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ПРИЛОГ РАСПРАВИ 
О ПОЈМУ УРБАНОСТИ И РУРАЛНОСТИ 

Расправа  о  одређивању  значења  урбано,  урбанитет,  град  и  село  у  којем  се  остварује 
руралност. Село и град су два начина човековог друштвеног живота и два типа друштвених 
односа. 

Кључне речи: град, урбаност, урбанитет, село, руралност. 

Уочава  се  да  се  речи  урбано,  урбанитет,  урбанизам  и  слично,  и  реч  град 
употребљавају као појмови истог значења 1 . Много је књига и расправа чији је наслов 
урбано,  а  у  њима  се  расправља  о  граду,  и  обратно.  То  је  чест  случај  кад  је  реч  о 
социологији града: у наслову је социологија града, а расправља се о урбанитету, или 
је у наслову урбана социологија, а пише се о граду. Поставља се питање оправданости 
и  прихватљивости  таквог  поступања.  Изгледа  да  се  појам  урбано  и  појам  град 
поистовећују:  појам  урбанизација  означава  „градовање“.  Етимолошка  анализа  ових 
појмова потврдила би оправданост оваквог њиховог разумевања, али у такву анализу 
овде нећемо улазити. 

Изворно значење речи град (ограђен, утврђен, опасан, озидан) одавно нема основа 
нити  покрића.  Нико  већ  дуго  не  опасује  нити  утврђује  градове  зидинама  и 
фортификацијама. Међутим,  то не  значи да  град,  откако  га  не опасују зидине, нема 
свој почетак и крај. И без зидина се доста прецизно зна где почиње и где се завршава 
град.  Зна  се  докле  се  простиру  простор,  физичке  структуре  и  становништво  града. 
Ретко се праве грешке у односу на то где почиње и где се завршава бројање градског 
становништва.  Само  на  први  поглед  и  површно  посматрано  то  је  административно 
одређено и уређено. Произилази да оно што су некада обележавале зидине града, сада 
обављају  административни белези. Међутим,  у  природи  града  је  да  се мења: кад су 
зидине постале тесне, будући да се оне тешко померају, град се разлио изван зидина; 
кад  административне  границе  града постану  тесне,  оне  се мењају и померају. Овим 
долазимо до једне важне чињенице разумевања природе града. Наиме, не простире се 
град  до  зидина,  бедема  и  административних  граница,  него  се  зидине,  бедеми  и 
административне  границе  постављају  тамо  докле  се  простире  град.  То  сугерише да 
постоји  нека  супстанца  града  која  се  само  споља  обележава  зидинама,  бедемима  и 
административним  границама.  Питање  је  да  ли  се  у  тој  супстанци  може  тражити 

1 У оквиру симпозијума “Сеоски дани Сретена Вукосављевића” (септембра 1994. године) покушали смо 
да  обрадимо  процес  урбанизације  села  и  индустријализације  пољопривреде.  Показало  се  да  је  појмовни 
апарат  за  ту  област  оскудан  и  непрецизан.  То  је  чини  се  довољан  разлог  да  се  с  појмом  урбанитета  и 
руралитета више позабавимо.



Младен Стојанов 32

урбанитет.  То  је  основа  да  се  појам  града и појам урбанитета поклапају. Али, међу 
њима има и разлика. Реч је о нијанси која изгледа неважна и зато је занемарена. Међу 
нијансама  је  тешко  поставити  дискриминаторску  границу.  Те  разлике  је  тешко 
идентификовати  и  дефинисати.  Чини  се  да  се  појам  града  више односи на физички 
корпус,  а  урбанитет  се  односи  на  социокултурну  и  антрополошку  суштину  града. 
Разуме  се,  те  нијансе  или  две  стране  града  нису  одвојене  нити  једна  од  друге 
независне. Оне се толико међусобно преплићу и узајамно условљавају да се разлике 
могу уочавати само као нијансе. Наведена тврдња збуњује: тешко је одсечно рећи да 
ли се урбанитет простире докле се простире град или се град простире донде докле се 
простире  урбанитет;  колико  структура  града одређује карактер урбанитета, а колико 
урбанитет одређује структуру града? Појам града се односи на друштвену творевину 
која пада у очи својом физичком силуетом и структуром. У том хоризонту немогуће је 
предвидети историјски динамизам града. У том смислу говоримо о старом античком, 
средњовековним и  разним  типовима  савременог  града  (употребљавају  се  нпр.  речи: 
град, варош, сити, цитадела, индустријски, трговачки, лучки, административни град, 
метропола,  мегалополис  и  сл.). Ти називи изражавају неке  особености по  којима  се 
ови градови разликују по величини, функцији и сл., а питање је да ли је урбанитет оно 
што је заједничко. 

