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УВОД

Тема даривања, размене дарова, то јест размене добара која су у 
неком друштву валоризована управо као реципроцијалне вредности, без 
обзира на њихову материјалну или нематеријалну културну еманацију, 
дакако није нова у антропологији. Размена добара, како су показала 
досадашња антролошка истраживања, може се с пуним правом сматрати 
универзалном људском активношћу присутном у свим друштвима, 
без обзира на ступањ њиховог развоја, континуирано кроз време и 
простор. Варијације су само питање локалне културне парадигме. Разне 
форме размене стоје у строгој релацији с доминантним социјалним 
евалуационим системима и социјалном структуром чији су (неизоставни) 
елемент.

Дескрипције даривања и размене дарова се јављају већ у раним 
путописима, претечама научних антрополошких радова, још у 19. столећу. 
Тада се јављају само у својим екстремним облицима, као егзотичне 
појаве које неминовно привлаче пажњу својим обимом, бројем учесника, 
театралношћу и сличним, за учене Европљане несвакидашњим, егзо-
тичним карактеристикама. Доцније, уведени у научне форме, да ри вање и 
размена дарова су често садржани у дескрипцијама при митивних народа, 
било да они живе на северноамеричком, афри ч ком или пацифичком 
тлу.1 Међу најтемељније дескрипције даривања и размене дарова у 
примитивним друштвима свакако се убрајају оне које је дао Франц Боас, 
а односе се на северноамеричке Индијанце. Али Боасове дескрипције су 
управо то – описи догађаја у којима се обављају трансакције дарова. Сем 
тога, Боас је много већу пажњу посветио лингвистичком и фолклорном 
аспекту тих догађаја, док је сâмо даривање као економски и социјални 
феномен постављено у други план. Боасу ипак дугујемо захвалност јер 
је јасно скренуо пажњу на потлач. Потлач је церемонијално окупљање 

1  О то ме све до чи ли те ра ту ра ко ју ко ри сти Мар сел Мос у свом Есе ју о да ру (Mos 

1982).
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људи који треба да буду сведоци породичних прерогатива, где заправо 
читава сродничка или локална група делује као домаћин посетиоцима 
које дарује (Barnett 1938: 349). Потлач карактерише изразита церемо-
нијалност, где понекад долази и до обредно-расипничког уништавања 
нагомиланог богатства да би се засенила слава поглавице и истакао 
сопствени статус у заједници (Mos 1982: 18).

Тему даривања, размене дарова и реципроцитета, то јест реципро-
цијалних трансакција, на велика врата у антропологију заправо уводе 
Бронислав Малиновски и Марсел Мос. Малиновски то чини својим 
волуминозном етнографском студијом Аргонаути западног Пацифика 
(Malinovski 1972), а Мос једним од најчувенијих антрополошких радо-
ва – Оглед о дару: облик и смисао размене у архаичним друштвима (Mos 
1982). Та два антрополошка дела покренула су читаву лавину радова на 
тему даривања и размене дарова, како у светској антропологији тако и у 
великом броју локалних научних заједница, мада често с већом времен-
ском доцњом. Посебно је значајан рад Марсела Моса јер он покушава 
да дâ научно образложене одговоре на нека од кључних питања везаних 
за размену дарова, а пре свега покушава да објасни због чега даривање 
није једностран акт, већ увек има свој продужетак у виду уздарја. Управо 
су покушаји научног објашњења многих питања везаних за размену, а 
датих у ова два рада, покретач каснијих расправа, то јест тражења одго-
вора на једно од кључних антрополошких питања: Због чега на добијено 
човек увек реагује давањем, узвраћањем и због чега се узвраћање дарова 
може сматрати једним од елементарних образаца људског понашања?

Без намере да се у овом тренутку упуштам у расправу о карактеру 
дела Малиновског и Моса, и када занемаримо велики број критика и 
похвала упућених тој двојци антрополога, не можемо да заобиђемо још 
један закључак, закључак до којег се и могло доћи тек у другој половини 
20. столећа, након сазревања одређених антрополошких идеја. Та два 
дела, бавећи се улогом размене дарова (и добара уопште) у примитив-
ним друштвима, сасвим јасно указују на економски карактер даровних 
трансакција у тим друштвима и стога они представљају неку врсту исхо-
дишта за развој једне од најбитнијих, али и најконтроверзнијих антро-
полошких субдисциплина – економске антропологије (видети нпр. Billig 
2000). Ова тврдња се може учинити претенциозном, али је свакако не-
оспорно да се у тим радовима Малоновског и Моса, а свакако и у неким 
њиховим другим радовима, постављају многа економска питања чији ће 
одговори бити потом потражени у бескрајном корупусу радова из облас-
ти економске антропологије, те да Мос и Малиновски индиректно уво-
де у проблем економске теме које ће касније бити разрађене. Рецимо 
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питање производње у примитивним друштвима, питање дистрибуције 
која се одвија мимо стриктно узете размене добара, питање власничких 
односа, потрошње, (примитивног) новца, итд.

1. Зашто поново о размени добара?

Сама чињеница да су многобројне теме везане за даривање и 
раз  мену дарова у антропологији већ добро разрађене, доводи у сум-
њу опредељење за још један рад на тему размене добара. Поврх тога, 
разматрање даривања и размене је у светској антропологији у декли-
нацији јер су одговори на многа питања већ дати, а наука надаље прати 
неке нове теме избегавајући затварање у саму себе или у тематску 
једноличност. Исто важи и када тему за коју сам се определио погледамо 
из угла економске антропологије. Када, ипак, сагледамо обиман корпус 
радова који се баве разменом добара, у оној мери у којој је могуће 
направити пресек досадашњих схватања тог феномена у антропологији, 
не можемо да занемаримо чињеницу да велики број изнетих закљу-
чака и схватања поставља нове дилеме и питања, посебно кад је о разу-
мевању размене у српској антропологији реч. Посебну примесу тој 
проблематици даје чињеница да су многе теоријске формулације и 
тезе о размени добара и законитостима реципроцијалних трансакција 
формиране на основу истраживања примитивних заједница, а не на ос-
нову истраживања сељачких друштава, мада се досадашње расправе у 
српској антропологији такође односе превасходно на локално сељачко 
друштво, углавном тематизовано као традицијска култура, чиме је на-
редној дискусији постављена смислена основа за продужетак до сада 
донетих научних закључака.

Јасно је онда да овај рад мора да потражи нови приступ теми и 
основној јединици анализе. Конвенционалан приступ сагледавања 
размене као скупа социјалних релација и интеракција би читаоца лако 
могао да доведе до ефекта већ виђеног, односно до идеје да поново чита 
оно о чему је већ расправљано. Због тога немам намеру да размену 
добара у сељачком друштву Србије анализирам само као размену 
добара – иако постојеће научне генерализације не смеју и неће бити 
занемарене – већ ми је намера да размену добара посматрам као 
вишеслојну економску стратегију у организацији сељачког друштва, а не 
као једноставан или једностран економски и социјални чин. Додуше, и 
сам карактер размене добара не дозвољава једноставан приступ теми 
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и изискује вишестрано декомпонивање структуре феномена размене, и 
то управо као економског и као социјалног феномена који, у складу с 
основном хипотезом овог рада, представља један од кључних елемената 
у организацији сељачког друштва. 

Размена добара у суштини представља стратегију за формирање 
широког социјалног и економског хабитуса, стратегију за равномерно 
распоређивање расположивих ресурса, за равномерно распоређивање 
рада, свеукупно за решавање егзистенцијалних потреба у датим матери-
јалним, економским и социјалним условима, али и стратегију за ус-
постављање, уобличавање и структурирање социјалних односа. Основно 
својство размене, које мора да поседује управо да би била успешна 
стратегија, јесте постојање контролисаног реципроцитета, без обзира 
на његов тренутни биланс. Посматрана као строго реципроцијална, 
размена искључује тржиште као модеран економски појам, али уједно 
указује управо на то да се приликом економскоантрополошке анализе 
не можемо задржавати само у оквирима формалног економског рацио-
налног и калкулативног мишљења. Размена не искључује рационалну 
калкулацију, али она није заснована искључиво на макси малном 
искоришћавању односа уложено–добијено на онај начин како се то 
чини у модерној капиталистичкој економији. Намера је и да се размена 
добара размотри као економска стратегија неопходна за дефинисање и 
орјентацију уну тар социјалног простора, као и за дефинисање односа са 
другима који обитавају у неком другом социјалном простору.

Један од битних разлога за опредељење за анализу размене добара, 
иако након већег броја радова посвећених тој теми у српској етнологији 
и антропологији, јесте и неминовна, емпиријски утврђена чињеница да 
савремено рурално становништво још увек упражњава размену добара 
као ефикасно средство за манипулацију расположивим ресурсима. Нека 
врста парадокса који нас наизглед одводи у домен ретрадиционализације, 
јесте то што се у периоду социјалне и економске кризе у српском 
сељаштву у другој половини 20. столећа поједини елементи размене 
добара користе као средство „одбране“ од промена које сељаштво 
валоризује као непожељне, што се често тумачи као пословична инерт-
ност сељаштва. У том смислу намера ове дискусије о размени добара 
није да ламентира над некаквим „старим добрим временима“ или да 
романтичарски пледира за традицијске обрасце понашања, већ да 
размотри економску когнитивну мапу савременог сељачког друштва у 
Србији, и положај размене добара на тој мапи. Намера ове дискусије 
јесте и да схвати размену добара у односу на процес рационалног доно-
шења економских одлука у датом економском и социјалном контексту. 
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Уколико ова намера буде остварена, показаће се да савремена апликација 
елементарних образаца размене добара, суштински фор мираних у 
традицијском друштву, не представља никакву културну регресију или 
културно одржавање status quo, већ управо оно што је основна теза 
овог рада – да је размена добара стратегија за рационално и ефикасно 
економско управљање расположивим материјалним, соци ја л ним, али и 
симболичким ресурсима. Друкчије речено, размена добара је стратегија 
економисања при чему се појам економисања узима најпре у контексту 
сељачке економске аутаркичности и, потом, из кризе проистекле псеудо-
аутаркичности, али се уједно не односи искључиво на економске одлуке, 
већ узимајући у обзир и социјалну интеракцију у размени, економисање 
се може посматрати и као фундаменталан социјални процес (види нпр. 
LeClair 1962: 1190).

2. Како анализирати размену добара

Након разрешавања дилеме да ли се још једном упуштати 
у дискусију о размени добара, поставља се најпре питање о којој 
размени добара расправљати. Или је можда боље питати: о чијој 
размени добара расправљати? Овде је основна дилема била да ли 
градити идеалтипски модел размене добара у традицијском сељачком 
друштву и онда њега узети као објект анализе, или се ослонити на 
савремне етнографске податке и анализирати размену добара у 
савременом сељаштву. Један од кључева за решавање ове дилеме 
не налази се првенствено у самом традицијском сељаштву, већ у 
традициској српској етнологији. 

Иако још на размеђи 19. и 20. столећа, Јован Цвијић – школован 
у духу француске антропогеографије и уводничар етнологије у уни-
верзитетске оквире у Србији – пледира за ставове да се етнографска 
грађа не сакупља ради ње саме, да се не треба задржавати на нивоу 
дескрипције и да објашњења и закључци треба да буду сагласни 
чињеницама, а не произвољни и неосновани судови (Васовић 1968). На 
тај начин Цвијић покушава да у домаћу „науку о народу“ уведе ондашње 
основне научне постулате, односно да у дотадашње „описивање народа“ 
уведе појам научног метода. Остаје, ипак, отворено питање у којој мери 
је у томе успео. Низ антропогеографских, а потом и етнографских 
монографија које су од краја 19. столећа махом објављиваних у Српском 
етнографском зборнику чини Цвијићев напор дискутабилним. За све, или 
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бар за већину тих монографија, остаје симптоматичан хрестоматијски 
приступ, иначе очевидан и у периоду пре универзитетског формирања 
етнологије. Паралелно читање старијих2 етнографских монографија 
оставља неизбежан утисак репетитивности, понекад у толикој мери 
да се читалац може изгубити у простору, то јест може у потпуности да 
занемари просторно смештање етнографских података детерминисано 
већ у самом наслову монографије. Ако такво просторно лутање и може 
бити с једне стране протумачено културним универзалијама, с друге 
стране може бити протумачено и формалистичким приступом изради 
таквих етнографија, често израђених управо од старане припадника 
локалне интелектуалне заједнице, раније свакако скромних едукативних 
перформанси.

Критеријум за опредељивање аутора монографија управо за одређене 
„етнографске теме“ које ће бити обавезни саставни делови етнографских 
монографија, а при том су одраз крајње уопштеног схватања појма 
културе, своје исходиште налази у романтизму и про свети тељству, касније 
и у идеји о националној идентификацији или сегрегацији, те у крајње 
формализованом моделу писања антропогеографских монографија. 
Ипак, с обзиром на скроман курикулум аутора етнографских монографија 
(Кова че вић 2006: 103–104), та ква си ту а ци ја је са свим оче ки ва на. До из ве-
сних про ме на до ла зи тек од сре ди не 20. сто ле ћа, али су штин ске ме то до-
ло шке про ме не на ла зи мо тек од осам де се тих го ди на про шлог ве ка.

Бит на од ли ка укуп ног ет но граф ског опу са ко ји се од но си на тзв. 
тра ди циј ску кул ту ру је сте, по себ но у пр вој по ло ви ни 20. сто ле ћа, од су-
ство при ме не још јед ног од нај бит ни јих на уч них по сту ла та: по ве за ност 
те о ри је и кон крет ног те рен ског или ка би нет ског при ку пља ња ет но граф-
ских по да та ка. У до ма ћој ет но ло ги ји се ја вља ефе кат обр та ња ства ри, 
оно што у по ли тич ком дис кур су че сто на зи вам „син дром срп ске ин вер-
зи је“, од но сно очи глед но пер му то ва ње ства ри до ко јег до ла зи из ин те ре-
сних или на ив них по бу да.

2  Под ста ри јим ет но граф ским мо но гра фи ја ма под ра зу ме вам све оне ет но гра-

фи је ко је су са чи ње не у ду ху са ку пља ња по да та ка о „на род ном жи во ту“, са ку пља ња 

оба вље ног без ја сно утвр ђе ног ме то да и си сте ма ти зо ва ног по фор мал ним кри те-

ри ју ми ма по јав них об ли ка тзв. тра ди ци о нал не кул ту ре, об ја вље них пре вас ход но у 

Срп ском ет но граф ском збор ни ку и Гла сни ку Ет но граф ског му зе ја. Кад је реч кон-

крет но о раз ме ни до ба ра, под ста ри јим ет но гра фи ја ма под ра зу ме вам оне ко је и 

ка да са др же по дат ке о раз ме ни не из два ја ју их као гра ђу о по себ ном кул тур ном 

фе но ме ну. То су углав ном ет но гра фи је ко је су пу бли ко ва не пре гру пе ра до ва об ја-

вље них 1987. го ди не у дру гој све сци Ет но ан тро по ло шких про бле ма.



 Увод 13

„Ре ду ко ва на на те рен ско ис тра жи ва ње, одн. те рен ски рад, у тра ди ци о-

нал ној кон цеп ци ји ан тро по ло шког ис тра жи ва ња ет но гра фи ја је прак-

са/ме тод/про из вод ко ја/ко ји прет хо ди те о риј ском ис тра жи ва њу, с ци-

љем при ку пља ња по да та ка, одн. гра ђе, за на кнад ну те о риј ску ана ли зу 

и об ја шње ње, по пра ви лу – по сма тра њем, по сма тра њем са уче ство-

ва њем, ан ке том или ин тер вју ом ин фор ма на та.“ (Ми лен ко вић 2006: 

162)

То је, као што и Ми лен ко вић сма тра, упра во „епи сте мо ло шки на ив на 
кон   цеп ци ја ет но гра фи је као при ку пља ња по да та ка не за ви сно и из ван 
те о риј ског си сте ма, од но сно као де лат ност ко ја прет хо ди кла си фи ка ци-
ји гра ђе, фор ми ра њу хи по те за и из град њи те о ри ја...“. Та ква, у су шти ни 
по зи ти ви стич ка кон цеп ци ја ет но гра фи је, за сно ва на је на да нас са вим 
не при хва тљи вим прет по став ка ма о ире ле вант но сти те о риј ских мо де ла 
или иден ти те та ис тра жи ва ча (исто).

