу  природу  села  и  града,  односно 
традиционалног  (сељачког)  и модерног (индустријскоурбаног)  друштва.  Као  такав, 
аналитички приступ  је сасвим комплементаран типолошком, а и један и други би се 
условно  могли  посматрати  не  само  као  два приступа него и  као  два поступка  у  две 
фазе једног развијеног социолошког истраживања. 

Монографски  метод  се  посебно  развио  у  истраживањима  села  као  изузетно 
погодан  начин  свестраног,  квалитативног  и  квантитативног  описа неког  конкретног 
сеоског насеља, сеоске установе или сеоског региона и особености друштвеног живота 
у њиховом оквиру. 

После  другог  светског  рата  монографска  истраживања  села  развила  су  се  у  два 
правца. 

Први  правац  иде  ка  проучавању  ширих  сеоских  простора  („area  study")  који  у 
географском,  економском,  историјском  и  културном  погледу  представљају  неку 
целину, различиту од других. 

1 O l a f   F .   L a r s o n ,   E v e r e t t   M . R o g e r s ,  Rural  Society  in Transition:  the Americal Setting,  in 
James H. Coop (ed.), Our Shanging Rural Society: Perspectives and Trends, Ames, I. S. U. Press, 1964, 3967. 

2 C h a r l e s   P . L o o m i s , Social Systems, Princeton, D. Van Nostrand Company, Inc., 1967, 6162. 
3 Видети: T a l c o t t   P a r s o n s , Društva, knj. I i II, izd. "August Cesarec", Zagreb, 1991, 311.
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Други  правац  монографских  истраживања  окренут  је  малим  локалним  сеоским 
заједницама  које  је  и  могуће  и  потребно  проучавати  више  квалитативно  него 
квантитативно,  продубљеније  и  суптилније  („in  vivo“) него што  се проучавају шира 
рурална подручја. 

Овај  приступ  теоријскометодолошки  су  разрадили  Conrad  Arensberg  (1954)  i 
Robert  Redfield  (1955),  верујући  да  су  ове  заједнице  смањени  модел  глобалних 
друштава,  те  да  их  и  као  такве  вреди  проучавати.  Arensberg  је  сматрао  да  је  село 
најпогодније за ову врсту истраживања, али се сличним поступком могу проучавати и 
мали градови као и поједине установе (школе, задруге, предузећа и др.). 4 

Монографије  села,  ако  се  раде  стандардизованим  поступцима  па  се  могу 
међусобно  упоређивати,  и  ако  се  бирају  карактеристична  села  која  могу  да 
репрезентују читав један тип, постају изванредно значајна социолошка грађа за шире 
типологије  и  социолошка  уопштавања  на  нивоу  теорија  средњег  обима,  каквих  је 
иначе у социологији мало. За социологију села уопштавања на нивоу теорија средњег 
обима не само да би била неопходна него су вероватно и њен крајњи теоријски домет. 
Монографије  села,  сеоских  установа  и  сеоских  региона  („area  study")  свакако  су 
најоптималнија подлога таквих уопштавања у социологији села. 

Монографије  су истовремено и најпримеренији аналитички поступак искуственог 
проверавања  сваког  теоријског  уопштавања,  при  чему  се  тестира  сазнајна  вредност 
општих ставова на нивоу неке реалне друштвене јединице као што су конкретно село, 
сеоска установа или сеоски регион. 

Наизменичном  применом  и  комплементарним  коришћењем  синтетичких  и 
аналитичких, типолошких и монографских метода, као у основи веома комплексних 
сазнајних  поступака,  социологија  села  се  приближава  целовитијој  теоријској 
артикулацији својих основних онтолошких и гносеолошких категорија – дефинисању 
села, сељаштва и сељачког начина друштвеног живота помоћу детерминанти које их 
производе. 

2. Друштвенокултурне детерминанте сељачког начина живота 

У досадашњој литератури о сељачком друштву, селу, сељаштву, сељачком начину 
живота  и  сличним  категоријама  руралне  социологије,  која  је  иначе  обимна и  веома 
неуједначена  по  теоријскосазнајној  вредности,  уочљиви  су  многи  покушаји 
дефинисања  овог  појмовног  комплекса  од  којих  неки  уносе  више  забуне  него  што 
доприносе разумевању и објашњењу стварних односа. 

