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УЛОГАИНСТИТУЦИЈАУКУЛТУРНОМ
ИЕКОНОМСКОМРАЗВОЈУ

РУРАЛНИХПОДРУЧЈАСРБИЈЕ

Сажетак
У овом тек сту аутор је на вео и ана ли зи рао не ко ли ко узро ка 

стаг на ци је и па да жи вот ног стан дар да љу ди у ру рал ним под руч-
ји ма Ср би је у по след њим го ди на ма и де це ни ја ма. Аутор је ана ли-
зи рао чи ње ни цу да је кроз исто ри ју Ср би ја би ла аграр на др жа ва, 
али да је упр кос тој чи ње ни ци ста тус и по ло жај по љо при вред ни ка 
(на ро чи то ра та ра и сто ча ра) у њој био и остао лош. Ана ли зом од-
ре ђе них исто риј ских чи ње ни ца и упо тре бом ком па ра тив не ме то-
де у том кон тек сту аутор је на вео сле де ће про бле ме као не ке од 
глав них узро ка про па да ња се ла у ру рал ним под руч ји ма др жа ве 
– ни зак ни во пи сме но сти и обра зо ва ња ста нов ни штва, не по сто ја-
ње кон сен зу са о раз во ју при вре де од по чет ка из град ње гра ђан ске 
др жа ве у де вет на е стом ве ку до да нас нај ви ше због оштро по ла ри-
зо ва них су ко ба по ли тич ких пар ти ја око вла сти, као и не из гра ђе на 
ин фра струк ту ра у др жа ви. У фи нал ном де лу тек ста аутор ука зу-
је на све по пу лар ни је очу ва ње и из град њу уста но ва кул ту ре као 
што су ет но-се ла и оста ле тра ди ци о нал не те ко ви не и до стиг ну ћа 
у ру рал ним под руч ји ма као је дан од мо гу ћих ин сти ту ци о нал них и 
по је ди нач них до при но са раз во ју еко но ми је у њи ма и пред ла же на 
ко ји на чин они мо гу да по ста ну спе ци фич на над град ња тра ди ци је 
у про це су мо дер ни за ци је ру рал них под руч ја и под сти цај одр жи-
вом раз во ју тих под руч ја.
Кључ не ре чи: рав но ме ран еко ном ски раз вој, де по пу ла ци ја, ин сти ту ци о-

на ли за ци ја, при вред не ре фор ме, ор ган ска хра на, ет но-се-
ла, тра ди ци о нал но ку ли нар ство
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Стаг на ци ја или на за до ва ње у жи вот ном стан дар ду љу ди у 
ру рал ним под руч ји ма Ср би је у ви ше од по след њих по ла ве ка ни-
су са мо пи та ње не рав но мер ног раз во ја др жа ве и ње ног (не)по вољ-
ног ге о стра те шког по ло жа ја, не го и про блем не у твр ђе ног си сте ма 
дру штве них нор ма тив них вред но сти и све у куп не по ли тич ке, кул-
ту ро ло шке и еко ном ске по ли ти ке и стра те ги је раз во ја дру штва. У 
Ср би ји на по чет ку XXI ве ка ор га ни зо ва ни мо дер ни тех но ло шки 
раз ви јен свет ни је до стиг нут, а ра ни ји по љо при вред ни па три јар-
хал ни свет де мо граф ски од у ми ре и на пу ту је еко ном ског уни ште-
ња ако се по љо при вред ним про из во ђа чи ма не олак ша ју усло ви за 
свр сис ход но обра зо ва ње, кон ти ну и ра ну про из вод њу и уоп ште ако 
им се не омо гу ће бо љи усло ви за жи вот и рад на се лу.  Но ви кон-
цепт мо дер ни за циј ских про це са мо же да се оства ри са мо ако се-
љак-по љо при вред ник бу де рав но пра ван, ако већ не и глав ни су бје-
кат у по гле ду ре ша ва ња сво је суд би не у са рад њи са ре ле вант ним  
струч ња ци ма и од го вор ним спо соб ним љу ди ма раз ли чи тих про-
фи ла ко ји же ле и мо гу да му по мог ну у то ме, јер би ти ме по мо гли 
раз во ју дру штва у це ли ни. То до са да ни је био слу чај, јер је до са да 
ста нов ни ци ма ру рал них под руч ја по гре шном по ли ти ком и не е фи-
ка сно шћу по сто је ће ин сти ту ци о на ли за ци је оне мо гу ћа ва но пра во 
на обра зо ва ње, уме ће, со фи сти ка ци ју, на ми ран ам би јент за рад и 
жи вот, на пре дак и уоп ште на пра во на раз вој до сто јан ста нов ни ка 
јед ног под руч ја ко је то по граф ски и кул тур но при па да европ ском 
кон ти нен ту. 

САДАШЊЕЛОШЕСТАЊЕУ
ПОЉОПРИВРЕДИСРБИЈЕ

Ср би ја је кроз сво ју исто ри ју ве ћим де лом би ла аграр на др-
жа ва и у ње ним се ли ма и да нас жи ви го то во по ло ви на ње ног ста-
нов ни штва. Упр кос то ме, до са да шњи дру штве ни по ло жај и еко-
ном ски ста тус по љо при вред ни ка и оста лих љу ди у ру рал ним 
под руч ји ма Ср би је, по го то во ра та ра и сто ча ра, био је вр ло лош. 
Кра јем сеп тем бра 2010. го ди не При вред на ко мо ра Ср би је је об ја-
ви ла по да так да се, на кон ви ше де це ни ја еко ном ског и де мо граф-
ског про па да ња, у Ср би ји га си сва ко че твр то се ло, а на ро чи то брд-
ско-пла нин ска се ла. Из глед ност бу дућ но сти по љо при вред ни ка је 
вр ло ло ша, узи ма ју ћи у об зир и чи ње ни цу да у ру рал ним под руч-
ји ма мла ди љу ди чи не че тр де сет про це на та се о ског ста нов ни штва, 
али ше зде сет од сто њих се не ба ви по љо при вре дом као основ ном 
де лат но шћу, бу ду ћи да као „ла тент но не за по сле ни“ не ма ју пра во 
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да се ја ве на за вод за за по шља ва ње и не мо гу да оства ре би ло ка кав 
об лик со ци јал них при ма ња. Уз овај про блем, по љо при вред ни ци 
има ју и ве ли ке про бле ме у сми слу от ку па њи хо вих про из во да, 
„угра ђи ва ња“ пре про да ва ца у про цес про да је про из во да, ка шње ња 
ис пла та от ку па њи хо вих про из во да, ком пли ко ва не би ро крат ске 
про це ду ре, за ста ре ле ме ха ни за ци је, из у зет но те шких усло ва за 
обра зо ва ње, нео д го ва ра ју ће ин фра струк ту ре у сво јој око ли ни, не-
до стат ка сред ста ва за пре ра ду и пла сман сво јих по љо при вред них 
про из во да, не до ста так сред ста ва за од бра ну усе ва од при род них 
не по го да и слич но. Осим то га, ве ли ки број по љо при вред ни ка, због 
не мо гућ но сти да пла те по рез, а што је услов за ко ри ште ње под сти-
цај них ме ра у по љо при вре ди, не мо же да до би је суб вен ци је,1) и 
не ма мо гућ но сти да уса вр ши сво ју жи вот ну де лат ност обра зо ва-
њем или спе ци ја ли за ци јом из обла сти по љо при вре де у сво јој сре-
ди ни. Ка рак те ри сти чан при мер ло шег по ло жа ја и ста ту са се ља ка-
по љо при вред ни ка, уз све на бро ја но, је и  ре зул тат не дав не ан ке те 
јед не не вла ди не ор га ни за ци је ко ји от кри ва да ве ли ки број мла дих 
љу ди на се лу ра ни је на пу шта сред њу шко лу због не до стат ка фи-
нан сиј ских сред ста ва и мо ти ва ци је. Ста ри ји љу ди на се лу се за по-
др шку нај че шће обра ћа ју Цен три ма за со ци јал ни рад и здрав стве-
ним уста но ва ма, а пе ти на ан ке ти ра них је ре кла да не би зна ла ко ме 
да се обра ти у слу ча ју да им је по треб на не ка по моћ.2) У се ли ма не-
ма шко ла, ам бу лан ти, по не где чак ни стру је, што је до ве ло до то га 
да у по след њих не ко ли ко де це ни ја го ди шње се ла на пу сти око 
50.000 љу ди.3) То су са мо не ке од број них ло ших по сле ди ца не е фи-
ка сне ин сти ту ци о на ли за ци је и по ре ме ће ног си сте ма дру штве них 
вред но сти у Ср би ји, због ко јих је се о ско ста нов ни штво у по след-
њих не ко ли ко де це ни ја би ло при ну ђе но да се исе ља ва из сво јих 
до мо ва углав ном пре ма не ко ли ко пре о ста лих ве ћих ур ба них цен-
та ра у др жа ви или у ино стран ство. У то ку тог кон ти ну и ра ног про-
це са по се ли ма су се нео ме та но уру ша ва ле и за ми ра ле не ка да шње 
основ не шко ле, за дру ге, ме сне за јед ни це, до мо ви кул ту ре, цр кве, 
би бли о те ке, про из вод ни по го ни, ка фа не, ло кал не свет ко ви не и ва-

1) Ша ја то вић, Здрав ко, „Ка ко су та шне и ма шне пре те кле се ља ке“, Пољопривреда.биз–
виртуелни агробизнис центар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/ka ko_su_ta sne_i_ma-
sne_pre te kle_se lja ka

2) Мојафарма–вашводичкрозсветпољопривреде, „У Ср би ји си ро ма шно ско ро 40 % 
се о ских до ма ћин ста ва“, че твр так, 18. фе бру ар, 2010, http://www.mo ja far ma.rs/in dex.
php/20100218699/Ru ral ni-raz voj/No vo sti/u-sr bi ji-si ro ma no-sko ro-40-od sto-se o skih-do ma-
in sta va.html

3) Р. Ж. Мар ко вић,„Алар мант но: За 15 го ди на не ста ће још 700 срп ских се ла!“, Press, 19. 
02, 2010, Бе о град: Пре ма еко но ми сти Ми ла ди ну Ше вар ли ћу, др жа ва не ма је дин стве ну 
ин сти ту ци ју ко ја се ба ви раз во јем се ла, а Стра те ги јом ру рал ног раз во ја и Стра те ги јом 
за спре ча ва ње си ро ма штва ба ве се по је ди нач на ми ни стар ства.
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ша ри. Упо ре до са тим про це сом, про цес ко му ни ка ци је љу ди из ру-
рал них под руч ја са ло кал ним са мо у пра ва ма и ин сти ту ци ја ма, а по-
го то во са др жав ним ин сти ту ци ја ма, оте жан је због кул тур ног и 
по ли тич ког ја за из ме ђу при пад ни ка дру штве ног сло ја по љо при-
вред ни ка и дру штве ног сло ја вла сти и ад ми ни стра ци је, као и због 
ве ли ке раз ли ке у дру штве ном раз во ју из ме ђу ур ба них цен та ра и 
ру рал них под руч ја у зе мљи. Ло ше по ста вље ни и спро ве де ни по ли-
тич ки си сте ми и ин сти ту ци о на ли за ци ја кроз исто ри ју су усло ви ли 
и да су нео бра зо ва ни се ља ци вр ло че сто би ва ли из ма ни пу ли са ни 
од стра не ра зних по је ди на ца и по ли тич ких и еко ном ских ин те ре-
сних гру па. Ме ђу тим, од го вор ност за спо рост и ме сти мич но ка та-
стро фал не ре зул та те ци ви ли за циј ског то ка, од но сно за про цес де а-
гра ри за ци је и де по пу ла ци је ко ји се од ви јао у Ср би ји у по след њих 
пе де сет го ди на не мо же се тра жи ти у на зад но сти кул ту ро ло шке 
ма три це и „не про чи шће ном мен та ли те ту“ љу ди са ових про сто ра, 
бу ду ћи да они успе шно уче ству ју на ра зним на уч ним ску по ви ма и 
так ми че њи ма у све ту и у слу ча ју исе ља ва ња у раз ви је не др жа ве 
укла па ју се у но ве др жа ве и до при но се њи хо вом на уч ном и еко-
ном ском раз во ју. Основ ни раз лог за стаг на ци ју или на за до ва ње ру-
рал них под руч ја у Ср би ји је тај да по ли тич ке ели те од дру ге по ло-
ви не XIX ве ка до да нас тра ди ци о нал но ни су зна ле да се из бо ре са 
про бле мом упра вља ња др жа вом ко ја се због свог не по вољ ног ге о-
стра те гиј ског по ло жа ја кроз исто ри ју на ла зи ла укле ште на из ме ђу 
ве ли ких свет ских цар ста ва и по ли тич ких си ла. Уз то, по ли тич ке 
вла сти ни су на од го ва ра ју ћи на чин во ди ле и усме ра ва ле основ ну 
кул ту ро ло шку ма три цу у др жа ви у прав цу по зи тив не се лек ци је у 
ин сти ту ци о на ли за ци ји, од но сно у ор га ни за ци ји и усме ра ва њу 
људ ских ре сур са у по љо при вре ди и обра зо ва њу. Ефек тив на стра-
те ги ја раз во ја се ла, ко ју би до след но про во ди ла сва ка власт без об-
зи ра на по ли тич ко опре де ље ње, по мо гла би да се спре чи ду го го ди-
шње еко ном ско и де мо граф ско од у ми ра ње у ру рал ним кра је ви ма 
др жа ве. Она би тре ба ло да под ра зу ме ва из град њу ин фра струк ту ре 
и ства ра ње бо љих усло ва за жи вот на се лу,4) у што би тре ба ло да 
спа да и отва ра ње и очу ва ње уста но ва и ин сти ту ци ја за ду же них за 
раз вој кул ту ре у ру рал ним под руч ји ма зе мље. У ефек тив ну стра те-
ги ју раз во ја се ла би та ко ђе тре ба ло да спа да и про на ла же ње од го-
ва ра ју ћег ре ше ња пре но са функ ци о нал ног зна ња по љо при вред ни-
ци ма ко је ће омо гу ћи ти њи ма и њи хо вим по том ци ма усло ве за 
одр жи ви раз вој по љо при вред не про из вод ње. У тај про цес би тре-
ба ло да се укљу че ло кал не са мо у пра ве и над ле жне ин сти ту ци је за 

4) Тан југ, „Сва ке го ди не 35.000 гра ђа на ма ње у Ср би ји“, Политика, 30. сеп тем бра, 2010, 
Бе о град, та ко ђе ви де ти Бра ни мир Гу лан, „Се ло из ме ђу не стан ка и оп стан ка“, http://
www.agro press.org.rs/tek sto vi/11423.html
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раз вој пред у зет ни шва и по сто ја ње от куп них ста ни ца за по љо при-
вред не  про из во де и по го на за њи хо ву пре ра ду и пла си ра ње, као и 
до ма ћи и стра ни струч ња ци и фир ме и љу ди из др жа ве и ди ја спо ре 
за ин те ре со ва ни за да ва ње под сти ца ја раз во ју по љо при вре де. Та ква 
по моћ је нео п хо дан пред у слов за ула га ње у по љо при вре ду и њен 
раз вој, јер уз основ ну по тре бу љу ди из ру рал них под руч ја да им се 
омо гу ћи по љо при вред на про из вод ња и бо љи усло ви за жи вот и 
рад од до са да шњих, од ве ли ке је ва жно сти  да се они та ко ђе и обра-
зу ју и упу те на раз вој ра зних вр ста пред у зет ни штва. У раз ви је ним 
свет ским др жа ва ма као што је Ве ли ка Бри та ни ја во де ћи еко но ми-
сти по пут Се мју ел Смај лса (Sa muel Smi les, 1812-1904) још сре ди-
ном де вет на е стог ве ка пи са ли су при руч ни ке као што је Самопо-
моћ (SelfHelp, 1859) у ко ји ма су по мо ћу пред ста вља ња би о гра фи ја 
бо га тих и успе шних љу ди Вик то ри јан ске епо хе про мо ви са ли иде је 
при ват ног пред у зет ни штва, са мо и ни ци ја ти ве, ви зи је и по сти за ња 
ре зул та та, еко ном ског про спе ри те та, јед на ко сти, ин ду стриј ског 
ин ве сти ра ња и ра зних вр ста штед ње. С дру ге стра не, у јед ној раз-
ви је ној свет ској др жа ви као што је Ја пан, ко ји је као и Ср би ја у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка имао мо гућ ност да се мо дер ни зу је пре-
ма стан дар ди ма раз ви је них европ ских др жа ва, у том пе ри о ду су 
мла ди ин те лек ту ал ци од ла зи ли на сту ди је у раз ви је не др жа ве и по 
по врат ку у зе мљу су се као дру штве но са ве сни љу ди ан га жо ва ли у 
пре но су сте че них зна ња и ве шти на мла ђим на ра шта ји ма. Та ко су 
они по по врат ку осни ва ли фа кул те те и дру ге обра зов не уста но ве 
или кур се ве ши ром Ја па на и по мо ћу та квог кон цеп та пре но са зна-
ња и за ду жби нар ства сво је ин те лек ту ал не ели те до при но си ли су 
обра зо ва њу та да шње и бу ду ћих ге не ра ци ја и рав но мер ном раз во ју 
чи та ве др жа ве.5) У ре фор ма ма обра зо ва ња ко је су у том пе ри о ду 
по кре ну ли угле да ли су се нај ви ше на не мач ке, фран цу ске и ен гле-
ске фи ло зо фе и еко но ми сте. Над град њом нај бо љих до стиг ну ћа и 

5) Fu ku za wa Yukic hi, AutobiographyofFukuzawaYukichiwithprefacetotheCollectedWorks
ofFukuzawa, transl. by Kiyooka Eiic hi, the Ho ku se i do Press, Tokyo, Ja pan, 1981: Од За-
пад них др жа ва су пре у зи ма не са мо нај бо ља до стиг ну ћа и те ко ви не у при род ним и 
дру штве ним на у ка ма, и та ко је ства ра на еклек тич ка над град ња древ них на ци о нал них 
сту ди ја (kokugaku) у др жа ви. Та да шња Ме и ђи (Meiji) вла да је ка сни јим прав ним од ред-
ба ма дру штве не ре фор ме у прав цу раз но мер ног раз во ја др жа ве спро ве ла дру штве не 
ре фор ме у скла ду са тра ди ци о нал ном кул тур ном ма три цом, тра ди ци о нал ним си сте мом 
хи је рар хи је и по де лом по ли тич ке мо ћи по узо ру на ра ни је исто риј ске пе ри о де у раз во-
ју за сно ван на си сте му дру штве не на ци о нал не мо рал но сти (kokumin dotoku). Во де ћи 
по ли ти ча ри и ин те лек ту ал ци тог вре ме на су сма тра ли да је за успе шан раз вој др жа ве 
би ло нео п ход но има ти ду го ро чан план ње ног развно мер ног раз во ја у скла ду са ње ном 
ге о по ли тич ком по зи ци јом и вре ме ном и про сто ром у ко јем се на ла зи ла, за што је би ло 
ва жно рав но мер но обра зо ва ње у сва ком де лу др жа ве, без об зи ра на кла су, пол и го ди-
ште ста нов ни штва. Та ква стра те ги ја огле да ва ла се у чи ње ни ци да су ин те лек ту ал ци из 
ра зних кра је ва Ја па на отва ра ли об ра зов не уста но ве и кур се ве из стра них је зи ка, при род-
них и дру штве них на у ка и по ма га ли на дру ги на чин ге не ра ци је мла дих у сво јим род ним 
кра је ви ма.
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те ко ви на За пад не ци ви ли за ци је на осно ву ја пан ских древ них на ци-
о нал них сту ди ја (kokugaku) успе шно су спро ве ли јед ну спе ци фич-
ну да ле ко и сточ ну вер зи ју ми шље ња Г. В. Фри дри ха Хе ге ла (Fri dri-
ech He gel, 1770-1831.) да је „по је ди нац мо гао да по стиг не 
уни вер за лан жи вот са мо ако се укљу чи у ин сти ту ци је, ак тив но сти 
и суд би ну сво јих су на род ни ка.“6)