Шта ви ше, кад ис тра жи ва ча иден ти фи ку је мо као при пад ни ка елит-
не кул ту ре, чак и кад је „по бе гао“ из оне кул ту ре ко ју по том опи су је, 
у од нос ис тра жи вач – ис тра жи ва но/ис тра жи ва ни уно си се хи је рар хиј-
ска ре ла ци ја ко ја де лу је као ре дук тор ис тра жи вач ког по ља, или се пак 
уно си ре ла ци ја фа ми ли ја ри зма ко ја, си мул та но с од су ством те о ри је, 
код ис тра жи ва ча фор ми ра ефе кат већ ви ђе ног и дво стру ког за не ма ри-
ва ња ве ли ког бро ја кул тур них еле ме на та и струк тур них од но са. На то 
се на до ве зу је код ет но гра фа ру рал ног по ре кла, а та квих је би ло мно-
го, фа сци на ци ја соп стве ном кул ту ром с усред сре ђи ва њем на соп стве ну 
ми кро ге о граф ску област ко ја је до ве ла до пре на гла ше ног по све ћи ва ња 
са мо по је ди ним те ма ма. Је дан од сиг ни фи кант них при ме ра је сте, ре-
ци мо, фа сци на ци ја ди нар ском брв на ром, фа сци на ци ја ко ја је до ве ла до 
то га да ди нар ска брв на ра не рет ко бу де у ет но ло шкој ли те ра ту ри пот пу-
но по гре шно пред ста вље на као до ми нант ни тип град ње у на род ној ар-
хи тек ту ри и од раз „са вр шен ства на род ног ду ха“. С ди нар ском брв на ром 
је по ве зан и ре ле ван тан тип ор га ни за ци је ста но ва ња у ком плек си ма ди-
нар ских за дру жних на се ља (ку ћа) про ис те као из фа сци на ци је тзв. пле-
мен ском дру штве ном ор га ни за ци јом, од но сно та ко зва ном ди нар ском 
кул ту ром.

У усло ви ма ме то до ло ги је обр ну тог ре да, где се ет но граф ски по-
да ци при ку пља ју са ми за се бе, по ста вља се пи та ње да ли се мо же оче-
ки ва ти при су ство свих ре ле вант них чи ње ни ца нео п ход них за те о риј ско 
раз ма тра ње не ке спе ци фич не те ме. На да ље, у вре ме у ко је би смо евен-
ту ал но сме шта ли кон стру и сан иде ал тип ски мо дел тра ди ци о нал не раз-
ме не до ба ра мно ги од бит них те о риј ских ста во ва и уоп шта ва ња о раз-
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ме ни и ре ци про ци те ту ни су још увек ни би ли фор му ли са ни у свет ској 
ан тро по ло ги ји, а да ка ко ни у до ма ћој ет но ло ги ји. По сма тра но из угла 
са вре ме ног ис тра жи ва ња раз ме не до ба ра за ра ни ју ет но граф ску гра ђу 
се мо же ре ћи да је ка рак те ри ше фраг мен тар ност. Сте пен фраг мен тар-
но сти ва ри ра од слу ча ја до слу ча ја, али је у нај ве ћем бро ју об ја вље них 
ет но гра фи ја до вољ но ве лик да из и ску је те мељ ну кри ти ку из во ра. Нај-
и зра зи ти ји слу чај пред ста вља ју, сва ка ко, они ску по ви по да та ка чи ји је 
ни во фраг мен тар но сти то ли ко ве ли ки да је не мо гу ће ло гич ким пу тем 
оба ви ти ре кон струк ци ју „пра зних ме ста“ у твор би мо де ла раз ме не. У 
мно гим ет но гра фи ја ма се по да ци ко ји се од но се на раз ме ну нај че шће 
ту на ла зе из фор мал них раз ло га, да би био за до во љен мо дел пот пу но сти 
у опи си ва њу кул ту ре не ке обла сти или за јед ни це. Још че шће, при ка за ни 
по да ци се и не од но се на раз ме ну по се би, већ се од но се на по јам да ри-
ва ња, или пре ци зни је, све до че о да ва њу да ро ва у по је ди ним си ту а ци ја ма 
с на гла ском на ма те ри јал ни аспект да ра.

Јед ну од ти пич них илу стра ци ја за на ве де ну кри ти ку ста ри јих ет-
но гра фи ја као из во ра за раз ма тра ње раз ме не до ба ра пред ста вља гра ђа 
ко ју да је Ста но је М. Ми ја то вић (Ми ја то вић 1907), учи тељ по во ка ци ји, у 
ет но граф ској мо но гра фи ји Ле вач и Тем нић. Об ја вље на као сед ма књи га 
Срп ског ет но граф ског збор ни ка, ова ет но гра фи ја се убра ја ме ђу нај ви ше 
ци ти ра не код ауто ра ко ји су ка сни је из во ди ли уоп шта ва ња на осно ву 
пре зен то ва не гра ђе у њој и слич ним ет но гра фи ја ма. У ет но гра фи ји Ле-
вач и Тем нић на ла зи мо не ко ли ко кла сте ра по да та ка ко ји се на овај или 
онај на чин од но се на раз ме ну до ба ра. Та ко Ми ја то вић у де скрип ци ји 
свад бе ног це ре мо ни ја ла3 – у опи су ко ји пра ти хро но ло ги ју сце на ри ја тог 
це ре мо ни ја ла – при лич но пре ци зно по зи ци о ни ра по ступ ке пре да ва ња 
да ро ва. Ми ја то вић на не ко ли ко ме ста на во ди ма те ри јал не објек те ко ји 
су пред мет да ри ва ња, да би чак на јед ном ме сту опи сао ме ђу соб но уза-
јам но да ри ва ње од ре ђе них уче сни ка у свад би и на вео и сâм по јам раз ме-
на (на стра ни 44). По том он на во ди и тер мин уздар је опи су ју ћи по сту пак 
вој во де ко ји при ку пља но вац од оних ко ји су при ми ли да ро ве. С об зи ром 
на пре ци зно на во ђе ње ма те ри јал них обје ка та да ри ва ња, као и с об зи ром 
на на во ђе ње ка да, где и ко ко ме да је да ро ве, мо же се прет по ста ви ти да 
је аутор ет но гра фи је до бро ис пра тио раз ме ну да ро ва у свад бе ном це ре-
мо ни ја лу и да је, по врх то га, са свим све стан да се ра ди упра во о раз ме-
ни. Та ко са гле да на ствар упу ћу је на ре ал ну мо гућ ност ана ли зе раз ме не 

3  На овом ме сту, и ка сни је, свад бе ни це ре мо ни јал је узет не због то га што ту 

аутор на во ди ре ле вант не по дат ке, већ због то га што свад ба, ис по ста ви ће се ка сни је 

у овом ра ду, пред ста вља це ре мо ни јал ну си ту а ци ју у ко јој је раз ме на до ба ра (и нор-

ме ко је је ре гу ли шу) нај и зра же ни ја.



 Увод 15

до ба ра. Али упра во због то га у ком је кон тек сту Ми ја то вић упо тре био 
тер мин раз ме на, то јест ка ко је опи сао уза јам на да ри ва ња од ре ђе них 
уче сни ка у свад бе ном це ре мо ни ја лу, пр ви ја сан за кљу чак ко ји се на ме-
ће је сте тај да се на свад би оба вља ју јед но стра не и тре нут не тран сак ци је, 
што зна чи да сва ки свад бе ни це ре мо ни јал пред ста вља за тво рен си стем 
ме ђу соб них да ри ва ња. А та кав за кљу чак је сва ка ко по гре шан. Ре цент на 
ис тра жи ва ња да ри ва ња и раз ме не да ро ва у окви ру свад бе ног це ре мо-
ни ја ла (ви де ти нпр. Ko va če vić 1987; Ма тић 2000) не дво сми сле но ука зу-
ју на то да сва ка по је ди нач на свад ба пред ста вља са мо јед ну из вре мен-
ски не де фи ни са ног ни за си ту а ци ја у ко ји ма се оба вља ју тран сак ци је 
да ро ва. 

Из Ми ја то ви ће вог при ка за свад бе них да ри ва ња не ви ди се ја сно о 
ка квом се од но су ре ци про ци те та ра ди и не мо же се из ве сти ни за кљу-
чак шта је то што раз ме ну чи ни ду го трај ном – то јест, због че га се она 
пре но си у на ред не це ре мо ни јал не си ту а ци је – са мим тим што и ни је 
пред ста вље на као ду го тра јан про цес већ као ad hoc тран сак ци ја. Због та-
квог по сма тра ња ства ри у до ма ћој ет но ло ги ји се за пра во ду го и го во ри-
ло упра во о да ри ва њу, а не о раз ме ни као јед ном ком плек сном кул тур-
ном кон струк ту. За не ма ри ва ње, или је мо жда бо ље ре ћи не по зна ва ње 
су шти не кул тур ног пој ма раз ме не, уоча ва се већ из са ме чи ње ни це да у 
на во ђе њу по да та ка о мо ба ма и пре ли ма (145–149) Ми ја то вић не на во ди 
ма кар и на зна ке о уз вра ћа њу до би је ног ра да, ни ти на во ди ко је се вр сте 
ра да и ка ко раз ме њу ју.

Осим то га, из чи та ве Ми ја то ви ће ве ет но гра фи је се не ви ди ја сно ни 
у ка квом су ме ђу соб ном од но су, из ван свад бе ног це ре мо ни ја ла, они ко ји 
у свад би уче ству ју у ме ђу соб ном да ри ва њу. Та ко ђе, у ет но гра фи ји ни су 
на ве де не санк ци је – ка зне ни об ли ци по на ша ња ко ји би пред ста вља ли 
ре ак ци ју по је ди на ца и за јед ни це на абе ран тан од нос пре ма да ри ва њу. 
Да кле, шта се де ша ва ако из о ста ну да ри ва ње или уз вра ћа ње да ро ва, ка-
ко се ре а гу је на од сту па ње од оче ки ва не вред но сти да ра и, с тим у ве зи, 
ка кав је си стем ва ло ри за ци је до ба ра ко ја уче ству ју у раз ме ни на свад би. 
У тој ет но гра фи ји ни су на ве де ни и об ли ци се кун дар них да ри ва ња, то 
јест да ри ва ња це ре мо ни јал них функ ци о не ра и оних ко ји у свад бу ула жу 
свој рад. 

Не же ле ћи да бу дем ис кљу чи во не га тив но кри ти чан, на ве шћу да 
је Ми ја то вић дао и не ко ли ко ет но граф ских по да та ка ве о ма бит них за 
ана ли зу раз ме не. Он на во ди да се стро го во ди ра чу на о то ме ко ће ка кав 
дар да до би је од мла де нач ких по ро ди ца, од но сно по дат ке ко ји на ана-
ли тич ком ни воу све до че о то ме да се хи ја рар хи за ци јом да ро ва еми ту-
је ла тент на ин фор ма ци ја о со ци јал ној хи ја рар хи за ци ји. Ком па ра тив на 
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за ни мљи вост је то што се, на при мер, еми си ја ин фор ма ци је о хи ја рар-
хи за ци ји чла но ва за јед ни це ди рект но и отво ре но ра ди у по тла чу и пред-
ста вља јед ну од ње го вих су штин ских свој ста ва. За тим Ми ја то вић на во ди 
да се мла де нач ке по ро ди це и са ми мла ден ци до го ва ра ју о ма те ри јал ним 
објек ти ма ко је ће ме ђу соб но да ри ва ти, што је је дан од кључ них мо ме на-
та за те зу о раз ме ни као еко ном ској стра те ги ји у се ља штву (Ми ја то вић 
ипак не на во ди по дат ке ко ји би го во ри ли о ши рем кон тек сту та квих до-
го ва ра ња).

Дру га, та ко ђе у ли те ра ту ри из у зет но че сто ци ти ра на ет но гра фи ја, 
је сте ет но гра фи ја учи те ља Са ве Ми ло са вље ви ћа Оби ча ји срп ског на ро да 
из сре за Хо мољ ског (Ми ло са вље вић 1913). Ова ет но гра фи ја је са др жај-
но мно го из да шни ја од Ми ја то ви ће ве, а то ва жи и за ет но граф ску гра-
ђу ко ја се од но си на да ри ва ње и раз ме ну до ба ра. У Ми ло са вље ви ће вој 
ет но гра фи ји се већ у из ве сној ме ри на слу ћу је иде ја о пој му раз ме не, 
ма да и да ље пре о вла ђу је основ но свој ство при сту па ко је сре ће мо и код 
Ми ја то ви ћа, а то је да се тран сак ци је до ба ра по сма тра као јед но стра ни 
чин ко ји се за вр ша ва у окви ру по је ди нач не це ре мо ни јал не си ту а ци је. У 
ет но гра фи ји о Хо мо љу, ипак, по сто ји не ко ли ко гру па по да та ка ко ји ука-
зу ју на то да се при ступ у пре зен то ва њу по да та ка о раз ме ни по сте пе но 
ме ња, по што је ет но гра фи ја пи са на не ко ли ко го ди на по сле Ми ја то ви ће-
ве. Ми ло са вље вић, ре ци мо, на во ди шта све до ма ћин сам при пре ма за 
свад бу (146), ин ди рект но ука зу ју ћи на сту пањ еко ном ске уза јам но сти у 
са рад њи при ли ком при пре ме ве ли ких це ре мо ни јал них си ту а ци ја. Ти ме 
он ујед но ука зу јуе и на на чин ор га ни зо ва ња по је ди нач них се љач ких до-
ма ћин ста ва и на сте пен њи хо ве еко ном ске ауто но ми је. На дру гом ме сту 
су на ве де ни по да ци ко ји се ди рект но од но се на раз ме ну хра не у окви ру 
свад бе (168), и то су већ по да ци ко ји ука зу ју на ду го трај ност ре ци про ци-
јал них тран сак ци ја, ма да без да ље раз ра де де та ља и кон тек ста у ко јем се 
та кве тран сак ци је од ви ја ју. На кра ју, Ми ло са вље вић на во ди кон крет не, 
ма да не на ро чи то обим не по дат ке о раз ме ни ра да (360), укљу чу ју ћи и 
санк ци је ко је се при ме њу ју уко ли ко до би је ни рад не бу де уз вра ћен.

С дру ге стра не, пак, по да ци о раз ме ни до ба ра ко је на во ди учи тељ 
Са ва ти је Гр бић (Гр бић 1909) у ет но гра фи ји Срп ски на род ни оби ча ји из 
сре за Бо ље вач ког мно го су оскуд ни ји и чак и он де где се ди рект но од но се 
на раз ме ну (раз ме ну ра да) го то во да не све до че ни шта о са мом пој му 
раз ме не и ре ци про ци те та. 

