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Се ло као пред мет на уч ног ис тра жи ва ња и при сту па стра те ги ји 

ње го вог раз во ја ду го је би ло ам би ва лент но схва та но: по ли ти ча ри 
су вер бал но ис ти ца ли зна чај по љо при вре де и се ља штво као здрав, 
мен тал но и фи зич ки, део срп ског на ро да, али у пе ри о ду кри зе и 
санк ци ја 90-их го ди на про те клог ве ка, оп ста нак ста нов ни штва био 
је за сно ван на еко ном ском ис цр пљи ва ју и уна за ђи ва њу се ла. уме-
сто но ве стра те ги је фар мер ског раз во ја по љо при вре де, при ва ти за-
ци ја по сле 2000. го ди не до ве ла је до енорм но ве ли ких по се да ко је 
су ку пи ли круп ни ка пи та ли сти, док је ста тус ма лих и сред њих зе-
мљо по сед ни ка и да ље пре пу штен сти хи ји.

Ис тра жи вач у Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је др Дра ган Мар-
ко вић при па да ма лом бро ју еко но ми ста ко ји су си сте ма тич но ба ве 
се лом: еко ном ским, кул тур ним, по ли тич ким, рад ним, фи нан сиј-
ским, све у куп но раз вој ним пи та њи ма се ла. Се ло је то ком че ти-
ри де це ни је со ци ја ли зма би ло схва та но као ре зер вни из вор рад не 
сна ге за ин ду стри ју. То је био слу чај са тр жи шним при вре да ма и 
у раз ви је ним зе мља ма у прет ход ним фа за ма раз во ја ка пи та ли зма; 
мла до ста нов ни штво ми гри ра ло је у гра до ве ра ди за по шља ва ња у 
ин ду стри ји, сти ца ња бо љег дру штве ног ста ту са пу тем за по сле ња 
ко је је бо ље дру штве но вред но ва но. Дру штве не на у ке, по себ но со-
ци о ло ги ја у бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма сма тра ле су се ло 
но си о цем кон зер ва тив них схва та ња. Ола ко је по ти сну та из се ћа ња 
ве ли ка гру па по ли ти ча ра ро дом са се ла, на род них три бу на, а да 
се не го во ри о умет ни ци ма-пе сни ци ма, пи сци ма, ли ков ним умет-



- 460 -

ДраганМарковић,Селонамаргинамаполитике,...ДубравкаСтајић

ни ци ма по ре клом се ла., ко ји су ју го сло вен ску умет ност свр ста ли 
ме ђу нај зна чај ни је умет но сти дру ге по ло ви не 20. ве ка.

За не ма ри ва ње стра те ги је раз во ја се ла у про це су тран зи ци је 
од ра зи ла се у струч ној и на уч ној ли те ра ту ри: ча со пи си о се лу су 
уга ше ни, ве о ма су рет ке књи ге ко је на про блем ски на чин отва ра ју 
пи та ња раз во ја се ла у 21. ве ку, на уч ни ску по ви о овим про бле ми ма 
се не одр жа ва ју. Уто ли ко је зна чај ни ја озбиљ на и зна лач ки на пи са-
на књи га на уч ног са вет ни ка у Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је Дра-
га на Мар ко ви ћа Селонамаргинамаполитике. Сам на слов књи ге 
су ге ри ше кри тич ки став ауто ра, а и да ве ћи део дру штва по сма тра 
се ло као из вор хра не, а не као ва жну за јед ни цу ко ја има еко ном-
ски зна чај, со ци о ло шка и кул тур на обе леж ја. На сло ви по гла вља у 
књи зи ис ка зу ју ста во ве ауто ра о нео п ход ним ре фор ма ма се ла: “Де-
мо но по ли за ци ја по ли ти ке у функ ци ји со ци ја ли за ци је се ла (стр. 11-
30), “Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са као прет по став ка раз во ја 
се о ске са мо у пра ве” (стр. 31-49), “Се о ска са мо у пра ва у функ ци ји 
раз во ја се ла“ (стр. 51-111), “Пер спек ти ве остан ка и раз во ја се ла” 
(стр. 113-122), “Пер спек ти ве ег зи стен ци је мла ђих на се лу” (стр. 
1-142),”Де мо кра ти за ци ја кул ту ре у функ ци ји раз во ја се ла” (стр. 
131-142), “На уч на до стиг ну ћа и тех но ло шке ино ва ци је у функ ци ји 
раз во ја се ла” (стр. 143-156), “Со ци о ло ги ја упра вља ња раз во јем се-
ла” (стр. 157-165), Иза бра на ли те ра ту ра (стр. 179-181).