Познати  енглески  руралиста  Тиодор  Шанин  (Theodor  Shanin)  сматра  да 
непрецизна употреба појма „сељаци“ често „само сакрива друштвену стварност, или 
бар ни најмање не доприноси њеном расветљавању“. Стога он мисли да су „сељаци 
постали  мистификација“  кад  год  се  о њима  говори  ван  контекста,  кад  се  термином 
„сељак“ покривају и богаташ и сиромах,  земљопоседник и закупац, газда и слуга из 
истог  села. Овим разликама  још и историја додаје своје разлике,  јер „истоветно“ не 
бива  истоветно  у  разним  годинама,  деценијама  и  вековима  и  у  различитим 
друштвима. 5 

4 C . M . A r e n s b e r g ,   S . T . K i m b a l l ,  Culture  And  Community,  New  York,  HarcourtBrace,  1965, 
347. 

5 T i o d o r  Š a n i n ,  Definisanje  seljaka  (Konceptualizacija  i  dekonceptualizacija  starog  i  novog  u 
marksističkoj raspravi), Marksistička misao, 1981, br.1, 176.
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У истом смислу говори и немачки руралиста Херберт Кетер (Herbert Koetter) кад 
истиче да се немачка реч „Bauer“ (сељак) не може адекватно превести на друге језике, 
јер  се  не  може  схватити  њено  право  значење  изван  контекста  специфичног 
друштвеног  развоја  северозападне  Европе.  Он  мисли  да  и  појам  „сељаштва“ 
(Bauertum)  подлеже  сталним  променама,  јер  у  свом  изворном  значењу  и  он  је 
„производ  развоја  привреде и  друштва“.  Зато Кетер и мисли да замисао о „вечитом 
сељаку“ („ewigen Bauer“) или о „бићу сељачког“ ("Wesen des Baeuerlichen“) не може 
одолети научном преиспитивању. 6 

Многи  стереотипи о  селу и  сељаштву,  било негативни или позитивни, припадају 
овом начину мишљења. Као површна уопштавања настала на основу несистематског 
искуства  или  под  непосредним  или  посредним  утицајима  жеља,  интереса  или 
укорењених  предрасуда  оних  који  их  стварају  и  користе,  стереотипије  такође  уносе 
мистификације  и  ометају  рационалне  теоријскосазнајне  процесе.  Назначени 
проблеми, међутим, не би смели да спрече озбиљне истраживаче села и сељаштва да 
стреме  извесном  теоријском  уопштавању  провереног  и  поузданог  сазнања  о  овом 
сегменту друштвене стварности. Они их нису ни спречавали него су само утицали да 
се изоштре оптимални критеријуми уопштавања у социологији села. Рекло би се да је 
ниво теорија средњег обима најмање ризичан и најоптималнији план за уопштавања 
разноврсног знања о селу и сељаштву у разним просторновременским и структурно и 
историјски различитим ситуацијама. Оно што у крајњој линији оправдава социолошка 
уопштавања и употребу општих појмова, то је неоспорна чињеница да, и поред свих 
разлика,  сва  истраживања  показују  читав  низ  структурних  сличности  сеоских 
друштава  које  се  не  смеју  занемарити  јер нису  случајне. Нарочито  су  биле  утицајне 
идеје неколицине познатих социјалних антрополога које су пресудно одредиле правац 
свих  каснијих  настојања  да  се  село  и  сељаштво  дефинишу,  и  то  не  само  у 
антрополошкој већ и у социолошкој перспективи. 

Такво  је  одређење  појма  сељаштва  у  монументалном  делу  Алфреда  Кребера 
(Alfred Kroeber, Antropology, 1923) где се истиче да су сељачка друштва „парцијална 
друштва“  (partsocieties)  са  „парцијалном  културом“  (partcultures).  Сељаци  су 
одређени  као  елеменат  глобалног  друштва  који  задржава  свој  рурални  карактер 
упркос  томе  што  живе  у  додиру  са  трговачким  градовима;  они  су  део  ширег 
стратификацијског  система  у  коме  никад  нису  доминантна  група.  Са  друге  стране, 
сељаци  нису  изоловани,  самостални  и  самодовољни  као  племенске  популације,  али 
су, слично њима, везани за свој стари племенски идентитет, међусобно интегрисани, 
привезани за тло и традиционалне култове, за локалне обичаје и народну уметност. 7 