Ана ли за по је ди нач них ет но гра фи ја мо же да иде у не до глед, с об-
зи ром на њи хов ве ли ки број. Оп ште свој ство ста ри јих ет но гра фи ја је сте 
то да од ра жа ва ју ви сок сте пен фа сци на ци је „на род ним ду хом“ и сто га 
су пре вас ход но усред сре ђе не на пре зен то ва ње гра ђе о оби ча ји ма, при 
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че му се под оби ча ји ма нај пре под ра зу ме ва ју они ре ли гиј ског ка рак те ра. 
Нео спор но је да ква ли тет и обим пре зен то ва не гра ђе ко ја се од но си на 
раз ме ну до ба ра ва ри ра од слу ча ја до слу ча ја. Уку пан кор пус ра ни је при-
ку пље не ет но граф ске гра ђе, и по ред упу ће не кри ти ке, мо же се сма тра ти 
до вољ ним за фор ми ра ње ге не рал ног мо де ла раз ме не до ба ра у тра ди-
циј ском се љач ком дру штву у Ср би ји. Оста је, ипак, отво ре но пи та ње хе-
у ри стич ког са др жа ја тог мо де ла, то јест да ли би та кав мо дел са др жао 
све са знај не ни вое јед ног ком плек сног кул тур ног фе но ме на као што је 
раз ме на до ба ра. На при мер, шта би смо из тог мо де ла мо гли да са зна мо 
о абе рант ном по на ша њу и санк ци ја ма, о упли ву по сто је ћих дру штве-
них од но са у раз ме ну (срод нич ки, су сед ски и дру ги од но си), о од но су 
пре ма ло кал ним углед ни ци ма или о од но су пре ма гло бал ном дру штву; 
мо жда нај ма ње са зна је мо упра во о про це си ма до но ше ња (ра ци о нал них) 
еко ном ских од лу ка и еко но ми са њу у во ђе њу се љач ког до ма ћин ства и о 
схва та њу сти ца ња бо гат ства у се ља штву. Да кле, оста је отво ре но пи та ње 
да ли и у ко јој ме ри та ко из гра ђен мо дел мо же да по слу жи за пот пу но 
кул тур но де ко ди ра ње раз ме не до ба ра или са мо за пе три фи ка ци ју јед ног 
тра ди циј ског кул тур ног ста ња, и то не пот пу но ре ги стро ва ног ста ња раз-
ме не. Упра во то, као и те за о обр ну том ме то до ло шком при сту пу (по да ци 
пре те о ри је) у ста ри јим ет но гра фи ја ма, је су раз ло зи за опре де ље ње да 
са вре ме но се ља штво у Ср би ји бу де оно чи ја ће раз ме на до ба ра би ти раз-
ма тра на овом при ли ком.

На кон об ја вљи ва ња гру пе ра до ва ко ји се ба ве да ри ва њем, раз ме-
ном и ре ци про ци те том у дру гој све сци Ет но ан тро по ло шких про бле ма, 
чи ни се да ин те ре со ва ње за ис тра жи ва ње раз ме не до ба ра у до ма ћој ан-
тро по ло ги ји опа да. Са мим тим у ли те ра ту ри је мно го ма ње ет но граф-
ских по да та ка. Не рет ко је упра во обр ну то. По је ди ни сег мен ти до ма ће 
ан тро по ло ги је као да су сма тра ли да је у ра до ви ма об ја вље ним у на ре-
че ном збор ни ку већ све об ја шње но и да ни је нео п ход но ви ше се ба ви-
ти раз ме ном, уме сто да се упра во ти ра до ви ис ко ри сте као те о риј ски 
оквир и на уч на мо ти ва ци ја за ба вље ње раз ме ном. У обим ним тим ским 
мо но граф ским те рен ским ис тра жи ва њи ма ко ја је спро во дио Ет но граф-
ски му зеј, на при мер, по да та ка о раз ме ни до ба ра го то во да уоп ште ви-
ше не ма, од но сно по вре ме но се по ја вљу ју уоп ште ни по да ци у ма ни ру 
кон ста то ва ња очи глед ног (ви де ти на при мер: Љу бо ја 1998). Раз ма тра ње 
раз ме не до ба ра сам у овом ра ду, сто га, за сно вао пре вас ход но на по да-
ци ма ко је сам при ку пио то ком ис тра жи ва ња спро ве де них у пе ри о ду од 
1995. до 2008. го ди не. По је ди на ис тра жи ва ња сам спро вео са мо стал но, 
док су дру га спро ве де на у окви ру тим ских про је ка та Ет но граф ског му-
зе ја у Бе о гра ду. 
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При ку пља ње по да та ка је спро ве де но у се ли ма не ко ли ко обла сти: 
се ла око ли не Ва ље ва, се ла око ли не Кња жев ца, се ла око ли не Пи ро та и 
се ла у Бе ли ци (око ли на Ја го ди не). По да ци су при ку пље ни и у са мим 
гра до ви ма, ад ми ни стра тив ним цен три ма ис тра жи ва них обла сти. У не-
ко ли ко не ти пич них ис тра жи вач ких си ту а ци ја по да ци су при ку пље ни 
од се о ског ста нов ни штва из око ли не Бе о гра да, Ужи ца и За је ча ра. Не-
ти пич ност тих си ту а ци ја се огле да у то ме што по да ци ни су при ку пље-
ни in si tu, већ су ин тер вјуи с ис пи та ни ци ма оба вље ни у ра зним дру гим 
при ли ка ма, по пут слу чај них за јед нич ких пу то ва ња, раз го во ра на пи-
ја ца ма и раз го во ра оба вље них то ком мог про фе си о нал ног ра да у Ет-
но граф ском му зе ју. Код овог по след њег ми слим на ис пи та ни ке ко ји 
су из раз ли чи тих по бу да до ла зи ли у му зеј, углав ном због обје ка та ма-
те ри јал не кул ту ре, али је то био зго дан по вод да се по кре ну раз го во ри 
о раз ме ни до ба ра или пак о то ме „ка ко се да нас жи ви на се лу“, што је 
омо гу ћа ва ло кон стру и са ње ши рег са вре ме ног ру рал ног еко ном ског и 
со ци јал ног кон тек ста.

Са свим ја сна кри ти ка ста ри јих ет но граф ских из во ра – да кле на-
ве де на кри ти ка ко ја се од но си на су штин ску гре шку јер су по да ци при-
ку пља ни пре те о ри је – ја сна је на зна ка да се у овом ис тра жи ва њу мо ра-
ло ићи дру га чи јим пу тем. У прин ци пу, пра ћен је оп шти ме то до ло шки 
по сту лат да те о ри ја и при ку пља ње гра ђе мо ра ју да бу ду те сно по ве за-
ни. Ду жи на вре мен ског пе ри о да то ком ко јег је спро ве де но ис тра жи ва-
ње, ко ли ко је с јед не стра не по сле ди ца спо ред них окол но сти (нај че шће 
од су ства ма те ри јал них мо гућ но сти за бо ра вак на те ре ну), то ли ко је, с 
дру ге стра не, то би ла срећ на окол ност јер се у ме ђу вре ме ну, то ком опо-
рав ка дру штва од ве ли ке со ци јал не и еко ном ске кри зе то ком де ве де се-
тих го ди на про шлог сто ле ћа, ство рио низ мо гућ но сти да се до ђе до ре-
ле вант не стра не ли те ра ту ре ко ја се од но си на раз ме ну и ре ци про ци тет, 
али и на се ља штво, пре све га са вре ме но се ља штво ју го и сточ не Евро пе, 
као и до те о риј ске ли те ра ту ре ко ја спа да у по ље еко ном ске ан тро по-
ло ги је. А упра во је при ступ тој ли те ра ту ри, од но сно мо гућ ност ши рег 
ви ђе ња са вре ме них про це са у ју го и сточ ној Евро пи, омо гу ћи ла по ста-
вља ње те зе о раз ме ни као ви ше слој ној стра те ги ји мо дер ног се ља штва. 
Ду жи на тра ја ња ис тра жи ва ња је ујед но и олак ша ла при мар ну ана ли зу 
при ку пље них по да та ка и фор му ли са ње на став ка ис тра жи ва ња у скла ду 
са зах те ви ма по ста вље них хи по те за. Тач но је да се ова кав при ступ баш и 
не укла па у те зу о „иде ал ном ет но гра фу“ (Ми лен ко вић 2006: 169–171), 
али на ме ра да се са мо ство ри ква ли тет на ет но граф ска де скрип ци ја про-
це са раз ме не до ба ра и ре ци про ци јал них тран сак ци ја ни је ни по сто ја ла, 
већ је по сто ја ла упра во на ме ра да раз ме на до ба ра бу де ана ли зи ра на у 
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окви ру оп штег про це са еко но ми са ња и дру штве ног упра вља ња се љач-
ким до ма ћин ством.

То ком те рен ског ра да по да ци су при ку пља ни ин тер вју и са њем ис-
пи та ни ка. Ин тер вјуи су пра ти ли оп шти упит ник ко ји је са др жао пи та ња 
с отво ре ним од го во ром, а то ком са мих раз го во ра по ста вљан је ве ли ки 
број под пи та ња ка ко би се до би ли што ис црп ни ји од го во ри и пре ци зни ји 
по да ци. Ин тер вјуи су во ђе ни по не кад с на су ми це иза бра ним ис пи та ни-
ци ма, а по некд с уна пред од ре ђе ним осо ба ма. То ком чи та вог ра да на те-
ре ну во ди ло се ра чу на да у узо рак рав но мер но уђу ис пи та ни ци оба ро да 
и де ца, за тим се во ди ло ра чу на о ста ро сној до би ис пи та ни ка, а по себ на 
па жња је обра ће на да ме ђу ис пи та ни ци ма бу ду при пад ни ци раз ли чи тог 
имо вин ског ста ња и со ци јал но-еко ном ског ста ту са у ло кал ној сре ди ни. 
Ис тра жи ва ње је спро ве де но у та ко зва ним пра зним и ста рач ким се ли ма4 
и у пот пу но на се ље ним и „жи вим“, од но сно дру штве но и еко ном ски пот-
пу но ак тив ним се ли ма, ко ја ло кал но став ни штво пер ци пи ра још и као 
„бо га та се ла“. Раз ли ка из ме ђу ова два ти па се ла је на пра вље на да би се 
утвр ди ле раз ли ке у од но су пре ма раз ме ни у усло ви ма раз ли чи тих ни воа 
оску ди це и огра ни че но сти раз ли чи тих вр ста рас по ло жи вих ре сур са.

При ку пља ње ет но граф ских по да та ка те кло је ге не рал но у два 
сме ра: пр ви смер би смо мо гли да на зо ве мо по да ци о раз ме ни, а дру ги 
по да ци о се ља штву. Кад је реч са мо о раз ме ни до ба ра, при ку пља ни су 
по да ци ко ји се од но се на вр сте до ба ра ко ја ула зе у си стем раз ме не, уче-
сни ке у раз ме ни, си ту а ци је у ко ји ма се оба вља ју кон крет не тран сак ци је, 
санк ци је и оби чај но прав не нор ме ко је се ти чу раз ме не до ба ра, ста во ве 
и схва та ња ис пи та ни ка, итд. По да ци о се ља штву за пра во пред ста вља-
ју обим ни ји кор пус ет но граф ских по да та ка ко ји се не од но се на се ло у 
стрикт ном сми слу ре чи, већ се од но се на мно го број не со ци јал не си ту а-
ци је, срод нич ке и род не од но се, од но се су сед ства, од но се пре ма дру гим 
за јед ни ца ма и пре ма гло бал ном дру штву, фор мал не и не фор мал не об-
ли ке ин ди ви ду ал них или груп них ко а ли ци ја, за тим на еко ном ско ста ње 
по ро ди ца и се о ске за јед ни це, по љо при вред не тех но ло ги је, од нос пре ма 
ра ду, упра вља ње до ма ћин ством, фор мал но и не фор мал но обра зо ва ње, 
итд., а сва та гра ђа сто ји у ре ла ци ји с раз ме ном до ба ра. На осно ву свих 

4  По јам „пра зно се ло“ не под ра зу ме ва не на ста ње на се ла (ма да у Ср би ји има 

и та квих), већ она ко ја је на пу сти ла ве ћи на ста нов ни ка, од но сно пре ко 60 или 70% 

ста нов ни ка. Ка ко су со ци јал ни тран сфор ма ци о ни про це си у се љач ком дру штву би-

ли та кви да су се ла на пу шта ли нај че шће мла ди љу ди, пра жње ње се ла је пра ти ла и 

њи хо ва се ни ли за ци ја, од но сно – про сеч на ста рост ста нов ни штва тих се ла нај че шће 

пре ла зи 50 или 60 го ди на. Због то га се тер ми ни „пра зно се ло“ и „ста рач ко се ло“ мо-

гу у ве ли ком бро ју слу ча је ва ко ри стит као си но ни ми.
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до са да шњих ис тра жи ва ња о раз ме ни до ба ра, и у до ма ћој и у свет ској 
ан тро по ло ги ји, ја сно је да је раз ме на до ба ра „мор фо ло шки фе но мен“ 
(Mos 1982: 214) и да се го то во увек од ви ја у окви ру ра зних ком плек сних, 
нај че шће це ре мо ни јал них си ту а ци ја. Због то га је и то ком мог ис тра жи-
ва ња па жња би ла пре вас ход но усме ре на на та кве си ту а ци је, уз про ве ру 
да ли по сто је из ве сни ре ци про ци јал ни од но си и из ван тих си ту а ци ја, а 
ко ји би се мо гли сма тра ти раз ме ном до ба ра. То ком ис тра жи ва ња се, уз 
то, ис по ста ви ло и да је раз го ва ра ње с ис пи та ни ци ма о но во јим про ме-
на ма у се лу, са гле да но у окви ру со ци јал ног кон струк та су бли ми ра ног у 
иде ал тип ском ис ка зу „не кад се бо ље жи ве ло“, ве о ма по го дан ме ди јум 
(за пра во ме то до ло шко-тех нич ки по сту пак) не са мо за при ку пља ње ре-
ле вант них по да та ка, већ и за схва та ње ре цент не кул тур не си ту а ци је у 
до ма ћем се ља штву.

Је дан део по да та ка при ку пљен је де ли мич ном пар ти ци па ци јом. 
С об зи ром на чи ње ни цу да је раз ме на до ба ра ду го тра јан си стем ме ђу-
за ви сних тран сак ци ја ко ји се за сни ва у по себ ним окол но сти ма, ни је 
ни би ло мо гу ће да ја као аут сај дер у од но су на ло кал ну сре ди ну уче-
ству јем у та квим тран сак ци ја ма. Де ли мич на пар ти ци па ци ја се од но си 
на уче шће у са мим це ре мо ни јал ним си ту а ци ја ма у ко ји ма се од ви ја 
раз ме на до ба ра, а пре све га су ту би ла уче шће на свад ба ма, са хра на ма 
и по ро дич ним сла ва ма. У та квим слу ча је ви ма оства ри ван је ди рек тан 
увид у ма те ри јал не објек те раз ме не, као и у схва та ње пој ма го сто прим-
ства, јед ног од до ба ра ко је исто мо же да уђе у си стем ре ци про ци јал них 
тран сак ци ја. При су ство ва ње то ком це ре мо ни јал них си ту а ци ја омо гу-
ћи ло је и ја сни ји увид у ста во ве ис пи та ни ка, с об зи ром на то да их они 
та да отво ре ни је из ра жа ва ју. Осим то га, не по сред но по сма тра ње це ре-
мо ни јал них си ту а ци ја омо гу ћи ло је и раз у ме ва ње суп тил них ме ђу људ-
ских ре ла ци ја ко је ис пи та ни ци ина че то ком ин тер вјуа ни су у ста њу да 
вер ба ли зу ју.