Појам урбанитет односио би се на нешто што је трајно и стандардно у граду. То је 
супстанца  свих  историјских  типова  градова  и  свих  врста  савремених  градова.  Није 
важно да ли је реч о спором, античком, савременом, великом или малом граду. Сваки 
историјски, демографски, просторни и технички белег града вечно је битан за његово 
разумевање.  Али  ако  је  у  сваком  од  тих  различитих  градова  остварена  урбаност  и 
урбанитет,  питање  је шта  је то урбано, дакле шта  је трајно и заједничко у свим тим 
разликама. Тиме се не трага за метафизичком монадом урбанитета нити за његовим 
надисторијским својствима. То што је трајно и константно у градовима увек је имало 
своју конкретно историјску форму и садржај. Урбано није могло да настане на други 
начин нити да  опстоји. Градови који  су  дуго  трајали,  остварили су свој урбанитет у 
једном историјском времену али нису остали непроменљивог урбанитета, чак и онда 
кад  је  физичка  силуета  и  физичка  структура  града  остала  иста  и  ометала  промене. 
Физички корпус града је, ако је био неадаптиван, ометао промену урбанитета, али он 
се  временом  мењао  упркос  старим  физичким  структурама.  Није  реч,  дакле,  о 
схватању  урбанитета  као  статичког  и  мање  променљивог  од  града.  Реч  је  о 
урбанитету као константи града која је чак динамичнија и променљивија од града. 

Дакле,  урбанитет  као  трајно  својство  и  као  супстанца  града  није  нешто 
непроменљиво.  Урбанитет није  супстанца  sui  generis. Он  је  изведен из  скривених и 
латентних  човекових  потенцијала  и  развија  се  и  остварује  упоредо  са  човековим 
развојем.  Урбанитет  се  остварује  у  граду  а  човек  у  урбанитету,  град  је  начин 
остварења урбанитета. Динамика урбанитета тражи стварање новог града или изазива 
сукоб са старим градом. 

Урбанитет постаје начин човековог живота. Урбаност је начин човековог развоја и 
напретка,  то  је  начин  остваривања  човекових  потенција.  То  се  често  оспорава  из 
позиција  наивног хуманизма. Ови критичари  града  као  симетрију „идиотизму  села“ 
говоре  о  идиотизму  града.  То,  дабоме  није  спорно. Спорно  је што  они  верују  да  ти 
идиотизми  долазе  негде  споља,  а  не  из људског  начина живота,  јер  су  прихватили 
идеју да је човек само хуман и чедан. Међутим, хуманост се остварује на човечан и на 
мање  човечан  начин  и  у  разним  облицима  и  димензијама.  Град  је  несумњиво 
друштвени оквир у коме настају многе наказности човековог живота. Зато се чини да
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град  условљава  и  узрокује  те  појаве.  Али  град  је  и  сам  остварење  одређених 
друштвених  односа.  Поменуте  наказности  су  „градске“  зато  што  су  се  оствариле  у 
граду, јер град није само узрок него је и последица. Град се не развија само технички, 
као комфор, него се у њему развијају добри (?) и лоши (?) друштвени односи. 

Чини се да су сви други начини развоја и напретка човековог друштвеног живота 
субсумирани  у  развоју  и  напретку  урбанитета.  Свакако  треба  напоменути  да  је  и 
стагнација у развоју човека такође субсумирана у урбанитету. 

Ова  тврдња  може  изгледати  као  пренаглашени  урбаноцентризам,  јер  из  реченог 
става произилази да се све, тј. и напредак и стагнација човека дешавају у граду и да 
другог  начина  и  другог  простора  за  поменуте  процесе  нема.  Урбанизацијски  (civis) 
период људског развоја одиграва се у градовима и поклапа се са њиховим развојем. 
Без  обзира  на  то што  се  неки  процеси  нису  десили  у  граду,  они  су  се  дешавали по 
урбаним  обрасцима.  Да  ли  се  тиме  поистовећују  друштво  и  град?  Зар  се  сва 
друштвеност остварује само у облику урбанитета? 

Однос друштва и града морао би да буде посебно велика тема. Мора се рећи да је 
тешко поистоветити  град и  друштво. Чињеница да  је  само  антички полис био град 
државадруштво, а да су после тога конституисана друштва која су шира од града и 
обухватају  више  градова  и  ванградски  простор,  није  довољна  за  неки  поуздан 
закључак о односу града и друштва. Друштво је очигледно шире од града па се град и 
друштво  не  могу  поистовећивати  у  смислу  античког  пописа. Међутим,  кад  је  реч о 
развоју  и  напретку  човека  и  друштва,  историјско  искуство  је  потврдило  да  се  сав 
напредак  зачињао  и  дешавао  у  граду,  и  то  са  урбаним обрасцима. И  више од  тога, 
друштва  су  увек  била  онаква  какав  је  град,  а  град  је  био  онакав  какво  је  друштво. 
Град  је и неурбане делове друштва интегрирао у друштво, али не зато да би матицу 
друштвеног развоја изместио изван града, него зато да би појачао развој града, тј. да 
би  урбаност  учинио  универзалним  моделом  друштва,  а  то  је  важно  за  разумевање 
односа града и друштва. Изван урбаног остао је рурални простор, тј. село. Село има 
свој физички и социокултурни идентитет, али се о селу више говорило у контрапункту 
са градом. Изгледало је лакше и пластичније посматрати село у односу на град. Зато 
се  чинило да село не може ни да се разуме изван поређења са градом. Та поређења 
пружају предности да се боље разумеју и село и град. Међутим, село се, као и град, 
најпотпуније разуме из себе самог. Узајамно поређење може само да употпуни прва, 
изворна сазнања. 