За раз ли ку од та квих раз ви је них др жа ва у ко ји ма је по себ но 
ин тен зив но од XVII ве ка па на да ље вр шен пре нос зна ња са обра зо-
ва ног сло ја ста нов ни штва на мла ђе ге не ра ци је, у Ср би ји је да нас, 
ви ше од два ве ка ка сни је, обра зов но, де мо граф ско и еко ном ско ста-
ње све у куп не при вре де, а по го то во ста ње по љо при вре де вр ло  ло-
ше. Ако се по љо при вред ни ци ма и уоп ште ста нов ни ци ма ру рал них 
под руч ја не омо гу ћи бо ље оп ште и функ ци о нал но обра зо ва ње они 
ће још ви ше за о ста ја ти у жи вот ном стан дар ду и раз во ју у од но су 
на сво је су на род ни ке у ур ба ним сре ди на ма у др жа ви, као и у од но-
су на при пад ни ке свих дру штве них сло је ва у раз ви је ним др жа ва ма. 
У европ ским и свет ским раз ви је ним др жа ва ма са да шња упо тре ба 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја је на та ко ви со ком 
ни воу да ће у њи ма за не ко ли ко го ди на ве ћи на по сло ва зах те ва ти 
ди ги тал ну пи сме ност и упо тре бу ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја не за ви сно од сек то ра или ве ли чи не пред у зе ћа у њи ма. 
Ка ко при ме ћу ју еко но ми сти Бо жо Дра шко вић из Ин сти ту та за еко-
ном ске на у ке у Бе о гра ду и со ци о лог Зо ран Ви до је вић, до са да шња 
тран зи ци ја у Ср би ји про из ве ла је пад про из вод ње и за по сле но сти, 
раст не тр жи шног за ду жи ва ња зе мље без ефек тив ног си стем ског 
ула га ња у при вре ду и у окви ру ње у по љо при вре ду,  као и уни-
шта ва ње до ма ће ин ду стри јеи раст си ро ма штва и у гра до ви ма и у 
се ли ма. Упр кос то ме, при мет но је да то не под ле же кри ти ци ин те-
лек ту ал не јав но сти, књи жев ни ка, кул тур них рад ни ка или уни вер-
зи тет ских про фе со ра.7) Због то га се мо же го во ри ти да ни су са мо 
ин сти ту ци је си сте ма, не го и це ло куп на ин те лек ту ал на јав ност, до-
ду ше хен ди ке пи ра на од ла ском ње ног ве ли ког де ла у ино стран ство 
у по след ње две де це ни је, за та ји ли у пре но су зна ња и у пру жа њу 

6) Да ни јел Џ. Бор стин,Светтрагања, Еди ци ја Ге о по е ти ка, Бе о град, Ју го сла ви ја, 2003, 
стр. 187-188.

7) Ире на Ра ди са вље вић, „Власт не ви ди му ку и не за до вољ ство на ро да“, Блиц, 24. ок то бар, 
2010, стр. 5, ци ти ра ју ћи еко но ми сту Бо жу Дра шко ви ћа, та ко ђе ви де ти Ире на Ра ди са-
вље вић, „Срам но је по зи ва ти си ро ма шне да сте жу ка иш“, Блиц, 27. 06. 2010.го ди не: Со-
ци о лог Зо ран Ви до је вић не ви ди ве ли ку  мо гућ ност си стем ске про ме не ко је га су до са да 
гра ди ли ви дљи ви и не ви дљи ви стра ни и до ма ћи ак те ри, ко ја би под ра зу ме ва ла усме-
ре ње ка дру штву зна ња, со ци јал не пра вед но сти, при вред не ефи ка сно сти и ува жа ва ња 
чо ве ко ве лич но сти, јер за та ко не што не ма ја ких со ци јал них, по ли тич ких и кул тур них 
ак те ра, а не мо же се уна пред зна ти хо ће ли се они офор ми ти. Пре ма со ци о ло гу Ви до је-
ви ћу, про блем си сте ма ни су са мо ли де ри и пар ти је, не го и ди ле тан ти зам и ко руп ци ја.
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по мо ћи ма ње раз ви је ним и не раз ви је ним под руч ји ма у др жа ви по 
пи та њу оп штег, кул тур ног, еко ном ског, тех но ло шког и спорт ског 
обра зо ва ња љу ди у тим под руч ји ма. Због све у куп ног нео д го вор-
ног при сту па вр ше њу вла сти ка ко у гра до ви ма, та ко и по се ли ма, 
за про цес бу ду ће мо дер ни за ци је по љо при вре де и се ла у Ср би ји ће 
би ти по тре бан ко рек тан из бор ен ту зи ја ста и пра вих струч ња ка из 
од го ва ра ју ћих стру ка ко ји ће мо ћи да осми сле и оства ре на од го-
ва ра ју ћи на чин, уз са рад њу са ло кал ним се о ским ста нов ни штвом, 
стра те ги ју ожи вља ва ња и пре по ро да ру рал них под руч ја Ср би је. 
Та кав про цес под ра зу ме ва ре фор ме у ин сти ту ци о на ли за ци ји дру-
штва и др жа ве, као и ре ша ва ње про бле ма пре но са зна ња на са-
да шње и бу ду ће ге не ра ци је и ус по ста вља ње (на ста вља ње) ра ни је 
пре ки ну тог кон ти ну и те та об ли ко ва ња и пред ста вља ња кул тур ног 
обра сца у ру рал ним под руч ји ма. Ипак, ка ко на во ди со ци о лог Ми-
ле Не на дић, не би би ло до бро да со ци о ло зи у ве зи са про бле ми ма 
у си сте му обра зо ва ња и об но ви се ла „обр ћу ур ба ну док три ну и на 
ме сто „ур ба не“ ста вља ју „ру рал ну“ иде о ло ги ју.“8) Ре ше ње је у про-
на ла же њу рав но те же у про на ла же њу и пред ста вља њу кул тур ног 
обра сца ур ба них и ру рал них под руч ја под јед на ко, од но сно у по-
што ва њу дру штве них нор ма тив них вред но сти и у до број ор га ни-
за ци ји пла ни ра ња и по сло ва ња у стра те ги ји рав но мер ног раз во ја 
зе мље. Оно под ра зу ме ва, пре све га, по др жа ва ње кон цеп та пре но са 
зна ња, кул ту ре, про из вод ње и кре а тив но сти уме сто кон цеп та по-
ли ти кант ства ко је је би ло ка рак те ри стич но за кул тур ну, еко ном ску 
и по ли тич ку кли му по след њих не ко ли ко де це ни ја у Ср би ји.

У усло ви ма вла да ви не тр жи шне при вре де на јед ној стра ни, и 
стаг на ци је, де мо граф ског од у ми ра ња и про па да ња се ла и ур ба них 
цен та ра у ру рал ним под руч ји ма Ср би је на дру гој стра ни, све у куп-
на си ту а ци ја је на мет ну ла пи та ње да ли су и за што у ру рал ним 
под руч ји ма зе мље уоп ште по треб ни кул ту ра и обра зо ва ње? У да-
на шњем тр жи шно ори јен ти са ном дру штве ном ам би јен ту мо ра да 
се ува жа ва став де ка на Ма шин ског фа кул те та у Бе о гра ду да „из воз 
де се так бро до ва ко ли ко се го ди шње из гра ди и из ве зе из Ср би је, 

8) Ми ле Не на дић, Новидухобразовања,Просвета,Београд,1997: Не на дић сма тра да се 
не јед на кост гра да и ње го ве око ли не мо же при ме ти ти са мо у дру га чи јим скло но сти ма, 
јер око ли ну гра да од у век чи ни јед но у гло бал ном сми слу ла те рал но, а у ло кал ном сми-
слу пот пу но аутар хич но „ру рал но дру штво“, те да се на ква ли та тив ним од но си ма гра да 
и ње го ве око ли не гра де и кван ти та тив ни од но си свих оста лих исто риј ских дру шта ва. 
Он сма тра да се на кра ју ин ду стриј ске епо хе ви ди да ин ду стриј ски раст и со ци јал ни раз-
вој ни су омо гу ћи ли ма са ма да бо ље раз у ме ју мо дер но дру штво,  ни ти је ни во ма сов не 
кул ту ре уз диг нут, ни ти је сма њен јаз из ме ђу бо гат ства и си ро ма штва. Шта ви ше, ве ра 
у де мо крат ско обра зо ва ње је до при не ла сла бље њу кри тич ке ми сли и на гри за њу ин те-
лек ту ал них стан дар да, при си ља ва ју ћи љу де да се за пи та ју да ли је ма сов но об ра зо ва ње 
бит но не спо ји во с одр жа ва њем ви со ке об ра зов не ра зи не, што кон зер ва тив ци упор но 
твр де.
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до но си ве ћу за ра ду не го из воз по љо при вред них про из во да.“9) Чи-
ње ни ца је и да су „но си о ци“ ра ста ДБП (GDP) Ср би је сек то ри као 
што су фи нан сиј ске услу ге, по сред нич ки по сло ви, про мет не крет-
ни на и слич но. Али, чи ње ни ца је и да ак тив ност тран зит не и услу-
жне еко но ми је не мо ра да зна чи и по ни шта ва ње про из вод не еко но-
ми је, по го то во за то што је, пре ма ре чи ма агро е ко но ми сте Здрав ка 
Ша ја то вић, до при нос се ља ка срп ском дру штву та кав да се љак 
оства ру је нај ве ћи из воз у при вре ди.10) Агро е ко но мист Ша ја то вић 
сма тра да се за хва љу ју ћи ак тив но сти се ља ка-по љо при вред ни ка у 
Ср би ји ства ра ре ал на ма те ри јал на ко рист и обез бе ђу је пре храм бе-
на си гур ност др жа ве. Уз то, се љак је и ве ли ки по тро шач ре про ма-
те ри ја ла (се ме на, ми не рал них ђу бри ва, го ри ва, за штит них сред-
ста ва, по љо при вред не ме ха ни за ци је, итд), те ве ли ки про из во ђач 
по љо при вред них про из во да, ге не ри шу ћи раз вој број них ин ду-
стриј ских гра на, пре све га пре храм бе не ин ду стри је и тр го ви не. Он 
је ујед но и чу вар трај них ам би јен тал них, исто риј ских и кул тур них 
вред но сти дру штва, а у про шло сти је био и сто жер де мо граф ског 
оп стан ка дру штва.11) Бу ду ћи да про блем со ци ја ли за ци је се ла и се-
ља ка по ти че пре све га од чи ње ни це да је се љак до са да био ви ше 
обје кат не го су бје кат дру штве них про ме на,12) је дан од на чи на да се 
по вра ти сми сао и до сто јан ство се ља ка и свих љу ди у ру рал ним 
под руч ји ма је сте да се, уз ожи вља ва ње при вре де, ожи ви и до са да 
за не ма ре на кул тур на ком по нен та жи во та се ља ка, ко ја је мно го 
вред ни ја, ста ри ја и са др жај ни ја не го што је до са да при ка зи ва на у 
јав но сти. По след њих го ди на по ја вио се је дан ин те ре сан тан кул ту-
ро ло шки фе но мен да по је ди ни ста нов ни ци ру рал них под руч ја 
спон та но до при но се ожи вља ва њу кул тур не ком по нен те сво јих жи-
во та по је ди нач ном или ин сти ту ци о нал ном из град њом или ре ста у-
ра ци јом ет но-ку ћа, ет но-се ла и ет но граф ских му зе ја. Та кав фе но-

9)  Тан југ, „Ма шин ски фа кул тет шко лу је нај бо ље ма сте ре за бро до град њу“, Политика,  
29.сеп тем бра, 2010.  

10)  Ша ја то вић, Здрав ко, „Ка ко су та шне и ма шне пре те кле се ља ке“, Пољопривреда.биз
– виртуелни агробизнис центар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/ka ko_su_ta sne_i_ma-
sne_pre te kle_se lja ka

11)  Ibid

12)  Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, села–достигнућа,про-
блемииперспективесоцијализације, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 
100-115: Мар ко вић ре ше ње про бле ма со ци ја ли за ци је се ла и се ља ка ви ди у не кој вр сти 
ин те грал не на уч но-тех но ло шке, со ци јал но-еко ном ске, дру штве но-по ли тич ке и кул-
тур не ре во лу ци је чи ји би не по сред ни но си цал мо ра ло би ти и се ља штво и сви оста ли 
сло је ви дру штва. То би омо гу ћи ло се ља ку да не бу де смао ко ри сник на уч них са зна ња 
и го то вих тех но ло ги ја и на мет ну тих прав них и еко ном ских ре ше ња, не го и да сам уна-
пре ђу је по љо при вред ну про из вод њу и на чин жи во та на се лу, про на ла зи и пла си ра но ве 
тех но ло ги је, кре и ра еко ном ске сти му лан се и ор га ни за ци о не мо де ле и та ко уно си про-
гре сив не про ме не у свој на чин жи во та.
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мен до при но си очу ва њу и по ди за њу ни воа кул ту ре ста нов ни ка 
ру рал них под руч ја, што, уз од го ва ра ју ћу ме диј ску и при вред ну по-
др шку и са рад њу дру гих ин сти ту ци ја, фир ми и по је ди на ца, мо же 
да до при не се и еко ном ском раз во ју тих под руч ја, уз одр жа ва ње и 
над град њу свих вред них аутох то них те ко ви на ста нов ни ка тих под-
руч ја. То под ра зу ме ва не са мо не го ва ње уру ше них нор ма тив них 
дру штве них вред но сти, не го и ма те ри јал ну кон струк ци ју и ре кон-
струк ци ју ин сти ту ци ја и уста но ва кул ту ре у ру рал ним под руч ји ма. 
Јер, ка ко је свр ху уста но ва кул ту ре де фи ни са ла ан тро по лог Ме ри 
Бу ке, та кве уста но ве не пред ста вља ју са мо про шлост и са да шњост, 
не го и об ли ко ва ње пер спек ти ве бу дућ но сти за бу ду ће ге не ра ци је. 
Не го ва ње кул ту ре на не ком под руч ју зна чи не са мо очу ва ње до сто-
јан ства ста нов ни ка тих под руч ја, не го и под сти цај за раз вој еко но-
ми је и дру гих гра на дру штве ног жи во та у ру рал ним под руч ји ма. 
Док би у слу ча ју за ми ру ћих оп шти на на ју гу Ср би је свр сис ход но 
отва ра ње уста но ва кул ту ре као што су атрак тив но осми шље ни и 
при ка за ни исто риј ски и ет но граф ски му зе ји или ет но-се ла тек под-
ста кло раз вој за мр ле при вре де, у слу ча ју раз ви је ни јих под руч ја  у 
Ср би ји, као што су, на при мер, не ки де ло ви за пад не Ср би је, свр-
сис ход но отва ра ње уста но ва кул ту ре мо гло би да до при не се да љем 
ра сту еко ном ске до би ти у обла сти ту ри зма и про прат них при вред-
них гра на. Ова кав став се ујед но ин ди рект но по ду да ра са ста вом 
мно гих са вре ме них ис тра жи ва ча раз во ја по љо при вре де и жи во та у 
ру рал ним под руч ји ма Ср би је, од со ци о ло га Ми ле та Не на ди ћа и 
Ми лу ти на Ми тро ви ћа, еко но ми сте Ми ла ди на Ше вар ли ћа, агро но-
ма Здрав ка Ша ја то ви ћа до но ви на ра ис тра жи ва ча Бра ни сла ва Гу ла-
на, да је у ци љу за у ста вља ња про це са де а гра ри за ци је и де по пу ла-
ци је и под сти ца ја еко ном ском раз во ју ру рал них под руч ја у зе мљи 
по треб но да се ува жа ва ју и не гу ју аутен тич но кул тур но на сле ђе, 
тра ди ци ја, оби ча ји и на ви ке се ља ка и уоп ште љу ди из ру рал них 
под руч ја. У том сми слу но ви нар Бра ни слав Гу лан, сма тра да би, по 
узо ру на раз ви је не европ ске зе мље, бу ду ћа стра те ги ја ру рал ног 
раз во ја мо ра ла би ти при ла го ђе на ло кал ним ре сур си ма и ини ци ја-
ти ва ма.13) Уну тар та кве стра те ги је, сма тра Гу лан, уме сто до са да-
шњег ин тен дант ског при сту па се лу и по љо при вре ди, где су се ља-