Ра ни је при ку пље ни по да ци у са мо јед ној од ис тра жи ва них обла сти 
(Ма тић 2000) по слу жи ли су за фор ми ра ње пре ли ми нар ног мо де ла раз-
ме не и утвр ђи ва ње ње них фор мал них ка рак те ри сти ка, то јест за утвр ђи-
ва ње ба зич них ка рак те ри сти ка ме ха ни зма раз ме не до ба ра. Ту је мо дел 
раз ме не све ден на ње го ве основ не еле мен те, без раз ма тра ња фак то ра 
ко ји до ла зе из ван са мих тран сак ци ја до ба ра. За пр ве при ку пље не по дат-
ке се с пра вом мо же ре ћи, иако су би ли под врг ну ти фор мал ној ана ли зи, 
да пред ста вља ју ба зич но оба ве шта ва ње о том кул тур ном фе но ме ну у до-
ма ћем се ља штву, оба ве шта ва ње кон ци пи ра но на по сто је ћим ана ли за ма 
да ри ва ња и раз ме не у до ма ћој и стра ној ан тро по ло шкој ли те ра ту ри. С 
дру ге стра не, њи хов обим био је до во љан за из град њу иде ал тип ског мо-
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де ла са мог про це са тран сак ци ја до ба ра, ко ји ће ка сни је би ти под врг нут 
ис тра жи ва њу ва ри ја ци ја и од сту па ња, од но сно чи ње нич но за сно ва ној 
ре кон струк ци ји ка ко би му се по ве ћао хе у ри стич ки ни во и ни во об у-
хват но сти.

Укуп на ет но граф ска гра ђа ко ја се од но си на раз ме ну пред ста вља 
ма те ри јал за фор ми ра ње ме ха нич ког мо де ла раз ме не до ба ра, мо де ла 
ко ји ће би ти под врг нут ана ли зи син хро ниј ских ста ти стич ких ва ри ја ци-
ја у за ви сно сти од ме ста про стор не по ја ве мо де ла. С об зи ром на на ве-
де ну кри ти ку ко ја се од но си на ста ри је ет но граф ске из во ре о раз ме ни 
до ба ра, у овом ра ду се мо дел тра ди циј ске раз ме не не за не ма ру је, али 
се ко ри сти обр нут ре до след. По што са вре ме на раз ме на до ба ра пред-
ста вља из ве де ни цу тра ди циј ског мо де ла раз ме не, сме шта ње са вре ме-
ног мо де ла раз ме не, кон стру и са ног на осно ву ве ћег оби ма на мен ски 
при ку пље не ет но граф ске гра ђе, у ди ја хро ниј ску пер спек ти ву омо гу ћа-
ва ре кон стру и са ње тра ди циј ског мо де ла раз ме не до ба ра, с по чет ном 
прет по став ком да то ком вре ме на ни је до шло до ква ли та тив не про ме не 
ме ха нич ког мо де ла раз ме не, већ са мо до про ме не у ста ти стич ким ва-
ри ја ци ја ма. На при мер, у це ре мо ни јал ним си ту а ци ја ма се ме ња ју вр-
ста и обим ма те ри јал них до ба ра ко ја се фор мал но по ја вљу ју као дар 
(свад бе ни дар на при мер), по ја вљу ју се чак и не ке но ве це ре мо ни јал не 
си ту а ци је као што је ис пра ћај у вој ску, или се с при ме ном но вих агро-
тех нич ких ме ра ја вља ју но ве вр сте по љо при вред них по сло ва ко ји ула зе 
у си стем раз ме не ра да. Уко ли ко се та ква прет по став ка по ка же оправ-
да ном, мо гу ће би он да би ло још пре ци зни је утвр ди ти стра те гиј ски ка-
рак тер раз ме не до ба ра у спе ци фич ним усло ви ма се љач ког дру штва. Ја 
сва ка ко ов де не те жим да до ка зу јем по сто ја ње не ка кве кул тур не ста-
ти ке – кон крет но не про мен љи вост раз ме не до ба ра кроз вре ме – јер је 
по јам кул тур не ди на ми ке ина че оп ште ме сто у ан тро по ло шком раз ми-
шља њу. Али по сто ја ње не ке кул тур не ин сти ту ци је кроз вре ме сва ка ко 
не зна чи и да она мо ра ну жно струк тур но да се ме ња или да ме ња сво-
је основ не осо би не. Раз ме на до ба ра, у овом слу ча ју, мо же ве о ма ду го 
да оп ста је као еко ном ска и со ци јал на стра те ги ја, али и са ма има ју ћи 
ди на мич ки ка рак тер, ме ња ју ћи не са мо по јав не и фор мал не ка рак те-
ри сти ке, већ и са ме стра те шке по ступ ке и иде је. Од сту па ње од уоби-
ча је них нор ми раз ме не и сâмо мо же да бу де стра те ги ја, овог пу та за 
ус по ста вља ње функ ци о нал ног мо де ла раз ме не у да тим окол но сти ма. 
Од сту па ње, на при мер, мо же да бу де пло до твор но за ства ра ње но вих 
со ци јал них кон та ка та, или за раз вој еко ном ских по сту па ка, уво ђе ње 
ино ва ци ја и слич но. При том, по сто је нај ма ње две вр сте од сту па ња ко је 
де лу ју си мул та но: јед на су у ци љу тран сфор ма ци је, дру га у ци љу стра-
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те шке кал ку ла ци је, еко ном ске или со ци јал не, све јед но. Уоста лом, зар 
се за раз ме ну до ба ра не мо же ре ћи да пред ста вља је дан од нај ста ри јих 
и нај ду го трај ни јих кул тур них по сту па ка „опред ме ћи ва ња“ или ре гу ли-
са ња ши ро ког сно па со ци јал них ре ла ци ја.

Оно што бих ја на звао ме то до ло шком тех но ло ги јом при ме ње ном у 
овом ра ду је сте сва ка ко, на кон из град ње мо де ла раз ме не до ба ра, де ком-
по но ва ње про це са раз ме не и по ста вља ње по је ди нач них ком по нен ти у 
ре ал не кул тур не окол но сти ка ко би се ин тер пре ти ра ло њи хо во кон крет-
но зна че ње. Та кав по сту пак пра ти са вре ме не трен до ве у еко ном ској ан-
тро по ло ги ји, ко је Мајкл Би лих (Bil lig 2000) још др жи за нео ве бе ров ске. 
На тај на чин би тре ба ло утвр ди ти и раз у ме ти не са мо уло гу раз ме не до-
ба ра у се љач кој еко но миј, већ и обим и са др жај ску па ре ла ци ја из ме ђу 
си сте ма раз ме не и со ци јал но-еко ном ске струк ту ре са вре ме ног се љач-
ког дру штва. Уво ђе ње та кве ре ла ци ја сва ка ко не зна чи за сту па ње те зе о 
уза јам ном де тер ми ни зму или о стро гом кул тур ном де тер ми ни зму раз-
ме не до ба ра. Прет по ста вљам да ће за вр ше так овог ра да по ка за ти уза-
јам ну спре гу раз ме не до ба ра и со ци јал не струк ту ре у том сми слу што 
ће уве сти по јам еко ном ског на чи на ми шље ња – на чи на ми шље ња ко ји 
ипак не тре ба стро го из јед на ча ва ти с ра ци о нал ним на чи ном ми шље ња 
– и на тив них еко ном ских зна ња, за ко је не са мо да се не мо же ре ћи у 
суп стан ти ви стич ком ма ни ру да су „укло пље ни“ у по сто је ће со ци јал не 
од но се, већ и да че сто пред ста вља ју ис хо ди ште ког ни тив не ор јен та ци је 
не ких од по то њих со ци јал них од но са.

С об зи ром на то да је основ ни те о риј ски кључ за раз ма тра ње раз ме-
не до ба ра унет из еко ном ске ан тро по ло ги је, по чет ни део ове књи ге по све-
тио сам пред та вља њу основ них те ма, кон цеп ци ја, фор му ла ци ја и схва-
та ња ко ја се од но се на еко ном ско по на ша ње уоп ште, али и кон крет но на 
еко ном ско по на ша ње у се љач ким дру штви ма. Мо же се учи ни ти по ма ло 
нео бич ним то што сам ве ли ку па жњу по све тио основ ним кон цеп ци ја ма 
у те о ри ји еко ном ске ан тро по ло ги је и еко ном ске ор га ни за ци је се љач ких 
дру шта ва, али исто то ни сам учи нио с те о риј ским кон цеп ци ја ма ко је се 
од но се на раз ме ну до ба ра и ре ци про ци тет. Раз лог та квом по ступ ку је сте 
то што су основ ни ан тро по ло шки те о риј ски при сту пи раз ме ни до ба ра у 
до ма ћој ли те ра ту ри већ по зна ти и ви ше пу та пре зен то ва ни, без об зи ра 
на то да ли се ра ди о до ма ћим ауто ри ма или пре во ди ма стра них ауто ра. 
Сто га сам ја ов де пред ста вио са мо она гле ди шта ко ја, ко ли ко је ме ни 
по зна то, ни су до са да раз ма тра на или об ја вљи ва на у до ма ћој ан тро по-
ло ги ји и дао син те зу ка рак те ри сти ка еко ном ске ор га ни за ци је се ља штва 
ко је су кључ не за раз у ме ва ње зна че ња раз ме не до ба ра.
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ТЕ МЕ ИЗ

ЕКО НОМ СКЕ АН ТРО ПО ЛО ГИ ЈЕ

С об зи ром на то да текст ове књи ге пре пред ста вља ана ли зу пој-
мо ва не го по да та ка, раз ма тра њем по сту па ка при ме ње них у де лу ис тра-
жи ва ња спро ве де ног на те ре ну, рас пра ва о ме то до ло шком при сту пу ни 
у ком слу ча ју ни је за вр ше на. Да ка ко, при ку пље ни ет но граф ски по да ци 
пред ста вља ју чи ње нич ну осно ву тих пој мо ва и ко ри сте се за пот кре пљи-
ва ње и илу стро ва ње из ве де них фор му ла ци ја.

Мо жда је и су ви ше флу ид но на по чет ку ре ћи да те о риј ски оквир 
ов де пре зен то ва не ана ли зе пред ста вља ју обим ни ре зул та ти до ко јих се 
до шло у ан тро по ло шкој под ди сци пли ни – еко ном ској ан тро по ло ги ји. Та 
флу ид ност се мно го не ума њу ју ни пре ци зи ра њем да је реч о еко ном ско-
ан тро по ло шким ис тра жи ва њи ма се љач ких дру шта ва. Шта ви ше, са свим 
би оправ дан био и ини ци јал ни за кљу чак да се нео д ре ђе ност при сту па 
по ве ћа ва већ због са ме чи ње ни це да се до ве ћи не за кљу ча ка и те о риј-
ских ста во ва у еко ном ској ан тро по ло ги ји до шло упра во про у ча ва њем 
при ми тив них дру шта ва и пле мен ских за јед ни ца, дру шта ва без пи сма 
или ка ко год их већ зва ли, па тек по том про у ча ва њем се љач ких дру шта-
ва. Кон крет ни пој мо ви ве за ни за раз ме ну до ба ра и се љач ку еко но ми ју, 
ко ји се раз ма тра ју у овом ра ду, до са да су у ан тро по ло ги ји већ не бро ја но 
пу та ана ли зи ра ни и ре де фи ни са ни. Да та су им од ре ђе на на уч на зна че-
ња, то јест у на уч ним кру го ви ма ан тро по ло га и еко но ми ста су ис пу ње ни 
од ре ђе ним схва та њи ма. Не рет ко, та схва та ња су ме ђу соб но кон тра дик-
тор на. Због по сто ја ња та квих кон тра дик тор но сти, а пре све га због то га 
што се ов де раз ме на до ба ра по сма тра пре вас ход но као еко ном ска стра-
те ги ја, нео п ход но је освр ну ти се на то ка ко се ан тро по ло ги ја од ре ђу је 
пре ма еко но ми ји и ка кав је по ло жај раз ме на до ба ра до са да за у зе ла у 
еко ном ско ан тро по ло шким ис тра жи ва њи ма, без об зи ра на то да ли се 
ис тра жи ва ња од но се на при ми тив на, се љач ка или мо дер на ка пи та ли-
стич ка (и со ци ја ли стич ка) дру штва.
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1. Пр ви ко ра ци

Сход но ви ђе њу Реј мон да Фир та (Firth 1967), еко ном ска ан тро по ло-
ги ја те жи да от кри је ка ко од но си ме ђу љу ди ма ути чу на еко ном ске про-
це се, али и обр ну то. Еко ном ска ан тро по ло ги ја се ба ви ути ца јем со ци јал-
них фак то ра на ди стри бу ци ју ре сур са, на про из вод њу, на ди стри бу ци ју 
про из во да, на еко ном ско пред у зет ни штво и на до но ше ње еко ном ских 
од лу ка. Еко ном ска ан тро по ло ги ја је ан тро по ло шка – ма да би не ко мо-
жда ус твр дио и еко ном ска – под ди сци пли на ко ју ве ро ват но пра ти нај ви-
ше те о риј ских, ме то до ло шких, али и у на уч ним кру го ви ма со ци јал них 
кон тро вер зи, не до у ми ца, де ба та, не до ре че но сти и, чак, очи глед них на-
уч них гре ша ка. Еко ном ска ан тро по ло ги ја се ипак пре до жи вља ва као 
ан тро по ло шка под ди сци пли на већ због то га што се ње ним те ма ма мно-
го ви ше ба ве ан тро по ло зи не го еко но ми сти, као и због то га што не ка-
пи та ли стич ка дру штва и еко ном ски си сте ми мно го ре ђе пред ста вља ју 
објект еко ном ских ис тра жи ва ња. Са вре ме на фор мал на еко но ми ја до ти-
цај с ан тро по ло ги јом има у оном свом сег мен ту ко ји се ба ви исто ри јом 
еко ном ских фор ми по на ша ња и иде ја, као и оним де лом ко ји се ба ви 
по ли тич ком еко но ми јом. Ма да, код овог дру гог до ти цај с ан тро по ло ги-
јом ни је увек ну жан, већ се ја вља он де где ин сти ту ци о нал на еко но ми ја у 
ве ћој ме ри узи ма у об зир по јам дру штва као по ли тич ког чи ни о ца. 

Фирт је још 1927. го ди не ус твр дио (Firth 1927: 312) да се еко ном ски 
си сте ми при ми тив них и дру гих не ка пи та ли стич ких дру шта ва, се ља штва 
на при мер, на ла зе из ме ђу кла сич них ан тро по ло шких и еко ном ских про-
у ча ва ња, то јест на „со ци о ло шкој ни чи јој зе мљи“ на ко ју се ни јед на на у-
ка не усу ђу је да сту пи. Раз лог због че га се ан тро по ло зи тог вре ме на ни су 
хва та ли у ко штац с еко ном ским те ма ма Фирт (314) ви ди у чи ње ни ци да 
су се они по све ћи ва ли мно го атрак тив ни јим те ма ма. Еко но ми ја на пр ви 
по глед ни је пи то реск но по ље про у ча ва ња и због то га јој не до ста је на уч-
на при влач ност. Она не по се ду је ми стич ност по пут ре ли гиј ских ри ту а ла 
или уз бу ђе ње ра та и ло ва. Тех но ло ги ја, сфе ра ко ја је у не ким аспек ти ма 
срод на еко но ми ји, због сво је опи пљи во сти ра ди је је би ла пре пу ште на 
они ма ко ји се ба ве ма те ри јал ном кул ту ром, нај че шће по не ким му зеј-
ским за не се ња ци ма, али без упу шта ња у ми са о не про це се и ког ни тив не 
си сте ме ко ји но се тех но ло ги ју, већ све де на на сво ју ма те ри јал ност. Еко-
ном ска ор га ни за ци ја је за он да шње ан тро по ло ге би ла про за ич на, без на-
уч ног шар ма. Еко ном ска ор га ни за ци ја се од но си на сва ко днев ни жи вот, 
на уоби ча је не ак тив но сти љу ди, она се од но си на рад и ма ни пу ла ци ју 
ро бом (ства ри ма). Али упра во због то га, што је па ра док сал но, по сма-
тра ње и опи си ва ње еко ном ске ор га ни за ци је је те же и ком пли ко ва ни је, 
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из и ску је ве ћи на пор ан тро по ло га. Нај ве ћи део еко ном ске ор га ни за ци је 
и еко ном ског по на ша ња је скри вен иза сва ко дне ви це, те шко уоч љив у 
уоби ча је ним ан тро по ло шким ис тра жи ва њи ма. Сто га Фирт по себ но на-
гла ша ва да је осим оскуд них бе ле же ња на чи на на бав ке хра не, по де ле ра-
да и по да та ка о до мо ро дач ком „нов цу“, са ку пља но не до вољ но по да та ка 
ко ји би има ли ствар ну еко ном ску ва жност. Не до вољ ност фак то граф ске 
под ло ге би ла је ве ли ка пре пре ка озбиљ ном на уч ном раз во ју еко ном ске 
ан тро по ло ги је.