Село  је  оквир у  коме  се производи руралност,  тј.  руралност се остварила у селу. 
Тако су се село и град остварили као два начина човековог друштвеног живота и два 
типа  друштвених односа. Сваки  је  човек своју друштвеност остварио или као сељак 
или  као  грађанин. Глобално друштво  је  оквир за та два типа односа. Друштво чине 
руралност  и  урбаност и  односи међу њима. Друштво се мења онако  како  се мењају 
село и град и њихови односи. 

Ове  напомене  о  насељима,  граду  и  селу,  урбанитету  и  друштву  нису  замена  за 
неопходни  појмовни  апарат  ове  расправе.  Циљ  ових  напомена  је  да  се  појача  и 
истакне  растресита  и  противречна  веза  међу  појавама  града,  села,  урбанитета  и 
руралности. 

Да  би  се  савладале  противречности  феномена  града  (урбаности)  и  села 
(руралности), ваљало би наћи полазну тачку и приступ од чега би се пошло у анализу 
урбанитета и руралности. 

Досадашња истраживања  града и  села су готово увек вршена из неке позиције и 
имала су приступ и неку тачку гледања. Овде нема довољно простора да се прикажу
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различити  истраживачки  приступи  селу  и  граду.  Не  могу  се  оцењивати  ни  њихове 
истраживачке  предности  и  ограничења.  Треба,  међутим,  бар  поменути  да  су  нека 
истраживања  града  обављана  претежно  са  демографског,  историјског,  географског, 
административноправног,  архитектонскоградитељског,  економског  или 
социолошког становишта. Као покушаје синтетичког приступа граду треба поменути 
екистички 2  и урбанолошки приступ граду. Наиме, било  је мало истраживања која су 
имала искључиво и “чисто“ нека од наведених обележја. Реч је о томе да су нека од 
тих  обележја  била  доминантна,  а  то  их  је  чинило  једностраним  и  ограниченим. 
Показало  се  да  је  град  толико сложен  социокултурни универзум који не може да се 
схвати из једног дела или једне његове стране. 

Будући  да  је  град  историјска  појава  о  чијем  се  настанку  и  развоју  може  доста 
поуздано говорити на основу познатих факата и чињеница, чини се да би историјски 
приступ могао бити плодоносан и да би са историјског аспекта могла да се објасни и 
разуме суштина града и урбанитета. Може се поменути Град у историји Л. Манфорда 
а  могли  би  се  поменути  и  други  аутори.  Међутим,  коликогод  да  су  та  сазнања 
драгоцена,  показало  се  да  историјски  приступ  граду  тешко  може  да  савлада 
ограничења  дескрипције.  То  се  односи  и  на  остале  поменуте  приступе  граду. 
Демографски  приступ  граду,  на  пример,  трага  за  структуром  и  динамиком  градске 
популације,  без  чега  је  тешко разумети  град. Силуета и  структура града не може се 
разумети  без  архитектонскоградитељске  садржине.  То  се  односи  и  на  економско 
социјалне и друге аспекте града. Сви су ти приступи, међутим, парцијални и њима не 
може да се обухвати целина урбанитета. 

Супстанца  која  се  налази  у  основи  целокупног  урбанитета  је  антрополошко 
својство  човека  изражено  сажетком  homo  sapiens.  Човек  је  свој  развој  започео  и 
остварио као свесно биће и свесна врста. Он је свестан као појединац, али је свестан и 
као људска врста. Шта значи тај двоструки начин човекове освешћености? Зашто на 
томе треба инсистирати? Зар из чињенице да су појединци свесни не произилази да је 
људска врста свесна врста, а из тврдње да је људска врста свесна произилази такође 
да и појединци морају бити свесни. Могућни су само изузеци – све остало из реченог 
закључка није спорно. Међутим, начин на који су појединци свесни и начин на који је 
људска врста освешћена откривају једну противуречност homo sapiensa која може да 
објасни урбанитет и град. 

Ова замисао да се свест као својство појединца и људске врсте узме као супстанца 
из које је настао град и урбанитет може шире да се елаборира и аргументује, премда 
ће то овде, због ограниченог простора, само да се назначи. 