Иако  Кребер  има  у  виду  углавном  европско  сељаштво  XIX  и  раног  XX  века, 
његово  наглашавање  да  су  сељачка  друштва  непотпуна,  фрагментарна  и  подређена 
редовно  се  понавља  у  свим  каснијим  проучавањима  села  и  сељаштва.  Уз  то  се 
разматрају  односи  тако  одређеног  сељаштва  и  целине  глобалног  друштва,  као  и 
односи сељаштва према племству, свештенству, грађанским слојевима, радништву и 
другим  сегментима ширег друштва.  Роберт Редфилд  (Robert Redfield)  уочава  да  сва 
сељачка  друштва  и  културе,  као људске и  друштвене  заједнице, широм  света имају 
неке  сличности  које  су  постојане,  јер  се  та  друштва  спорије  мењају.  Он  развија 
културалистички  приступ  селу  и  сељаштву.  Сељацима  су  антипод  племство  и 
грађанство,  а  сеоској  народној  култури  –  урбана  култура.  Култура  сеоске  заједнице 

6 Видети: H . K o e t t e r ,  B a u e r , у  Woerterbuch Der Soziologie, Herausgegeben von Wilhelm Bernsdorf, 
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1969, 77. 

7 A l f r e d   K r o e b e r ,  Anthropology, Harcourt Brace and Comp., New York, 1948.
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није  аутономна  и  аутаркична  већ  је  увек  део  неке  шире  цивилизације.  Свако 
цивилизовано  друштво,  које  није  „архајско“,  примитивно  и  трибалистичко,  има  у 
себи  „високу“  и  „ниску“  (приземну)  културу,  које  почивају  на  „великој“  и  „малој“ 
традицији. „Висока“ култура и „велика“ традиција су систематизоване и апстрактне, 
њих  стварају  и  писмено  преносе  интелектуалне  мањине.  Сељаштво  је  у  свим 
друштвима  носилац  „ниске  културе“  и  „мале  традиције“  која  је  конкретна, 
несистематизована  и  спонтано  уобличена  под  утицајима  „високе  културе“  и 
аутохтоних утицаја. Са теоријског становишта основно је питање како се две културе 
додирују  и  прожимају,  како  међусобно  комуницирају у  оквиру целине цивилизације 
којој припадају и како све једна на другу утичу. 8 

Клифорд  Гирц  (Cliford  Geertz),  такође  добар  познавалац  сељачких  друштава,  с 
правом  истиче  да  Редфилд  посебност  сељака  види  пре  свега  у  њиховом  особеном 
погледу на свет, у систему вредности и стилу живота. Све скупа, то је један посебан 
„културни статус“, различит од оног аристократског који је супротстављен сељаку 
и којем се сељак супротставља. 9 

Џулијан  Стјуарт  (Julian  Steward)  наглашава  економске  и  еколошке  аспекте 
сељачког начина живота. Он и његов ученик Ерик Волф (Eric Wolf) који је изучавао 
сељаштво  у Мексику,  Русији,  Куби, Алжиру  и  другде,  истичу  да  бити  сељак  значи 
заузимати одређени „економски статус“ различит од статуса радника, службеника, 
трговаца  и  др.  Сељак  је  (1)  пољопривредни  произвођач,  (2)  власник  земље  коју 
обрађује  и  (3)  онај  који  првенствено  задовољава  своје  потребе  али,  за  разлику  од 
дивљака, он ствара вишкове хране за владајуће и друге групе које се не баве њеном 
производњом.  Сељачки  начин  живота  одређен  је,  према  њима,  пољопривредном 
технологијом, аграрним односима и сељачким радовима. 10 

Карл Витфогел  (Karl Wittfogel) наглашава односе неједнаке друштвене моћи као 
примарне  за  одређење  карактера  сељаштва.  Сељака,  по  њему,  не  одваја  од  других 
припадника  друштва  толико  то  што  он  обрађује  земљу  и  производи  храну,  па  ни 
другачија  култура,  колико  подређени  положај  према  онима  којима  је  обавезан  на 
послушност и свакојака давања. 11 