Па ра док сал но је, с дру ге стра не, то што се у ан тро по ло шком ево-
лу ци о ни зму, у пра вље њу ше ма ступ ње ва ево лу ци је кул ту ре, че сто по-
ла зи ло од тех но ло ги је ко ју не ки кул тур ни сту пањ по се ду је (Firth 1927). 
Тех но ло ги је и тех ни ке ко је су ко ри шће не за при ба вља ње ма те ри јал них 
сред ста ва, та да та ко по сма тра но са мо на ни воу ма те ри јал ног, ко ри шће-
не су у ево лу ци о ни стич ком ше ма ти зму као кри те ри јум за сте пе но ва-
ње кул тур ног на прет ка људ ске ра се. Прем да по Фир то вом ми шље њу 
та кве ше ме нај че шће ни су у ста њу да из др же тест чи ње ни ца, ипак су 
хе у ри стич ки ко ри сне као оп шти мо де ли. Шта ви ше, по то ња кул тур но и-
сто риј ска шко ла је у ин тер пре та ци ји по је ди них ауто ра (на при мер Па-
тер Ко перс) од ла зи ла у еко ном ски де тер ми ни зам твр де ћи да еко но ми ја 
пред ста вља пред у слов чи та ве кул ту ре, што зна чи да еко ном ски од но си 
ду бо ко про жи ма ју све дру ге со ци јал не од но се у кул ту ри. Та ко је, на при-
мер, и ре ли ги ја сма тра на чи стим про дук том еко ном ских усло ва.

Ова ко по ста вље не ства ри у ве зи с еко ном ском ор га ни за ци јом и 
еко ном ском ан тро по ло ги јом не ули ва ју на ду у ову ди сци пли ну. На сре-
ћу, Фир то ве ре чи се од но се на сам по че так 20. сто ле ћа. Сви ка сни ји пре-
гле ди еко ном ско ан тро по ло шке ли те ра ту ре (на при мер: Sa lis bury 1973) 
не дво сми сле но по ка зу ју оби ље те ма, при сту па, де ба та или ин те лек ту-
ал них и ака дем ских су ко ба, то јест при лич но ја сну кри ста ли за ци ју јед-
не на уч не суб ди сци пли не. С дру ге стра не, до ду ше, Џорџ Дал тон (Dal ton 
1969: 63) 1969. го ди не кон ста ту је да су се ан тро по ло зи ра ди је ба ви ли 
те ма ма као што су срод ство и по ли ти ка и на во ди да са мо двој ца ан тро-
по ло га, Ма ли нов ски и Фирт, има ју по за ма шан опус ра до ва из еко ном ске 
ан тро по ло ги је, те да је са мо не ко ли ко ан тро по ло га (нпр. Ме ри Да глас, 
Кли форд Герц, Мо рис Го де ли је, Мел вил Хер ско виц, Мар шал Са линс и 
сам Фирт) до та да пи са ло о те о риј ским аспек ти ма ан тро по ло шког про-
у ча ва ња еко но ми је. По то ња про ме на ста ња мо жда је по сле ди ца ис цр-
пље но сти те ма, до та да кла сич них ан тро по ло шких те ма. Ов де се мо же 
по ста ви ти ана ло ги ја с по ја вом по сте пе ног пре стан ка про у ча ва ња при-
ми тив них дру шта ва у ан тро по ло ги ји. Јед но став но, ка да је ан тро по ло-
ги ји по не ста ло при ми тив них дру шта ва – јер су она до жи ве ла зна чај ну 
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тран сфор ма ци ју под ути ца јем раз ви је них дру шта ва и струк тур но су се 
про ме ни ла – она је по че ла да про у ча ва дру штва ко ја су са став ни део ши-
рих це ли на. То укљу чу је и се љач ка дру штва (ви де ти нпр. Red fi eld 1969: 
5–22; Lee 1993.). Исто та ко, ка да је ан тро по ло ги ји по не ста ло ми стич них 
те ма ко је су, уоста лом, и до ла зи ле из оно га што се та да сма тра ло ти-
пич ним при ми тив ним дру штви ма, она се окре ну ла те ма ма ко је су ви ше 
про из и ла зи ле из сва ко днев ног жи во та, што укљу чу је и еко ном ску ор га-
ни за ци ју. Тај ге не рал ни те мат ски по ме рај, очи гле дан већ и на кон по вр-
шне ана ли зе но ви је ан тро по ло шке ли те ра ту ре, ство рио је плод не усло ве 
за озбиљ ни ји раз вој еко ном ске ан тро по ло ги је. То, да ка ко, не зна чи да 
је раз вој еко ном ске ан тро по ло ги је осло бо ђен успо на, па до ва, гре ша ка, 
за блу да и стран пу ти ца. Још дав не 1961. го ди не Дал тон (Dal ton 1961: 19) 
је ус твр дио да ли те ра ту ра из еко ном ске ан тро по ло ги је по ка зу је че сту 
ди хо то ми ју. Не ко ли ко го ди на ка сни је он кон ста ту је (Dal ton 1969: 63) 
да и те рен ска ис тра жи ва ња и те о риј ске син те зе у еко ном ској ан тро по-
ло ги ји па те због не а де кват них те о ри ја. Од лич ни опи си еко ном ске ор га-
ни за ци је, про це са, вред но сти и тех но ло ги је ком би ну ју се с не при клад-
ним те о риј ским ана ли за ма и ге не ра ли за ци ја ма. Због ди рект ног упли ва 
еко но ми је, на у ке ко ја се у ве ли кој ме ри осла ња на ег закт не и мер љи-
ве по дат ке, еко ном ска ан тро по ло ги ја је пре шла мо жда нај тр но ви ти ји и 
нај ди на мич ни ји пут од свих ан тро по ло шких под ди сци пли на, пут ко ји је 
то ли ко ме то до ло шки и ло гич ки хе те ро ген да се по не кад по ста вља ло и 
пи та ње да ли је на уч ност уоп ште свој ство еко ном ске ан тро по ло ги је. Еко-
ном ска ан тро по ло ги ја је мо жда у нај ве ћој ме ри од свих ан тро по ло шких 
под ди сци пли на по ку ша ла да сво је фор му ла ци је ус по ста ви на ди рект ној 
и, ве о ма че сто, по јед но ста вље ној ком па ра ци ји ци ви ли зо ва них и при ми-
тив них дру шта ва, то јест да у фор ма ли стич ком ду ху на чин ми шље ња 
не ка пи та ли стич ких дру шта ва по сва ку це ну об ја сни на чи ном ми шље ња 
ка пи та ли стич ких дру шта ва.5 Ако је са мој ан тро по ло ги ји, у ства ри ан тро-

5  У ве ли ком бро ју ста ри јих ра до ва из еко ном ске ан тро по ло ги је по пра ви лу 

се у еко ном ској па ра диг ми јед на на спрам дру гих по ста вља ју при ми тив на и ци ви-

ли зо ва на дру штва. Већ се ту огле да јед на од по гре шних фор му ла ци ја ди сци пли не 

јер се под еко но ми јом ци ви ли зо ва них дру шта ва под ра зу ме ва ка пи та ли стич ки тр-

жи шни еко ном ски си стем. Еко ном ска ор га ни за ци ја се љач ких дру шта ва је та ко на 

вол ше бан на чин ис кљу че на, а са свим је ја сно да се она раз ли ку је и од еко ном ске 

ор га ни за ци је при ми тив них за јед ни ца и од ка пи та ли стич ке еко но ми је, док са ма се-

љач ка дру штва сва ка ко убра ја мо у ци ви ли зо ва на дру штва. Због то га ја ра ди је ко-

ри стим тер мин „ка пи та ли стич ка еко но ми ја“ уме сто „еко но ми ја ци ви ли зо ва них“, 

јер и у окви ру еко но ми је ци ви ли зо ва них дру шта ва мо же мо да раз ли ку је мо ви ше 

ти по ва еко ном ске ор га ни за ци је. Осим то га, по де ла на при ми тив не и ци ви ли зо ва не 

се с пра вом мо же сма тра ти за ста ре лом и пре ва зи ђе ном. У ра ни јим ан тро по ло шким 
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по ло зи ма за уте ху, та ква фор ма ли стич ка об ја шње ња ма хом су до ла зи ла 
од еко но ми ста, ко ји за пра во ни су би ли аде кват но обра зо ва ни и са мим 
тим ни су би ли у ста њу да сгле да ју сву ком плек сност и ком пли ко ва ност 
пој ма кул ту ре, већ су ра ди је узи ма ли по је ди нач не кул тур не еле мен те 
као еко ном ске де тер ми нан те.

2. Еко ном ски чо век – Ho mo eco no mi cus

Прем да Мајкл Би лих (Bil lig 2000: 773) на во ди да ко ре ни еко ном-
ске ан тро по ло ги је во де уна зад до пи о нир ског ра да Бро ни сла ва Ма ли-
нов ског, Мар се ла Мо са и Реј мон да Фир та, ко ре не ове ан тро по ло шке 
суб ди сци пли не за пра во тре ба тра жи ти дру где, у ства ри ра ни је у исто ри-
ји на у ке и исто ри ји фи ло зо фи је. Пр во бит ни еко ном ско ан тро по ло шки 
кон цепт – ко ји је имао на ме ру да у скла ду с оп штим та да шњим на уч ним 
трен до ви ма пру жи уни вер зал ну фор му ла ци ју ши ро ког кор пу са фор ми 
чо ве ко вог по на ша ња – по те као је не баш из кла сич не ан тро по ло ги је, већ 
из ин те лек ту ал них то ко ва ко ји се мо гу сма тра ти по ли тич ко-еко ном ским 
или исто риј ско-еко ном ским. У су шти ни, тре ба ло је то да бу де ујед но и 
фи ло зо фи ја и об ја шње ње фи ло зо фи је ком плек сног чо ве ко вог по на ша-
ња ка рак те ри стич ног за 19. сто ле ће. Тај кон цепт ујед но је и не ка вр ста 
од го во ра, или ре ак ци је на све при сут ну фа сци на ци ју раз во јем мо дер ног 
ка пи та ли зма. Та ко је у за пад ној ин те лек ту ал ној ми сли ро ђен еко ном ски 
чо век, или ho mo eco no mi cus. По ста вљен је на уч ни кон цепт еко ном ског 
чо ве ка, чо ве ка ко ји је еко но ми ја.

ра до ви ма при ми тив на дру штва су, у ево лу ци о ни стич ком ду ху, обич но кон цеп ту а-

ли зо ва на као дру штва без пи сма, с ре латвно јед но став ном тех но ло ги јом и јед но-

став но об ли ко ва ним дру штве ним ин сти ту ци ја ма; дру штва ко ја има ју ма ло број ну 

по пу ла ци ју и ре ла тив но су изо ло ва на, и с кул ту ром ко ју ка рак те ри ше спо ро ме ња-

ње (Do zi er 1955: 188). Ис тра жи ва ња еко ном ске ор га ни за ци је, по пут оних Ма ли нов-

ског, Фир та, Дал то на, Да гла со ве, Са лин са итд, де кон стру и шу та кво схва та ње (што 

се уоча ва да ље у рас пра ва ма пре зен то ва ним у овој књи зи) јер ре зул та ти њи хо вих 

ис тра жи ва ња че сто не дво сми сле но от кри ва ју ком плек сно струк ту ри ра не кул тур не 

мо де ле еко ном ске ор га ни за ци је. У сим пли фи ци ра ном при сту пу про бле му по сто ји 

тен ден ци ја из јед на ча ва ња ни воа тех но ло шког раз во ја и еко ном ске ор га ни за ци је, 

али је ја сно да тех но ло шка не раз ви је ност не зна чи са ма по се би и јед но став ност 

еко ном ске ор га ни за ци је. Има ју ћи све то у ви ду, тер мин „при ми тив ни“ се у овој 

књи зи не упо тре бља ва на на чин ко ји би ко но ти рао би ло ка кву ин те лек ту ал ну, кул-

тур ну, еко ном ску или дру штве ну под ре ђе ност, да кле не укљу чу је вред но сне од но се, 

већ се ко ри сти да озна чи ра ди кал но дру га чи је и хро но ло шки прет ход не ти по ве дру-

штве не и еко ном ске ор га ни за ци је.
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Нај ра ни је кон ту ре пор тре та еко ном ског чо ве ка на ла зи мо мо жда 
код Ада ма Сми та, у ње го вом де лу Бо гат ство на ци ја, кон крет но у ње го-
вој тврд њи о при род ној скло но сти у људ ској при ро ди да тр гу је, трам пи 
и раз ме њу је јед ну ствар за дру гу (на ве де но пре ма: Pe ar son 2000: 934). 
Јо зеф Пер ски (Persky 1995: 222), ипак, сма тра да се Џон Стју арт Мил 
ге не рал но мо же иден ти фи ко ва ти као кре а тор еко ном ског чо ве ка, ма-
да он сам ни ка да у сво јим тек сто ви ма, пи са ним сре ди ном 19. сто ле ћа, 
ни је упо тре био та кво озна ча ва ње. Нај ра ни је по ја вљи ва ње тер ми на „еко-
ном ски чо век“ Пер ски на ла зи код Џо на Кел са Ин гра ма у ње го вој књи зи 
Исто ри ја по ли тич ке еко но ми је из 1888. го ди не.6 То ком дру ге по ло ви не 
19. сто ле ћа тер мин еко ном ски чо век је че сто имао пе жо ра тив ну ко но та-
ци ју, што Пер ски сма тра од ра зом ши ро ко рас про стра ње ног не при ја тељ-
ства он да шње исто риј ске шко ле пре ма Ми ло вим те о риј ским ап страк-
ци ја ма. Пр во бит но схва та ње пој ма еко ном ског чо ве ка, не за ви сно од 
са мог Ми ла, би ло је сто га по јед но ста вље но. Ин грам је, на при мер, еко-
ном ског чо ве ка сво дио на „жи во ти њу за пра вље ње нов ца“, док је Кејнс 
сма трао да су ак тив но сти еко ном ског чо ве ка де тер ми ни са не је ди но же-
љом за бо гат ством. За са мог Ми ла еко ном ски чо век је „би ће ко је жу ди 
за бо гат ством и ко је је спо соб но да про су ди ком па ра тив ну ефи ка сност 
сред ста ва за оства ри ва ње тог ци ља“ (Mill 1844). Про из вољ но од ре ђе ње 
еко ном ског чо ве ка под ра зу ме ва да је то би ће ко је ра ди све што је нео п-
ход но да би обез бе дио нај ве ћу ко ли чи ну по тре ба, удоб но сти и рас ко ша 
уз нај ма њу ко ли чи ну ра да и са мо о дри ца ња с ко јом се то мо же оства ри ти 
(Mill 1844). Али иако је Ми лов кон цепт еко ном ског чо ве ка јед но ста ван, 
сва ка ко ни је три ви ја лан јер уво ди прин цип ра ци о нал ног про су ђи ва ња 
јед на чи не уло же но–до би је но, јед на чи не ко ја и да нас за у зи ма јед ну од 
кључ них по зи ци ја у еко но ми ји. Не мо же се оспо ри ти да је ње гов кон-
цепт био ве о ма ин спи ра ти ван за мно ге по то ње рас пра ве, ка ко у по ли-
тич кој еко но ми ји та ко и у ан тро по ло ги ји.