Довољно  је,  мада  поједностављено,  рећи  да  је  у  првој  фази  развоја  човек  и  као 
појединац и као врста био свестан на исти начин. Наиме, колективна свест, а може се 
рећи  и  свест  људске  врсте,  остварила  се  у  појединцу,  а  појединац  је  био  субјекат 
универзалне  свести колектива и врсте. Све то се остварило као индивидуална свест, 
без обзира на то шта је предмет свести и шта је њен садржај. 

Развој  човека  је  пре  свега  остварен  као  развој  свести.  Свест  је  била 
најстваралачкија човекова потенција. Свест се развијала у више сегмената, облика и 
садржаја.  Поменимо  само  религиозну,  филозофску,  моралну,  научну  и  друге  врсте 
свести. Нарочито је данас сегментирана и издељена научна свест, а она је освестила и 
сегментирани и издељен рад (подела рада). 

2 К о н с т а н т и н о с  Д и к с и ј а д и с,  Човек и град, Нолит, 1982. Уводи појам екистика за науку о 
насељима а Богдан Богдановић на Архитектонском факултету у Београду инсистира на Урбанологији.
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Данас  се  свест  развија  и  реално  остварује  као  биолошка,  хемијска,  медицинска, 
техничка  и  др.,  а  субјекат  такве  свести  је  биолог,  физичар, математичар,  инжењер, 
лекар и  др. Питање  је  да  ли  се  човек  као homo sapiens остварио тако што  је постао 
математичар,  физичар,  лекар,  инжењер  и  сл.  Чињеница  да  се  човек  остварио  као 
сегментирани  и  делимичан  homo  sapiens  је  очигледна  и  не  може  да  се  оспорава. 
Питање је како је то било могућно и, друго, како се поред сегментиране свести, чији 
је  субјекат  појединац,  конституисала  и  универзална  свест  људске  врсте  чији  је 
субјекат људски колектив, тј. људско друштво. И на једно и на друго питање може се 
одговорити  из  позиције  града,  тј.  град  је  услов  да  се  јави  парцелизована, 
сегментирана свест али је он услов да се сегментирана свест интегрише у целовиту и 
универзалну  свест,  тј.  да  се  конституише  колективни  субјекат  свести  и  коме  се 
остварио човек као homo sapiens. Да се град није појавио човеков развој би застао на 
ограниченом  нивоу  индивидуалне  свести.  Да  ли  је  та  свест  ограничена  као 
неразвијена  свест  примитивног  појединца  или  је  ограничена  сегментираном  и 
делимичном  свешћу  савременог  експерта  није  битно  у  односу  на  то  да  се  ове 
ограничености могу савладати само колективним субјектом свести. Све што је речено 
за  индивидуалну  и  колективну  свест  односи  се  и  на  индивидуалну  и  колективну 
праксу. Град је историјски нађени начин отклањања описаних ограничења и начин да 
се човек оствари као homo sapiens и као историјско биће и биће развоја и напретка. 

У  овом приступу,  град  је  творевина у којој  је човек остварио своје могућности и 
потенције.  У  томе  је  антропогена  суштина  урбанитета  и  руралитета,  тј.  то  су  два 
начина на које се човек у своме развоју остварио. 

Човек је рано створио насеља. О првим селима се мало зна, јер она нису оставила 
трагове као стари градови. Остала је недоумица да ли су најпре настала села па се из 
њих развили градови, или су градови, како мисли Л. Манфорд, настали самостално и 
независно од села. 3 Села су настајала спонтано, а о подизању градова неко је морао да 
донесе  одлуку.  То  је  веома  важно  за  структуру и  друштвени  карактер  села и  града. 
Има и других недоумица у вези с појавом насеља. 

Л.  Манфорд  се  озбиљно  пита  да  ли  су  насеља  првобитно  настала  као  насеља 
живих или су им претходила насеља мртвих, па инсистира на тврдњи: „Град мртвих 
је старији од града живих“. 4 Наиме, на месту где су сахрањивали своје мртве људи су 
створили  ритуално  место  и  светилиште  којима  су  се  често  враћали  да  би  се  ту  и 
трајно задржали (населили). „У тим старим палеолитским светилиштима једнако као 
и у првим гробним хумкама и надгробним каменовима, сусрећемо најраније знакове 
заједничког живота и то много раније него се може и помислити на постојање сталне 
сеоске  насеобине“. 5  Манфорд  такође  инсистира  да  поменути  знаци  заједничког 
живота  и  култно  окупљање  представљају  нешто  ново  и  особено  за  људску  врсту. 
Култно окупљање није исто као кад се нека врста окупља на неком месту ради парења 
или зато што на том месту има воде и хране. Реч  је о култном окупљању, које нема 
корене  и  повод  у  некој  биолошкој  функцији.  „Овде,  у  седишту  култа,  људи  су  се 
удруживали да би остварили богатији живот; није се радило само о више хране, већ о 
јачем друштвеном ужитку уз боље коришћење симболизиране маште и уметности, уз 
заједничку визију бољег живота... смисленијег и естетски узвишенијег...” 6 