Један  од најпознатијих  савремених руралиста  у  свету, француски социолог Анри 
Мендрас (Henri Mendras) настоји да синтетизује све раније одредбе сељаштва, које се 
стварно више међусобно допуњују него што једна другу искључују. Позивајући се на 
Редфилда,  Мендрас  разликује  „сељачко  друштво  у  правом  смислу  речи“  од 
„друштва  дивљака“  или  „архајског  друштва“  које  чине  људи  у  малим  локалним 
заједницама  чврсто  међусобно  повезани,  потпуно  затворени  према  спољњем  свету 
који не признају и одбацују. За разлику од „друштва дивљака“, „сељачко друштво“ 
је  увек  елеменат  једног  ширег  (глобалног)  друштва,  у  којем  данас  превласт  има 
град, а село представља потиснут и потчињен елеменат. Зато се, према Мендрасу, 
сеоска средина и мора дефинисати према градској. 12 

8 R o b e r t   R e d f i e l d , Peasant Society and Culture, An anthropological approach to civilization, Univ. of 
Chicago Press, Chicago, 1956, 1725; видети, такође, од истог аутора: The Little Community, Peasant Society and 
Culture, The University of Chicago Press, Chicago, 1963. 

9 C l i f o r d   G e e r t z ,  Studies  In  Peasant  Life:  Community  and  Society,  Bienial  Review  of  Antropology, 
Stanford Univ. Press, 1962. 

10 J u l i a n   S t e w a r d , Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution, Urbana, Univ. 
of Illinois Press, 1955; E r i c   W o l f ,  Peasants, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Yersey, 1966. 

11 K a r l   W i t t f o g e l , Oriental Despotism, New Haven, Jale Univ. Press, 1959. 
12 H e n r i   M e n d r a s ,  Sociologija  seoske  sredine,  у:  G e o r g e s   G u r v i t c h ,  Sociologija,  Naprijed, 

Zagreb, 1966, sv.I, 334.
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У својим каснијим радовима Мендрас је даље развијао ове идеје и реконструисао 
идеалнотипски  модел  традиционалног  сељачког  друштва  помоћу  следећих  пет, 
аналитички издвојених, а структурно и функционално повезаних обележја: 

1.  Релативна  аутономија  сељачких  колективитета  у  односу  на  глобално 
друштво које над њима доминира, али толерише њихове особености. 

2. Породично домаћинство има структуралну важност за економски и друштвени 
живот колектива. 

3. Релативно аутаркичан економски систем, у којем се не раздвајају потрошња и 
производња, али се одржавају везе са глобалном економијом. 

4.  Локални  колективитет  који  карактеришу  односи  унутарњег  међусобног 
познавања и слаби односи са околином. 

5.  Угледни  појединци  из  села или они  који  су  блиски  селу,  одлучујуће посредују 
између глобалног друштва и сељачког колектива. 13 

Ових  пет  обележја  чине  општи  модел  сељачких  друштава  о  којима  Мендрас 
говори  у  множини.  Он  мисли  да  је  свако  конкретно  сељачко  друштво  особена 
комбинација  ових  општих  обележја  и  неких  сасвим  специфичних,  те  се  увек  мора 
емпиријски  проучити.  Основни  обрасци  структурисања  и  главне  полуге 
функционисања  сељачких  друштава  могу  се  само  искуствено  сазнати,  а  за  то  је 
најподеснија монографска метода. Најприкладнији оквир монографског истраживања 
јесте локални сеоски колективитет, који се једино и може захватити у тоталитету. 

Мендрас  истиче  да  сељака  идентификује  то што он припада  сељачком друштву. 
Сељак,  према  томе,  дели  судбину  сељачког  друштва  и  неће  преживети  његово 
демонтирање и губљење аутаркије сељачког домаћинства. 14 

За  аналитички  приступ  у  дефинисању  сељаштва  и  сељачког  начина живота  још 
експлицитније се опредељује Тиодор Шанин. У свом раду Сељаштво као политички 
чинилац  (1966)  Шанин  на  следећи  начин  дефинише  сељаштво:  „Сељаштво 
сачињавају  ситни  пољопривредни  произвођачи  који  уз  помоћ  простих  средстава 
рада  и  радом  своје  породице,  производе  углавном  за  сопствену  потрошњу  и  за 
испуњавање обавеза према носиоцима политичке и економске моћи“. 15 