Ми лов еко ном ски чо век, да кле, ни је са мо ма ши на за ства ра ње 
нов ца, ма те ри јал них до ба ра и бо гат ства уоп ште. Он је ви ше од то га. У 
Ми ло вим тек сто ви ма еко ном ски чо век се за пра во ја вља као хи по те тич-
ки су бје кат, то јест као мо дел по на ша ња. Тај мо дел по на ша ња об у хва-
та не са мо ства ра лач ки ка рак тер усме рен ка еко ном ским ак тив но сти ма 
већ об у хва та и те жњу за лук су зом и до ко ли цом (сло бод ним вре ме ном). 
За пра во, у Ми ло вом еко ном ском чо ве ку на ла зи мо че ти ри кључ на ин-

6  Пер ски на во ди и да се ла тин ски тер мин ho mo eco no mi cus пр ви пут ве ро ват-

но ја вља у књи зи Вил фре доа Па ре тоа При руч ник из по ли тич ке еко но ми је, из 1906. 

го ди не.
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те ре са – аку му ла ци ју, ства ра ње, до ко ли цу и лук суз – ко ји си мул та но 
узро ку ју од ре ђен скуп об ли ка по на ша ња и на чи на ми шље ња свој стве-
них чо ве ку ко ји ег зи сти ра у ка пи та ли стич кој еко ном ској ор га ни за ци ји. 
Про блем код ова ко по ста вље ног кон цеп та еко ном ског чо ве ка, уко ли ко 
би био стро го узет, је сте то што он им пли ци ра ви сок сте пен ујед на че-
но сти ме ђу љу ди ма, шта ви ше ука зу је на то да ће се сви љу ди, пра те-
ћи је дан скуп исто вет них ин те ре са, по на ша ти јед на ко, те да ће оту да и 
еко ном ски си сте ми њи хо вих дру шта ва би ти ме ђу соб но исти. Ка ко он да 
по мо ћу та квог мо де ла об ја сни ти ра зно ли кост еко ном ских си сте ма, чак 
и у окви ру ка пи та ли стич ке ци ви ли за ци је, а да не го во ри мо о узи ма њу у 
об зир свих људ ских дру шта ва? Чи ни се да је Мил по ку шао да про на ђе 
раз ја шње ње тог про бле ма у те зи о при ла го ђа ва њу по сто је ћим ин сти ту-
ци ја ма, ма да се тај ње гов по ку шај ла ко мо же на зва ти од ла ском у кул тур-
ни де тер ми ни зам. То он да укљу чу је не по же љан прин цип cir cu lus vi ti o sus 
јер се по ста вља пи та ње да ли ка рак тер еко ном ског чо ве ка ле жи у осно ви 
ин сти ту ци ја. У сва ком слу ча ју, Мил сма тра да у не ком да том вре ме ну 
од еко ном ског чо ве ка тре ба оче ки ва ти да раз ли чи то ре а гу је на раз ли чи-
те ин сти ту ци је. То ком вре ме на, услед кон ти ну и ра не из ло же но сти од ре-
ђе ном се ту ин сти ту ци ја, мо же се оче ки ва ти да оне ути чу на скло но сти 
еко ном ског чо ве ка (на ве де но пре ма: Persky 1995: 227). Та ко ће се, на 
при мер, код се ља ка сит них по сед ни ка раз ви ти вр ли не по пут оба зри во-
сти, еко но мич но сти, уме ре но сти, тре зве но сти и са мо кон тро ле. Су прот-
но, лук су зан жи вот пре да ка прет по ста вља да ће на след ни ци ис по ља ва ти 
тен ден ци ју ка пре те ра ној или чак на стра ној по тро шњи. Оно што је по-
ве за но с еко ном ским по на ша њем код та квих за па жа ња је сте пред ста ва 
да ви ше или ма ње ра ци о нал ни из бо ри јед не ге не ра ци је пре ди спо ни ра ју 
скло но сти сле де ћих ге не ра ци ја да осна же исте из бо ре.

Ми ло ва раз ра да пој ма еко ном ског чо ве ка, ова ко уне ко ли ко на ив но 
по ста вље на, по сте пе но га од во ди у сфе ру ка рак те ро ло ги је, или, у бо љем 
слу ча ју пси хо ло ги је или со ци јал не пси хо ло ги је. По јам еко ном ског чо-
ве ка ка сни је се у еко ном ској ан тро по ло ги ји ипак дру га чи је кри ста ли-
зо вао, па пре ма са вре ме ним схва та њи ма, украт ко, су шти на еко ном ског 
чо ве ка ле жи не у оно ме што он иза бе ре, већ у ње го вом ра ци о нал ном ме-
то ду пра вље ња из бо ра (Persky 1995: 223).

Све у куп но узев ши (ви де ти нпр. Pe ar son 2000), у са вре ме ној упо тре-
би тер ми на ho mo eco no mi cus то је озна ка за мо дел чо ве ка (ho mo sa pi ens) 
ко ји де лу је у те жњи да оства ри нај ве ће мо гу ће бла го ста ње за се бе с об-
зи ром на до ступ не ин фор ма ци је о мо гућ но сти ма и ра зним при род ним 
или ин сти ту ци о нал ним огра ни че њи ма сво јих спо соб но сти да оства ри 
уна пред по ста вље не ци ље ве. Ho mo eco no mi cus се у на у ци са гле да ва као 
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ра ци о на лан у том сми слу што је уна пред по ста вље на те жња ка бла го ста-
њу за пра во по ста вље на у од но су на ко ри сност. То зна чи да по је ди нац те-
жи да оства ри спе ци фич не и пред о дре ђе не ци ље ве до нај ви шег мо гу ћег 
ни воа, али уз нај ма ње мо гу ће ула га ње. Ве о ма бит но у ра ци о нал но сти 
еко ном ског чо ве ка је сте то што са ми ци ље ви не мо ра ју ну жно да бу ду 
ра ци о нал ни у со ци јал ном или етич ком сми слу, већ је кључ на те жња да 
се по ста вље ни ци ље ви оства ре уз ула га ње нај ма њег мо гу ћег на по ра и 
сред ста ва. У та квом кон цеп ту еко ном ског чо ве ка упра во „не ра ци о нал-
ност“ ци ље ва отва ра без гра нич не мо гућ но сти за кул тур не ва ри ја ци је, уз 
чак и ем пи риј ски кон ста то ва ну те жњу за ми ни мал ним ула га њем у мно-
гим (или упра во свим?) кул ту ра ма и дру штви ма кроз вре ме и про стор. 

Ра ци о нал но сти еко ном ског чо ве ка мо же се да ти још јед на ди мен-
зи ја – са гле да ва ње бу дућ но сти. Пра ве ћи раз ли ку из ме ђу при род ног и 
еко ном ског чо ве ка Ал берт Џенкс (Jenks 1902: 202), на при мер, на во ди 
да се еко ном ски чо век раз ли ку је од овог дру гог по то ме што про из во-
ди и тр гу је по тро шном ро бом за рад бу ду ће до би ти (ко ри сти), док при-
род ни чо век про из во ди да би за до во љио тре нут не по тре бе. При том, за 
Џенк са „бу ду ћа до бит“ озна ча ва ону до бит ко ја пре ва зи ла зи оно што је 
нео п ход но за на ста вак жи во та на истом ни воу. Про из вод ња или про мет 
ро бе, укљу чу ју ћи и раз ме ну, су, да кле, свр сис хо дан на пор да се по диг не 
стан дард жи во та.

Све док је ho mo eco no mi cus „ше тао“ по љем кла сич не еко но ми је, без 
об зи ра на тре нут не те о риј ске трен до ве у на у ци, ње го ва ра ци о нал ност је 
би ла све де на на основ не прин ци пе мо дер ног ка пи та ли зма. Свој ка рак-
тер еко ном ски чо век бит но ме ња он да ка да пре ла зи на по ље кул тур не 
или со ци јал не ан тро по ло ги је, где уви ђа да ње го ва ра ци о нал ност уоп ште 
ни је стро га. Ан тро по ло ги ја је не дво сми сле но до ка за ла ре ла тив ност пој-
ма чо ве ко ве ра ци о нал но сти. Друк чи је ре че но, еко ном ска ра ци о нал ност 
чо ве ка не мо ра ну жно да озна ча ва са мо праг ма тич не и ко ри сне об ли-
ке по на ша ња и ак тив но сти, већ у еко ном ску јед на чи ну чо ве ка уно си и 
ве ли ки број (на из глед) не е ко ном ских фак то ра – ак тив но сти чи ја свр ха 
ни је је ди но, или ни је уоп ште, ства ра ње бо гат ства, аку му ла ци ја ка пи та-
ла и ра ци о нал на еко ном ска ра чу ни ца у свр ху ства ра ња ма те ри јал них 
до ба ра. У ства ри, ан тро по ло ги ја је у те о ри ју о еко ном ском по на ша њу 
чо ве ка и еко ном ској ор га ни за ци ји уве ла при ми тив ног чо ве ка у пу ном 
сми слу тог пој ма. По мо ћу при ми тив ног чо ве ка, тре ти ра ног као мо де ла 
по на ша ња и ми шље ња, ан тро по ло ги ја је по ка за ла да еко ном ски чо век 
ни је чо век цео, већ да је то скуп ње го вих осо би на ко је од ре ђу ју ком-
плекс еко ном ског по на ша ња. Ан тро по ло ги ја у по јам еко ном ског чо ве ка 
укљу чу је ње го ву кул тур ну ви ше стра но сти и ком плек сност, уво де ћи та-
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ко ре ла тив ност у фор мал но еко ном ско схва та ње чо ве ка. Сам ком плекс 
еко ном ског по на ша ња мо же при лич но да се раз ли ку је од јед не до дру ге 
кул ту ре или дру штва. Друк чи је ре че но, ако је ho mo eco no mi cus те жња да 
се ра ци о нал ним од лу чи ва њем и ра ци о нал ним по ступ ци ма стек не што 
ве ће бо гат ство уз ула га ње што ма њих на по ра и ре сур са, он да ни ти је та 
те жња увек истог ин тен зи те та ни ти је увек стро го еко ном ски ра ци о нал-
на, а и пред ста ве о то ме шта је то бо гат ство мо гу ме ђу соб но умно го ме 
да се раз ли ку ју. Уво ђе њем пој ма при ми тив ног чо ве ка у ге не рал ну еко-
ном ско ан тро по ло шку рас пра ву, ан тро по ло ги ја је на пра ви ла при лич но 
ис кри ста ли са ну, ма да у из ве сном сми слу не по жељ ну ди хо то ми ју: при-
ми тив на еко но ми ја – мо дер на (ка пи та ли стич ка) еко но ми ја, чи ме ни је 
оста вље но мно го про сто ра за оне ти по ве еко ном ске ор га ни за ци је ко ји 
се на ла зе из ме ђу те две мар ги нал не тач ке, или ко ји се због сво јих спе-
ци фич но сти чак на ла зе из ван те осе ми шље ња; а ту пре све га ми слим на 
еко ном ске си сте ме се љач ких дру шта ва.

Уво ђе њем пој ма при ми тив ног чо ве ка у про у ча ва ње еко ном ске ор-
га ни за ци је и кон стру и са њем ди хо то ми је при ми тив на – мо дер на еко но-
ми ја у мно го број ним рас пра ва ма за пра во је пр во бит ни кон цепт ho mo 
eco no mi cus пот пу но раз би јен. Ан тро по ло ги ја је, пре све га, опе ри са ла 
ве ли ким бро јем кон крет них по да та ка из при ми тив них дру шта ва, а не 
хи по те тич ким мо де лом еко ном ског чо ве ка. По том, мо дер на ан тро по ло-
ги ја је сво јим хо ли стич ким при сту пом чо ве ку у већ по ме ну ту еко ном-
ску јед на чи ну уве ла ве ли ки број фак то ра ко је су дру ге ди сци пли не, а ту 
на рав но ми слим пре вас ход но на еко но ми ју, пот пу но за не ма ри ва ле или 
сма тра ле ире ле вант ним. Ма да, чак и мо дер на еко но ми ја ни је осло бо ђе-
на за не ма ри ва ња чо ве ко вог еко ном ског ми шље ња, на чи на ми шље ња ко-
ји је да ле ко ком плек сни ји од оно га што ег закт не (ну ме рич ке) еко ном ске 
ана ли зе мо гу да пред ста ве.

Те ме љан ком па ра тив ни пре глед (Pe ar son 2000) не са мо ан тро по-
ло шке и еко ном ске ли те ра ту ре већ и оне ге о граф ске, со ци о ло шке или 
исто риј ске, по ка зу је да су мно ги ауто ри, с уста љи ва њем при ми тив ног 
чо ве ка у еко ном ској ан тро по ло ги ји, при лич но бу квал но узе ли на се бе 
да пра ве по ре ђе ња из ме ђу ho mo eco no mi cus-а и ho mo sa pi ens-а. Та ква по-
ре ђе ња, иако не увек ме то до ло шки нај бо ље пот ко ва на, ипак су из не дри-
ла јед но ши ро ко по ље схва та ња ка ко при ми тив не та ко и мо дер не еко-
но ми је. Ком па ра тив ни пре глед еко ном ско ан тро по ло шке ли те ра ту ре 
по ка зу је ујед но и да у ди хо то ми ји при ми тив на – мо дер на еко но ми ја, 
став пре ма при ми тив ном чо ве ку и ње го вом еко ном ском по на ша њу уоп-
ште ни је хо мо ген. Пер сон (Pe ar son 2000) сма тра да се код мно го број-
них ауто ра мо же из дво ји ти за у зи ма ње три раз ли чи те по зи ци је пре ма 
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при ми тив ном чо ве ку. Нај ра ди кал ни је схва та ње сма тра да се ум и на чин 
ми шље ња при ми тив ног чо ве ка су штин ски раз ли ку ју од мо дер ног чо ве-
ка и да се прет по став ка о ин стру мен тал ној ра ци о нал но сти мо ра дра-
стич но ре ла ти ви зо ва ти. Уме ре ни став до зво ља ва да при ми тив ни љу ди 
те же оства ри ва њу сво јих (еко ном ских) ци ље ва оба зри во и ра ци о нал но, 
али су њи хо ве те жње не по мир љи ве с прин ци пом хе до ни зма. Тре ћи став, 
ко ји од сре ди не 20. сто ле ћа до ми ни ра у еко но ми ји, прет по ста вља да је 
при ми тив ни чо век исто оно ли ко ho mo eco no mi cus ко ли ко и са вре ме ни 
ушто гље ни бан кар.