3 Л. М а н ф о р д, Град у историји, Напријед, Загреб 1988. 11. 
4 Л. М а н ф о р д, исто, 8. 
5 Л. М а н ф о р д, исто,  9. 
6 Л. М а н ф о р д, исто, 9.
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Реч  је  о  „мутацији“  људске  врсте  која,  стварајући  насеља,  ствара  „прве  знаке 
заједничког  живота“,  производи  „друштвени  ужитак“,  симболе,  уметност,  свест  о 
будућности и утопију. Ако би се неки елемент Манфордовог описа и оспорио, остаје 
да је стварање насеља почетак човековог друштвеног живота. Човек не ствара насеље 
да  би  остварио  неку  биолошку  функцију,  него  да  би  произвео  нов  начин живота  – 
друштвену заједницу. 

Даље ће се показати да су села и град кроз целокупну историју били два облика и 
два  начина  друштвености:  човек  се  остварио  као  друштвено  биће  само  на  та  два 
начина. Село и град су били једина два облика и два начина на којима је друштвеност 
постојала, свако је морао да буде или сељак или грађанин. 

Све  остало  било  је  прелазна  форма  и  мешавина  та  два  основна  начина 
друштвености.  Село  и  град  се  могу  разумети  само  као  два  облика  и  два  начина 
друштвености. 

Град  је  почео  са  светилиштем  и  утврђењем,  цитаделом.  „У  коначном  стварању 
града (мали град), цитадела, уздигао се над село и превладао скромне сеоске навике. 
Само увећавање његових делова никада не би могло дати селу нови урбани лик; јер, 
град је нови симболични систем који представља не само народ већ и читав космос и 
његове богове“. 7 

Мисли се да је у стварању града важну улогу имао ловац – харамбаша. За разлику 
од  сељака,  ловци  су  били  храбрији,  одлучнији,  грубљи,  оштрији  и  агресивнији. 
Бављење  ловом  захтевало  је  брзину,  храброст,  досетљивост,  лукавост  и  слично. 
Ограђену  цитаделу,  утврђење  није  направио  сељак  него  храбри  номад  и  храбри 
ловац. Зидине нису морале бити само војна утврђења него су оне штитиле светилишта 
од спољашњих злих духова. Зидине су могле служити и за склањање и заштиту плена 
и ловине. Оне су биле универзална заштита, а не само заштита насељених људи. 

Град  је  од  почетка  до  данас  сложена  и  противуречна  творевина.  Подизање 
градских  зидина  није  спонтани  процес нити индивидуални чин. Одлуку о подизању 
града  не  доноси  колектив,  него појединац. Неки  верски и  световни моћник,  касније 
краљ  владар  одлучује  о  подизању  града  да  створи  заштиту  за  себе,  део  својих 
поданика,  материјална  и  духовна  добра.  Градом  су и  владали  моћници.  Зато  су  од 
самог  почетка  у  градску  структуру  уградили  физичке  и  симболичке  препреке  које 
изолују, штите и  удаљавају моћника  од  грађана.  „Ова  комбинација концентрације и 
мешања  с  изолацијом  и  диференцијацијом  представља  једну  од  карактеристичних 
ознака  нове  урбане  културе.  Њена  је  позитивна  страна  пријатељство  суседства, 
духовна  заједница,  развијени  саобраћај  и  сложени  систем  стручне  сарадње.  Али  с 
негативне  стране цитадела  је  увела  класну сегрегацију, безосећајност и затвореност, 
тајновитост, тоталитарну контролу и у крајњој линији насиље.“ 8 

Зидине  града  нису  биле  само  линија  одбране  града него и  линија  докле  допиру: 
симболични систем, светилиште и моћ градске власти. Према свету изван зидина та 
моћ не поступа као моћ војника, жандара, чиновника, свештеника, врача и сл., него 
као моћ града. Град  је пружао заштиту али  је ширио и агресију, он  је стварао ред и 
поредак, али је испољавао и самовољу. Грађанин се у граду остварује као поданик, а 
само је грчки полис пружио грађанину аутономију и слободу која ће поново нестати у 
средњем веку. Модерни град ће, темељећи се на рационалности, покушати да обнови 

7 Л. М а н ф о р д, исто, 34. 
8 Л. М а н ф о р д, исто, с. 45.
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аутономију  и  слободу  грађанина,  али  никада  неће  достићи  домете  аналитичког 
полиса. 