13)  Бра ни слав Гу лан, „Пер спек ти ве ру рал них сре ди на у Ср би ји: Опа нак и ци пе ла“, Poslov-
napolitika 36:11, 37-40, Po slov na po li ti ka AD-Iz da vač ko i kon sal ting pred u ze će, 1/2007.: 
Ка ко но ви нар Гу лан на во ди, за успе шан ру рал ни раз вој по треб но је да се ис пу ни пет 
прин ци па – пре по зна ти мо гућ но сти (по тен ци ја ле) ди вер зи фи ко ва ног ру рал ног раз во ја 
сва ке сре ди не; утвр ди ти од го вор ност за про ме не у про шло сти и бу дућ но сти у ру рал ним 
под руч ји ма; во ди ти кон зи стент ну по ли ти ку ре дук ци је си ро ма штва у ру рал ним под руч-
ји ма; убр за ти про цес де цен тра ли за ци је вла сти и ја ча ти уло гу и од го вор но сти ло кал не 
са мо у пра ве; из гра ди ти про дук ти ван сек тор у ру рал ном раз во ју ко ји ће до при но си ти 
мак си мум ра ста и ре дук ци ју си ро ма штва. (Max well, 2003)  
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ци би ли тре ти ра ни као про из во ђа чи јеф ти не хра не, мо ра ла би да се 
ство ри кон цеп ци ја та ко зва ног ру рал ног раз во ја, ко ја ће се те ме љи-
ти на де мо граф ским, при род ним, со цио-кул тур ним и еко ном ским 
по тен ци ја ли ма ру рал них под руч ја Ср би је. Је дан од зна чај них ко ра-
ка у том прав цу би ла би из ра да сту ди ја из во дљи во сти о по бољ ша-
њу по љо при вре де у ру рал ним под руч ји ма, обра зо ва њу по љо при-
вред ни ка у од го ва ра ју ћим обра зов ним уста но ва ма, из град ња до бре 
ин фра струк ту ре, из град ња от куп них ста ни ца и пре ра ђи вач ких по-
стро је ња за от куп, пре ра ду и про да ју по љо при вред них про из во да, 
као и из град ња, ре ста у ра ци ја и очу ва ње здрав стве них, спорт ских 
уста но ва и уста но ва кул ту ре у тим за не ма ре ним под руч ји ма. Но ви-
нар Гу лан у скло пу стра те ги је за раз вој ру рал них под руч ја пред ла-
же је дин ствен, ин те гри сан, мо дер ни зо ван и со фи сти ци ран си стем 
на бав ке и про да је пре храм бе них про из во да, за што је по треб но 
омо гу ћа ва ње кул тур ног про све ћи ва ња и обра зо ва ња по љо при-
вред ни ка, обез бе ђи ва ње њи хо вог со ци јал ног (здрав стве ног, пен зи-
о ног и ин ва лид ског) оси гу ра ња и ин ве сти ра ње у са о бра ћај ну и ко-
му нал ну ин фра струк ту ру се о ских под руч ја. Са Гу ла ном исти 
ова кав став ко ји за циљ има спре ча ва ње де по пу ла ци је и де а гра ри-
за ци је де ле и со ци о лог Ми ло ван Ми тро вић14) ко ји сма тра да по пу-
ла ци о на по ли ти ка мо ра да бу де део еко ном ске, со ци јал не, еко ло-
шке или кул тур не (обра зов не) по ли ти ке, и со ци о лог Ми ле Не на дић, 
ко ји сма тра да ви сок ни во обра зо ва ња ко је је при пре мље но за ло-
кал не по тре бе га ран ту је оста нак у се лу не са мо и пр вен стве но се-
ља ка не го и пред став ни ка ни за ста рих и но вих про фе си ја. У том 
слу ча ју се ља штво се не би осе ћа ло „кул тур ним стран цем гло бал-
ног дру штва“, не го би ква ли тет но основ но и спе ци ја ли стич ко 
обра зо ва ње би ло је дан „основ ни ла те рал ни осло нац“ и као та кво 
оно би „га ран то ва ло ње гов не сме тан раз вој и оп ста нак и у нај ве-
ћим кри за ма.“ Со ци о лог Ми ле Не на дић де ли исти став као и но ви-
нар-ис тра жи вач Бра ни слав Гу лан да је мо гу ће да ће се, због све га 
оно га што се да нас де ша ва у гра до ви ма, у бу дућ но сти по ја ви ти ур-
ба ни ег зо дус пре ма ру рал ним под руч ји ма.15) Са мо отва ра ње и до-
бро функ ци о ни са ње уста но ва кул ту ре у не ком ру рал ном под руч ју 

14) Ми ло ван Ми тро вић, Српскосело–Прилогсоциологијитрадиционалногсрпскогдру-
штва, Ma ti ca srp ska, No vi Sad, 1999.

15) Бра ни слав Гу лан, „Пер спек ти ве ру рал них сре ди на у Ср би ји: Опа нак и ци пе ла“: Гу лан 
на во ди да је бр за и пре те ра на де а гра ри за ци ја уме сто ра ни је аграр не пре на се ље но сти 
про у зро ко ва ла дру гу крај ност – ин ду стриј ску и ур ба ну пре на се ље ност. Пр ва је ста ри, 
а дру га но ви ве ли ки про блем срп ског дру штва. Град ски жи вот је скуп, не ста ши ца ста-
но ва ве ли ка, фа бри ке су пре пу не су ви шних рад ни ка (у Ср би ји је око ми ли он љу ди не-
за по сле но), док су у се ли ма мно ге њи ве тих истих љу ди нео бра ђе не (ра чу на се на око 
200.000 хек та ра), а до бар део ку ћа сто ји пра зан. Та ко ђе ви де ти Ми ле Не на дић, Новидух
образовања,Про све та, Бе о град, 1997.
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не зна чи ујед но да по сто ји мо гућ ност за одр жи ви раз вој тог под-
руч ја, све док у том кра ју ни је ство ре на мо гућ ност да у ње му, уз 
се ља ка по љо при вред ни ка, жи ве без ве ћих про бле ма и не ки умет-
ник, за на тли ја, тр го вац, на уч ник, ин жи њер, еко но мист или прав-
ник. Оно што је пр ви и основ ни пред у слов за омо гу ћа ва ње одр жи-
вог раз во ја ру рал них под руч ја и по бољ ша ње оп штих усло ва 
жи во та и ра да ста нов ни ка у тим кра је ви ма је да им се обез бе де 
мир, си гур ност и ста бил ност у њи хо вом по слов ном, при вред ном и 
жи вот ном ам би јен ту.

ПОЧЕТНЕГРЕШКЕУПЛАНИ
РАЊУРАЗВОЈАДРЖАВЕ

Јед на од основ них прет по став ки раз во ја др жа ве, а ти ме и 
ње ног по ло жа ја у све ту, је опи сме ња ва ње и свр сис ход но обра зо-
ва ње ње ног ста нов ни штва. Још на пре ла ску из XVI II у XIX век се-
вер но а ме рич ки пред сед ник и по ли ти чар То мас Џе фер сон го во рио 
је о ва жно сти обра зо ва ња ста нов ни штва као основ ном усло ву еко-
ном ског и кул тур ног на пре до ва ња,16) а са ти ме су се сла га ли во де ћи 
се вер но а ме рич ки, европ ски, ја пан ски, ки не ски и оста ли свет ски 
ми сли о ци и по ли тич ки ли де ри. У том сми слу је и се вер но а ме рич-
ки на уч ник и струч њак за по љо при вре ду и ко њо гој ство Ви ли јем 
Клерк (Wil li am Smith Clark, 1825-1886)17) твр дио је да оби чан по-
љо при вред ник, у слу ча ју да има са мо мен тал ну ди сци пли ну и кул-
ту ру се о ске шко ле и да је не ук у по гле ду ви ших гра на на у ке, ни кад 
не би мо гао да за у зме од го ва ра ју ће ме сто у дру штву ко је му при-
па да.18) При ме ри успе шног спо ја на у ке, пред у зет ни штва, тр го ви не, 
кре а тив но сти и фи зич ког ра да у по љо при вре ди од вре ме на ху ма-
ни зма и ре не сан се на под руч ју Ита ли је19) и ка сни је отва ра ње спе-

16) Ja mes Gil re ath. (Ур.), ThomasJeffersonandtheEducationofaCi ti zen, Uni ver sity Press of 
the Pa ci fic, U.S.A, 2002.

17) John M. Ma ki, WilliamSmithClark:AYankeeinHokkaido, Hok ka i doUni ver sityPress, Sap-
po ro,Ja pan, 1996, стр. 124: Ви ли јем Клерк је по стао по знат по по мо ћи ја пан ским струч-
ња ци ма да ко ло ни зу ју уда ље не ре ги о не се вер ног остр ва Хо ка и до пре но се ћи им нај ве ћа 
до стиг ну ћа и зна ња из се вер но а ме рич ке по љо при вре де – екс пе ри мен тал не фар ме као 
др жав не про јек те.

18) Pa trick T. J. Brow ne, “Cul ti va tion of the Hig her Self: Wil li am Smith Clark and Agri cul tu ral 
Edu ca tion”, HistoricalJournalofMassachusetts, West fi eld Sta te Col le ge, 36. 2008. Као бив-
ши пред сед ник По љо при вред ног Уни вер зи те та Ма са чу сетс и на уч ник Клерк је по др жа-
вао обра зов ну фи ло зо фи ју о по тре би „све оп штег ши ро ког обра зо ва ња“ и „прак тич ног 
уче ња“ у обла сти по љо при вре де.  

19) Tек стови о по љо при вре ди правникa и агрономa Пјетрo Кре шен ци (Pi e tro Cre sen zi, 
c.1233-c.1321), као и књи ге о му дро сти по љо при вред ни ка и њи хо вих по ро ди ца би ли 
су пре во ђе ни са ла тин ског на ита ли јан ски и фран цу ски је зик. Слич не тек сто ве пи сао 
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ци ја ли зо ва них по љо при вред них шко ла ши ром Евро пе и све та у ве-
ко ви ма ко ји су усле ди ли20)до ка за ли су исти ни тост та квих тврд њи.

Са по че ци ма еко ном ског и кул тур ног про цва та европ ских 
др жа ва у до ба ху ма ни зма и ре не сан се вре мен ски се по ду да ри ло 
пот па да ње сред њо ве ков не срп ске др жа ве под власт Осман лиј ског 
цар ства пред крај XIV ве ка и у XV ве ку. Од тог пе ри о да па све 
до  пе ри о да ус по ста вља ња не за ви сно сти Ср би је и ње не из град ње 
гра ђан ске др жа ве по стан дар ди ма европ ских др жа ва у XIX ве ку, у 
се вер ном и сред њем де лу Евро пе око Бал ти ка ства ра ли су се са ве-
зи тр го вач ких гил ди и гра до ва, а ју жни је на Ме ди те ра ну ства ра ла 
су за хва љу ју ћи раз во ју фло та га ли ја са то по ви ма, ве ли ка цар ства. 
У пе ри о ду од тих не ко ли ко ве ко ва на под руч ју од Ен гле ске на се-
ве ро за па ду до Ита ли је на ју гу од ви јао се раз вој тех ни ке, ра чу но-
вод ства, тр го ви не, оси гу ра ња, це стов ног, плов ног и же ле знич ког 
са о бра ћа ја, де мо кра ти за ци ја по ли тич ке кул ту ре и раз вој сред ста ва 
јав ног ин фор ми са ња, а за хва љу ју ћи опло вља ва њу свет ских мо ра у 
Евро пу су се уво зи ле си ро ви не, ску по це не тка ни не и за чи ни и из-
во зи ли чо ко ла да, пи ће, пор цу лан, хи рур шки и оп тич ки ин стру мен-
ти, умет нич ке ли то гра фи је, оруж је и оста ли пред ме ти. У скла ду 
са та квим сте пе ном еко ном ског раз во ја, у се дам на е стом ве ку ми-
ни стри фи нан си ја раз ви је них др жа ва пи са ли су сво јим кра ље ви ма 
да је „јед но став но и са мо оби ље нов ца у јед ној др жа ви мо гло да 
на пра ви раз ли ку у ње ној ве ли чи ни и сна зи.“21) Ви ше од два ве ка 
ка сни је та кву те зу је по твр дио на Да ле ком ис то ку исто ри чар Ја-
ма ђи Аизан (Yama ji Aizan, 1865-1917) ко ји је у свом про у ча ва њу 
свет ске исто ри је, освр ћу ћи се на лош ста тус ки не ских исе ље ни ка у 
за пад ним др жа ва ма на пре ла ску из XIX У XX век, твр дио да су „ти 

је у Тју дор ској Ен гле ској сре ди ном 16. ве ка и пи сац и по љо при вред ник Tho mas Tus ser 
(1524–1580), а по чет ком  16. ве ка фи ло зоф Френ сис Беј кон (Fran cis Ba con, 1561-1626) 
об ја вио је пр ве тек сто ве о на уч ној ме то ди у по љо при вре ди. (Оп шир ни је ви де ти у John 
E. Rus sell,AhistoryofagriculturalscienceinGreatBritain,1620-1954,  Ge or ge Alien and 
Un win, Lon don, Gre at Bri tain, 1966)

20) У Швај цар ској је агро ном Фи лип фон Фе лен берг (Phi lipp Ema nuel von Fel len berg, 1771-
1844.) на по се ду крај Бер на 1799. го ди не осно вао по љо при вред не шко ле за де цу си ро-
ма шних по љо при вред ни ка и де цу из ари сто крат ских дру штве них сло је ва под јед на ко. 
Те шко ле су да ле под сти цај ка сни јем раз во ју по љо при вред них шко ла у Дан ској, Не мач-
кој, Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни ји. У Не мач кој су за раз вој по љо при вре де, сва ки у 
свом до ме ну, би ли ва жни све ште ник, ле кар и фи то те ра пе ут Се ба сти јан Кнајп (Se ba stian 
Kne ipp, 1821 – 1897) и хе ми чар Ју стус фор Ли бих (Ju stus von Li e big, 1803-1873.)  На кон 
што су се европ ски до се ље ни ци на се ли ли у Ка на ди,  пр ви би скуп Кве бе ка Фран соа де 
Ла вал (François de La val, 1623-1708) осно вао је још 1670. го ди не пр ву по љо при вред ну 
шко лу и та ко за по чео раз вој по љо при вре де у Ка на ди.

21)  John H. Mun ro, “Early Mo dern Mer can ti lism Mo ney, Eco no mic Na ti o na lism and the Sta te in 
Early Mo dern Euro pe, Let ter of Jean Col bert to Lo u is XIV, King of Fran ce”,TheEconomic
HistoryofEarlyModernEurope to1914, http://eh.net/co ur sesylla bi/mun ro/3MER CANT2.
pdf., ци ти ра ју ћи фран цу ског ми ни стра фи нан си ја Jean-Bap ti ste Col bert (1619-1683).
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исе ље ни ци, упр кос сво јим вр ли на ма, та ко тре ти ра ни за то што је и 
њи хо ва др жа ва тре ти ра на на сли чан на чин у све ту.“22) 

Док су европ ске мор на ри це (ору жа не сна ге) осва ја ле но ва 
тр жи шта Ази је и Афри ке се ља ци у Ср би ји под осман лиј ском вла-
шћу би ли су при ну ђе ни да те шко ра де, од но сно да „ку лу че“. Ка ко 
је на во дио швај цар ски док тор хе ми је и кри ми но лог Ру долф Ар чи-
балд Рајс (Ro dolp he Ar chi bald Re iss, 1875-1929), ко ји је про вео ду-
ги низ го ди на у Ср би ји и про у ча вао ње ну исто ри ју, тај „нај же шћи 
рад под при ну дом се ља ци ма је ма ло ко ри стио, јер се од ње га обо-
га тио са мо угње тач“. Ар чи балд Рајс је ову чи ње ни цу на во дио као 
раз лог у свом об ја шње њу за што су то ком ве ко ва се ља ци у Ср би ји 
„на ви кли да ра де са мо оно ли ко ко ли ко је нео п ход но и ни су хте ли 
да ра де ви ше за то што би то ко ри сти ло са мо њи хо вом ти ра ни ну“.23) 
По че так осман лиј ске ко ло ни за ци је зна чио је уни ште ње до та да шње 
до ма ћег фе у дал ног сло ја, јер су нај бо љи де ло ви зе мљи шта при па-
ли но во при до шлим га зда ма спахијама, а ло кал но ста нов ни штво је 
у ста ту су обич них се ља ка или ни жих чифчија жи ве ло на ма лим 
ба шти на ма (по се ди ма) на гра ни ца ма би о ло шког оп стан ка. То је 
по је ди не по ро ди це при мо ра ва ло на по сте пе не се лид бе у плод ни је 
пре де ле уну тар Ср би је. Док се у истом вре ме ну у Евро пи со фи сти-
ци ра на ур ба на пу бли ка по ве зи ва ла са древ ним нор диј ским ми то-
ви ма или ми то ви ма кла сич не Грч ке и Ри ма пре ко рас ко ши но во на-
ста ју ћих опе ра у Ве не ци ји и оста лим ита ли јан ским и европ ским 
гра до ви ма,24) то ком тих се лид би се о ске по ро ди це су пре но си ле из 
сво јих кра је ва ја ку па три јар хал ну свест и усме ну књи жев ност у 
об ли ку на род них пре да ња, на род них и ју нач ких пе са ма, ве ро ва ња, 
ми то ва, по сло ви ца, ба сни и бај ки, као и сво ју хри шћан ску ве ру и 
дру штве ну хи је рар хи ју по ро дич них за дру га и кне жин ске и пле-
мен ске са мо у пра ве са ко ре ни ма из срп ске сред њо ве ков не др жа-
ве.25) Пре ма јед ном на род ном пре да њу, упра во у јед ној та квом до-
се ља ва њу се о ских по ро ди ца из пле ме на Ва со је ви ћа у Шу ма ди ју у 
пр вој по ло ви ни XVI II ве ка до се ли ла се и по ро ди ца во ђе Пр вог срп-

22)  Yama ji Aizan,“Oi, Kyodai bun!”, (“Oh, My Brot hers”), DokuritsuHyoron, Vol. 7, July 3rd, 
1903, Tokyo, Ja pan, str. 1-3.

23)  Ру долф Ар чи балд Рајс,ЧујтеСрби!, Зла то у сти, Бе о град, 2008, стр. 14.

24)  Vla do Kot nik, “Ope ra, Myth, So ci ety: How do they cor re la te?”, TRAMES–Journalofthe
HumanitiesandSocialStudies, Vol. 8, No. 3, 2004, Esto nian Aca demy Pu blis hers, Esto nia, p. 
327.

25)  Ми ро слав Свир че вић,„Ми гра ци је у Ср би ји XVI II ве ка и уста но ве па три јар хал ног дру-
штва“, ГласникЕтнографскогинститутаСАНУ, књ. LII, св. 52, Бе о град, 2004,  стр. 
311-326.
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ског устан ка Ђор ђа Пе тро ви ћа Ка ра ђор ђа (1768-1817.).26) Суд би на 
обич ног на ро да би ла је да у вре ме ни ма по себ но по о штре них да-
жби на ото ман ских тур ских вла сти и њи хо вих вој них по хо да на пу-
шта ју сво је ба шти не, скла ња ју се у шу ме и збе го ве и исе ља ва ју из 
зе мље. Та ко се око 30.000 Ср ба и знат но ма ње Ма ке до на ца и Шип-
та ра-Кли мен та под вођ ством срп ског Па три јар ха Ар се ни ја III Цр-
но је ви ћа 1690. го ди не од се ли ло на се вер пре ко Са ве и Ду на ва. 
При вред не и по ли тич ке при ли ке у аустро у гар ским ур ба ним сре ди-
на ма по мо гле су да кул тур ни и про свет ни раз вој ових љу ди кре не 
уз ла зим пу тем. Та ко су они по че ли да у гра до ви ма Аустро у гар ске 
др жа ве осни ва ју књи жев не чи та о ни це, пе вач ка дру штва, по зо ри-
шта, шко ле, на род не но ви не и бо го сло ви је.27) Је дан ма ли број обра-
зо ва них љу ди је об ја вљи вао исто ри о гра фи је сред њо ве ков не Ср би-
је и чу вао срп ску пи сме ну књи жев ност штам па њем књи га у 
Ве не ци ји, Хаб сбур шком цар ству, Ру му ни ји, Ру си ји и оста лим др-
жа ва ма у ино стран ству. Уну тар Ср би је кул тур но пи сме но на сле ђе 
сред њо ве ков не срп ске др жа ве био је у мо гућ но сти да са чу ва и не-
гу је са мо ма ли број исто ри ча ра, све ште ни ка, пи са ца и штам па ра.28) 
Ме ђу тим, и на кон осло бо ђе ња од осман лиј ске вла сти и на кон ус-
по ста вља ња мо дер не гра ђан ске др жа ве у XIX ве ку у Ср би ји, по ли-
тич ке вла сти ни су ус пе ле да у њој мно го учи не у по гле ду ме ња ња 
те шких усло ва жи во та и ра да се ља ка на бо ље. На кон до но ше ња ха-
тишерифа осман лиј ских вла сти 1830. го ди не, ко јим је до из ве сне 
ме ре омо гу ће но не за ви сно усто ли ча ва ње др жав но сти Ср би је, а ка-
сни је ујед на ча ва ње прав них од ред би срп ског Уста ва са Уста ви ма 
раз ви је них европ ских др жа ва, при вре да и дру штво у Ср би ји су се 
по сте пе но ускла ђи ва ли са европ ским др жа ва ма. По је ди ни срп ски 
ин те лек ту ал ци су од ла зи ли на шко ло ва ње у раз ви је не европ ске др-
жа ве и пре но си ли по по врат ку сво ја зна ња у ма тич ну зе мљу, а и 
ра ни је исе ље ни Ср би у Аустро у гар ску и дру ге европ ске др жа ве да-
ва ли су зна ча јан до при нос у пре но су зна ња и про све ће но сти из 
сво јих сре ди на у ма тич ну др жа ву. Али, ге не рал но гле да ју ћи, Ср би-
ја је би ла ма ла др жа ва и аут сај дер-по чет ник у ме ђу на род ној за јед-
ни ци у том вре ме ну по зна том под сло га ном „оп ста нак нај ја чих“ 

26)  Ми лен ко Ву ки ће вић,КарађорђеI,1752-1804, С.ло бо да, Бе о град, 1986.

