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ним староседеоцима и досељеницима у Бачку из 
других средина. Упоредо са тим, посредством ра-
дија, новокомпонована музика је лагано почела да 
потискује традиционалну фолклорну музику код 
Црногораца у Бачкој. Уз то, црногорски изворни 
мелос нису неговале ни културно-уметничке гру-
пе. Једино се, преко локалних гусларских друшта-
ва, очувао континуитет гуслања.

У новије време црногорско традиционално 
певање и играње негују Културно-уметничко дру-
штво „Дурмитор“ из Куле. Културно-уметничко 
друштво „Бачко Добро Поље“ из истоименог насе-
ља и ансамбл који ради у Дому културе у Савином 
Селу. Томе доприносе и песме снимљене на аут-
дио касетама које, као део културног идентитета, 
постоје у домовима Црногораца у Бачкој.

Данка Лајић-Михајловић је у својој студији 
јасно показала да је промена природне средине и 
друго биолошко и економско прилагођавање цр-
ногорских планинаца у равници и у шароликом 
етничком окружењу битно утицало на њихову 
културну и друштвену адаптацију.

Због свега Тога о чему је било речи, Данка 
Лајић-Михајловић ову своју студју чини доступ-
ном јавности у нади да ће у њој темељно прика-
зана црногорска свадбена музика и обичаји, као 
и остала културна баштина, имати одјека не само 
у науци него и у очувању идентитета код црногор-
ског потомства које се рађа и стасава у пространој 
Панонској равници.

Петар Влаховић

СЕЛО У ЦРНОЈ ГОРИ, САНУ И 
УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ,  

књ. 66., Подгорица 2004.

Зборник Село у Црној Гори садржи 41 рад с 
научног скупа који је, на предлог Одбора за етно-
логију САНУ, организовала Црногорска академија 
наука и умјетности и Одсјек за социологију Уни-
верзитета Црне Горе на Филозофском факултету у 
Никшићу. Разлог за проучавање ове проблематике 
био је да се заустави даље пропадање црногорског 
села и ублаћи тешка привредна криза која је захва-
тила не само Црну Гору него и источну и југои-
сточну Европу уопште.

Окосницу Зборника чине расправе које се 
условно могу разврстати у неколико целина међу 
којима су: Историјска и друштвено економска 
улога села,. Живот у селу и његова девастаци-
ја, Демографско популациона кретања, њихови 

узроци и последице, Ревитализација села у савре-
меним условима и Улога и значај културно исто-
ријског наслеђа у савременим условима.

Проучено је, као што се види, неколико про-
блема који представљају окосницу савременог 
друштвеног, привредног, културног па, донекле, 
и политичког живота у Црној Гори. Разматрања 
су заснована – као што то и доликује научним рад-
ницима – на властитим теренским проучавањима, 
поузданим изворима и одговарајућој упоредној 
научној литератури. На основу тога указано је 
на узроке и последице промене које су у црногор-
ском селу, као и друге у источној и југоисточној 
Европи, изазване друштвено-историјским крета-
њима и савременом друштвено-политичком ствар-
ношћу која се креће према тзв. глобализацији.

Сажето речено, скуп је имао за циљ да сагле-
да прошлост, анализира садашње стање и укаже 
на правце усмеравања развоја црногорског села 
према будућности.

Историјски проматрано, село у Црној Гори, 
од искона, представља територијалну организаци-
ју која је чинила основу рода, братства, племена, а 
самим тим и државе. Основу становништва у црно-
горском друштву вековима је представљао сељак 
који је идентификован с народом, нацијом и нацио-
налношћу у којој је култ ратника, због непрекидне 
борбе за слободу и самоодржање, уздигнут на 
највиши ниво. Црногорско село је неколико векова 
у борби са Турцима и осталима, било „камени пре-
сто слободе“ који је постао узор борбе за слободу 
на читавом Балкану. За све то време црногорско се-
ло је имало изванредну демографску виталност и 
часно је чинило окосницу целокупног друштвеног, 
културног, политичког и државног Црне Горе.

Сточарство је било основна привредна грана 
будући да се са стоком, у време напада и недаћа, 
могло сакрити, а у затишју трговати. Постоји поу-
здана историјска документација која сведочи да је 
од XIII века наовамо постојала путна мрежа која 
је пешаку и коњанику омогућавала да ондашња 
црногорска насеља повеже успешно са суседним 
областима. Трговина и размена добара обављала 
асе с Приморјем, пре свега преко Боке, с Млетач-
ком републиком и с Аустроугарском монархијом. 
Извозило се суво месо, сува риба, вуна, руј, дрво, 
восак, млечни производи, а куповала со, посуђе, 
алат, текстил, одећа, оружје и друге потрепштине. 
Међународно повезивање, особито после Берлин-
ског конгреса 1878, омогућило је миграцију радне 
снаге за зарадом, а самим тим модернизацију 
црногорског села материјалним средствима зара-
ђеним у иностранству, пре свега у САД.

Из студија које су објављање у Зборнику, 
види се да се у развоју црногорског друштва у 
новијем добу могу издвојити три етапе. Прва је 
текла од средине XIX века до Другог светског 
рата, друга до краја Другог светског рата до пада 
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Берлинског зида 1989. године и трећа која пролази 
кроз политичке, економске и културне подсистеме 
савременог црногорског друштва, а чији смо савре-
меници и сведоци у последњих неколико година.