При ста ли це пр вог схва та ња су ис ти ца ле да при ми тив ни ма, ка да је 
на при мер о тех но ло ги ји реч, не до ста је све осим мо жда нај гру бљих и 
нај про сти јих ала та и про це са, и они не ис по ља ва ју ни ка кву те жњу за 
тех но ло шким на прет ком. Што се ти че ис ти ту ци ја, по де ла ра да је ми-
ни мал на ако уоп ште и по сто ји. При ми тив но до ма ћин ство је рет ко ка да 
кла сич на ма ла за јед ни ца ко јом упра вља бла го на клон му шки хра ни лац 
по ро ди це, а углав ном је сла бо по ве за на асо ци ја ци ја у ко јој је на сле ђи-
ва ње нај че шће ма три ли не ар но. У при ми тив ној по ро ди ци му шка рац је, 
иако мо ћан, и да ље грам зив. Раз ме на ме ђу до ма ћин стви ма је по не кад 
пра ви под виг, по не кад хи пер тро фи ра на, а нај че шће има фор му да ва-
ња и при ма ња да ро ва, пре не го ди рект на тр го ви на. Вла снич ка пра ва су 
или не по зна та или не ја сно ко му ни стич ка. Дру штве не санк ци је ра ди је 
за бра њу ју еко ном ске ак тив но сти уме сто да их про мо ви шу. Кад је реч 
о бо гат ству, ту је од су ство сва ке вр сте еко ном ске ра ци о нал но сти ви ше 
не го очи глед но. Ма ло то га се аку му ли ра, а нај ве ћи део аку му ли ра ног 
бо гат ства се не ми ло срд но и раз у зда но уни шта ва у би зар ним ри ту а ли ма. 
Ова ко ра ди ка лан по глед на при ми тив не њи ма од ри че спо соб ност ра ци-
о нал не еко ном ске кал ку ла ци је, сма тра да се они по во де пре вас ход но за 
сво јим ин стинк том, им пул сив но шћу или на ви ком и мно ге еко ном ске 
ци ље ве оства ру ју на си љем. При ми тив ни ма се уисти ну од ри че по сто ја ње 
еко ном ског дру штва.

У дру гом схва та њу при ми тив них, да кле, њи ма се при пи су је ве ћа 
слич ност с кла сич ним ho mo eco no mi cus-ом у том сми слу што се при-
ми тив ни ма при зна је све сност, про ми шље ност и ефек тив ност у оства-
ри ва њу ци ље ва. Кул тур не раз ли ке, ме ђу тим, чи не еко ном ске те жње 
при ми тив них дру га чи јим од те жњи ци ви ли зо ва них. Еко ном ски ци ље-
ви при ми тив них ов де се ви ше не схва та ју као гру бо сен зу ал ни, а ин-
стру мен тал ни ра ци о на ли зам је при сан еко но ми ји (Pe ar son 2000: 951). 
Еко ном ска кал ку ла ци ја и еко ном ски ра ци о на ли зам сва ка ко по сто је. 
При су тан је и прин цип те жње да се оства ри што ви ше, уз ула га ње што 
ма њих на по ра и ре сур са. Оно што су штин ски раз ли ку је у овој тен ден ци-
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ји схва ће не при ми тив не од кла сич не мо дер не еко но ми је је сте украт ко 
то што они у еко ном ску кал ку ла ци ју, сва ка ко и да ље ра ци о нал но, уно се 
фак то ре ко је мо дер на еко но ми ја по ти ску је у дру ги план, сма тра их не е-
ко ном ским или их чак уоп ште не при зна је. Нај о чи глед ни ји слу чај је сте 
те жња за оства ри ва њем од ре ђе ног со ци јал ног ста ту са. Та да при ми тив ни 
чо век пра ви са свим ра ци о нал ну кал ку ла ци ју ка ко да еко ном ски ка пи-
тал уло жи у соп стве ни ста тус, док би у еко но ми ји ра ци о нал на ра чу ни ца 
истом ка пи та лу до де љи ва ла уло гу ства ра о ца про фи та (ви де ти нпр. Firth 
1927). Ова кво схва та ње при ми тив ног чо ве ка, осим што на кон струк тив-
но-ана ли тич ки на чин укљу чу је кон цепт кул ту ром де фи ни са них пре ди-
спо зи ци ја, ујед но отва ра и пи та ње флу ент но сти еко ном ског ка пи та ла у 
ра зним об ли ци ма еко ном ског ор га ни зо ва ња, а не са мо у иде ал тип ски 
пред ста вље ним при ми тив ним дру штви ма. У скла ду с по тре ба ма овог 
ра да, на уму имам се љач ка дру штва ко ја, да ка ко, ег зи сти ра ју као ци-
ви ли зо ва на дру штва, али сва ка ко по се ду ју ра ди кал но дру га чи је еко-
ном ске пре ди спо зи ци је и те жње (ци ље ве) у од но су на ка пи та ли стич ку 
(ра ни је и со ци ја ли стич ку) еко ном ску ор га ни за ци ју. У не ка пи та ли стич-
ким еко ном ским ор га ни за ци ја ма, то јест дру штви ма уоп ште, ја вља ју се 
ком плек сни про це си тран сфе ра и тран сфор ма ци је ка пи та ла, нај че шће 
по оси еко ном ски–сим бо лич ки ка пи тал (ви де ти нпр. Bo ur di eu 1986; 
Bo ur di eu 1999: 336–338). Та кве тран сфор ма ци је ка пи та ла нај че шће се 
сма тра ју не е ко ном ским, дру штве но штет ним или чак ан ти е ко ном ским, 
али са мо из аспек та ка пи та ли стич ке еко но ми је, док се у при ми тив ним и 
иним дру штве ним ор га ни за ци ја ма до жи вља ва ју као уоби ча је ни, по жељ-
ни, па чак и оба ве зни.

У окви ру дру гог ти па схва та ња еко но ми је при ми тив ног чо ве ка, 
осим со ци јал ног ста ту са као фак то ра еко ном ске кал ку ла ци је, ја вља ју се 
и од нос пре ма ра ду – где се нај че шће узи ма пре зир пре ма ра ду – као и 
ус по ста вље ни со ци јал ни од но си (нпр. срод нич ки од но си, од но си су сед-
ства, на след ни од но си и сл.), пи та ње вла сни штва над имо ви ном, част, 
его и зам и ал тру и зам, со ли дар ност, па три о ти зам итд. (Pe ar son 2000: 
957–958). Уоч љи во је, на при мер, да ал тру и зам у при ми тив ној еко но-
ми ји игра зна чај ну уло гу у по де ли ра да или ство ре них до ба ра. Слич но је 
и са со ли дар но шћу. Пи та ње со ли дар но сти је по себ но за ни мљи во у еко-
ном ској ор га ни за ци ји се ља штва. Се ља штво, на и ме, по зна је ви сок ни во 
еко ном ске со ли дар но сти, али та со ли дар ност по пра ви лу ни је ал тру и-
стич ка, већ је под ре ђе на кон крет ним, че сто и ин сти ту ци о на ли зо ва ним 
еко ном ским ин те ре си ма (на при мер: Wolf 1966: 81–89).

У окви ру тре ћег сме ра схва та ња еко но ми је при ми тив них – ко је, 
да под се ти мо, по сту ли ра да се при ми тив ни чо век су штин ски не раз ли-
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ку је од ушто гље ног бан ка ра, то јест од са вре ме ног ра ци о нал ног ка пи-
та ли стич ког пред у зет ни ка – че сто се по ла зи од то га да чак ни мо дер на 
ка пи та ли стич ка еко но ми ја ни је ап со лут но ра ци о нал на, што зна чи да и 
она по ка зу је ира ци о нал не тен ден ци је. И у мо дер ној еко но ми ји се код 
љу ди сре ћу ци ље ви и те жње ко је пре ва зи ла зе гра ни це пу ке ути ли тар но-
сти (Pe ar son 2000: 960). Фирт (Firth 1925: 360), на при мер, на во ди да се 
код ци ви ли зо ва них на ро да сре ћу не ко мер ци јал ни хо би ји и ира ци о нал-
но по се до ва ње сен ти мен тал них вред но сти, док Мос (Mos 1982) сма тра 
да ци ви ли зо ва ни та ко ђе под ле жу да ре жљи во сти као сред ству со ци јал-
ног успо на, у ства ри ус по ста вља ња со ци јал ног ста ту са. 

У исто вре ме, на дру гој стра ни ди хо то ми је при ми тив ни–ци ви ли-
зо ва ни, мо гу се на ћи сви кључ ни прин ци пи ра ци о нал не еко ном ске кал-
ку ла ци је као и у мо дер ној еко но ми ји. При ми ти ван чо век је, да кле, исто 
та ко ра зу ман и ра ци о на лан, до бро ор га ни зо ван, пред у зи мљив, па чак и 
еко ном ски агре си ван. Фирт сма тра да су при ми тив ни љу ди ре а ли стич-
ни, да спо зна ју од нос из ме ђу ра да и про из вод ње и да тај од нос укљу чу ју 
у етич ке вред но сти ко је су са став ни део не ког по сла (рад ног по ду хва та). 
Уме ју да бу ду кри тич ни пре ма ква ли те ту и кван ти те ту ро бе ко ју до би ја ју 
у раз ме ни. И што је нај бит ни је, пре ма Фир то вом схва та њу, при ми тив-
ни су са свим спо соб ни да обез бе де соп стве но еко ном ско на пре до ва ње с 
об зи ром на огра ни че ња ко ја по ти чу из тра ди ци је и ко ја на ме ћу до сад но 
са мо о дри ца ње (на ве де но пре ма: Pe ar son 2000: 965). Фе но мен раз ме не 
до ба ра, пре ма схва та њу мно гих ауто ра, до ка зу је да у при ми тив ним дру-
штви ма, иако не по сто ји тр жи ште, из ри чи та раз ме на је за пра во ши ро ко 
рас про стра ње на и они има ју пре фи ње но схва та ње вред но сти оно га што 
се раз ме њу је. Шта ви ше, Мос (Mos 1982: 55 и да ље) сма тра да ку ла си-
стем раз ме не омо гу ћа ва раз гра на ту ме ђу пле мен ску тр го ви ну. При ми-
тив ни ма ни је стран ни по јам нов ца, а њи хо ва ри ту ал на да ри ва ња че сто 
ли че на тре нут но да ва ње услу ге за услу гу. Мос (91–103) за у зи ма и став 
да дар не из бе жно укљу чу је и по јам кре ди та, што он да у еко но ми ју при-
ми тив них дру шта ва укљу чу је јед ну од нај бит ни јих ин сти ту ци ја са вре-
ме не еко но ми је. Под ра зу ме ва се, сва ка ко, да се ра ди о кул тур но дру га-
чи је об ли ко ва ном кре ди ту, али је по сто ја ње од ло же ног пла ћа ња сва ка ко 
при сут но, па ти ме и ана ло ги ја са са вре ме ним кре ди том. При ми тив ни ма 
ни је не по зна та ни еко ном ска ин стру мен та ли за ци ја ве ро ва ња и ри ту а ла, 
а чи но ви то бо жње да ре жљи во сти се мо гу све сти на ло ги ку ра ци о нал ног 
соп стве ног ин те ре са.

Код овог тре ћег схва та ња ho mo eco no mi cus-а мо жда је нај о чи глед-
ни ја кон ста та ци ја Мел ви ла Хер ско ви ца (Her sko vits 1952: 488) да је раз-
ли ка из ме ђу еко но ми је пи сме них и дру шта ва без пи сма пре у сте пе-
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ну не го у вр сти, а та кав став при хва та и Фирт (Firth 1967). Сло бод ни је 
ре че но, еко но ми ја при ми тив них на ро да по се ду је све бит не ка рак те ри-
сти ке мо дер не еко но ми је, али у све де ном об ли ку и кул тур но дру га чи је 
кон цеп ту а ли зо ва не. Не сум њи во је да су мно ги ауто ри по не кад пра ви ли 
по јед но ста вље не ана ло ги је из ме ђу два мар ги нал на кра ја еко ном ске ор-
га ни за ци је. Пра вље ње та квих ана ло ги ја нај че шће је по сле ди ца већ по-
ме ну те те жње мно гих ауто ра (ма хом еко но ми ста) да еко но ми ју не ка-
пи та ли стич ких дру шта ва по сва ку це ну уокви ре прин ци пи ма мо дер не 
еко но ми је. Оно што је ипак нео спор но је сте да се на осно ву укуп ног 
кор пу са ет но граф ских по да та ка о при ми тив ним дру штви ма мо же не-
дво сми сле но за кљу чи ти да они по се ду ју раз ви је но еко ном ско ми шље ње 
(раз ми шља ње) и еко ном ску ор га ни за ци ју ко ја по не кад мо же би ти ве о ма 
ком плек сна. Због то ка се и кон цепт ho mo eco no mi cus, ако се узме она ко 
ка ко је по том раз ра ђен у еко ном ској ан тро по ло ги ји, а не са мо она ко ка-
ко га је Мил по ста вио, мо же сма тра ти са свим оправ да ним. Тај кон цепт 
за пра во пред ста вља нео п ход ну – ма да је ди ску та бил но да ли и до вољ ну – 
хе у ри стич ку осно ву за об ја шње ње еко ном ског по на ша ња чо ве ка, али са-
мо он да ка да се при хва ти чи ње ни ца да чо век ни је са мо еко ном ско би ће, 
то јест да еко ном ско по на ша ње и ми шље ње пред ста вља ју са мо је дан део 
укуп ног чо ве ко вог би ћа (упо ре ди ти: Knight 1952: 512). Ho mo eco no mi cus 
мо жда тре нут но до ми ни ра у са вре ме ном ho mo sa pi ens-у, али се и да ље не 
мо же по ста ви ти знак јед на ко сти из ме ђу те две вр сте.

3. Суп стан тивистич ко пре жи вља ва ње и фор мал на
еко ном ска кал ку ла ци ја

На во де ћи основ на схва та ња пој ма еко ном ског чо ве ка до та као сам 
и не ке дру ге „ве ли ке те ме“ у еко ном ској ан тро по ло ги ји. Са свим ја сан 
на уч ни циљ свих тих ве ли ких те ма је сте об ја шње ње и раз у ме ва ње еко-
ном ског по на ша ња чо ве ка. Кон цепт еко ном ског чо ве ка са мо је је дан од 
на чи на на уч ног об ја шње ња еко но ми је као ге не рал ног фе но ме на људ ске 
ци ви ли за ци је. С не ко ли ко кључ них ра до ва Бро ни сла ва Ма ли нов ског, 
Мар се ла Мо са, Реј мон да Фир та и дру гих ан тро по ло га с по чет ка 20. сто-
ле ћа, у ан тро по ло ги ју ула зе ис тра жи ва ња еко ном ског по на ша ња чо ве ка. 
Та ква ан тро по ло шка ис тра жи ва ња се ни су ис пр ва осла ња ла ди рект но 
на кон цепт ho mo eco no mi cus, ко ји је уву чен у то ко ве исто ри је еко но ми је, 
али су ипак уоб ли че на око иде је о чо ве ко вој ге не рал ној те жњи ка ра-
ци о нал ном оства ри ва њу ко ри сти – ма да су се схва та ња са ме ко ри сти и 
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на чи на оства ри ва ња у ве ћој или ма њој ме ри раз ли ко ва ла – то јест те жњи 
да ба лан си ра од нос из ме ђу уло же ног и до би је ног не са мо у ма те ри јал ној 
сфе ри. Због то га је ство ре на од ре ђе на те о риј ска тен зи ја из ме ђу ан тро-
по ло ги је с јед не стра не и по ли тич ке еко но ми је и исто ри је еко но ми је с 
дру ге стра не. Ин те лек ту ал на тен зи ја доц ни је је уокви ре на у два кон цеп-
ту ал на прав ца – суп стан ти ви зам7 и (еко ном ски) фор ма ли зам, и у де ба ту 
ко ја је во ђе на ме ђу по бор ни ци ма јед ног или дру гог при сту па. Ин тер ди-
сци пли нар на те о риј ска и ме то до ло шка де ба та је у ве ли кој ме ри ути ца-
ла и на кри ста ли за ци ју еко ном ске ан тро по ло ги је и ње но ја сно те мат ско 
ета бли ра ње као ле ги тим не суб ди сци пли не уну тар ан тро по ло ги је.