Дра ган Мар ко вић до бро по зна је при вред не и дру штве не про-
бле ме се ла. Глав не про бле ме се ла у Ср би ји ис та ка је већ у уво ду 
књи ге:” Глав на коч ни ца со ци јал но-еко ном ског пре о бра жа ја се ла 
су по вла шће ни но си о ци еко ном ског и по ли тич ког мо но по ла, ко ји 
на уч но-тех но ло шку ре во лу ци ју под ре ђу ју сво јим мо но по ли стич-
ким ци ље ви ма, бло ки ра ју со ци јал но-еко ном ске про ме не и се ља ка 
за др жа ва ју у по да нич кој по зи ци ји по ти ску ју ћи га на мар ги ну дру-
штве них зби ва ња и др жав не по ли ти ке”(стр. 1). Аутор се и у ра ни-
је об ја вље ним на уч ним ра до ви ма, члан ци ма и књи га ма, кри тич-
ки од ре дио пре ма гло ба ли за ци ји, као про це су оси ро ма ше ња се ла 
и се ља штва на гло бал ном пла ну. Ова нај но ви ја књи га је ар гу мент 
у при лог те зи да одр жи ви раз вој се ла као но ви па ра ме тар раз во-
ја, ни је пи та ње одр жа ва ња се ла и се ља штва, већ је услов и ба за 
раз во ја срп ског дру штва. За то Мар ко ви ће ва кри ти ка гло ба ли за ци-
је ни је иде о ло шки за сно ва на, ни је остра шће на, већ је про ми шље-
на на осно ву по зна ва ња еко ном ских, со ци о ло шких и по ли тич ких 
чи ње ни ца о се лу. За овог ауто ра па ра ме тар раз во ја се ла у тран зи-
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ци ји су ре зул та ти и сла бо сти прет ход ног со ци ја ли стич ког мо де ла 
се ла и по љо при вре де у Ју го сла ви ји и Ср би ји као јед ној од ње них 
та да шњих ре пу бли ка:” Ка ко је ко ло ни јал ном тран зи ци јом то чак 
исто ри је окре нут уна зад, и са вре ме ни и тра ди ци о нал ни и об ли ци 
се о ске са мо у пра ве се по ти ску ју. Про из вод ња се сма њу је, при хо ди 
опа да ју, а фи скал на за хва та ња се по ве ћа ва ју чи ме се мо гућ но сти за 
сло бод но удру жи ва ње ума њу ју. Ко ло ни јал ној по ли ти ци не иде на 
ру ку да се се љак удру жу је, да не што сам пе тља и бу ни се про тив 
др жа ве. Иако је пре пу штен са мом се би, све се чи ни да се за др жи 
у па сив ној по зи ци ји, да ми ру је и ами ну је др жав ној по ли ти ци. Са 
опа да њем по љо при вред не про из вод ње опа да и лич ни и дру штве-
ни стан дард на се лу. Раз вој не ам би ци је је ња ва ју, са мо до при но си 
се сма њу ју, са мо у прав не ак тив но сти за ми ру, ло кал ну са мо у пра ву 
гу ши би ро крат ска упра ва” (стр. 2 2 ) .

Иако је со ци ја ли стич ка ре во лу ци ја про грам ски по чи ва ла на 
оства ри ва њу пра ва и сло бо да рад ни ка и се ља ка, Мар ко вић на во ди 
по да так ко ји је да нас мно ги ма не по знат : “Се љак је у Са ве зу ко му-
ни ста био ин те ре сан тан са мо као по слу шни из вр ши лац пар тиј ских 
ди рек ти ва, а кад се бо рио за сво је ин те ре се, од стра њи ван је. Од 
1946. до 1971. го ди не из Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је ис кљу че но 
је око 200 хи ља да се ља ка” (стр. 24). Си стем је већ та да из гу био по-
ве ре ње се ља ка, а по сте пе но је из гу био и ле ги ти ми тет. Се ља штво је 
при хва ти ло тран зи ци ју оче ку ју ћи по вра ћај оних по љо при вред них 
по се да ко ји су по за ко ни ма из 1945. го ди не би ли на ци о на ли зо ва-
ни као зе мљи шни ви шак. Го ди не 1990. до нет је пр ви устав ко јим 
је по но во уве де на тр жи шна при вре да и ви ше стра нач ке на срп ску 
по ли тич ку сце ну. Аутор под се ћа да је не прав да учи ње на се ља ци ма 
ко ји су би ли ма сов ни уче сни ци На род но о сло бо ди лач ког ра та, по-
за дин ских на род но о сло бо ди лач ких од бо ра, а по сле ра та са мо сим-
бо лич ки су би ли за сту пље ни у ор га ни ма вла сти. И по сле по ли тич-
ких про ме на 2000. ути цај се ља ка на до но ше ње ва жних по ли тич ких 
од лу ка је ма ли: “Од ан ке ти ра них по љо при вред ни ка 2008. го ди не 
око 52% од го во ри ло је да има ју ма ли, а пре ко 30 % да не ма ју ни ка-
кав ути цај на од бор ни ке и по сла ни ке” (стр. 26).