Град  се,  дакле  остварио  као  људски  колектив  (облик  људске  друштвености) 
утемељен на власти и хијерархији друштвене моћи. То је почело, како Манфорд каже, 
имплозијом, процесом сужавања, сабијања и сажимања, што је супротно експлозији, 
то  јест  процесу  ширења.  Тврди  се  да  је  у  палеолиту  за  живот  и  опстанак  десеторо 
људи требало пространство од приближно 26 000 ha земљишта. У таквим условима 
нису  могли  да  се  организују  ни  село  ни  град,  нити  каква  друга  чвршћа  људска 
структура.  Имплозија  као  сабијање  и  згушњавање  физички  се  остварује  зидинама 
града које никако нису могле да обухвате пространство ареала поменутих размера. У 
том сабијеном простору успостављени су згуснути односи власти, друштвене моћи и 
други  хијерархијски  али  и  егалитарни  односи.  Град  ће,  дабоме,  доживети  и  своју 
експлозију. Првобитне зидине у којима је зачет град постаће тесне. Нема зидина које 
могу  да опашу осредњу варош, а поготову савремене мегалополисе. Али и ако нема 
зидина, град није творевина без обала. Уз доста тешкоћа, може се ипак утврдити где 
град почиње и где се завршава. Кад се утврђује број становника неког града,  зна се 
где почиње и где се завршава пребрајање. То се односи и на друге физичке структуре 
(зграде,  инфраструктура,  површина)  града.  Град  је,  дакле,  релативно  заокружена 
целина. Он је препознатљива целовита јединица и зато можемо да збрајамо градове. 
Овде  се  опет  сусрећемо  са  сложеном  и  противуречном  природом  града.  У  тој 
сложеној  и  противуречној  природи  града  скрива  се  супстанца  урбанитета  за  којом 
трага. Само нам се чини да град почиње и да се завршава тамо где почиње и где се 
завршава пребројавање његових становника. Нешто је друго почело и завршило се ту 
где  је  почело и  где  се  завршило бројање. Тај  почетак и  крај  означавају простирање 
једне  врсте  и  једног  типа  друштвених  односа  који  град  чини  градом,  тј.  урбаном 
средином. У становнике града не пописују се лица која нису у међусобним односима 
и  повезана  са  градом,  или  које  ништа  не  интегрише  у  целину  градског  социјалног 
подсистема. То се односи и на површину градског ареала. Град у простору почиње и 
завршава  се  тамо  докле  се  простиру  друштвени  односи  који  колектив  датог  града 
чине градом. 

И  сви други  елементи  структуре  града примарно  су  одређени односима градског 
колектива.  Према  томе,  град  чине  простор  (површина),  инфраструктура,  зграде, 
улице,  булевари,  тргови,  становништво  тј.  људи  повезани  међусобно  сложеном  и 
динамичном  структуром  разноврсних  улога.  Та  повезаност  чини  град  начином 
друштвеног  живота  урбаног  колектива.  Село  и  град  су  два  начина  друштвеног 
живота.  Под  начином  друштвеног  живота  не  подразумева  се  само  начин 
превазилажења усамљености него начин превазилажења индивидуалних ограничења 
стварањем колективног човека као друштвеног субјекта. 

Ова два начина друштвености привлачила су пажњу великана социолошке науке, 
на пример Ф. Тенис, Л. Ф. Висе, Г. Симел, М. Вебер, К. Маркс, Е. Диркем и др. Ф. 
Тенис је село и град разликовао као људску заједницу и друштво: село је заједница у 
којој су односи присни и непосредни, док је град посредовао и формализовао људске 
односе.  Занимљиво  је  схватање  Е.  Диркема,  који  разликује  механичку  и  органску 
солидарност (друштвене односе), тврдећи да је град утемељен на органској, а село на 
механичкој солидарности (Е. Диркем, О подели друштвеног рада, Просвета, Београд 
1972). Овде се не могу излагати критике Диркемових схватања (нпр. Ж. Гурвича, Ж. 
Фридмана)  нити  се  може  указати  на  неке  недоречености њихових идеја.  Зато  ће  се
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поменути  само  она  схватања  која  су  занимљива  за  разумевање  урбанитета  и 
руралитета. 