27) У та квим усло ви ма је дан од зна ме ни ти јих Ср ба Ђор ђе Бран ко вић  (1645-1711) кра јем 
XVII и по чет ком XVI II ве ка ус пео је да са ста ви у пет то мо ва исто ри ју Ср би је, Хри сто-
фер Же фа ро вић об је а вио је де ло Стематографија 1741. го ди не, а исто ри чар и пи сац 
Јо ван Ра јић (1726-1801) об ја вио је пр ву обим но штам па ну исто ри ју Ср ба  1794. и 1795. 
го ди не у Бе чу. 

28) Pa vle Ivic, Mi tar Pe si kan, ThehistoryofSerbianCulture, Transl. by Ran dall A. Ma jor, Port-
hill Pu blis hers, Gre at Bri tain, 1995: По зна то је да је ра ди ло осам штам па ри ја у XVI ве ку 
под осман лиј ском вла шћу у Ср би ји, али оне ни су би ле ду гог ве ка.
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(“thesurvivalofthefittest”).29) У ам би јен ту у ко ме је свет ским ко ло-
ни јал ним си ла ма би ло ва жно по ста ти и оста ти „што ви ше мо ћан 
ме ђу моћ ни ма“ Ср би ја је но си ла бре ме ста ту са осман лиј ске ко ло-
ни је и ви ше ве ков ног за сто ја у раз во ју сво је ин фра струк ту ре, ин ду-
стри је и тр го ви не. Ње на но во ства ра ју ћа ур ба на ели та има ла је те-
жак за да так да при ме ни мо дер ни за циј ске те ко ви не и до стиг ну ћа 
на јед ној кон фи гу ра циј ски бр до ви тој, шу мо ви тој, не про ход ној и 
ко му ни ка циј ски не по ве за ној др жав ној те ри то ри ји са не пи сме ним 
ста нов ни штвом. Из јед ног пи сма из 1834. го ди не иза сла ни ка Сте-
фа на Сте фа но ви ћа Кне зу Ми ло шу Обре но ви ћу са зна је се да се од 
Бе о гра да, као цен трал ног и нај ва жни јег ме ста у Ср би ји, са мо у два 
прав ца мо гло ићи ко ли ма: пр ви је пра вац био до Звор ни ка, а дру ги 
за Ниш или до Ужи ца. Оста ли пу те ви „или су би ле ко зје пу та ње, 
или су би ли та ко рђа ви и та ко „стр ме ни ти“, или су во ди ли „пре ко 
ве ли ких бр да и по то ка“, да је њи ма би ло „те шко и ко ње про ве сти, 
а ка мо ли с ко њи ма про ћи.“30) Сре ди ном XIX ве ка кне зо ви Обре но-
ви ћи су ус пе ли да за шти те бр до ви те шум ске пу те ве на си пи ма, као 
и да про ши ре ули це у ур ба ним на се љи ма и да из гра де са о бра ћај ни-
це по угле ду на европ ске раз ви је не др жа ве. Под лич ном на хо ђе њу 
кне за Обре но ви ћа, али и за хва љу ју ћи од ла сци ма мла де ин те лек ту-
ал не ели те на шко ло ва ње у ино стран ство, до ла зи ло је до про ме на 
и у оби ча ји ма и ста во ви ма у дру штву, као и до по нов ног под сти ца-
ња раз во ја пи сме но сти, књи жев но сти, обра зо ва ња, на у ка, еко но-
ми је и ле пих умет но сти на кон ви ше ве ков ног за сто ја.31) Али, у пе-
ри о ду ка да је тре ба ло да се др жа ва кон со ли ду је, мо дер ни зу је и да 
се у њој ус по ста ви пар ла мен тар ни си стем и дру штве на стра ти фи-
ка ци ја, по ли тич ка ели та Ср би је је пр ву огром ну гре шку на пра ви ла 
ти ме што ни је оства ри ла је дан од нај о снов ни јих усло ва за раз вој 
др жа ве – опи сме ња ва ње ста нов ни штва у чи та вој зе мљи. Је дан од 
нај ве ћих раз ло га за то је би ла  нео р га ни зо ва ност, спо рост и не е фи-
ка сност ад ми ни стра ци је у про це су опо ра вља ња зе мље од ко ло ни-
за ци је и ус по ста вља ња др жав ног апа ра та. Ор га ни зо ва њу основ ног 
шко ло ва ња при сту пи ло се око 1834. го ди не. Основ не шко ле де ли ле 
су се у три гру пе: др жав не, оп штин ске и се о ске. Др жа ва је би ла 
за ду же на за из град њу шко ла, по ста вља ње учи те ља и оп скр бљи ва-
ње шко ла на став ним ма те ри ја лом. Али, не до ста так учи тељ ског ка-

29)  Her bert Spen cer, ТhePrinciplesofBiology, vol. 1, 1864, Uni ver sity Press of the Pa ci fic, 
2002, стр. 444: „Оп ста нак нај ја чих, што сам ја ов де же лео да из ра зим у ме ха нич ким тер-
ми ни ма, је оно што го спо дин Дар вин де фи ни ше као „при род на се лек ци ја“ или очу ва ње 
фа во ри зо ва них на ци ја у бор би за жи вот.“ 

30)  Вла ди мир Ћо ро вић, „Зе мља Шу ма ди ја хај дуч ка, до се ље нич ка и по бу ње нич ка“, Исто-
ријскеСвескеСрпскоНаслеђебр. 3, март 1998.

31)  Ти хо мир Ђор ђе вић, Србијапрестогодина–XIXвек, Et hos, 2008, Бе о град.
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дра, не а жур ност и сла ба ор га ни за ци ја ад ми ни стра ци је и си ро ма-
штво се ља ка ни су ишли у при лог пот пу ном опи сме ња ва њу се о ског 
ста нов ни штва. Ка ко на во ди со ци о лог Дра ган Мар ко вић, све до по-
ло ви не XX ве ка че ти ри пе ти не се о ског ста нов ни штва ни је би ло 
до вољ но опи сме ње но,  што је оста ви ло тра га на за не мар љи ву аку-
му ла тив ност при вре де све до да на шњег вре ме на.32) Да нас, два ве ка 
ка сни је, по тре ба за опи сме ња ва њем ста нов ни штва и очу ва њем 
кул тур ног иден ти те та у Ср би ји на ме ће се као ве ли ка по тре ба не 
са мо у свр ху ре ша ва ња еко ном ских про бле ма, не го и због све ве-
ћих еко ло шких про бле ма са ко ји ма се др жа ва и чи тав свет су о ча ва-
ју. У усло ви ма гло бал них кли мат ских про ме на и угро жа ва ња жи-
вот не око ли не, пре вас ход но кул ту ро ло шки осве ште ни и са мо све сни 
на ро ди мо гу да во де бри гу о би о ди вер зи те ту као „при род ном ка пи-
та лу све та“, да одр жи во ко ри сте при род не ре сур се и до при не су 
бор би за очу ва ње жи вот не сре ди не, као и да спро ве ду ефек тив ну 
за шти ту од кли мат ских про ме на и све уче ста ли јих при род них не-
по го да.

Ме ђу тим, за раз ли ку од раз ви је них европ ских др жа ва у ко ји-
ма се шко ло ва ла у XIX ве ку, по ли тич ка ели та Ср би је у пе ри о ду 
фор ми ра ња по ли тич ких, обра зов них и еко ном ских ин сти ту ци ја 
по све ти ла је ви ше па жње увла че њу сво јих след бе ни ка у су ко бе и 
ме ђу соб на пре га ња ња но во ство ре них по ли тич ких пар ти ја и иде о-
ло ги ја не го осми шља ва њу и оства ре њу пла на рав но мер ног еко-
ном ског и кул тур ног раз во ја у др жа ви. На тај на чин ни је мо гао да 
се на док на ди до та да шњи за стој др жа ве ко ји је био на стао услед 
ње не ви ше ве ков не ко ло ни за ци је и она се ни је мо гла рав но мер но 
до ве сти у ра ван мо дер них европ ских и свет ских др жа ва. Уну тра-
шњи по ли тич ки су ко би и исто вре ме но не до но ше ње кон крет них 
по ли тич ких и прав них ме ра за раз вој ни про грам по љо при вре де и 
пред у зет ни штва би ли су фа тал ни за јед ну ма лу др жа ву, то по граф-
ски и ме та фо рич но сме ште ну на рас кр шћу ци ви ли за ци ја и са не по-
вољ ном уло гом у ге о стра те шкој кон сте ла ци ји по ли тич ких сна га у 
свом окру же њу, али по сво јим при род ним ре сур си ма по год ном за 
раз вој по љо при вре де и тр го ви не. Не мно го успе шно фор ми ра ње и 
функ ци о ни са ње во де ћих по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји у XIX ве ку 
је „ко лек тив ној му дро сти“33) и стра те ги ји рав но мер ног раз во ја 

32) Дра ган Мар ко вић, Отварање и затварање србијанског села, стр. 26, та ко ђе ви де ти 
Алек сан дра Бр кић, „Још има шко ла без то а ле та и те ле фо на“, Политика, 27. но вем бра 
2008, Бе о град; Алек сан дра Бр кић, „Пе ша ци ђа ци или учи те љи“, Политика, 17. април, 
2007, Бе о град и Бо шко Ло мо вић, „Пут до зна ња од 2.000 ки ло ме та ра“, Политика, 22. 
март, 2008, Бе о град.

33)  Ja mes Su ro wi ec ki, TheWisdomofCrowds,  An chor Bo oks, 2005: У овој књи зи но ви нар-
пи сац Су ро ви ец ки у раз ма тра њу успе шно сти стра те ги је по сло ва ња ис ти че да је ко лек-
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прет по ста ви ло мен та ли тет по ли тич ких гру па. Од но сно, та ква по-
ла ри за ци ја су прот ста вље них по ли тич ких гру па ци ја да ла је пред-
ност кон цеп ту ства ра ња и усме ра ва ња сво је вр сне „му дро сти ма се 
и гру пе“ над кон цеп том јед не дир ке ми јан ске „ко лек тив не му дро-
сти“ ко ја је у ста њу да схва ти про стор и вре ме у ко јем се на ла зи и 
у том сми слу де лу је и ства ра. У истом пе ри о ду по зна ти не мач ки 
со ци о лог и еко но мист Макс Ве бер (Max We ber, 1864-1928) твр дио 
је да сва ки иоле осве ште ни ин те лек ту а лац мо ра да зна да су со ци-
јал на ди мен зи ја и де мо граф ско пи та ње два основ на фак то ра пре ма 
ко ји ма се ме ри успе шност раз во ја не ког дру штва и др жа ве.34) Уз 
ове две по чет не исто риј ске гре шке у про це су ства ра ња мо дер не 
гра ђан ске др жа ве, као што су би ли за не ма ри ва ње опи сме ња ва ња  и 
обра зо ва ња ста нов ни штва на ње ној це ло куп ној те ри то ри ји и 
оштро по ла ри зо ва на бор ба за по ли тич ку власт,  по ли тич ка ели та 
Ср би је је учи ни ла да љу гре шку ти ме што ни је, по угле ду на раз ви-
је не европ ске др жа ве тог вре ме на, по че ла из град њу ин фра струк ту-
ре за бо љу про ход ност и по ве зи ва ње ко му ни ка ци ја у свим ру рал-
ним под руч ји ма др жа ве. Та ква стра те ги ја мо гла је да по кре не 
пред у зет нич ке и тр го вач ке ак тив но сти у чи та вој др жа ви и да омо-
гу ћи ожи во тво ре ње иде је бри тан ског еко но ми сте Се мју ел Смај лса 
да се суд би на јед ног по је дин ца мо гла про ме ни ти у скла ду са ње го-
вим пред у зет нич ким на по ри ма. Уме сто то га си ту а ци ја је би ла та-
ква да љу ди у ру рал ним под руч ји ма ни су мо гли ла ко да омо гу ће 
сво јој де ци ни основ но ни спе ци ја ли стич ко обра зо ва ње ни мо гућ-
ност на пре до ва ња у сво јој стру ци или слу жби. Због ди ску та бил ног 
уста но вља ва ња ауто ри те та и ком пе тен ци је во де ћих љу ди у про це-
су ства ра ња др жав но сти, ка ко је при ме тио со ци о лог Ми лош Не ма-
њић, кра јем XIX ве ка „ин те ли ген ци ја у па ла нач ким сре ди на ма у 
Ср би ји би ла је при ти сну та не ма шти ном и прет ња ма от пу шта ња из 
слу жбе“35) Ме ђу тим, за хва љу ју ћи за ла га њу по је ди них ин те лек ту а-
ла ца ипак је до шло до по ја ве пр вих успе шних ор га ни зо ва них по ку-
ша ја раз во ја пред у зет ни штва на се лу. Је дан од њих је би ло осни ва-
ње на бав но-про дај них по тро шач ких за дру га ко је су снаб де ва ле 
ста нов ни штво ро бом ши ро ке по тро шње од се дам де се тих го ди на 
де вет на е стог ве ка до из би ја ња Дру гог свет ског ра та, као и осни ва-

тив на му дрост ва жни ја од му дро сти по је дин ца, ма ко ли ко успе шан тај по је ди нац  био, 
и об ја шња ва то раз ли чи тим при ме ри ма из прак се фи нан сиј ског по сло ва ња и до но ше ња 
по ли тич ких од лу ка.

34) Ric hard Swed berg, (ed.). EssaysineconomicsociologybyMaxWeber, Prin ce ton Uni ver sity 
Press, USA, 1999.

35) Ми лош Не ма њић,НатрагусрпскеинтелигенцијеXIXвека–топографијаисоциогра-
фија,Записи,Београд,2008,стр.156,ци ти ра ју ћи Но ви ца Пет ко вић, „Бал кан ска кул ту-
ра“, Политика, 17. март, 1990. 
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ње зе мљо рад нич ких за дру га од 1894. го ди не па на да ље.36)  На кон 
то га је 1898. го ди не усво јен пр ви за кон ски акт о за дру га ма Законо
земљорадничкихизанатскимзадругама, а од 1902. го ди не по че ло 
се и са осни ва њем но вих по себ них на бав них за дру га.37)Та ко су до-
ма ћи ин те лек ту ал ци у спре зи са по љо при вред ни ци ма ус пе ли да у 
прак си са жи ве пред ло ге о сво је вр сној син те зи „го спод ства“ и на у-
ке за ко ју се за ла гао бри тан ски на уч ник Ђо зеф Бенкс (Jo seph Banks, 
1743–1820), по себ но про мо ви шу ћи син те зу го спод ства и си сте ма-
ти за ци је на уч ног зна ња на по љо при вред ним има њи ма у бри тан-
ским се ли ма и у бри тан ској еко но ми ји уоп ште38) или иде је не мач-
ког фи ло зо фа Јо ха на Хер де ра (Jo hann Gottfried von Her der, 
1744-1803) ко ји се за ла гао за раз ме ну „кул ту ре љу ди“ (Kulturdes
Volkes) са „кул ту ра ма уче них љу ди“ (KulturderGelehrten) у ур ба-
ним цен три ма, а не за до ми на ци ју ових по то њих. И у Ита ли ји је 
још од до ба ху ма ни зма и ре не сан се, без об зи ра  на про ме не по ли-
тич ке вла сти на Апе нин ском по лу о стр ву, био за жи вео кон цепт се-
о ских има ња-по ро дич них ра ди о ни ца на чи јем че лу је био ар хе тип-
ски отац по ро ди це. Од са вре ме ни јих при ме ра је ка рак те ри сти чан 
при мер за ла га ња фран цу ске вла де у пр вој по ло ви ни два де се тог ве-

36)  Смедеревсковоће–Враново,„Вра но во 1994 – Сто го ди на за дру ге“,http://www.sme de-
rev sko vo ce.rs/se la.php?id=77&je zik=1:За хва љу ју ћи ве ли ком за ла га њу про фе со ра По љо-
при вред ног фа кул те та Ми хај ла Авра мо ви ћа и по љо при вред ни ка и на род ног по сла ни-
ка из се ла Вра но во крај Сме де ре ва Ла за ра Са ви ћа-Ге џе, осно ва на је 1894. го ди не пр ва 
зе мљо ра дич ка за дру га Врановска земљорадничка задруга у Вра но ву у Ср би ји.Пре ма 
пра вил ни ку за дру ге, циљ за дру ге је био „да на ба ви сво јим чла но ви ма по тре бан но вац за 
по љо при вред не ра до ве, да ути че на свест о штед њи и да на тај на чин ути че на по прав-
ку њи хо вог ма те ри јал ног ста ња.“ Члан  за дру ге мо гао је да бу де са мо онај ко ји је имао 
„до вољ но јем ства за лич но по ште ње“, да је ста ре ши на до ма ћин ства и да стал но жи ви 
на те ри то ри ји за дру ге, за дру жна упра ва је би ла ду жна да сва ког ме се ца са ста вља из ве-
штај о по сло ва њу, а по ред фи нан сиј ских сред ста ва чла но ва за дру ге она је има ла и дру ге 
стал не при хо де од стал не, обич не и деч је штед ње. На кон то га је по чео по крет осни ва ња 
зе мљо рад нич ких за дру га у Ср би ји и 1895. го ди не је ство рен Глав ни са вез зе мљо рад нич-
ких за дру га.