Своју  дефиницију  сељаштва  аутор  назива  аналитичком,  указујући  да  се  појам 
сељаштва  тако  одређује  с  обзиром  на  пет  релација,  које  су  у  ствари  и  посебне 
аналитичке  димензије:  (1)  однос  према  земљи;  (2)  однос  према  породичном 
газдинству  (the  family  farm);  (3) с обзиром на значај професије, друштвене улоге и 
положаја појединаца; (4) однос према структури села (village structure) која је шира 
од породичног газдинства и која поседује јединствене и специфичне карактеристике у 
разним  земљама и периодима  (као  сеоска  заједница);  (5)  однос према чињеници да 
село уноси у савремена друштва неке специфичне елементе свога прединдустријског 
друштвеног  бића  (preindustrial  social  entity)  и  у  њих  уграђује  старе  друштвене, 
економске и културне обрасце. 16 

Кад  се  пажљивије  размотре  сва  наведена  мишљења,  приступи  и  покушаји 
дефинисања  села  и  сељаштва,  уочљиве  су  многе  сличности,  понављања  и  њихова 
комплементарност.  Досадашња  разматрања  указују  на  потребу  да  се  укаже  на 
детерминистичко језгро сељачког начина живота, што је у свим сељачким друштвима 

13 H e n r i   M e n d r a s , Seljačka društva, Elementi za jednu teoriju seljaštva, Globus, Zagreb, 1984, 31. 
14 Исто, 32. 
15 T h e o d o r   S h a n i n ,  Peasantry  as  a  Political  Factor,  у:  Peasants  and  Peasant  Societies,  Selected 

Readings, Edited by Theodor Shanin, Penguin Education,   240. 
16 Ibid.  240244.
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сељачко  породично  газдинство.  Оно  јесте  основна  структурна  јединица  сељачких 
друштава, али не би га ваљало схватити као неки издвојени чинилац у смислу некакве 
„теорије доминантног фактора“. Породично газдинство пресудно одређује само начин 
пољопривредне производње, али је и оно само друштвена творевина коју обликују све 
друге  детерминанте  сељачког  начина  живота  као  што  су:  (1)  сељачки  радови  и 
земљишни  односи;  (2)  становање  у  сеоској  породичној  кући  и  сеоском  насељу  као 
просторном  оквиру  сељачког  рада  и  живота;  (3)  локално  организовање  сеоског 
колектива у особени локални систем сеоских група и установа; (4) сеоска култура, 
као  историјски  формирана  целина  духовних  процеса  и  творевина  (вредности  и 
норми) којима се сазнаје, осмишљава, вреднује и уређује друштвени живот (радови, 
становање и  комуникација) људи  у  селу. Све  ове  детерминанте  треба посматрати у 
њиховом свестраном међуделовању. Засебно аналитичко разматрање не би смело да 
води  њиховом  раздвајању,  већ  је  само  методолошко  средство  да  се  избегну  празне 
апстракције  које  су  могућне  кад  се  остане  на  „једном  општем  погледу“  на  село  и 
сељаштво. 17 

3. Феноменологија друштвеног деловања и односи селоград 

Друштвено деловање и понашање у селу и граду, поред свих разлика између села 
и  града,  имају  у  основи  исту  структуру  с  обзиром  на  однос  друштвених  актера 
(појединаца  и  група)  према  њиховим  потребама,  интересима,  вредносним 
оријентацијама  и  доминантним  нормативним  обрасцима.  Базична  хомологија 
друштвених  структура  села  и  града  онтолошки  почива  на  антрополошким 
претпоставкама  чије  објашњење  и  разумевање  може  да  буде  само 
трансдисциплинарно.  Читав  комплекс  друштвенокултурних  феномена  везаних  за 
битне  манифестације  људског  друштвеног  живота  у  селу  и  граду  не  може  се  ни 
објаснити, а поготово се не може разумети оптирањем за неку „омнибус дисциплину“ 
(попут  социјалне  или  културне  антропологије),  па  ни  за  начелну 
интердисциплинарност  у  разматрању  сваког  посебног  проблема.  Не  спорећи  значај 
дисциплинарног  приступа  селу  и  граду  који  омогућује  продубљивање  сазнања  о 
једном и другом друштвенокултурном реалитету и о њиховим међусобним односима 
не смеју се занемарити ни његове ограничености. 

