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У време када се селу и сељаштву већ ско-
ро пола века не поклања готово никаква пажња, 
појавила се књига у којој се, с научне тачке, вео-
ма пажљиво разматра и прати тај проблем. Због 
тога је неопходно скренути пажњу на њен садржај 
који је свакако подстицајан за разматрање мно-
гих питања која су у вези са селом и сељаштвом. 
Књига је подељена у више целина које, рекло 
би се, произлазе једна из друге и међусобно се 
повезују и прожимају.

Др З. Гудовић је у уводном делу распра-
ве скренуо пажњу на утемељење науке о селу. 
Уочио је да се њен развој може пратити од древ-
них цивилизација Кине и Блиског истока, преко 
развоја античког друштва и средњег века у коме 
је земљорадња била претежно занимање, преко 
улоге пољопривреде у османском друштву у коме 
је мало земље било у приватном поседу, па све до 
значаја пољопривреде и њене улоге у нововеков-
ном друштву.

Једно од питања које је у овој расправи добро 
утемељено односи се на развој сељаштва у његовој 
историјској димензији. Осветљени су проблеми 
сељаштва у робовласничком друштвеном поретку. 
Приказана је улога села и сељаштва у феудализ-
му и капитализму. Размотрена су многа питања 
која су везана за улогу села и сељаштва у племен-
ском друштву и проблемима села и сељаштва на 
релацији село-град у савременим условима.

Аутор разматра и извлачи основне појмове 
и критеријуме по којима се уочавају разлике које 
одвајају село од града. На основу тих анали-
за извлачи закључак да је село најстарији облик 
насеља које се развијало и развило као друштве-
на и просторна заједница, која никада није била 
строго дефинисана. Село се развијало и развило 
као специфична просторна и друштвена заједница 
па се по тим обележјима свака сеоска средина 
разликује од градске средине. Уосталом, и Сретен 
вукосављевић, као наш најбољи познавалац села 
и сељаштва, указује да се у дефинисању сеоског 
насеља може издвојити село као насеље с це-
лим атаром, село као део атара у коме се налази 
насеље, а понекад се под појмом „село“ подразу-
мева становништво („народ“) које живи у селу. Др 
З. Гудовић је утврдио да је за село као заједницу 
најбитније обележје стабилност односа који се 
негују у инокосним и у задружним породицама и 
сеоским локалним заједницама.

Др З. Гудовић је уочио и аналитички разма-
трао развој стереотипа о селу и сељаку. Утврдио 
је да романтичарски поглед сматра да је у свим 
временима и на свим просторима сељаков однос 

према земљи и раду у основи увек био исти. Рура-
листи скрећу пажњу на промене које су захватиле 
село услед развоја индустрије. Неки сматрају село 
светом духовне и материјалне неразвијености, за-
пуштености и примитивизма, али и стереотипом 
психичке и физичке снаге.

Пратећи село у његовом историјском развоју 
Гудовић је утврдио да је сељакова витална снага 
у његовој непосредној повезаности с природом. 
Занимљиве су обавезе које је село у средњем веку 
имало према владару, цркви, феудалцу и према 
обезбеђивању хране. Село је у одређеним при-
ликама кажњавано, па је услед тога долазило до 
сељачких буна које су најчешће крваво угушиване. 
Ипак, село је, захваљујући својој здравој сељачкој 
логици, увек било спремно да реагује на повреду 
одређених права. 

Аутор је у својим истраживањима обратио 
пажњу на нека веома значајна питања. Реч је, на 
пример о подели рада и укључивању свих чланова 
домаћинства у тај процес, о уређењу стамбеног и 
економског простора (куће и економске зграде), о 
начину одевања, исхрани, хигијени, образовању, 
религији као темељу друштвене кохезије, кри-
миналу, убиствима, самоубиствима, силовању. 
Многа од ових питања, међу којима су и проблеми 
депопулације и деаграризације, напуштање села и 
могућности и потребе повратка на село разматра-
на су и са становишта глобализације. 

Међу бројним питањима која се студиоз-
но и документовано разматрају у овој расправи 
пажњу привлаче она која се односе на визију и 
заблуде у вези с преображајем села у савременим 
условима. Међу чиниоце који негативно утичу 
на развој села у савременим условима убрајају 
се утицаји индустријализације и глобализације 
друштва. Међутим, аутор веома пажљиво разма-
тра и предлаже мере чија би примена допринела 
ревитализацији и развоју села у савременим усло-
вима. Требало би се позабавити питањима развоја 
инфраструктуре, школства, здравства и бољем 
повезивању сеоских средина с градским центрима. 
У ту сврху мора се укључити читава друштвена 
заједница. Мора се повести рачуна о образовању 
сеоске радне снаге, о примени механизације у 
обради земље, о хемизацији, биотехнологији и 
другим потребама које изискује развој живота у 
савременом селу.

Основна порука ове расправе о селу и 
сељаштву је да је неопходно зауставити процес 
бежања из сеоске беде тражењем уточишта у 
градској беди. Село, сељаштво и пољопривреда су 
свуда у транзицији и трагањима за новим иденти-
тетом, па је тако и у нашој земљи. Због тога се у 
савременим условима мора уложити напор да се 
свака рурална средина претвори у „зелену творни-
цу“ која је спремна да прихвати вишак радне снаге 
и из руралних и из урбаних средина и врати живот 
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безразложно напуштеном селу. Али, да би се то 
постигло живот и рад на селу у савременим усло-
вима захтева одређено стручно образовање које 
омогућава употребу савремене механизације, при-
мену вештачког ђубрива, наводњавање. На њиви 
која се сада обрађује машинама, а не на класичан 
начин мотиком, ралом, плугом или радном стоком, 
сваки аграрни произвођач мора бити не само врста 
агронома него и механичар који уме да поправи 
машину, и економисте који мора прорачунати шта 
му се исплати да производи и по којој цени то 
може да пласира на тржишту. Пастир који је раније 
ишао за стоком, у савременим условима је изгубио 

ту улогу и заменио је улогом домаћег механичара 
и лаборанта јер је у савременој сеоској штали по-
требна опрема као у неком малом индустријском 
погону.

Расправа др Зорана Гудовића, о којој је овде 
реч, покреће, објашњава и предлаже решења мно-
гих важних питања и проблема о селу и сељаштву 
у минулом и нашем времену. Из књиге се јасно 
види да је село и сељаштво свуда у свету, па и код 
нас, у некој врсти транзиције и трагању за својим 
савременим идентитетом. 

Петар Влаховић