37)  Бра ни слав Гу лан,„За дру гар ство у Ср би ји – из ме ђу не стан ка и оп стан ка“, 05. 07. 2010, 
Актер Online, http://www.ak ter.co.rs/in dex.php/eko no mi ja print/2713-iz meu-ne stan ka-i-op-
stan ka.html

38) G. E. Fus sell, “My Im pres si ons of Wil li am Mar shall”, AgriculturalHistory, Vol. 23, No. 1, 
Ja nu ary 1949, the Agri cul tu ral Hi story So ci ety, U.S.A, стр. 57-61:  У Ве ли кој Бри та ни ји 
је та ква Бенк со ва за ми сао спро во ђе на у прак си већ на при ме ру из да ва ња пе ри о дич них 
ча со пи са и књи га на те му по љо при вре де од 1784. го ди не се пе ри о дич ни ча со пи си и 
књи ге на те му по љо при вре де из да ва ли још од 1784. го ди не.По зна ти ен гле ски пи сци и 
струч ња ци за по љо при вре ду Ар тур Јанг (Art hur Young, 1741-1820) и Ви ли јам Мар шал 
(Wil li am Mar shall, 1745-1818) ак тив но су из у ча ва ли по љо при вре ду, ка ко те о рет ским, 
та ко и ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма. За хва љу ју ћи сво јим мно го број ним сту диј ским 
пу то ва њи ма и упо ред ба ма до ма ће по љо при вре де са по љо при вре дом су сед них зе ма ља, 
ови ин те лек ту ал ци су да ли ве ли ки до при нос раз во ју по љо при вре де у сво јој др жа ви и 
ин спи ри са ли мно ге сво је са вре ме ни ке да ра де на раз во ју по љо при вре де у др жа ви и у 
ње ним ко ло ни ја ма и ти ме да ујед но по ма жу и укуп ном еко ном ском раз во ју Ве ли ке Бри-
та ни је.
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ка да по мог не на пре дак и со фи сти ци ра ност жи во та по љо при вред-
ни ка по кре та њем прав не и по ли тич ке ре фор ме (TheCodedelaFa-
mille)под сло га ном да је основ фран цу ске др жа ве по љо при вре да.39) 
Ме ђу тим, по себ но ка рак те ри стич ни при ме ри над град ње кул тур не 
тра ди ци је по зи тив ном се лек ци јом до стиг ну ћа и те ко ви на за пад не 
ци ви ли за ци је у мо дер ни за циј ским про це си ма дру ге по ло ви не XIX 
ве ка би ли су при ме ри де ло ва ња ја пан ских фор мал но обра зо ва них 
и са мо о бра зо ва них ин те лек ту а ла ца ко ји су у том пе ри о ду по је ди-
нач ним на по ри ма учи ни ли мно го на по кре та њу еко ном ских и кул-
тур них ак тив но сти у свим под руч ји ма др жа ве осни ва њем уни вер-
зи те та, обра зов них дру шта ва и кур се ва у сво јим род ним кра је ви ма40)
и из да ва њем ча со пи са и но ви на (са ана ли зом свет ских ге о по ли тич-
ких, при вред них и кул тур них трен до ва и да ва њем кон крет них 
пред ло га у обла сти обра зо ва ња, еко но ми је, здрав ства, ле пих умет-

39)  Paul V. Dut ton, “An Over lo o ked So ur ce of So cial Re form: Fa mily Po licy in French Agri cul-
tu re, 1936-1945“, TheJournalofModernHistory, Vol. 72, No. 2 (Jun., 2000), The Uni ver sity 
of Chi ca go Press, USA, стр. 375-412. Ка сни је у осам де се тим го ди на ма два де се тог ве ка 
фран цу ска вла да је по др жа ва ла кон цепт на се ља ва ња про ван сал ских и оста лих ру рал-
них под руч ја Фран цу ске мла дим па ро ви ма и по ро ди ца ма уз по моћ је дин стве ног по ли-
тич ког, со ци јал ног, еко ном ског и кул тур ног кон цеп та про мо ци је жи вље ња у тим под-
руч ји ма у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња.  

40) Ка рак те ри сти чан при ме ри дру штве но све сног ин те лек ту ал ца из тог вре ме на био је 
фи ло зоф и про све ти тељ На ка му ра Ма са нао (Ma sa nao Na ka mu ra, 1832-1891) ко ји је по 
по врат ку са шко ло ва ња у Ве ли кој Бри та ни ји у Ја пан на ули ца ма се ла и гра до ва Ја па на 
ше зде се тих го ди на XIX ве ка ви део мно го си ро ма шне де це и од лу чио да да до при нос 
њи хо вој бо љој бу дућ но сти пре во дом и об ја вљи ва њем при руч ни ка Самопомоћ Се мју ел 
Смај лса (Sa muel Smi les, SelfHelp) и књи ге Ослободи бри тан ског фи ло зо фа Ђон Стју арт 
Ми ла (John Stu art Mill, OnLiberty). Те књи ге су по ста ле нај бо ље про да ва не књи ге тог 
вре ме на у Ја па ну, а при руч ник СамопомоћСе мју ел Смај лса 1872. го ди не уве ден је као 
оба ве зно шти во у ја пан ски обра зов ни си стем. На ка му ра Ма са нао се за ла гао за пре нос 
зна ња мла ђим ге не ра ци ја ма Ја па на ца ком би на ци јом за пад ног уче ња о Хри шћан ству, 
бри тан ском еко ном ском ли бе ра ли зму и ути ли та ри зму и ја пан ске кул тур не исто ри је и 
мо рал них ста во ва Кон фу чи јан ства.Је дан од нај по зна ти јих ја пан ских про све ти те ља тог 
вре ме на био је осни вач Ke io Уни вер зи те та, из да вач и еко но ми ста Фу ку за ва Ју ки ћи (Fu-
ku za wa Yukic hi, 1835-1901) ко ји се за ла гао за пре нос зна ња ја пан ских ин те лек ту а ла ца 
бу ду ћим ге не ра ци ја ма у ви ду осни ва ња обра зов них уста но ва-за ду жби на и кур се ва ин-
те лек ту а ла ца сво јим су на род ни ци ма по по врат ку у зе мљу, уче ња стра них је зи ка, об ја-
вљи ва ња пре во да нај по зна ти јих за пад них фи ло зоф ских и еко ном ских де ла на ја пан ски 
је зик и под у ча ва ња мла дих љу ди нај бо љим до стиг ну ћи ма и те ко ви на ма за пад не ци ви-
ли за ци је, али и нај бо љих до стиг ну ћа и те ко ви на из вла сти те ја пан ске кул тур не исто ри-
је.(Оп шир ни је о то ме уFu ku za wa Yukic hi, AutobiographyofFukuzawaYukichiwithPreact
totheCollectedWorksofFukuzawa, transl. by Kiyooka Eiic hi, The Ho ku se i do Press, Tokyo, 
1981, Ja pan).Спе ци фи чан вид та кве мо дер ни за ци је у скло пу иде о ло ги је „др жа ва-по ро-
ди ца“ (kazokukokkashugi) ко ју су по др жа ва ли под јед на ко и оли гар си и др жав ни и не за-
ви сни ин те лек ту ал ци у Ја па ну у дру гој по ло ви ни XIX ве ка  озва ни чен је и Уста вом из 
1889. го ди не у ко ме је пи са ло да ће „ја пан ски гра ђа ни у хар мо нич ној са рад њи са Ца ром  
и ме ђу соб но, де ли ти на ду да ће пред ста вља ти сла ву Ја па на у зе мљи и ино стран ству и 
да ће обез бе ди ти да се при ме њу ју ду жно сти ко је су на сле ди ли од сво јих слав них пре-
да ка“. (Ito Hi ro bu mi, TheConstitutionoftheEmpireofJapan,1889, Trans. by Ito Miiyoji, 
“Tokyo: Igi ri su-Ho rit su Gak ko, 22nd year of Me i ji, 1889, Ha no ver Hi sto ri cal Texts Pro ject, sc. 
Jo nat han Dre sner, Har vard Uni ver sity, “Com men ta ri es On the Con sti tu tion of the Em pi re of 
Ja pan”, 1889, http://hi story.ha no ver.edu/tests/1889con.html.)
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но сти и слич но). Не ки ме ђу њи ма су и осни ва ли ма ла, сред ња и 
ве ли ка при вред на пред у зе ћа у ра зним обла сти ма по угле ду на успе-
шна пред у зе ћа из свет ских раз ви је них др жа ва, у чи јем осно ву је 
би ла на ци о нал на свест о по тре би са чу ва ња на ци о нал них при вред-
них, ко му ни ка циј ских и људ ских ре сур са.41) За раз ли ку од раз ви је-
них др жа ва Ја па на, Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке, Фран цу ске или 
Ита ли је, од по чет ка про це са на ста ја ња ве ћих стам бе них на се ља у 
Ср би ји у XIX ве ку је дан део но во ства ра ју ће ур ба не ели те са ста-
вљен углав ном од по ли ти ча ра и би ро кра та по др жа вао је кон цепт 
углав ном јед но смер не кул тур не раз ме не „град-се ло“ у ин сти ту ци-
ја ма и у сред стви ма јав ног ко му ни ци ра ња, пре ма ко ме је до ми-
нант на би ла до ма ћа но во ство ре на ур ба на кул ту ра.42) Ка ко је при ме-
тио исто ри чар и ет но граф Ти хо мир Ђор ђе вић, у Ср би ји је у XIX 
ве ку при ли ком осло ба ђа ња од осман лиј ске вла сти и ства ра ња но ве 
гра ђан ске кул ту ре по узо ру на та да шњу за пад но е вроп ску и сред-
ње е вроп ску кул ту ру до шло до спе ци фич не сим би о зе „кул ту ре љу-
ди“, од но сно кул ту ре се ла, са „кул ту ра ма уче них“, од но сно кул ту-
ра ма ма ло број них ур ба них за јед ни ца, то јест „гра до ва“ „ва ро ши“, 
„ва ро ши ца“ и „па лан ки“. Али, у про це су ус по ста вља ња та да шњих 
по ли тич ких ин сти ту ци ја у тим но во ства ра ју ћим ур ба ним сре ди на-
ма гу би ла се дра го це на енер ги ја и умно го ме је био из гу бљен фо кус 
о по тре би за ус по ста вља њем рав но мер ног раз во ја при вре де у чи-
та вој зе мљи. Усред сре ђе не на сво је ме ђу пар тиј ске и иде о ло шке су-
ко бе43) по ли тич ке вла сти у Ср би ји су за не ма ри ле про бле ме не ре ше-
не са о бра ћај не и стам бе не ин фра струк ту ре, си ро ма штво се ља ка, 

41)  Da vid John Lu,Japan:ADocumentaryHistory, M. E. Shar pe, New York, USA, 1997, стр. 
353-354: Осни вач ком па ни је MitsubishiИва са ки Ја та ро (Iwa sa ki Yata ro, 1835-1885) у јед-
ном пи сму-про гла су свом осо бљу 1876. го ди не об зна нио је да је је дан од глав них ци-
ље ва по ли ти ча ра ја пан ске Ме и ђи вла де у том вре ме ну „так ми че ња Ја па на про тив ди ва“ 
био да пра ва обал ске тр го ви не и вој ске (мор на ри це) не пад ну у ру ке стра на ца. Ка ко је 
об ја шња вао пред у зет ник Ива са ки, у вре ме ми ра то је зна чи ло гу би так по слов них мо-
гућ но сти и за по сле ња за до ма ће љу де, а у ра ту је то зна чи ло пре да ва ње ви тал них пра ва 
на ин фор ма ци је стран ци ма, или, јед но став ни је ре че но, од ба ци ва ње пра ва Ја па на као 
не за ви сне на ци је, те је у скла ду са тим го во рио сво јим за по сле ни ма да ра де не са мо за 
до бро сво је ком па ни је, не го и за до бро чи та вог Ја па на.Ta kes hi Is hi da,JapanesePoliti-
calCulture–ChangeandContinuity, Tran sac tion Pu blis hers, New Brun swick and Lon don, 
New Jer sey, 1996, U.S.A, стр. 4: Ка ко је то де фи ни сао по ли ти ко лог Иши да Та ке ши, пр ви 
пе ри од те мо дер ни за ци је по стан дар ди ма раз ви је них европ ских др жа ва ка рак те ри са ле 
су две основ не вред но сти – јед на је би ла очу ва ње тра ди ци је груп не ко хе зи је, а дру га је 
би ла „до стиг ну ти и пре стиг ну ти За пад не си ле“.

42)  Та ква за ми сао кул тур не раз ме не тра ја ла је и кул ми ни ра ла ка сни је, у дру гој по ло ви ни 
XX ве ка, пред ста вља њем чи та вог јед ног „но во ком по но ва ног“ псе у до кул тур ног кон цеп-
та „град ова ко за ми шља и пред ста вља се ло у Ср би ји“, са вр ло ма лим на сто ја њи ма да 
се он про ме ни или да до ђе до усме ра ва ња у прав цу ур ба не со фи сти ка ци је или у прав цу 
по тен ци ра ња аутох то них се о ских вред но сти у том кон цеп ту.

43)  Ду брав ка Сто ја но вић, Калдрма и асфалт – урбанизација и европеизација Београда
1890–1914,Удру же ње за дру штве ну исто ри ју, Бе о град, 2008.
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не до ста так на став ног ка дра за под у ку и не до ста так на став них 
сред ста ва по шко ла ма у уну тра шњо сти др жа ве.44) Еко но мист Дра-
го љуб Ч. Си мо но вић сма тра да је од вре ме на вла да ви не кне за Ми-
ло ша Обре но ви ћа (вла дао од 1815. до 1839. и од 1858. до 1860. го-
ди не) по чео про цес стаг на ци је и уру ша ва ња ин сти ту ци ја се ла, 
од но сно рас па да ње ср би јан ске кућ не за дру ге, те да је тај про цес 
тра јао два ве ка.45) Али, у том про це су до шло је и до про це са про-
све ћи ва ња, мо дер ни за ци је и (до ду ше про цен ту ал но вр ло ма лог) 
опи сме ња ва ња ста нов ни штва. Док се пи сме ност сред њо ве ков не 
срп ске др жа ве за др жа ла за вре ме осман лиј ске вла сти углав ном са-
мо у ма на сти ри ма уну тар Ср би је и уну тар ре до ва ин те лек ту а ла ца 
исе ље них и обра зо ва них у ино стран ству, у XIX ве ку су по чет ке 
опи сме ња ва ња, му зич ког обра зо ва ња и из да ва штва у уче ним кру-
го ви ма, а за тим у ши рим на род ним ма са ма, на се бе пре у зе ли кнез 
Ми лош Обре но вић и ње гов брат Је врем Обре но вић са сво јим по ро-
дич ним при ват ним учи те љи ма Ди ми три јом Ти ро лом и Јо си фом 
Шле зин ге ром, за тим про све ти те љи и књи жев ни ци Вук Ка ра џић и 
До си теј Об ра до вић и мно ги срп ски књи жев ни ци, све ште ни ци и 
по ли ти ча ри, али и тр гов ци и чи нов ни ци, бу ду ћи да су мно ги од 
њих по ста ја ли ме це не, кти то ри и за ду жби на ри и та ко гра ди ли ин-
фра струк ту ру, уна пре ђи ва ли при вре ду и шко ло ва ли се о ску и град-
ску де цу по шко ла ма и ку ћа ма.46)Та ко је за бе ле же но да је 1883. 
го ди не је дан чи нов ник из Бе о гра да Дра гу тин По сни ко вић уло жио 
це лу сво ју уште ђе ви ну од пе де сет злат ни ка да по кре не пр ви ча со-
пис за пче ла ре и та ко до при не се раз во ју при вред не гра не пче лар-
ства.47) Пр ви из во зни ре зул та ти се о ских ра та ра и сто ча ра на го ве-
шта ва ли су да је по љо при вре да би ла при вред на гра на ко ја је мо гла 
да оства ри спољ но тр го вин ски су фи цит у Ср би ји. За хва љу ју ћи сви-
њо гој ству у до ба вла да ви не кне за Ми лош Обре но вић про да ва ло се 
го ди шње ви ше од две сто ти не хи ља да сви ња куп ци ма у Аустро у-
гар ској др жа ви.48) Ви нар ство је би ло раз ви је но до те ме ре да су 

44) Љу бо мир Па вло вић,„Ка ко да се наш на род про све ти“, Шабачки гласник 39, 11. јун, 
1929, стр. 1.

45) Дра ган Мар ко вић,Отварањесрбијанскогсела, стр. 43, ци ти ра ју ћи Дра го љуб Ч. Си мо-
но вић, Укључивањеземљорадникаусамоуправнеодносе, Но лит, Бе о град, 1975, стр. 129.

46) Ти хо мир Ђор ђе вић, Србијапрестогодина–XIXвек, стр. 95-98.

47) Ми лош Ан то нић,„Исто ри јат ча со пи саПчелар“,СавезпчеларскихорганизацијаСрби-
је, http://www.spos.in fo/sub pa ges/isto ri jat/isto ri jat_ca so pi sa.php: Пче лар ству је до та да био 
по све ћи ван са мо је дан део про сто ра у илу стро ва ном  ли сту за по љо при вре ду Тежак 
ко је је из да ва ло Срп ско по љо при вред но дру штво осно ва но 1869. го ди не.