Из Зборника се види да је неколико чини-
лаца било пресудно у раслојавању села. Осим 
губитка становништва у Другом светском рату 
(око 10%) и миграција које су одмах после Другог 
светског рата ишле ван Црне Горе (колонизација у 
Војводини – око 37.000, и око 185.000 оних који су 
од 1949. до 1969. напустили Црну Гору), највећа 
померања изазвале су миграције село-град. Студи-
је у Зборнику потврђују да је то био најбурнији 
рурални егзодус у Европи.

Почетком 1948. у Црној Гори је био око 15% 
градског становништва. Међутим, 1981. учешће 
сеоског становништва у Црној Гори је било испод 
48,5%, а учешће пољопривредног становништва 
пало је на свега 13% од укупне популације. Тај 
пад је настављен тако да је 1991. било само 3,4% 
активних пољопривредника.

Захваљујући поменутим кретањима, Црна 
Гора је са 14,2% из 1953. доспела на више од 
58% градског становништва 1991. године. Разуме 
се, такви процеси су утицали и на депопулацију. 
Примера ради, од 1948. до 1991. депопулација је 
забележена у 892 села. Без сталног становништва 
остало је 15 села. Мање од 10 становника имало је 
51 село, а 539 села, или око 45% од укупног броја, 
имало је мање од 100 становника.

У укупној сеоској популацији више од 30% 
чине старачка домаћинства. Тако раслојавање се-
ла одразило се негативно на целокупни друштве-
ни, породични, привредни и културни живот како 
у руралним тако и у урбаним срединама. Такви 
процеси су негативно утицали и на целокупно на-
родно, културно и историјско наслеђе Црне Горе.

Разарању села допринело је, то се из Збор-
ника јасно види, више чинилаца. За ову прилику 
довољно је подсетити на колективизацију сеоске 
привреде после Другог светског рата и процес 
масовне политичке нерационалне индустријали-
зације који су смањили учешће пољопривредног 
становништва у друштвеној производњи од 48,5% 
1947. на 15,2% 1970. године. Оба просеца – колек-
тивизација (земљорадничке задруге) и индустрија-
лизација – раслојили су село тако да је, због спољ-
них сеоба ван Црне Горе и унутрашњих миграција 
село-град, сеоско становништво сведено са 85% 
колико га је било 1948, на око 40% колико га је би-
ло 1991. године. Осим тога, колективизација, инду-
стријализација и миграције село-град непотребно 
су створиле, у другој половини XX века, аверзију 
према селу и животу у њему. Та аверзија и данас 
постоји. Због тога се у савременим условима мора 
поклонити више пажње афирмацији села, сеоске 
производње и новог сеоског човека који, због про-

пасти индустрије, мора потражити излаз из кризе 
и у повратку на село и стицању прихода и селу.

Један од излаза из економске кризе у савре-
меним условима треба тражити у ревитализацији 
села која објективно неће бити лака. У брдско-пла-
нинским регионима, због депопулације и исељава-
ња, недостаје радна снага. Због тога треба створи-
ти стратегију комплексног руралног развоја кроз 
мултисекторске програме (путеви, струје, вода, 
повољни кредити, здравствена заштита, школе, ор-
ганизовани откуп производње, надокнада штете у 
елементарним непогодама, на пример).

Више студиј објављених у Зборнику указује 
да је становник села, уз производњу и прераду си-
ровина, чувар и оплемењивач пејзажа, заштитник 
баштине, чувар традиције, унапређивач животне 
средине, сеоског простора и његових амбијентал-
них целина које у савременим условима постају 
важан материјални и културни ресурс који данас 
олакшава развој туристичке профитабилне при-
вреде.

Искуство развијеног света указује на то да 
градови постају тесни. Због тога треба побољша-
ти квалитет услова за живот на селу и афирмиса-
ти робну производњу, стимулисати, поред већих 
и мањих пољопривредних газдинстава, различите 
видове продуктивности(занати, домаћа радиност, 
туризам и друго) у сеоском домаћинствима. На 
тим основама подстиче се осавремењавање архи-
тектуре, културе становања и реанимација духов-
ног народног стваралаштва.

Ово су само неки наговештаји који уверава-
ју да Зборник Село у Црној Гори садржи подацима 
набијене живописне слике о црногорском селу и 
предлоге за а конкретно решавање проблема који 
могу поспешити повратак из урбаних у руралне 
средине, као што је то данас и у западноевроп-
ским државама.

Дакле, порука Зборника Село у Црној Гори 
је у демографско-популационом подмлађивању, 
афирмисању робне производње, јачању економске 
снаге и побољшању услова за живот у савременом 
црногорском селу. То се мора схватити као импера-
тив живота. Надамо се да ће Зборник, из тих раз-
лога, послужити корисно сврси којој је намењен и 
бити подстицај за рад на развоју црногорског села 
у савременим животним условима. По речима ака-
демика Драгутина Вукотића, доајена црногорске 
науке који је скоро деценију и по у најтежем вре-
мену узорно водио Црногорску академију наука и 
умјетности, дуг „садашњих и следећих генерација 
Црногораца“ је да ревитализирају црногорско се-
ло „које је“, како каже академик Вукотић, „увијек 
хранило и бранило Црну Гору и њене одважне, 
правдољубиве, родољубиве и морално узорне љу-
де“ како би тај племенити посао могло и убудуће 
часно обављати.

Петар Влаховић
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