Ду го трај на исто ри ја дру шта ва у ко ји ма је др жа ва би ла пред-
ста вља на као по ре зник, а не са ве зник се ља ка у по ве ћа њу про из-
вод ње и по бољ ша њу жи во та се о ског ста нов ни штва, ство ри ла је 
не по ве ре ње се ља штва пре ма др жа ви. Исто риј ски екс кур си ко је 
чи ни аутор у по је ди ним де ло ви ма књи ге по треб ни су да би се пот-
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пу ни је схва ти ли тран зи ци о ни про бле ми се ла. У по гле ду ње го вог 
ста ва да је по ве ћа на по тро шња би ла «ма мац» за се о ско ста нов ни-
штво, под се ћа мо да је по тро шња ге не ра тор про из вод ње, уко ли ко 
се ра ди о до ма ћим про из во ђа чи ма. Та ко ђе, по бољ ша ње ко му нал-
не ин фра струк ту ре је ре зул тат ло кал них са мо до при но са се о ског 
ста нов ни штва (пу те ви, осве тље ње, во до во ди, ка на ли за ци ја, али су 
шко ле и здрав стве не уста но ве у са мим се ли ма бит но до при не ли 
по бољ ша њу здра вља и про ду жет ку жи во та се о ског ста нов ни штва 
у пе ри о ду пре 1990. го ди не. Тр жи шна при вре да и си ро ма штво де-
лу ју у су прот ном сме ру - се о ско ста нов ни штво ста ри, бе ла ку га је 
већ ду го при сут на и на се лу,

Дра ган Мар ко вић при па да ма ло број ним ауто ри ма ко ји су 
сту ди о зно ис тра жи вач ки пра ти ли про бле ме се ла и се о ског 
ста нов ни штва, те је је дан од рет ких ко ји је схва тио да, су-
штин ски, су коб гра да и се ла ни ка да ни је пре ва зи ђен. Ово је 
про блем ду гог тра ја ња по ти снут ре ша ва њем др жав них и по-
ли тич ких пи та ња као при о ри тет них. Овај не раз ре ше ни про-
блем пре нет је из со ци ја ли зма у дру штво у тран зи ци ји: при ва ти-
за ци ја је до ве ла до де ин ду стри ја ли за ци је при вре де Ср би је. Ти ме 
је пре ки нут тех но ло шки ин пут ин ду стриј ских ино ва ци ја у по љо-
при вред ну про из вод њу