48) Ка та ри на Ла за ре вић, „Od kne za Mi lo ša Obre no vi ća do da nas pro iz vod nja svi nja opa la ne-
ko li ko pu ta, a od ne ka da šnjih 200.000 gr la Sr bi ja vi še ne iz vo zi ni jed no“, Agropress, http://
www.agro press.org.rs/tek sto vi/10172.html
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ви на ри из Не го тин ске кра ји не се дам де се тих го ди на XIX ве ка из во-
зи ли ви но у Фран цу ску, Не мач ку, Аустро у гар ску и Ру си ју.49) Ме ђу-
тим, у по след њим де це ни ја ма XIX ве ка и све до ис те ка пр ве де це-
ни је XX ве ка по ли тич ка кли ма оштре по ла ри за ци је иде о ло ги ја и 
„по ли ти ча ре ња“ учи ни ла је да раз вој срп ског се ла и ин сти ту ци о-
нал но опи сме ња ва ње ста нов ни штва спо ро те ку, што је усло ви ло и 
спо ру из град њу ин фра струк ту ре, а са мим тим и ве ли ког бро ја дру-
гих ин сти ту ци ја у зе мљи. На су прот то ме, ка рак те ри сти ка нај и стак-
ну ти јих по ли тич ких ли де ра и фи ло зо фа XVI II и XIX ве ка у Не мач-
кој, Ја па ну или Се вер ној Аме ри ци као што су би ли Фри дрих Лист 
(Ge org Fri e drich List, 1789 –1846), Фу ку за ва Ју ки ћи (Fu ku za wa 
Yukic hi, 1835-1901), Алек сан дар Ха мил тон (Ale xan der Ha mil ton, 
1755–1804) или Да ни јел Реј монд (Da niel Raymond. 1786–1849) би-
ла је да су сви они у сво јим де ли ма на гла ша ва ли да су са мо рав но-
ме ран пре нос зна ња и рав но ме ран еко ном ски раз вој мо гли да по-
кре ну и оства ре све у ку пан раз вој њи хо вих др жа ва. Чак и они ме ђу 
њи ма ко ји су по др жа ва ли иде ју ја ча ња кон ку рент но сти и сло бод-
ног тр жи шта ста вља ли су ин те рес раз во ја еко но ми ја сво јих др жа ва 
ис пред све га оста лог. Док су по ме ну ти во де ћи ин те лек ту ал ци из  
раз ви је них свет ских др жа ва по др жа ва ли си стем ски и рав но ме ран 
раз вој при вре де и на у ке у сво јим др жа ва ма, у Ср би ји је си стем ски 
раз ви ја на вр ста по ли ти ча ра и би ро кра та ко ји су се при лич но ци-
нич но од но си ли пре ма чла но ви ма ни жих дру штве них сло је ва из 
ко јих су нај че шће и са ми до ла зи ли. Та ко со ци о лог Ми лош Не ма-
њић ци ти ра у свом де лу НатрагусрпскеинтелигенцијеXIXвека
–топографијаисоциографија јед ну ка рак те ри стич ну оце ну прав-
ни ка, исто ри ча ра и пи сца Сло бо да на Јо ва но ви ћа (1869-1958) о та-

49)  Да нас се вин ски ту ри зам у Ср би ји про мо ви ше од Алек сан дров ца, Кру шев ца, Вр шца 
до Кња жев ца, а ка рак те ри сти чан при мер вин ског ту ри зма су Ра јач ке пим ни це код Шту-
би ка у Не го тин ској кра ји ни. Ши ром све та, од Грч ке, Ка на де, Аустра ли је, Пор ту га ла, 
Швај цар ске до Ју жне Афри ке, Удру же ња про из во ђа ча ви на по зи ва ју на про мо ци ју, де-
гу ста ци ју и ку по ви ну ви на у вин ским по дру ми ма ру рал них под руч ја, чи ме се ујед ни 
вр ши и тр жи шна про мо ци ја ви на за да љу про да ју по тр го ви на ма, хо те ли ма и ре сто ра-
ни ма. Да нас су по вин ском ту ри зму и ло кал ним вин ским фе сти ва ли ма по го то во по зна та 
ру рал на под руч ја Фран цу ске. (О то ме оп шир ни је у Co lin Mic hael Hall et al (Ed.),Wine
tourismaroundtheworld:development,managementandmarkets, Ox ford : But ter worth-He-
i ne mann, 2002  и Jack Car lsen and Step hen Char ters (Ed.), GlobalWineTourism–Research,
Management&Marketing, Wal ling ford : CA BI Pub., Gre at Bri tain, 2007.) Фран цу зи су сво-
ју по љо при вре ду по ве за ли са ко зме тич ком, здрав стве ном, мод ном и ту ри стич ком ин ду-
стри јом и за хва љу ју ћи до број ин фра струк ту ри и до бром жи вот ном стан дар ду по љо при-
вред ни ка, успе шно их спо ји ли у је дин ствен кон цепт при вред не и ту ри стич ке по ну де. У 
зам ко ви ма и се о ским до ма ћин стви ма, по се ти о ци на ли цу ме ста про ба ју ви на и дру ге 
спе ци ја ли те те ло кал ног под руч ја, а осно ва ни су и ви зи тор ски цен три и кур се ви пре-
да ва ња о уз го ју, де гу ста ци ји и мар ке тин гу ви на и вин ског ту ри зма у по љо при вред ним 
шко ла ма и дру гим цен три ма за раз вој по љо при вре де и ту ри зма. Та ква спре га ту ри зма и 
га стро но ми је по ве за на је и са тр го ви ном, од но сно про да јом од го ва ра ју ћих су ве ни ра из 
раз ли чи тих под руч ја Фран цу ске.
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да шњем јав ном жи во ту и кул ту ри у Ср би ји: „На ша ин те ли ген ци ја 
ни је пре са ди ла ни је дан стран кул ту ран обра зац, ни ти је из кул тур-
них еле ме на та на шег на род ног жи во та из ра ди ла је дан ори ги нал ни 
обра зац... Ни је дан од на ших при по ве да ча и драм ских пи са ца ни је 
она ко као Бер нард Шо у Ен гле ској пре тре сао оп ште при мље на ме-
ри ла вред но сти. Ја мач но сто га што, због не до стат ка кул тур ног 
обра сца, та ква ме ри ла вред но сти, с из у зет ком не ких оста та ка па-
три јар хал них пој мо ва, ни су у нас по сто ја ла. Из све га... из ла зи да у 
нас ни је би ло ни кул тур ног обра сца ни по ку ша ја да се он из ра ди. 
Та је пра зни на тим осет ни ја, што је кул тур ни обра зац ну жна до пу-
на у на ци о нал ном и по ли тич ком обра сцу, ко је смо има ли ви ше или 
ма ње из ра ђе не.»50) Уз Сло бо да на Јо ва но ви ћа су о зна ча ју лич ног 
ка рак те ра у раз во ју кул ту ро ло шких еле ме на та на род ног жи во та ко-
ји су ну жни пред у сло ви за успе шну мо дер ни за ци ју дру штва, као и 
о зна ча ју уста но вља ва ња тра ди ци о нал них дру штве них нор ма тив-
них вред но сти по треб них за успе шно функ ци о ни са ње дру штва, на 
са ти ри чан на чин пи са ли и дру ги ње го ви прет ход ни ци и са вре ме-
ни ци као што су књи жев ни ци и ко ме ди о гра фи Јо ван Сте ри ја По по-
вић (1806-1856), Бра ни слав Ну шић (1864-1938) или Ра до је До ма-
но вић (1873-1908). Они су на гле, и са мим тим углав ном не у спе шне 
по ку ша је чо ве ка из ни жег дру штве ног сло ја или уну тра шњо сти да 
се уз диг не у но вој ур ба ној сре ди ни и упу сти у бит ку за ма те ри јал-
ну ко рист и дру штве ни ста тус углав ном у окру же њу вла сти, без 
по зна ва ња се бе, сво је уло ге и по ло жа ја, као и по зна ва ња по ло жа ја 
це ло куп ног свог дру штва у та да шњем про сто ру и вре ме ну,опи си-
ва ли у сво јим при по вет ка ма и ко ме ди ја ма, не устру ча ва ју ћи се да 
та кву вр сту љу ди отво ре но на зо ву „по кон ди ре ним ти ква ма“ или 
„по лу ин те лек ту ал ци ма“.51) Уз по ме ну те про бле ме, у XX ве ку до-
шло је и до но вих про бле ма у раз во ју до та да шње др жа ве – до по-
ли тич ких удру жи ва ња и раз дру жи ва ња са окол ним др жа ва ма и до 
би о ло шког де сет ко ва ња ста нов ни штва у ве ли ким свет ским и ре ги-
о нал ним ра то ви ма на тим про сто ри ма. Не пи сме ни и по лу пи сме ни 
се ља ци из ру рал них под руч ја Ср би је ни су мо гли да ути чу на свет-

50)  Ми лош Не ма њић,НатрагусрпскеинтелигенцијеXIXвека–топографијаисоцио-
графија,стр. 156-159, ци ти ра ју ћи на стра ни ци 159 Сло бо дан Јо ва но вић, Једанприлог
запроучавањесрпскогнационалногкарактера у XVI т. Сабранихдела,Изисторијеи
књижевности, књ. II, Бе о град, 1991, стр. 568. Та ко ђе ви де ти Сло бо дан Јо ва но вић, Је-
данприлогзапроучавањесрпскогнационалногкарактера, Ка на да, Винд зор, 1964, стр. 
34-42.

51)  Ibid:„По лу ин те лек ту а лац је бо ле сна дру штве на по ја ва, ко ја је обе ло да ни ла две ства ри: 
(1) да је кул тур ни обра зац по треб на до пу на на ци о нал ног и по ли тич ког обра сца, што се 
на ро чи то осе ћа ка да ути цај та два обра сца ста не сла би ти – и (2) да шко ла ко ја се огра-
ни ча ва на да ва ње зна ња, без упо ред ног вас пи та ва ња ка рак те ра, ни је у ста њу спре чи ти 
по ја ву та квог дру штве ног ти па као што је по лу ин те лек ту а лац.“ Та ко ђе ви де ти Јо ван 
Сте ри ја По по вић, Покондиренатиква, Про све та, 1968, Бе о град.
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ске и ло кал не по ли тич ке моћ ни ке ко ји су од лу чи ва ли о по кре та њу 
ра то ва на тим про сто ри ма, а са мим тим и о њи хо вој суд би ни. Та ко 
су се ља ци, ко ји ма је нај ма ње би ло у ин те ре су да ра ту ју, би ли при-
ну ђе ни да оста вља ју сво ја нео бра ђе на има ња и го ди на ма уче ству ју 
у ра то ви ма на њи хо вим про сто ри ма и да та ко у два де се том ве ку 
да ју „да нак у кр ви“, ка ко је то де фи ни сао агро е ко но мист Здрав ко 
Ша ја то вић.52) На кон Дру гог свет ског ра та на ста ви ло се за о ста ја ње 
у раз во ју и жи вот ном стан дар ду ста нов ни ка ру рал них под руч ја 
Ср би је за ста нов ни штвом у ур ба ним сре ди на ма у др жа ви, као и за 
при пад ни ци ма свог дру штве ног сло ја у свет ским раз ви је ним др-
жа ва ма. На кон број них по ли тич ких и еко ном ских екс пе ри ме на та 
над се о ским зе мљо рад нич ким за дру га ма у го ди на ма на кон за вр-
шет ка Дру гог свет ског ра та, раз вој се о ских до ма ћин ста ва те као је 
вр ло спо ро.53) По што се си ро ма шна се о ска до ма ћин ства ни су мо гла 
у пот пу но сти из др жа ва ти од при хо да из по љо при вре де,  то ком пе-
де се тих и ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка ис кри ста ли сао се је-
дан спе ци фи чан фе но мен „ме шо ви тих се о ских до ма ћин ста ва“. На 
тран сфор ма ци ју се о ских у „ме шо ви та“ до ма ћин ства ути ца ла су 
два бит на по ро дич на мо мен та  - 1) по ро дич ни са став, при че му се 
је дан члан (обич но му шка рац) за по шља вао у ло кал ној ин ду стри ји, 
а же на (п)оста ја ла по љо при вред ни ца и до ма ћи ца, и 2) по ро дич на 
про јек ци ја бу дућ но сти (са/без на след ни ка на се лу).54) Вре ме ном су 
се рас па да ла и та ме шо ви та се о ска до ма ћин ства, у ко ји ма су се љу-
ди ис цр пљи ва ли дво стру ким ра дом у нај бли жим ло кал ним фа бри-
ка ма и у вла сти том до ма ћин ству, та ко да су њи хо ви на след ни ци 
мо ра ли да по тра же по сао у ве ћим ур ба ним цен три ма у зе мљи или 
у ино стран ству.  Ка ко је при ме тио со ци о лог Дра ган Мар ко вић, у 
слу ча ју да се љак ни је на пу стио се о ску сре ди ну у дру гој по ло ви ни 
два де се тог ве ка, ње га је че као му ко тр пан фи зич ки рад, дру штве на 
за тво ре ност и со ци јал на бе да, и пре пу шта ње вла сти те суд би не 
„до број во љи“ ку па ца, ди стри бу те ра и др жав не ад ми ни стра ци је, 
ко ји су у про це су тр го вин ске раз ме не по ста вље ни у мо но пол ску 
по зи ци ју у од но су на се ља ка. Та ко је се љак - про из вод на а ипак 

52)  Здрав ко Ша ја то вић, „Ка ко су та шне и ма шне пре те кле се ља ке“, Пољопривреда.биз–
виртуелни агробизнис центар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/ka ko_su_ta sne_i_ma-
sne_pre te kle_se lja ka

53)  Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, стр. 81, ци ти ра ју ћи Сре-
тен Ву ко са вље вић, Писмасасела, стр. 62-192, на стр. 62-63, ци ти ра ју ћи Глав ни за дру-
жни са вез ФНРЈ, Бе о град, 1949, чл. 30, пре ма ко јем су „чла но ви за дру ге мо ра ли да уно-
се у за дру гу сво ју зе мљу, из у зев окућ ни це, од ри чу ћи се сво ји не на тој зе мљи у ко рист 
за дру ге.“ 

54)  Мир ја на Бо бић,“Са вре ме на се о ска по ро ди ца и до ма ћин ство у Ју го сла ви ји“,Станов-
ништво,vol. 37, бр. 1-4, стр. 93-118,  Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 1999, ци ти-
ра ју ћи  Ми лић, 1979, 1981, 1986.
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сла би ја стра на, био при ну ђен да при хва ти и не е кви ва лент ну раз-
ме ну, чи ме се тр жи шна сло бо да пре тво ри ла у тр жи шну при ну ду, а 
па три јар хал но роп ство у тр жи шно роп ство.55) Је дан од ка рак те ри-
стич них при ме ра за то су до са да шњи из у зет но скром ни бу џе ти 
вла да за по љо при вре ду, уни шта ва ње сточ ног фон да,56) оп те ре ћи ва-
ње по љо при вред ни ка број ним пре пре ка ма ад ми ни стра тив не, по-
ли тич ке и фи нан сиј ске при ро де и за не ма ри ва ње њи хо вих обра зов-
них, здрав стве них, кул тур них и еко ном ских по тре ба у да на шњем 
дру штву. С дру ге стра не, на по чет ку XXI ве ка у раз ви је ним свет-
ским др жа ва ма као што су Ита ли ја или Сје ди ње не аме рич ке др жа-
ве са мо је дан од при ме ра ка ко ло кал не са мо у пра ве и по је дин ци 
по др жа ва ју сво је ло кал не по љо при вред ни ке је да ва ње при о ри те та 
ку по ви ни њи хо вих про из во да у сва ко днев ном жи во ту или уво ђе ње 
руч ко ва у основ не шко ле са ор ган ском здра вом хра ном ко ју су про-
из ве ли ло кал ни по љо при вред ни ци.57) 

ПОТРЕБАЗАНОВИМПРИСТУПОМ
РАЗВОЈУРУРАЛНИХПОДРУЧЈА

Про цес на се ља ва ња ур ба них сре ди на се о ским ста нов ни-
штвом у го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та у Ср би ји нео ме та но 
је те као и вре ме ном је до шло до ства ра ња јед ног но вог кул ту ро ло-
шког обра сца – ства ра ла се не ка вр ста „хи брид ног“ ур ба но-ру рал-
ног чо ве ка, без об зи ра да ли је он жи вео на не до вољ но ур ба ни зо ва-
ним об рон ци ма ур ба них цен та ра или у њи хо вим сре ди шту. Про цес 
не рав но мер не и не у рав но те же не мо дер ни за ци је дру штва пра тио је 
про блем нео д го ва ра ју ће аси ми ла ци је тих љу ди  у но во окру же ње, 

55)  Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, стр. 46–52.

56)  Бе та, Тан југ, „ПКБ: Сто чар ство је у кри зи“,  30. сеп тем бар 2010, http://www.b92.rs/biz/
ve sti/sr bi ja.php?yyyy=2010&mm=09&dd=30&nav_id=461985 : По сле ди ца до са да шње 
по ли ти ке раз во ја сто чар ства је та ква да уку пан број гр ла сто ке у Ср би ји у од но су на 
рас по ло жи ве об ра ди ве по вр ши не из но си 0,3 гр ла по хек та ру, што је три пу та ма ње не го 
у Европ ској Уни ји.

57)  Ful vio Pa o loc ci, „Ita lian school lun ches go or ga nic, low-cost, lo cal“  Sep tem ber 8, 2010, 
Globalpost Online,  http://www.glo bal post.com/dis patch/edu ca tion/fran ce/100908/ita lian-
school-lun ches-go-or ga nic-low-cost-lo cal, као и http://fo od no u ve au.com/2010/10/07/tra vel/
italy/10-new-things-i-le ar ned-abo ut-italys-food-cul tu re/: По ли ти ча ри, ку ва ри, струч ња ци 
за ку ли нар ство и умет ни ци по др жа ва ју одр жа ва ње тра ди ци је пи ја ца жи вим. О слич ним 
трен до ви ма та ко ђе ви де ти на при ме ру се о ских за јед ни ца у Ве ли кој Бри та ни ји у Ro sie 
Cox, Moya Kne af say et al, „Con struc ting Su sta i na bi lity Thro ugh Re con nec tion – The Ca se of 
Al ter na ti ve Food Net works“, 

 SustainableRuralSystems–SustainableAgricultureandRuralCommunities, Ed. Guy M. 
Ro bin son, As hga te Pu blis hing, 2008. О трен ду по тра жње за ло кал ним пре храм бе ним про-
из во ди ма у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма ви де ти Step hen Mor ris, TheNewVillage
Green:LivingLight,LivingLocal,LivingLarge, New So ci ety Pu blis hers, 2007.
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уз не ре шен про блем очу ва ња њи хо вог на гло пре ки ну тог ра ни јег 
ори ги нал ног кул ту ро ло шког обра сца у тим ими гра ци о ним про це-
си ма.58) Со ци о лог Дра ган Мар ко вић, ис ти че да је зна ње ал фа и оме-
га дру штве ног раз во ја и на ма кро и на ми кро пла ну и да је пре нос 
на су шних зна ња са ста ри јих на мла ђе ге не ра ци је као што је био 
слу чај у пр во бит ној па три јар хал ној за јед ни ци био у том пе ри о ду 
за ме њен пре но сом зна ња по мо ћу сред ста ва јав ног ин фор ми са ња 
и дру гих ме ди ја за пре нос кул тур них те ко ви на и до стиг ну ћа са-
вре ме не гло бал не за јед ни це.59) Ме ђу тим, па ра док сал но је да су у 
сред стви ма јав ног ин фор ми са ња у по след њих не ко ли ко де це ни ја 
сла бо обра зо ва ње, по ло жај, ста тус и на чин жи во та се ља ка, ко ји је 
био по сле ди ца ви ше де це ниј ског за не ма ри ва ња ње го вог људ ског 
до сто јан ства и пра ва на раз вој, по ста ја ли вре ме ном при ка зи ва ни 
као узрок на за до ва ња тог истог се ља ка. Упо ре до са та квом пре-
зен та ци јом по љо при вред ни ка у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња, 
оним по љо при вред ни ци ма ко ји су оста ја ли на се лу, као и но во-
при до шлим ур ба ни зо ва ним и по лу ур ба ни зо ва ним до шља ци ма у 
град ске сре ди не, на ту ра на је пре ко истих сред ста ва јав ног ко му-
ни ци ра ња јед на но ва кул ту ро ло шка ма три ца као су ро гат за њи хо ву 
тра ди ци о нал ну се љач ку кул ту ру. За то је ка рак те ри сти чан при мер 
упор на по ну да псе у до-ет но пе са ма са тек сто ви ма ди ску та бил ног 
ква ли те та, ко је то на ли тет ски, нот но и рит мич ки не на ли ку ју на ње-
го ву тра ди ци о нал ну му зи ку. На ши рем дру штве ном пла ну, осим 
кон так та са ме ди ји ма ма сов не кул ту ре и јав ног ин фор ми са ња, 
со ци ја ли зу ју ћу уло гу се ља ка има ла су ло кал на се о ска кул тур но-
умет нич ка дру штва, са вре ме не кул тур не ма ни фе ста ци је као на ста-
вак тра ди ци о нал них свет ко ви на, те спорт ске ор га ни за ци је и се о-
ске спорт ске ма ни фе ста ци је. Ме ђу тим, од дру ге по ло ви не XX ве ка 
по ста ло је го то во пра ви ло за се о ску по ро ди цу ко ја има те ле ви зор 
да ве че ри нај че шће про во ди уз ра дио и те ле ви зи ју, уз раз го вор и 
чи та ју ћи днев ну и не дељ ну штам пу.60) Без ве ли ких вре мен ских и 
фи нан сиј ских мо гућ но сти да лич но по се ти књи жа ру, по зо ри шну 
пред ста ву или кон церт кла сич не, за бав не или на род не му зи ке у 
обли жњем гра ду или се лу, се љак је огра ни чен на кон зу ма ци ју са-
др жа ја са мо по ну ђе ног бро ја сред ста ва за јав но ин фор ми са ње на 

58)  Вла ди мир Цвет ко вић,Социологија–Модернарефлексијаисторијскогзбивања, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, 1994, Бе о град, Ср би ја: Пре ма ре чи ма со ци о ло га Вла ди ми ра 
Цвет ко ви ћа, раз вој „по лу мо дер ног дру штва“ у Ср би ји, од но сно „еклек тич ке сме ше тра-
ди ци о нал но-па три јар хал ног, псе у до тра ди ци о нал ног и екс трем них ва ри јан ти мо дер ног“ 
био је спор и не рав но ме ран и због то га што се до вођ ства или ели те нај че шће до ла зи ло 
ква зи де мо крат ским пу тем.