Механичка  солидарност,  по  Диркему,  успоставља  се  у  селу  где  улоге  нису 
подељене (нема поделе рада) и где се појединци и породице међусобно повезују зато 
што су слични. Они се међусобно не разликују, па једни другима нису потребни зато 
што  се  међусобно  допуњују  у  разликама.  Сеоски  колектив  је  колектив  истих 
појединаца. У  сеоски колектив не може да се интегрише ливац, дрејер, пијаниста, и 
сличан  појединац  који  не  може  ни  механички  ни  органски  да  се  уклопи  у  сеоски 
колектив.  Због  тога  је  сеоски  колектив  ограничен  једнообразношћу  појединаца  који 
чине тај колектив. Показаће се да су појединци и у граду ограничени, али су у граду 
сви ограничени на други начин, што се претвара у предност, а у селу су ограничени 
сви на исти начин, тј. њихово ограничење је заостала сељачка универзалност. Сељаци 
нису  у  радним  односима  међусобно  нити  су  у  радном  односу  са  селом.  Село  није 
сељацима послодавац. Они сви раде исто, њихова кућа и имање су замена за радно 
место. У сеоском колективу сви мањевише раде исто и на исти начин, блиске су им 
социокултурне,  верске  и  друге  особине.  Село  ипак  није  збир  идентичних  јединица 
(сељака и сељачких породица) него особен систем односа који село чине колективом. 
Особеност  тих  односа  је  да  се  у  њих  ступа  по  сличности  (радној,  производној, 
социокултурној,  верској  и  сл.),  а  не по разликама. Привређивање као начин и врста 
рада  и  производње,  обрасци  понашања,  мишљења,  веровања  и  надања  чине 
социокултурну  матрицу  појединца.  Колектив  који  чине  ти  појединци  такође  је 
једнообразна  социокултурна  матрица  и  сам  сеоски  колектив  је  једнообразан  и 
ограничен. 

Руралност  не  чине  само  једнообразне  улоге  појединаца  него  и  односи  у  које 
појединац  одређених  предности  и  ограничења  ступа  с  другим  појединцима  истих 
предности и истих ограничења. Њихове везе и односи не дају ништа ново нити више 
него што већ имају сами појединци. Они, међутим, ипак ступају у односе који творе 
колектив  у  чијим  се  оквирима  води  сељачки  друштвени  живот.  Они  се  управо 
повезују само да би савладали усамљеност, а не да би производили нови живот. Град 
је другачије зачет и другачије се развијао. Он није могао да настане спонтано нити је 
могао да буде појединачан чин. Град је од самог почетка био грандиозан подухват. О 
подизању града одлуку је могао да донесе неко моћан и морало је да буде много оних 
који се тој моћи покоравају. Град је зачет у једној хијерархијској структури и развијао 
се  као  структурабилна  творевина.  Подела  рада  која  се  развија  у  граду  формира 
комплементарне  улоге,  које  се међусобно условљавају и допуњују. Зато  је то систем 
„органске солидарности“. 

С поделом улога, појединац ограничен на рурални начин постаје још ограниченији 
јер  га  град  сегментира  и  редуцира  на  улогу  која  појединца  чини  могућим  само  у 
урбаном  систему.  Тај  систем  постаје  начин  на  који  се  поменута  ограничења  и 
отклањају; у том смислу урбанитет је систем у коме се град остварује као колективни 
субјект  универзалне  свести  и  праксе.  Град  тако  производи  редукованог  и 
сегментираног  појединца,  али  се  сам  остварује  као  универзални  homo  sapiens  и 
универзални  homo  faber,  град  као  целина  мисли  и  ради и  то  се  дешава  у  односима 
који чине урбанитет. 

Овај  парадокс  и  противуречност  града  провлаче  се  кроз  цео  његов  развој.  Као 
сложена људска творевина град  је непрестано изложен критици. Позиција из које се 
критикује град  је човек, тј.  град ваља или не ваља онолико колико одговара човеку. 
Антропогена  позиција  критике  града  претпоставља  да  се  град  прави  за  човека  и
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прави  се  по  мери  човека.  У  основама  физичке  структуре  града  су  антропогени 
чиниоци: кућа, станови, улице, тргови, булевари, паркови, цркве, позоришта, кафане 
и др. праве се по мери човека. Критика града и просуђује колико су поједини делови 
града  или  колико  је  град  као  целина  направљен  по  мери  човека.  Ту  се  поменути 
парадокс града заоштрава  јер се не зна који је то човек по чијој мери се прави град. 
Кад се планира и кад се подиже град, сви који учествују у томе (појединац, породица, 
градске  институције,  инвеститори,  градитељи,  инспекцијски  органи  и  др.)  човека 
узимају за мерило, и то како за град као целину тако и за поједине његове честице. 

Противуречност  тог  стања  може  се  разумети  из  двоструког  значења  појма 
урбанит.  Појам  урбанит  ушао  је  у  употребу  да  би  се  њиме  означио  редуцирани, 
сегментирани  грађанин,  тј.  становник  града  кога  је  урбани  систем  осакатио.  То  је 
конкретан,  реалан  грађанин  који,  будући  да  је  редукован  на  једну  од  улога,  има 
редуковане  потребе,  на  пример  за  радним местом,  станом,  бакалницом,  кафаном и, 
евентуално, аутобусом и трамвајем. 