Дихотомија  село  –  град  је  у  основи  свих  студија  и  о  селу  и  о  граду,  али  је 
подложна  искуственим  стереотипијама  и  логички  повлачи  на  грешку  „circulus 
vitiosus“.  Аналитички приступ омогућује  продубљено  сазнање на  суженом подручју, 
али  такво  сазнање  обично  не  удовољава  ни  практичним  ни  теоријским  потребама. 
Ниједан  практични  захват  којим  се  задире  у  структуру  града  или  села  не  тиче  се 
никад  само  оног  дела  структуре  који  је  непосредни  предмет  конкретне  практичне 
друштвене  акције  него  има  посредно  дејство  на  целину  и  на  друге  делове.  Зато  се 
целовит  увид  у  све  битније  последице  неке  практичне  акције  и  не  може  остварити 
само  аналитичким  приступом.  Са  теоријског  становишта  гледано,  парцијалност 
аналитичког дисциплинарног приступа  је  још очигледнија. Чак и логика дихотомије 
остаје  доминантна  у  аналитичком  разматрању  сваке  друштвене  функције  у  селу  и 
граду (и сваке детерминанте сељачког и градског начина живота): радови на њиви и у 
фабрици (или у канцеларији), становање (у породичној кући или у стамбеној згради), 

17 Упоредити: М и л о в а н  М и т р о в и ћ ,  Наше село између прошлости и будућности, Научна књига, 
Београд,  1989,  нарочито  поглавље  "Начин  произвођења  друштвеног  живота  у  селу  и  детерминанте 
сеоског начина живота" ,  99. и даље.
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комуницирање (неформално, непосредно и локално или формално, посредством мас – 
медија и глобализовано). 

Сваки витални проблем села у извесном смислу показује се и као витални проблем 
града,  и  обратно.  Понирањем  у  суштину  ових  проблема,  феноменолошком 
редукцијом  небитних  околности  и  манифестација,  уочљиво  је  да  сваки  од њих  има 
своје „лице“ и своје „наличје“ које се наизменично појављује, зависно од тога да ли се 
проблем  посматра  из  перспективе  села  или  из  перспективе  града  (с  обзиром  на 
потребе и интересе људи из села или људи из града). За савремена истраживања села 
(а такође и града) карактеристична је промена истраживачке парадигме утолико што 
се  у  први  план  истичу  свакодневни  „мали  проблеми“  људи  који  у  њима  живе 
(животни  проблеми  младих,  жена,  старих,  незапослених,  скоро  досељених, 
маргиналних категорија уопште) а у вези са „великим проблемима“ који настају услед 
структурних и развојних неусклађености (еколошких, демографских, проблеми услед 
блокаде развоја или због неконтролисаног раста). 18 

Село и град су онтолошки комплементарни облици друштвености: као периферија 
и центар, као извор и утока, као подређени и надређени, као старо (традиција) и ново 
(модернитет), као дионизијско и аполонијско у култури, као заједница и удружење у 
друштву,  као  женски  и  као  мушки  принцип  у  животу,  као  полови  у  космичкој 
равнотежи.  Аналитичко  мишљени,  ови  комплементарни  облици  остају  међусобно 
раздвојени,  феноменолошки  они  се  обједињују  у  један  проблем  са  више  аспеката. 
Феноменологија друштвеног деловања село и град узима као различите друштвено 
културне контексте у којима се деловање одвија. Карактер и тип деловања зависи 
превасходно  од  његове  унутарње  структуре,  а  не  од  контекста  у  којем  се  оно 
одвија. Природни и друштвенокултурни контекст може битно да омета или подстиче 
неки тип друштвеног деловања, али у сваком контексту, и код најнепогоднијег стицаја 
околности,  могући  су  и  стварно  постоје  различити  начини  деловања  и  понашања. 
Зато се од најранијих времена, па до данас (а вероватно ће тако бити и убудуће) и у 
селу и у граду, поред различитих, појављују и слични или сасвим истоветни облици 
друштвеног понашања и деловања. 