Аутор ис ти че да су на по ли тич ком пла ну ја сно ви дљи ве сра-
зме ра еко ном ске сна ге се ла и ја ча ње ло кал не са мо у пра ве «Се о ске 
ло кал не са мо у пра ве има са мо уко ли ко има сред ста ва за сло бод-
но удру жи ва ње, а уко ли ко се она фи скал ним за хва та њем ума њу-
ју, и са мо у пра ва се су жа ва због фи скал ног фи нан си ра ња. Ствар не 
са мо у пра ве не ма већ на ни воу оп шти не, или је има са мо то ли ко 
ко ли ко се оп штин ски про бле ми ре ша ва ју пу тем са мо до при но са 
(стр. 49). Из на ве де ног Мар ко вић је за кљу чио «да уме сто да убр за, 
тран зи ци ја је ус по ри ла, и го то во за у ста ви ла ин ду стри ја ли за ци ју и 
ур ба ни за ци ју се о ских под руч ја. Основ ни узрок то ме је упра во у 
спу та ва њу ма сов не сло бод не ини ци ја ти ве» (стр. 52). Са из ве сном 
иро ни јом, ко ја има по кри ће у ре ал ном оси ро ма ше њу и ци ви ли за-
циј ском за о ста ја њу се ла у Ср би ји у про те кле две де це ни је, аутор 
ис ти че: «По ја ви ли су се но ви ду ше бри жни ци у ли цу по ли тич ких 
стра на ка, ко ји би да ра ди соп стве не вла да ви не, у све му усре ћу ју 
сво је по да ни ке, не до пу шта ју ћи да ма ло и они са ми о сво јој сре ћи 
бри ну» (стр. 54). Да би се спре чи ло ма сов но оту ђи ва ње сред ста ва 
ра да, ве ли ке ма ши не, си сте ми за на вод ња ва ње и др) нео п ход но је 
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да се о ске за дру ге бу ду сво јин ски тран сфор ми са не, та ко да за дру ге 
по ста ну ак ци о нар ска дру штва. Тек са том тран сфор ма ци јом мо гу-
ће је њи хо во отва ра ње пре ма за дру га ма стра них зе ма ља, од ко јих 
су изо ло ва не го ди на ма, и усва ја ње но вих ис ку ста ва у ор га ни зо ва-
њу, на чи ну ра да и фи нан си ра њу. Тр жи шна при вре да отво ри ла је 
про цес укруп ња ва ња зе мљи шних по се да, а Дра ган Мар ко вић отва-
ра пи та ње да љег жи во та и ра да ма лих и сред њих по љо при вред них 
про из во ђа ча. Енорм ни по се ди круп них ка пи та ли ста ко ји су сте че-
ни по сле 2000. го ди не дик ти ра ће мо но пол ске це не по љо при вред-
них про из во да. Ово је до вољ но јак раз лог за удру жи ва ње ма лих 
зе мљо по сед ни ка у зе мљо рад нич ке за дру ге, као об лик удру жи ва-
ња сред ста ва ра да и ка пи та ла. Аутор пред ла же и осни ва ње по љо-
при вред них ште ди о ни ца, ко је ће за шти ти ти се ља ке од зе ле на шких 
усло ва кре ди ти ра ња. Аутор до бро по зна је еко ном ске и фи нан сиј-
ске про бле ме на шег се ла та ко да за кљу чу је: «Уко ли ко се ља ни сред-
ства за за јед нич ке по тре бе са ми удру жу ју, не ма ни ка квог оправ да-
ња да им се она за те исте по тре бе при сил но од у зи ма ју» (стр. 63). 
За то на слов јед ног тек ста у књи зи «Пер спек ти ве по љо при вре де и 
се ла је у за дру гар ству» (стр. 65. и да ље) исто вре ме но ис ка зу је ње-
го во уве ре ње и прак тич но са зна ње да је то је ди ни из лаз се ла из 
са да шњег си ро ма штва, ни ске ефи ка сно сти про из вод ње и ра сту ћих 
ре ги о нал них не јед на ко сти. По сто је раз ли чи ти об ли ци удру жи ва ња 
сред ста ва - са со ли дар ном од го вор но шћу, са огра ни че ном од го вор-
но шћу, али за дру гар ство је оп ста ло и у усло ви ма свет ске еко ном-
ске кри зе.

Књи га Дра га на Мар ко ви ћа Селонамаргинамаполитикеотва-
ра бит на пи та ња са да шњег и бу ду ћег раз во ја Ср би је. Ка да би по-
сто ја ла оп шта стра те ги ја при вред ног раз во ја, из воз хра не био би 
стра те шки при о ри тет. Сва пи та ња ко ја је отво рио, ана ли зи рао и 
да вао пред ло ге и ре ше ња аутор књи ге, уте ме ље на су у ре ал ним 
мо гућ но сти ма и по тре ба ма ста нов ни штва. Ова не ре ше на пи та ња 
де ма го шки су ис ко ри сти ле по је ди не по ли тич ке стран ке да би при 
ву кле се ља ке у сво је члан ство. За пар ти је у ви ше стра нач ком си-
сте му се ља штво је би ло са мо гла сач ка ма ши не ри ја. Аутор ис ти че 
да два де сет го ди на по об на вља њу ви ше стра нач ког пар тиј ског си-
сте ма, у Ср би ји не по сто ји аутен тич на стран ка ко ја би за сту па ла 
зе мљо рад ни ке. Сто га је ње го ва кри тич ка свест, иро ни ја, па и из-
ве сна гор чи на и ре зиг на ци ја оправ да на, јер до бро по зна је ре сур се 
и по тен ци ја ле срп ског се ла, ко ји ни су до бро ис ко ри шће ни. Ова по 
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оби му не ве ли ка књи га ва жни ја је за при вре ду и по ли ти ку Ср би је 
од мно гих лук су зно опре мље них исто ри ја и еко ном ских исто ри ја 
стра них зе ма ља ко је су из да ва чи пре ве ли и об ја ви ли по след њих го-
ди на. За пра во, ова мо но гра фи ја по зи ва ли де ре и по ли тич ку ели ту 
зе мље да те ме љи то пре и спи та ју свој од нос пре ма се лу и по љо при-
вре ди - на да мо се да ће се то до го ди ти пре не го што Ср би ја бу де 
по че ла да уво зи пше ни цу и не ке дру ге стра те шке про из во де.
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