59)  Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, стр. 95-99.

60)  Ibid,  стр. 103-106.
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ло кал ном и др жав ном ни воу, од ко јих су мно ги сум њи ве ква ли-
те те што се ти че ин фор ма тив но сти, про све ћи ва ња и со фи сти ци-
ра но сти. Та ко је се љак све ден углав ном на обич ног кон зу мен та у 
јед но смер ној кул тур ној раз ме ни „град ова ко за ми шља се ло“, „град 
ова ко пред ста вља се ло“ и „град под у ча ва се ло“. На та кав на чин 
оправ да ва на је и нео ме та но на ста вља на кул ту ро ло шка се гре га-
ци ја тра ди ци о нал не се љач ке кул ту ре. По ста вља се пи та ње за што 
по сле Дру гог свет ског ра та но во на ту ра ли зо ва ни се ља ци-гра ђа ни 
ни су по ку ша ли да си стем ски по мог ну сво јим су на род ни ци ма ко-
ји су оста ја ли на се лу и по мог ну им бар отва ра њем обра зов них 
уста но ва и ин сти ту ци ја кул ту ре у њи хо вим сре ди на ма ко је би да ле 
осно ву за по сти за ње рав но мер ног раз во ја у зе мљи. За раз ли ку од 
раз ви је них свет ских др жа ва, у Ср би ји су по сле ве ли ких свет ских 
ра то ва у два де се том ве ку но во на ту ра ли зо ва ни се ља ци-гра ђа ни за-
по ста ви ли раз вој си ро ма шних сре ди на у ко ји ма су жи ве ли њи хо-
ви пре ци и оста ли су на род ни ци, из ме ђу оста лог, и због ком плек са 
но во ра зви ја ју ће си ро ма шне ур ба не сре ди не у ко јој су се пр во они 
са ми мо ра ли бо ри ти за обра зо ва ње и оп ста нак се бе и сво јих по-
ро ди ца. Ве ли ку уло гу у овом про бле му од и грао је и не е фи ка сан 
си стем обра зо ва ња чи је по сле ди це се до дат но осе ћа ју и због ма-
сов ног исе ља ва ња шко ло ва ног ка дра из зе мље. Ин сти ту ци о нал ни 
си стем, али и дру штве не нор ма тив не вред но сти, јед но став но ни су 
би ли по ста вље ни та ко да се у чи та вој зе мљи омо гу ћи рав но ме ран 
при вред ни и кул тур ни раз вој. Та ко су мла ди обра зо ва ни љу ди ко ји 
би у дру га чи јем ам би јен ту мо гли да по мог ну у ре ша ва њу број них 
про бле ма у др жа ви, укљу чу ју ћи ту и раз вој еко но ми је и кул ту ре у 
ру рал ним под руч ји ма, ма сов но због ни за раз ло га од ла зи ли из ње. 
Са мо у прет ход не две де се ци је око три сто ти не хи ља да шко ло ва-
них љу ди се од се ли ло из др жа ве у ино стран ство.61)Ка ко со ци о лог 
Не на дић при ме ћу је, на про бле ми ма се ла и се ља штва, у што спа да 
и ду го трај ни про цес исе ља ва ња мла дих љу ди из се ла, уоча ва се да 
де мо крат ско обра зо ва ње ни је ре ши ло од нос ур ба ног и ру рал ног 
дру штва, јер оно ни је има ло ни ка квог раз у ме ва ња, па чак ни ми ло-

61)  „Од лив мо зго ва нај ве ћи срп ски гу би так“, Српскадијаспора – интернетновинесерб-
ске, http://www.srp ska di ja spo ra.in fo/vest.asp?id=11377: У про те клих пет на е стак го ди на 
око по ла ми ли о на ви со ко о бра зо ва них осо ба на пу сти ло је Ср би ју. Иако је, пре ма ми-
шље њу на уч ни ка Пјо тр Ка пи це, на у ка јед не др жа ве обез гла вље на кад из ње оде пе де сет 
вр хун ских струч ња ка, по след њих де це ни ја из Ср би је го ди шње оде око че ти ри хи ља де 
мла дих љу ди. Сма тра се да је од 1990. го ди не до да нас од ли вом ви со ко о бра зо ва не сна ге 
Ср би ја из гу би ла два на ест ми ли јар ди до ла ра уло же них у њи хо во шко ло ва ње, а шко ло-
ва ње ка дро ва за од ла зак у ино стран ство још увек се не пре ки да. Оно што мла де љу де 
у Ср би ји, са ви ше од 785.000 не за по сле них ко ји че ка ју по сао у На ци о нал ној слу жби за 
за по шља ва ње, при мо ра ва на од ла зак су све те жи усло ви за жи вот, пад стан дар да, ма ло 
сло бод них ме ста ко ји од го ва ра ју њи хо вим ква ли фи ка ци ја ма, срп ска по ли тич ка не ста-
бил на аре на, ко руп ци ја и оп шта не си гур ност. 
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сти за дру штва ко ја не при па да ју по ро ди ци ин ду стриј ских дру шта-
ва. У упра вља њу обра зо ва њем и обра зов ној по ли ти ци ни су уче-
ство ва ли чи ни о ци се о ског дру штва.62) Та квом не мо гућ но шћу да се 
по љо при вред ни ци обра зу ју и про ме не не ки де струк тив ни си стем 
мо же да се у из ве сној ме ри об ја сни и на ста вак са мо де струк ци је 
при вре де и на ро чи то по љо при вре де у зе мљи, од но сно не до ста так 
„ауто ном не стра те ги је при вред не ре фор ме“.63) За то се осми шља ва-
њу стра те ги је еко ном ског и кул тур ног раз во ја ру рал них под руч ја, 
као и ме ха ни за ци ји, сци ен ти за ци ји, тех но ло ги за ци ји и ин ду стри ја-
ли за ци ји по љо при вре де и се ла у уну тра шњо сти Ср би је мо ра при-
сту пи ти па жљи во и план ски, јер по ста вља се пи та ње да ли исти 
они љу ди ко ји су од сво јих ур ба них сре ди на на пра ви ли пре на пу-
че не гра до ве са иша ра ним фа са да ма, раз ро ва ним ули ца ма и це-
ста ма и не ре ше ним пи та њи ма ка на ли за ци је и ин фра струк ту ре у 
при град ским на се љи ма мо гу од са да па на да ље да план ски и успе-
шно из вр ше мо дер ни за ци ју по љо при вре де и се ла у Ср би ји. Ова кви 
про бле ми од сли ка ва ју ам би ва лент ност ге о стра те шког и кул тур ног 
иден ти те та ур ба них сре ди на ко је би тре ба ло да су по кре та чи раз-
во ја у Ср би ји, од но сно из но се на по вр ши ну про блем не си стем ске 
и не рав но мер не мо дер ни за ци је гра до ва у не ким слу ча је ви ма. По-
го то во се на при ме ру Бе о гра да та ква ам би ва лент ност од сли ка ва у 
чи ње ни ци да глав ни град на се би кроз исто ри ју но си ком плек сно 
бре ме ге о стра те шке и еко ном ске атрак тив но сти за ма тич но ста-
нов ни штво али и за моћ не свет ске им пе ри је, уз па ра лел но но ше ње 
бре ме на  по тре бе за (не)успе шним упра вља њем остат ком др жа ве.

Да би се у бу дућ но сти за у ста вио про цес исе ља ва ња и од у-
ми ра ња ста нов ни штва у ру рал ним под руч ји ма, као и да би се под-
стак нуо про цес до се ља ва ња ста нов ни штва не за до вољ ног жи во том 
у гра ду у ру рал на под руч ја, по треб но је да се из гра де и об но ве 
свр сис ход на ин фра струк ту ра, про из вод на и пре ра ђи вач ка при-
вред на по стро је ња, обра зов не, здрав стве не и спорт ске уста но ве, 
ту ри стич ке „ет но-ку ће“ и „ет но-се ла“, се о ски исто риј ски и ет но-
граф ски му зе ји и дру ги еле мен ти стам бе не и при вред не кул ту ре у 
ру рал ним под руч ји ма. По зи тив ни ре зул та ти та квог про це са мо гу 
да ље да про из ве ду по зи ти ван ути сак у јав но сти о по год но сти ма 
жи во та и ра да у ру рал ним под руч ји ма. Та ко су у раз ви је ним европ-

62) Ми ле Не на дић,Духобразовања, ци ти ра ју ћи Lasch, 1986:141: Пре ма ре чи ма Не на ди-
ћа: „И да нас се мно ги про бле ми не раз ви је них зе ма ља мо гу ре ши ти пу тем обра зо ва ња, 
али ка ко не по сто ји де мо крат ско обра зо ва ње си ро ма шних ко је би по ла зи ло од „кул ту ре 
си ро ма штва“ не го де мо крат ско обра зо ва ње бо га тих ко је по ла зи од „по тро шач ког дру-
штва“, све што се на шло из ван кру га ур ба ног и ин ду стриј ског оста ло је нео бра зо ва но.“

63)  Жи во јин Ђу рић, Модернизацијаидруштвенепромене–Огледиизсавременесоциоло-
гије, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2004, Бе о град, стр. 127.
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ским др жа ва ма мно га њи хо ва раз ви је на „пе ри фер на“ под руч ја у 
све сти њи хо вих ста нов ни ка и по се ти ла ца по ве за на са кључ ним 
пој мо ви ма као што су „здра вље“, „мир“, „тра ди ци ја“, „по нос“, 
„при род не ле по те“, а из ра зи то успе шна ру рал на под руч ја чак и 
са пој мо ви ма као што је „гла мур“. То је слу чај са по је ди ним пла-
нин ским, при о бал ним и острв ским де ло ви ма Шпа ни је, Фран цу ске 
или Ита ли је, за ко је је ка рак те ри стич но да су у њи ма мо же вр ши ти 
град ња стам бе них обје ка та са мо по стро го утвр ђе ним па ра ме три-
ма у окви ру пла но ва за уре ђе ње про сто ра и пеј за жа и пла но ва за 
очу ва ње би о ди вер зи те та.64)

У по след њим де це ни ја ма у Ср би ји се по ја вио дру штве ни фе-
но мен ин сти ту ци о нал не, али и спон та не по је ди нач не из град ње та-
ко зва них „ет но-се ла“, ко ја пред ста вља ју пред мет све ве ћег ин те ре-
со ва ња до ма ћих и стра них ту ри ста. Та „ет но-се ла,  ку ће и му зе ји“, 
као што по ка зу ју при ме ри Му зе ја хле ба у Пе ћин ци ма у Сре му, се-
о ска ет но-ку ћа Све то зар у се лу Шпан це крај Кур шу мли је, ет но-се-
ло Ме ћав ник на Мо крој го ри, ет но-ку ћа Зла ку са крај Ужи ца, ет но 
се ло Тр шић крај Ло зни це, га ле ри ја на ив ног сли кар ства у Ко ва чи ци 
у Ју жном Ба на ту, број ни са ла ши, ет но ку ће и за ви чај ни му зе ји у 
Вој во ди ни,  ет но-му зеј Ста ро се ло у Си ро гој ну на Зла ти бо ру, ет но-
се ло Ко шту ни ћи крај Гор њег Ми ла нов ца и мно га дру га ет но-се ла, 
ку ће и за ви чај ни му зе ји на ка рак те ри сти чан на чин пред ста вља ју 
при мер ре кон струк ци је кул тур ног иден ти те та од ре ђе них под руч ја. 
Они су ујед но и дра го це на све до чан ства о дру штве ним кул ту ра ма 
без ко јих љу ди ни су мо гли оп ста ти и раз ви ја ти се на тим про сто ри-
ма. Ка ко је при ме ти ла ин жи њер Ми ла Ву ко вић, ко ја је про у ча ва ла 
фе но мен из град ње ет но-се ла у по след њим де це ни ја ма, ту ри сти ко-
ји по се ћу ју ова кве „жи ве спо ме ни ке кул ту ре“ не же ле са мо да ви-
зу ел но раз гле да ју стам бе не објек те у не ком под руч ју, јер то због 
на прет ка тех но ло ги је мо гу са ми да ура де по сред ством ин тер не та 
или ра зних про спе ка та, не го же ле да на ли цу ме ста упо зна ју на чин 
жи во та, оби ча је или на чин ис хра не ста нов ни ка од ре ђе них под руч-
ја. Уз упо зна ва ње ар хи тек тон ских или ге о фи зич ких ка рак те ри сти-
ка од ре ђе ног под руч ја, ту ри сти ма је под јед на ко би тан и са жи вот са 

64) По себ но је ру рал ни ту ри зам у Фран цу ској вр ло по пу ла ран у све ту и од про мо ци је 
фран цу ских produits de terroir (тра ди ци о нал на хра на или по љо при вред ни про из во ди 
од ре ђе ног ге о граф ског или исто риј ског по ре кла) по љо при вред них про из во да и ру-
рал них ле по та у Фран цу ској под јед на ко има ју ко ри сти по љо при вред ни про из во ђа чи, 
уго сти те љи, струч ња ци за ку ли нар ство, исто ри ча ри, ет но гра фи, про мо те ри кул тур них 
вред но сти и по прат них при вред них гра на, са о бра ћај, услу жне ин ду стри је, ин ду стри је 
су ве ни ра, оде ће и обу ће, итд. Али, чак и у та квом је дин стве ном ви ше де це ниј ски по др-
жа ва ном и не го ва ном при вред но-кул тур ном кон цеп ту по вре ме но до ла зи до про те ста 
баш по љо при вред ни ка ко ји пред ста вља ју го то во нај ва жни ју ка ри ку тог је дин стве ног 
кон цеп та. 
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ме шта ни ма и по ку шај да се схва ти њи хов на чин раз ми шља ња и на-
чин жи во та и њи хо ве древ не му дро сти.65) Та ко је дан про се чан ту-
ри ста ка да уђе у  му зеј Ста ро се ло у Си ро гој ну на Зла ти бо ру већ 
са мо из по гле да на по ло жај и стра не све та на ко ји ма су вра та у ста-
рим се о ским ку ћа ма гра ђе на, по вр сти кро ва се о ске ку ће, по бро ју 
и об ли ку сто ли ца у про сто ри ји или по ору ђу за рад мо же да са зна 
о на чи ну жи во та и ра да и о кућ ној хи је рар хи ји не ка да шњих уку ћа-
на, као и о ве ро ва њи ма, оби ча ји ма, на ви ка ма или умет нич ким 
скло но сти ма љу ди ко ји су жи ве ли на тим про сто ри ма. Ме ђу тим, 
ка ко при ме ћу је ин жи њер Ми ла Ву ко вић, по јам „ет но“ мо ра се па-
жљи во и план ски при ме њи ва ти у се о ском ам би јен ту и тра ди ци о-
нал ном на род ном гра ди тељ ству, јер је у не ким слу ча је ви ма при ме-
тан рас ко рак из ме ђу псе у до-тра ди ци о нал ног гра ди тељ ства и 
ис кре не љу ба ви пре ма тра ди ци ји и кул тур ној за о став шти ни. Ипак, 
ет но-се ла, ку ће и му зе ји као сво је вр стан вид (ре)ин вен ци је му зеј-
ске ан тро по ло ги је пред ста вља ју се ри ју иза зо ва за ака дем ско про у-
ча ва ње и под у ча ва ње, мо гућ ност за ту ри стич ке и кул тур не екс кур-
зи је, као и под сти цај за  кре а ти ван рад кул тур них про дук ци ја у 
да на шњим му зе ји ма.66)Очу ва ње кул тур ног иден ти те та не са мо да 
је кре а тив ни иза зов и за ве шта ње бу ду ћим ге не ра ци ја ма у сми слу 
спо не из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти, не го мо же да бу де и под-
сти цај за бо љу еко ном ску ак тив ност ка рак те ри стич ну за од ре ђе но 
ге о граф ско под руч је. У слу ча ју ру рал них под руч ја нај че шће је еко-
ном ска ак тив ност ве за на за по љо при вред ну и пре храм бе ну при-
вред ну гра ну. То је у слу ча ју стра те ги је ту ри зма и еко ном ског раз-
во ја по је ди них по љо при вред них ре ги о на у Фран цу ској по мо гло и 
на др жав ном ни воу да Фран цу ска по ста не дру га по ре ду из во зна 
си ла по љо при вред них про из во да у све ту и да се ње на ре пу та ци ја 
за сни ва на лук су зним про из во ди ма и га стро но ми ји.67) На дру гом 
кра ју све та, у слу ча ју ви со ко ра зви је не др жа ве као што је Ја пан, ко-
ли ко су по љо при вре да и тра ди ци о нал но ку ли нар ство ва жни за кул-
ту ру ка ко древ ног та ко и мо дер ног Ја па на68)по ка зу ју и из вор не ре-

65) Ми ла Ву ко вић, „Раз вој ет но-се ла“, 10. ја ну ар, 2008.; AGMagazin –Arhitektura i gra-
đevinarstvo бр. 39, http://ag ma ga zin.com/main/in dex.php?op tion=com_con tent&task=vi-
ew&id=30&Ite mid=28

66) Mary Bo u qu et, Academicanthropologyandthemuseum:backtothefuture, Berg hahn Bo oks, 
2001.