У  аналитичкодихотомној  схеми  мишљења  град  преузима  централне  друштвене 
функције, али има и своју градску периферију, која се суштински разликује од сеоске. 
Село  је  синоним  за  традицију,  али  је  понекад,  кампањском  модернизацијом, 
запљуснуто  таквим  иновацијама  које  не  само  да  угрожавају  сеоску  традицију  него 
компромитују и градску модернизацију и друштвену урбанизацију уопште. И обрнуто, 
град  који  држи  до  своје  (урбане)  традиције  у  стању  је  да  обезбеди  складнију 
модернизацију  и  села  и  друштва  као  целине.  Наличје  депопулације  и  демографског 
пражњења  села  јесте  загушење пренасељених  градова. Ту  је  бег  (егзодус) са села, у 
тежњи људи да избегну „идиотизам сељачког начина живота“ изазвао пад квалитета 
градског  живота  до  размера  „модерног  урбаног  идиотизма“.  Парадоксална  је 
чињеница да је најперспективнији начин да се задржи и подигне квалитет друштвеног 
живота  у  модерним  градовима  повећано улагање у подизање  квалитета  друштвеног 
живота  у  селима.  Да  се  урбани  центри  не  би  претворили  у  „црне  рупе“  у  које  се 
урушава њихова периферија, њихов главни друштвени задатак постаје брига о развоју 
своје периферије – да би имали коме да буду центар. 

18 Упоредити: B e a l e r ,  B., Paradigms, Theories and Methods in Contemporary Rural Sociology – A critical 
reaction to critical Questions – Discussion, Rural Sociology, Vo. 55(1), 1990,  91100.
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Традиционално  село  је  развило  друштвенокултурне  обрасце  преживљавања  у 
оскудним и тешким приликама. Кад год се такве прилике појаве (као што се и данас 
нама  десило  у  рату  и  санкцијама  као  типично  традиционалним  тешкоћама),  такви 
обрасци постају функционални и нужно се ревитализују. Нема тако застарелих облика 
понашања и деловања људи ни у селу ни у граду који се данас и у будућности не могу 
поново  појавити  –  ако  им  стицај  околности  омогући да  оживе и  да функционишу у 
конкуренцији са модернијим формама друштвености. 

Модерни (индустријски) градови су синоним за друштвени раст и развој, а урбани 
друштвенокултурни  обрасци  прилагођени  су  сталном  и  континуираном  расту  и 
развоју.  Кад  раст  стане,  а  развој  заснован  на  расту  дође  у питање, модерни урбани 
обрасци отказују. Тада урбаног човека обузима паничан страх ако нестане електричне 
струје, бензина за његов аутомобил, воде из водовода, хлеба из пекаре или хране из 
супермаркета. Ако се не развијају путем раста, модерни градови (и грађани у њима) 
нису културно ни организационо оспособљени ни да се одржавају на затеченом нивоу. 
Таква  врста  глобалне  зависности  све  више  карактерише  и  савремено  село, 
пољопривреду и људе  у селу, што  је наличје њихове модернизације. То  је  још  једна 
потврда да су витални проблеми села и града мањевише заједнички, данас више него 
икад. Али и у прошлости, ако су се каткад разликовали и интересно супротстављали, 
они никад нису били искључиво антагонистички. 

Савремена еколошка парадигма развоја села и града, пољопривреде и индустрије, 
примарног  и  свих  других  привредних  и  непривредних  сектора  настоји  да  обједини 
сеоски образац „одржања“ и градски образац „раста и развоја“ посредством синтагме 
„одрживи  развој“  (енгл.  „sustainable  development“).  У  најразвијенијим  урбаним 
друштвима, са најмодернијом пољопривредом, у последње време се афирмише један 
нови концепт друштвеног и руралног (аграрног) развоја, који је по своме примарном 
смислу изразито еколошки. Тај нови теоријски и практични приступ аграрном развоју 
означава  се  појмом  „одрживости“  (енгл.  „sustainability")  који  је,  иако  недовољно 
јасан, ушао у широку употребу и крајем осамдесетих и почетком деведесетих година 
постао  скоро  помодан  израз. 19  Пројектују  се  институције  које  ће  ширити  еколошку 
свест и стварати алтернативне технологије у пољопривреди које умањују коришћење 
природне  околине  и  ограничавају  онај  привредни  раст  који  је  постао  сврха  самом 
себи или проширеној репродукцији профита. 