Трг и фонтана, парк, црква, позориште и опера, спортски терени и хале, издавачке 
фирме, књижаре и јавне куће нису елементи града по мери описаног грађанина. Све 
је  то  вишак  у  односу  на  наведеног  конкретног  грађанина.  То  није  прављено  по 
његовој мери. Али  је  све  то прављено по мери неких других грађана. У граду нема 
ничега што није за некога направљено. Међутим, град као целина је „вишак“ у односу 
на  меру  сваког  појединачног  грађанина.  Неписменима  је  вишак  библиотека, 
атеистима је вишак црква, трезвењацима су вишак кафане, итд. Грађанин коме је цео 
град  потребан  јесте  колективни  урбанитет,  тј.  то  је  човек  који  се  остварио  као 
колективни  субјекат.  Његова  мера  је  у  универзалним  потенцијама  колективног 
субјекта.  У  односу  на  ту  меру,  град  је  стално  недостатан,  мали  и  недовољно 
разноврстан. Нема  грађанина  (појединачни редуцирани урбанитет)  коме  је потребан 
цео  град  (цркве,  школе,  кафане,  позориште,  јавне  куће,  паркови,  спортски  терени, 
болнице  итд).  Колективном  урбанитету,  међутим,  који  сажима  и  интегрише  целину 
града,  све  наведено  може  да  буде  мало  и  недовољно  разноврсно.  Да  су  грађани 
хомогени,  једнообразни  и  социоекономски и  социокултурно неиздиференцирани  као 
сељаци, структура и садржај града били би једноставни као што је то у селу. 

Индивидуални  урбанит  може  да  станује  и  да  живи  у  кући  и  стану,  колективни 
урбанит живи и станује у граду. Град је место његовог живота. 

Колективни урбанит је замишљена и остварена синтеза по чијој мери се планира, 
гради и развија град. То није збир делимичних грађана, без обзира на то што планери 
и градитељи града, коришћењем статистике, стварају утисак о граду као збиру неких 
јединица и структура. Град је социокултурни систем који се остварио као целина без 
обзира  на  то  што  је  противуречан  и  без  обзира  на  то  да  ли  се  идеја  органске 
солидарности прихвата као парадигма или као метафора. То је историјски проналазак 
и откриће које је омогућило да се човек као врста (генерички) оствари преко граница 
својих  индивидуалних  ограничења.  Град  је,  дакле,  начин  човековог  развоја  и 
напретка.  Разумевање  урбанитета  захтева  допуну  анализе  противуречности  између 
индивидуалног и колективног. 

Распрострањено је схватање да је човек у граду усамљен и анониман. Мисли се да 
је усамљеност и анонимност изазвао урбани систем односа. Међутим, констатације о 
усамљености  и  анонимности  човека  у  граду  су  веома  релативне.  Шта  значи 
усамљеност? Нису сви грађани једнако усамљени. Да ли је већа или мања усамљеност 
појединца у граду или у људима самим? Да ли је за усамљеност појединца одговоран 
само град или и сам појединац?
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Слично  је  и  са  анонимношћу.  Неко  је  више  а  неко  мање  анониман:  град  је 
анонимном омогућио да  буде  анониман, а афирмисаном да буде афирмисан. Ако се 
анонимност  и  усамљеност  не  схвате  уско,  онда  је  човек  у  селу  најусамљенији  и 
најанонимнији.  Село  не  допушта  анонимност  и  усамљеност.  Човек  у  селу  се  није 
еманциповао  од  колектива.  Анонимност  у  граду  је  еманципација  и  ослобођење  од 
принудне  интеграције  у  ограничени  сеоски  колектив.  Зато  је  урбанитет  пронађени 
начин човековог развоја који је омогућио развој у противуречностима индивидуалног 
и колективног. 

Mladen STOJANOV 

ANNEX TO THE DEBATE ON THE PHENOMENON OF THE 
URBANITY AND RURALITY 

Establishment of  settlements  represents  the end of the nomadic life of mankind. The village and city make two 
basic types of settlements and two ways and two forms of social life. It is difficult to define either village or a city, just 
as it  is difficult to understand all reasons of their formation. The relationship between the village and the city is also 
disputable.  Village  and  city  are  two  basically  different  types  of  settlements. Village  is  a  collective  of  similar  and 
identical roles, and the relationships are established on the grounds of „mechanical solidarity", while city comprises the 
system of different roles connected by „organic solidarity". 

A city is historically discovered form and way of social life in which man is successful both as homo sapiens and 
as homo  faber  in overcoming his individual limitations and in realizing himself as a collective subject of awareness 
and practice. That process was developing in the contrariness between a reduced and segmented individual townsman 
and  the  universal  collective  urbanity:  an  individual  is  all  the more  reduced  in a city, while  the city becomes more 
universal. 

The  city  creates  conditions  for  a  lonely  and  anonymous  townsman,  but  also  conditions  for  overcoming  the 
loneliness  and  anonymity.  Urbanity  is  a  form  of  human  life  which  has  been  realized  in  a  city  and  the  form  of 
development in which individual limitations did not stop the development of mankind as species.