67) Sa rah Blo wen, Ma rion De mos si er, Je a ni ne Pi card,(Ур.) RecollectionsofFrance:memories,
identities andheritage in contemporaryFrance, Berg hahn Bo oks, New York and Ox ford, 
2000, стр. 1-5; 146-147.

68) Ant hony Ra usch, „Ca pi ta li zing on Cre a ti vity in Ru ral Are as: Na ti o nal and Lo cal Bran ding in 
Ja pan”, JournalofRuralandCommunityDevelopment, 4, 2, 2009, стр. 65-76: ко ји је по знат 
по ви со ко ква ли тет ној и ра зно вр сној га стро ном ској по ну ди за сно ва ној на ло кал ним пре-
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чи и фра зе у ја пан ском је зи ку wasshoku(„ја пан ска хра на/ку хи ња“), 
ко ји ма се раз гра ни ча ва ју тра ди ци о нал на је ла од рас по стра ње них 
уве зе них је ла из ку хи ња са ра зних стра на све та,  kyoudo ryouri
(„ло кал ни ку ли нар ски спе ци ја ли те ти“) и слич но.69)Ви ше де це ниј-
ски и ви ше ве ков ни на по ри ја пан ских по љо при вред ни ка да у сво-
јим ме сти ма и ре ги ја ма ши ром Ја па на уз го је пре храм бе не про из во-
де или го ве ди ну нај ви шег ква ли те та до при не ли су то ме да се ди ње 
са се вер ног ја пан ског остр ва Хо ка и до или го ве ди на из Ко бе-а да-
нас свр ста ва ју ме ђу нај ску пљу и нај ква ли тет ни је пре храм бе не 
про из во де у све ту. Ло кал ни пре храм бе ни про из во ди та ко ђе пред-
ста вља ју око сни цу је лов ни ка у аутох то ном ту ри стич ком кон цеп ту 
од се да ња у ја пан ским тра ди ци о нал ним ryokan („пре но ћи ште за 
пут ни ке“) хо те ли ма и мо те ли ма.70)Та ко тра ди ци о нал но бун де ве из 
Ока ја ме, ја бу ке из На га на, кру шке из То то ри ја и дру ги пре храм бе-
ни про из во ди пред ста вља ју лич ни,  ло кал ни и ре ги о нал ни пред мет 
по но са по љо при вред ни ка у Ја па ну. У Евро пи се при ме ри тра ди ци-
је уз га ја ња по љо при вред них про из во да са атри бу том ло кал ног и 
ре ги о нал ног пред ме та по но са мо гу на ћи у Фран цу ској, Не мач кој, 
Шпа ни ји, Ита ли ји или у Хр ват ској, где су че сто тра ди ци о нал но 
све ште ни ци и ча сне се стре у ма на сти ри ма и се ља ци-по љо при-
вред ни ци са ра ђи ва ли у очу ва њу ста рих на род них ре це па та у про-
из вод њи по вр ћа и во ћа, на пи та ка од ле ко ви тих тра ва или тра ди ци-
о нал них кек са и ко ла ча.71) У Ср би ји број не при ли ке за 
ус  по ста вља ње про фи та бил не спре ге ло кал ног ку ли нар ства, ту ри-
зма, мар ке тин га и ме диј ске про мо ци је пру жа чи ње ни ца да се кроз 
исто ри ју у њој тра ди ци о нал но уз га ја ла и при пра вља ла здра ва и 

храм бе ним про из во ди ма, „брен ди ра ње“ ло кал них про из во да би ло је ори ги на лан на чин 
да се у зе мљи про фи та бил но по ве жу ло кал ни и ре ги о нал ни про из во ди по љо при вре де, 
ри бар ства и сто чар ства са ту ри змом, мар ке тин гом, са о бра ћа јем и умет нич ком по ну дом 
на др жав ном ни воу и да по ста ну по зна ти и у свет ским окви ри ма.

69) О то ме оп шир ни је ви де ти у књи зи Ka tarzyna Jo an na Cwi ert ka, ModernJapanesecuisine:
food,powerandnationalidentity,Re ak tion Bo oks Ltd, Gre at Bri tain, 2006. 

70) У скло пу ја пан ских ryokan хо те ла и мо те ла оби чај је да се гост окре пи у ло кал ном из-
во ру тер мал не во де и да му се по ну де ку ли нар ски спе ци ја ли те ти ка рак те ри стич ни за то 
под руч је у тра ди ци ји ло кал ног фол клор ног ам би јен та.

71) Де ан Си нов чић, Жељ ко Ро го шић, Ма ри на Би луш, „Еуро па глад на пр шу та и ра ки је“, 
Nacional,бр. 594, 04.03. 2007.: Ча сне се стре из бе не дик тан ског ма на сти ра на остр ву 
Па гу са чу ва ле су до да нас три сто ти не ду гу тра ди ци ју пра вље ња аутох то ног дво пе ка-
ко ла ча ба шко ти на. Та ко ђе, иако се сма тра да је се о ско за дру гар ство на ста ло у Шкот ској 
и Вел су од 1761. го ди не па на да ље, за бе ле же но је да су 1552. го ди не гла го ља ши из 
По љи ца бе же ћи пред Тур ци ма до спе ли у до ли ну Бла ца на Бра чу и та мо осно ва ли не ку 
вр сту пр ве по љо при вред не за дру ге. У њој су ста ре ши не све ште ни ци и све тов ња ци ор-
га ни зо ва ли по сло ве се ља ци ма (те жа ци ма) да уз га ја ју ов це, во ло ве и ма зге и про из во де 
ма сли но во уље, ви но и мед. (Оп шир ни је ви де ти у Ми ло рад Би бић Мо сор,„Јо шко Ни-
ско та: Ма сли на је као мај ка, а ло за је као же на!“,SlobodnaDalmacija,29.03.2009, Сплит)
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уку сна ор ган ска хра на. Да нас се та ква хра на пред ста вља на го то во 
свим тра ди ци о нал ним ту ри стич ким се о ским свет ко ви на ма и ва ша-
ри ма ши ром Ср би је72). У ет но-ку ћа ма та ква хра на се слу жи у ам би-
јен ту руч но тка них тра ди ци о нал них ћи ли ма као што су, на при мер, 
по зна ти пи рот ски и пе штер ски ћи ли ми, са ша ра ма и де та љи ма ко ји 
су ка рак те ри стич ни за од ре ђе на ге о граф ска под руч ја. У за ви сно-
сти од ге о граф ског под руч ја пра ве се чо бан ски сир бел муж или  
сир кач ка ваљ, јаг ње ћа чор ба са Ста ре Пла ни не, ма ли на из Ари ља, 
пр шут са Зла ти бо ра, хељ да и сир са Пе ште ра, „пе гла на ко ба си ца“ 
од ов чи јег, ко зјег и коњ ског ме са из Пи ро та и мно ги дру ги спе ци ја-
ли те ти.73)У скло пу при вред не, уго сти тељ ске, ту ри стич ке и тр го-
вач ке по ну де мо гу се осми сли ти и ме диј ски ши ре про мо ви са ти и 
са чу ва ни ре цеп ти је ла из ку ва ра са дво ра кра ље ва Ра до сла ва, Ми-
лу ти на, Ду ша на и Уро ша из кра љев ске ди на сти је Не ма њић из пе-
ри о да од XII до XIV ве ка.74) Бо га та кул тур на ба шти на, ко ја је ви-
дљи ва већ и на са мом при ме ру ку ли нар ства и уго сти тељ ства, да је 
ве ли ке мо гућ но сти да се ља ци-по љо при вред ни ци у са рад њи са на-
уч ни ци ма, ет но гра фи ма, ет но ло зи ма, исто ри ча ри ма, ан тро по ло зи-
ма, мај сто ри ма ку ли нар ства, но ви на ри ма и ме диј ским по сле ни ци-
ма, струч ња ци ма за мар ке тинг, при вред ни ци ма, тр гов ци ма, 
ди зај не ри ма, слу жбе ни ци ма ло кал них са мо у пра ва, ра зним ло кал-
ним по сле ни ци ма, ту ри стич ким  ор га ни за ци ја ма на ло кал ном и др-
жав ном ни воу као  и ми ни стар стви ма, за ми сле и оства ре је дин-
стве ну кул тур но-га стро ном ско-ту ри стич ку по ну ду ко ја би би ла 
ин те ре сант на не са мо за љу де из Ср би је и ди ја спо ре не го и за ту ри-
сте и по тро ша че ши ром све та. То би мо гао да бу де је дан од зна чај-
них ко ра ка у вра ћа њу до сто јан ства и сми сла за ни ма њу по љо при-
вред ни ка ко ји би дао но ве мо гућ но сти за ан га жо ва ње ло кал них и 
др жав них ин сти ту ци ја, фир ми и по је ди на ца у кул тур ном и еко ном-
ском раз во ју ру рал них под руч ја Ср би је. Да се ова ква иде ја не би 
све ла са мо на по је ди нач не успе шне при ме ре на ста ле као по сле ди-
ца ен ту зи ја зма, вр ло је ва жно да се успе шно из ра де сту ди је из во-
дљи во сти и осми сли мар ке тин шки и про мо тив ни при каз ова кве 

72) Сто јан То до ро вић,„Па стир ске све ча но сти под Ми џо ром“, Политика, 14.05.2008, Бе о-
град

73) Алек сан дар Ћи рић,„Пи рот ски кач ка ваљ пра ве Ни шли је“, Press, 23. 09. 2008, Бе о град 

74) Мо мир Ча бар ка па,„Цар ска тр пе за Не ма њи ћа“, Вечерњеновости, 5. av gust 2007, Бе о-
град: По ред мле ка и млеч них про из во да, пре све га си ра и ско ру па (ко ји су уз ки се ли ку-
пус аутох то ни пре храм бе ни про из во ди из Ср би је) при пре ма ли су се ри ба и раз не вр сте 
во ћа, по вр ћа,жи та ри ца и пе че ња на аутох тон на чин, уз за чи не као што су мај чи на ду ши-
ца, ми ро ђи ја, ка ран фи лић и пи ћа као што је до ма ће пи во „ало ви на“ и ме до ви на (ви но 
од ме да). Са чу ва ни су и ре цеп ти је ла ко ји ма се хра ни ло обич но ста нов ни штво – раз не 
вр сте хле ба од пше нич ног или ра же ног бра шна, чо бан ски па суљ, мед, пе чур ке, ку пи не, 
бо ров ни це, дуд  и раз не вр сте ме са, во ћа и по вр ћа.
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иде је, а пре све га да се пре ду зму кон крет ни ин сти ту ци о нал ни по-
те зи у ци љу по бољ ша ња ста ња у еко но ми ји и кул ту ри у др жа ви 
уоп ште. 

SanjaSuljagic

THEROLEOFINSTITUTIONSINCULTURAL
ANDECONOMICDEVELOPMENT
OFRURALAREASOFSERBIA

Summary
In this pa per aut hor pre sen ted va ri o us ca u ses for stag na tion 

and bac kward ness of pe o ple’s li fe in ru ral are as of Ser bia. The aut-
hor analyzed the fact that thro ug ho ut hi story Ser bia has been ma inly 
an agra rian sta te and yet the sta tus and ran king of Ser bian pe a sants 
(in par ti cu lar the sta tus and ran king of the plo ug hmen and stock-bre e-
ders) in terms of the ir li fe stan dard and bac kgro und has re ma i ned very 
low in ge ne ral. Using a hi sto ri cal nar ra tion and com pa ra ti ve met hod of 
analysis the aut hor un der li ned fol lo wing ca u ses that ha ve ob struc ted 
sub stan tial de ve lop ment of ru ral are as in the sta te - low le vel of li te-
racy of the pe a sants, the ir po li ti cal eli tes fo cu sing on mu tual po li ti cal 
strug gles in stead of cre a ting en vi ron ment for even sub stan tial de ve lop-
ment in the sta te sin ce the be gin ning of cre a tion of mo dern ci vil sta te in 
ni ne teen cen tury and pro blem of un fi nis hed in fra struc tu re thro ug ho ut 
the sta te. The aut hor un der li ned cur rent trend of po pu la rity of so-cal led 
„et hno-vil la ges“ and „et hno-mu se ums“ as the in sti tu ti ons of cul tu re in 
the ru ral are as of the sta te. In the con text the aut hor sug ge sted the ir (re)
con struc tion along with cre a tion of so me new pro jects in the fi eld of 
lo cal ga stro nomy and bran ding of cer tain to u rist re gi ons and the ir ori-
gi nal agri cul tu ral pro ducts as so me sort of op por tu nity for sti mu la tion 
of sub stan tial de ve lop ment in the ru ral re gi ons. Ci ting si mi lar po si ti ve 
exam ples in de ve lo ped sta tes the aut hor ar gued that such in sti tu ti ons 
and pro jects co uld pro vi de ap pro pri a te en vi ron ment for en rol lment of 
the pe a sant po pu la tion in eco no mic ac ti vi ti es in ru ral re gi ons as so me 
sort of a spe ci fic up gra de of tra di tion and a way of mo der ni za tion of the 
ru ral re gi ons in the sta te.
Key Words: even su sta i na ble de ve lop ment, de po pu la tion, agri cul tu ral re forms, 

in sti tu ti o na li za tion, or ga nic food, et hno-vil la ges, tra di ti o nal ga-
stro nomy
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Abstract
In this text “The Ro le of In sti tu ti ons in Cul tu ral and Eco no mic 

De ve lop ment of Ru ral Are as in Ser bia” aut hor analyzed stag na tion and 
de cay of li fe stan dard in ru ral are as of Ser bia in a pe riod lon ger than 
fifty years. Using hi sto ri cal nar ra tion and com pa ra ti ve met hod of analy-
sis aut hor un der li ned that the ca u se of the pro blem in qu e sti on has not 
been only une ven de ve lop ment of eco nomy in the sta te and its geo-po li-
ti cal po si tion, but al so a so cial nor ma ti ve va lue system and who le po li-
ti cal, cul tu ral and eco no mic po li tics and stra tegy for de ve lop ment of the 
sta te and so ci ety. Alt ho ugh thro ug ho ut hi story Ser bia has been ma inly 
an agra rian sta te and even no wa days al most one half of to tal po pu la-
tion has been li ving in ru ral are as of the sta te, the sta tus and ran king of 
the pe a sants (in par ti cu lar the sta tus and ran king of the plo ug hmen and 
stock-bre e ders) has re ma i ned low. Con si de ring very bad cir cum stan ces 
for per so nal and in sti tu ti o nal de ve lop ment in the li fe of the pe a sants in 
ge ne ral, as pre sen ted by sta ti sti cal da ta in the text, the ir pro spects for 
bet ter fu tu re ha ve not re ma i ned very bright ones. The aut hor of the text 
pre sen ted opi ni ons of le a ding so ci o lo gists and agro-eco no mists re la ted 
to cur rent and fu tu re stra tegy of de ve lop ment of ru ral are as in Ser bia 
and by the use of com pa ra ti ve met hod in  analysis of po si ti ve hi sto ri cal 
exam ples of ru ral de ve lop ment in de ve lo ped world sta tes the aut hor 
sup por ted the opi ni ons of the abo ve-men ti o ned re se ar ches that the stra-
tegy sho uld ta ke in to ac co unt lo cal re so ur ces and ini ti a ti ves and sup port 
edu ca tion and im pro ve ment of li ving and wor king con di ti ons of the 
lo cal po pu la tion.

Fol lo wing such in tro duc tory analysis of cur rent bad sta te of af-
fa irs in the fi eld of agri cul tu re in ru ral are as, the aut hor analyzed main 
ca u ses for slow de ve lop ment of ru ral are as in Ser bia sin ce the ti me of 
esta blis hment of mo dern Ser bian sta te by stan dards of de ve lo ped Euro-
pean sta tes in ni ne te enth cen tury. The aut hor un der li ned that it was low 
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per cent of li te racy of the pe a sants in ru ral are as, the lack of con sen sus 
among po li ti cal par ti es in the ni ne teen cen tury due to the ir po li ti cal dif-
fe rent po li ti cal at ti tu des and al so the ne glect of the need for bu il ding 
in fra struc tu re thro ug ho ut who le sta te  in that ti me that ca u sed slow de-
ve lop ment of ru ral are as in that pe riod. Af ter pre sen ta tion of main pro-
blems in the fi eld of agri cul tu re in twen ti eth cen tury as well, such as va-
ri o us po li ti cal and eco no mic ex pe ri ments im po sed on the pe a sants and 
the ir con se qu ent mi gra ti ons to the ci ti es in the sta te and fo re ign sta tes, 
the aut hor analyzed cre a tion and the me dia pre sen ta tion of spe ci fic cul-
tu ral ste re otypes re gar ding both the li fe of the pe a sants that re ma i ned 
li ving in ru ral are as and the li fe of the pe a sants-tur ned ci ti zens in the ir 
new ur ban set tle ments. The aut hor un der li ned that in the post-Se cond 
World War pe riod, and in par ti cu lar in the pe riod of last two de ca des, 
so me most edu ca ted ci ti zens who co uld ha ve hel ped cul tu ral and eco-
no mic de ve lop ment of the pe o ple in ru ral are as ha ve fa i led to do so due 
to so cial pro blems such as the me dia and edu ca ti o nal ne glect of the li fe 
in ru ral are as, mi gra ti ons of young pe o ple and the lack of in sti tu ti o nal 
and in di vi dual eco no mic and cul tu ral in vest ment in sub stan tial ru ral 
de ve lop ment. 

In fi nal part of the text the aut hor pre sen ted exam ples of a po si ti-
ve ima ge-cre a tion in ca se of suc cessful ru ral to u rist spots and a cre a tion 
of po si ti ve bran ding of agri cul tu ral pro ducts such as or ga nic food in de-
ve lo ped sta tes wor ldwi de. In the sta tes with de ve lo ped to u rist in du stry 
the se suc cessful ca ses of bran ding ha ve im plied un der li ning of po si ti ve 
lo cal and re gi o nal fe a tu res re la ted to lo cal agri cul tu ral food and ot her 
lo cal at trac ti ons and the ir ap pro pri a te me dia pro mo tion. The aut hor al so 
un der li ned emer gen ce and re-di sco very of tra di ti o nal mu se ums and cul-
tu ral in sti tu ti ons both in Ser bia and in the world, such as in di vi dual and 
to u rist-re la ted et hno-vil la ges and ho u ses that co uld be used and pro mo-
ted for pur po se of su sta i na ble de ve lop ment with ap pro pri a te back-up of 
agri cul tu re and sub-agri cul tu re re la ted in sti tu ti ons and re so ur ces. In the 
con text the aut hor pre sen ted pos si ble co o pe ra tion of the in sti tu ti ons and 
re so ur ces in the fi eld of tra di ti o nal ga stro nomy, et hno graphy, to u rism, 
tra de, con struc tion and de sign in du stry, tran spor ta tion and ot her types 
of in du stry for pur po se of fu tu re eco no mic de ve lop ment in ru ral are as.
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