Заговорници  „одрживог  развоја“  сматрају  да  капацитет  природе  да  би  савладао 
загађење услед људских активности представља лимит економском развоју. Очување 
физичког,  хемијског  и  биолошког  интегритета  природне  околине  представља 
неприкосновену  вредност.  Наука  и  технологија  се  морају  прилагодити  природи  и 
човековим потребама, али се између „технички могућег“ и „етички пожељног“ уочава 
јасна  разлика  и  често  противречје.  Присталице  „одрживог  развоја“  истичу  штетне 
последице  тзв.  зелене  револуције  на  научно  –  технолошким  основама.  „Зелена 
револуција“ уводи "чудотворне“ семенке, агрохемикалије, механизацију, али са собом 
доноси  многе  нове  проблеме:  новим  биљкама  недостаје  природна  отпорност  на 
штеточине,  потреба  за  вештачком  хемијском  заштитом  се  повећава,  трошкови  се 
увећавају, фармери постају зависнији од експерата, земљиште и површинске воде се 
загађују, а здравље људи угрожава. 

19 Видети  о  овоме  тематски  број  часописа  Економика  пољопривреде,  1990,  бр.  78,  са  преводима 
карактеристичних радова најпознатијих аутора; тематски број је приредио Данило Томић, а у уводу истиче 
запажање J. K. Lynama и R. W Herdta да већ 1988. није било публикације или стручног скупа који се бавио 
пољопривредом, а да није у средишту пажње имао синтагму "одрживи развој", 265.
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Међузависност  постаје  свеопшти  однос,  а  комплементарност  опште  правило 
живота  и  деловања  људи  у  савременом  селу  као  и  у  савременом  граду.  Ако  је 
некадашњи  идеал  сваког  сељака  био  да  постане  грађанин,  данашњи  (а  поготово 
будући) идеал сваког грађанина све више ће бити да његов град у којем живи у много 
чему буде сличан селу: да нема гужве и буке, да има зеленила, чистог ваздуха и воде, 
да  се  деперсонализоване  индивидуе  у  њему  повезују  у  заједнице  са  примарним 
међуљудским  односима.  Други  проблем  је што  се  тај  идеал  тешко  остварује  (као  и 
сваки други идеал)  јер ни села више нису у овом (идеалном) смислу традиционална, 
већ  су  у  „модерном“  погледу  урбанизована.  У  „модерним“  селима  све  је  више 
урбаних  друштвенокултурних  творевина  које  градског  човека  већ  одбијају,  иако 
сеоског  још  привлаче. Међутим,  и  ове међусобне  разлике,  па и  узајамне напетости, 
покрећу  појединце  и  групе  и  у  селу  и  у  граду,  у  простору и  у  времену,  и  генеришу 
свеукупни  друштвени  и  културни  развој.  Свеопшти  је  интерес  да  у  телеологији 
актуалног  развоја  села  и  града  не  буде  „одржив“  само  развој  него  да  (п)остане 
„одржива“ и људскост у друштвеном развоју. То, другим речима, значи да од човека 
по  мери  села  и  града  треба  доћи  до  села  и  града  по  мери  човека.  Такав  развојни 
идеал,  на  свој  начин,  пред  собом  је  имала  свака  генерација  оних  који  су  у  селима 
живели  или  су  градове  уређивали.  С  друге  стране,  утопијска  природа  овог  идеала 
сигурна  је  гаранција  да  га  претходне  генерације  неће  „потрошити“,  те  да  ће  и  све 
потоње и будуће имати прилику да се око њега помуче (или позабаве). 
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VILLAGE AND CITY – COMPLEMENTARY 
SOCIOCULTURAL MODELS 

In  this  work  it  is  to  be  started  from  the  attitude  that  the  classical  conflicting  and  organic  approaches  to  the 
consideration of the relation between the country and the city as sociocultural establishments are oldfashioned in the 
modern  sociological,  anthropological,  ethnological,  culturalistic  and  related  research  works,  for  it  comes  to  the 
decomposition of  the very  subjectmatter of  the  research. The basic presumption  is explained on the grounds of the 
anthropological  belief  as  that  the  country  and  city  are  two  complementary  naturalsociocultural  forms  of  human 
existence in which essential forms (patterns) of individual and group emotions, belief, reason, behaviour, and actions 
which are appropriate to life