Иде ја о ра ци о нал ној чо ве ко вој еко ном ској кал ку ла ци ји, што зна-
чи о ра ци о нал ним ак тив но сти ма ко ји ма се оства ру је од ре ђе на те жња уз 
ула га ње што ма ње на по ра и ре сур са – кал ку ла ци ја по зи тив ног ис хо да 
би лан са уло же но–до би је но – бли ска је са вре ме ном, фор мал ној еко но-
ми ји свој стве ном схва та њу о чо ве ко вој те жњи да мак си мал но уве ћа ко-
рист би ра ју ћи из ме ђу ал тер на тив них сред ста ва и на чи на. Прет по ста вља 
се да ће чо век, по во де ћи се за сво јом ра ци о нал но шћу, у усло ви ма ну-
жно огра ни че них мо гућ но сти, увек иза бра ти она сред ства и на чи не ко ји 
у нај ве ћој мо гу ћој ме ри уве ћа ва ју ко рист, или ће пак те жи ти то ме да 
за оства ри ва ње исте ко ри сти уло жи нај ма ње ре сур са и на по ра. С дру ге 
стра не, узи ма да је чо ве ко во еко ном ско по на ша ње и ми шље ње за пра-
во усме ра ва ње ши ро ког се та ак тив но сти пре вас ход но ка обез бе ђи ва њу 
основ них сред ста ва за жи вот, да кле ка пре жи вља ва њу (пре жи вља ва ње не 
у сми слу ди рект не угро же но сти жи во та). Еко но ми ја је, јед но став но ре-
че но, на чин на ко ји дру штво за до во ља ва сво је ма те ри јал не по тре бе, ма-
да Дал тон укљу чу је и со ци јал не по тре бе (Dal ton 1961: 5). На чин на ко ји 
дру штво се би обез бе ђу је до бра за ма те ри јал ни и со ци јал ни оп ста нак не 
мо ра ну жно да бу де ни ап со лут но ути ли та ран ни пот пу но ра ци о на лан.

По то њи кон цепт еко ном ског по на ша ња као ве шти не пре жи вља ва-
ња оку пио је око се бе ве ли ки број ауто ра из еко ном ске ан тро по ло ги је и 
на ла зи се у осно ви суп стан ти ви стич ког при сту па. Прет ход ни кон цепт 
ра ци о нал ног од лу чи ва ња и про це не јед на чи не уло же но–до би је но про-
ис те као је из фор мал ног еко ном ског раз у ме ва ња еко ном ског по на ша ња. 
Овај кон цепт оку пио је око се бе број не ауто ре, ма хом еко но ми сте, и у 
еко ном ској ан тро по ло ги ји се на зи ва фор ма ли стич ким при сту пом. Де ба-
та из ме ђу суп стан ти ви ста и фор ма ли ста мо жда је нај ра зви је ни ја де ба та 
у еко ном ској ан тро по ло ги ји до са да. Кул ми ни ра ла је то ком пе де се тих и 

7  sub si stan ce – енг. по сто ја ње, оп ста нак, жи вот; из ве де но из но во ла тин ског 

sub si sten tia – по сто ја ње, тра ја ње, жи вље ње.
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ше зде се тих го ди на 20. сто ле ћа, а де ли мич но се на ста ви ла и у се дам де се-
тим, да би по чет ком осам де се тих утих ну ла (Sa lis bury 1973; Bil lig 2000: 
775). Тек на кра ју де ба те и по том у по след њој че твр ти ни про шлог ве ка 
ја вља се ја сна тен ден ци ја тра же ња уни вер зал не кон цеп ци је ко ја би об у-
хва ти ла све пло до но сне фор му ла ци је из оба су прот ста вље на кон цеп та. 
Де ба та суп стан ти ви зам–фор ма ли зам, иако по не кад ја ло ва, ипак је из-
не дри ла мно га на уч на ре ше ња у еко ном ској ан тро по ло ги ји, по кре ну ла 
но ве те ме и де ба те, да ла од го во ре и по ста ви ла но ва пи та ња.

Фор мал но зна че ње еко но ми је се од но си на ло ги ку ра ци о нал них 
ак тив но сти и про це са од лу чи ва ња као ра ци о нал ног из бо ра ме ђу ал-
тер на тив ним мо гућ но сти ма упо тре бе огра ни че них сред ста ва (ре сур-
са). Еко но ми ја се због то га не рет ко и де фи ни ше као на у ка ко ја се ба ви 
про у ча ва њем људ ског по на ша ња као од но са из ме ђу ци ље ва и оскуд них 
сред ста ва ко ја има ју ал тер на тив не на чи не упо тре бе. Сва ко де фи ни са ње 
еко но ми је ко је у об зир узи ма са мо про из вод њу у су шти ни је ре стрик-
тив но јер се осла ња са мо на је дан аспект еко ном ског по на ша ња. Огра ни-
ча ва ње са мо на ор га ни за ци ју про це са про из вод ње (нај че шће свој стве но 
кла сич ним марк си сти ма) ис кљу чу је ве ли ки број еко ном ских фак то ра и 
фе но ме на ко ји се ти чу, на при мер, тр жи шта и ди стри бу ци је. Тач но је да 
усред сре ђи ва ње на про из вод њу еко но ми ју те сно по ве зу је с те зом о обез-
бе ђи ва њу ег зи стен ци јал них ма те ри јал них сред ста ва, али фор мал на, или 
ин сти ту ци о нал на еко но ми ја, у по гле ду на са му се бе сва ка ко има не што 
дру го на уму од суп стан ти ви ста, а и то би он да зна чи ло да су ис црп ни 
опи си пра вље ња ка нуа или уз га ја ња ја ма, ко је Ма ли нов ски да је о Тро-
бри јан ђа ни ма, јед но кла сич но еко ном ско де ло, а оно то сва ка ко ни је. 
Фор мал ну еко но ми ју је сто га пло до твор ни је по сма тра ти као ве шти ну 
рас по де ле по сто је ћих ре сур са за рад оства ри ва ња од ре ђе них ци ље ва, 
пре све га ми сле ћи на обез бе ђи ва ње ма те ри јал не по др шке (осно ве) људ-
ске ег зи стен ци је. Ова ко ши ро ко од ре ђе ње оста вља ме сто за ве ли ки број 
про це са ко ји се мо гу сма тра ти еко ном ским, и сва ка ко оста вља ме сто за 
раз у ме ва ње упли ва не е ко ном ских фак то ра у еко ном ске про це се.

Јед на од кључ них ка рак те ри сти ка фор мал ног еко ном ског при сту-
па је сте усред сре ђи ва ње на по је дин ца. Мно ги основ ни прин ци пи и фор-
му ла ци је ин сти ту ци о нал не еко но ми је че сто су чи сто ин ди ви ду а ли стич-
ки. Фор мал на еко но ми ја за пра во ин си сти ра на те зи о ин ди ви ду ал ном 
из бо ру (ви де ти, на при мер, у ве зи с те о ри ја ма мак си мал не ко ри сно сти: 
Bur ling 1962). То, до ду ше, мно го го во ри не са мо о њи хо вој на уч ној за-
ле ђи ни већ и о дру штве ном ми љеу по ре кла кла сич не еко но ми је (као 
на у ке). Нео спор но је да су го то во све ге не ра ли за ци је у фор мал ној еко-
но ми ји на ста ле у кла сич ним ка пи та ли стич ким дру штви ма ко ја су ина че 
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че сто у со ци јал ној ан тро по ло ги ји, со ци о ло ги ји и со ци јал ној пси хо ло ги-
ји „оп ту жи ва на“ за ви сок ни во ме ђу људ ске оту ђе но сти, а и ве о ма ду го су 
у се би но си ла ко ло ни јал ни дух. Ово по то ње на ро чи то се ис по ља ва ка да 
се на пра ви пре глед те ма кла сич не еко но ми је и ње но суп тил но од би ја ње 
да се ба ви при ми тив ним, се љач ким и уоп ште свим оста лим не ка пи та ли-
стич ким дру штви ма и њи хо вим еко ном ским си сте ми ма.

По ла зе ћи, да кле, од ин ди ви ду а ли стич ког при сту па еко ном ском 
по на ша њу, фор ма ли стич ки при ступ у еко ном ској ан тро по ло ги ји под-
ра зу ме ва, као што сам ра ни је на вео, да по је дин ци те же мак си мал ном 
уве ћа њу ко ри сти пра ве ћи из бор ме ђу ал тер на тив ним сред стви ма и на-
чи ни ма. По је дин ци увек би ра ју оне ал тер на ти ве ко је уве ћа ва ју ко рист, 
а са ма ко рист не мо ра ну жно да бу де схва ће на у сми слу про фи та. Обр-
ну то по сма тра но, ја вља се те жња да се уна пред од ре ђе на ко рист оства-
ри уз нај ма ње мо гу ће ула га ње ре сур са и на по ра. На да ље, по је дин ци се 
та ко по на ша ју на осно ву ра ци о нал ног ми шље ња, упо тре бља ва ју ћи све 
рас по ло жи ве ин фор ма ци је да би од ре ди ли вред ност и ко рист сва ког од 
сред ста ва (на чи на) и, с об зи ром на мо гућ но сти, укљу че них вред но сти у 
по ре ђе њу с утро ше ним вре ме ном и на по ри ма уло же ним у дру ге те жње 
за мак си мал ном ко ри сти. Сва кој по себ ној еко ном ској ак тив но сти, да-
кле, увек прет хо ди кал ку ла тив на про ми шље ност и сма тра се да по је дин-
ци по се ду ју спо соб ност да спро ве ду од го ва ра ју ћи еко ном ски про ра чун. 
Ро бинс Бур линг (Bur ling 1962: 819), ме ђу тим, сма тра да се еко но ми ја не 
ба ви ти ме да ли су љу ди спо соб ни за ин те ли гент ну кал ку ла ци ју, већ ка ко 
мо гу ин те ли гент ни је да на пра ве еко ном ску ра чу ни цу.

У свим еко ном ским ак тив но сти ма увек је при сут на те жња да се 
на пра ви ра ци о на лан из бор, и по је дин ци се тру де да обез бе де све ре ле-
вант не ин фор ма ци је до тле док це на са ку пља ња ин фор ма ци ја оправ да ва 
до дат ну ко рист ко ја се обез бе ђу је пра вље њем по вољ ни јег из бо ра.

Фор ма ли стич ки кон цепт, ме ђу тим, под ра зу ме ва да сви по је дин ци 
жи ве у усло ви ма оску ди це, док се с дру ге стра не на ла зе њи хо ве нео-
гра ни че не по тре бе и ци ље ви. То под ра зу ме ва да не ма ре сур са ко ји су 
ве чи то сло бод но до ступ ни у нео гра ни че ним ко ли чи на ма. Ис хо ди ште 
ин ди ви ду ал них те жњи за мак си мал ним уве ћа њем ко ри сти на ла зи се у 
прин ци пу ума ње ња мар ги нал не вред но сти. То зна чи да из вла че ње мак-
си му ма из не ког ре сур са, ро бе или услу ге иде са мо до од ре ђе не тач ке 
ко ри сно сти или вред но сти. Ка да се до стиг не та тач ка про сеч на ко рист 
ко ја мо же да се оства ри по чи ње да се сма њу је. Друк чи је ре че но, ре ме-
ти се ба ланс уло же ног и до би је ног и ко ри сност про пор ци о нал но опа да 
у од но су на до дат но уло же не ре сур се или на пор. Мо жда ни је на од мет 
ов де кон ста то ва ти, иако се то рет ко ја вља у ли те ра ту ри, да прет по став ка 
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о ко ри шће њу ре ле вант них ин фор ма ци ја за мак си мал но по сти за ње ци-
ље ва под се ћа на кон цепт еко ном ског чо ве ка (ви де ти на при мер: Sti gler 
1946: 64). По што тај кон цепт од сре ди не 20. сто ле ћа по сте пе но за ми ре 
(Persky 1995), чи ни се да фор ма ли сти ипак раз ми шља ју у не ком дру гом, 
мо дер ном сме ру.

Ба зич ни прин ци пи фор мал не еко но ми је нај че шће се об је ди њу ју 
иде јом о еко но ми са њу, као ком плек сном про це су ко ји са др жи и ми-
са о не про це се и кон крет не ак тив но сти с ци љем да се у де ло спро ве-
де еко ном ска кал ку ла ци ја уло же ног и до би је ног. С дру ге стра не, по јам 
еко но ми са ња ду го је био од ри цан при ми тив ним дру штви ма и њи хо вом 
еко ном ско по на ша њу. Уво ђе њем еко ном ске ор га ни за ци је при ми тив них 
дру шта ва, а по том и дру гих не ка пи та ли стич ких дру шта ва, још кра јем 
19. сто ле ћа у до мен ис тра жи ва ња, по ста вље но је пи та ње мо гу ћег об ја-
шње ња би ло ког дру гог ви да еко ном ске ор га ни за ци је ко ја се раз ли ку је 
од оне ка пи та ли стич ке. Сем то га, ви де ли смо шта се де ша ва од ка да је 
ан тро по ло ги ја уве ла фе но мен при ми тив ног чо ве ка у кон цепт ho mo eco-
no mi cus. Из ве сна слич ност мо же се уви де ти и ов де, код ба зич них прин-
ци па фор мал ног еко ном ског об ја шње ња људ ског по на ша ња (или бар 
јед ног ње го вог де ла).

При ми тив на еко но ми ја је код мно гих ауто ра по сма тра на изо ло ва-
но, без ика кве иде је да мо же има ти до дир них та ча ка с мо дер ном еко но-
ми јом тзв. ци ви ли зо ва них дру шта ва (ви де ти: Dal ton 1961; Dal ton 1969; 
LeC la ir 1962). Ге не рал ни кон цепт за об ја шње ње при ми тив не еко но ми је 
по тра жен је у суп стан ти ви стич ком при сту пу. Суп стан ти ви стич ки кон-
цепт еко ном ског по на ша ња, за раз ли ку од фор ма ли стич ког, има свог 
ро до на чел ни ка. У еко ном ској ан тро по ло ги ји се сма тра да је те ме ље 
суп стан ти ви зма по ста вио Карл По ла њи, нај пре у сво јој књи зи Ве ли ка 
тран сфор ма ци ја (об ја вље на 1944. го ди не), по себ но у че твр том по гла вљу 
Дру штва и еко ном ски си сте ми, а по том их раз ра дио у ка сни јим тек сто-
ви ма.

По ла њи по ла зи од то га да се суп стан ти ви стич ко зна че ње еко но ми-
је од но си на чо ве ко ву за ви сност у из др жа ва њу (оп стан ку, пре жи вља ва-
њу) од про ро де и чла но ва за јед ни це. То се за пра во од но си на чо ве ко ву 
ин тер ак ци ју с при род ним окру же њем уто ли ко што та ин тер ак ци ја за 
по сле ди цу има снаб де ва ње сред стви ма за за до во ља ва ње ма те ри јал них 
по тре ба (Po lanyi 1959: 162). За са мог По ла њи ја два основ на зна че ња 
еко но ми је у суп стан ти ви зму и фор ма ли зму не ма ју ни шта за јед нич ко. 
Фор мал но зна че ње еко но ми је про из и ла зи из ло гич ког ка рак те ра од но-
са сред ства–ци ље ви, што је очи глед но у пој му еко но ми са ња. Фор мал но 
зна че ње се од но си на из ри чи ту си ту а ци ју из бо ра, што под ра зу ме ва и то 



40 Размена добара у сељачком друштву Србије

да се у из бор упо тре бе раз ли чи тих сред ста ва укљу чу је и не до вољ ност 
сред ста ва. У Дал то но вој (Dal ton 1961: 5–6) ин тер пре та ци ји суп стан ти-
ви стич ки сми сао еко но ми је од но си се на обез бе ђи ва ње ма те ри јал них 
до ба ра ко ја су по треб на за за до во ља ва ње би о ло шких и со ци јал них по-
тре ба.

Суп стан ти ви стич ко зна че ње еко но ми је, да кле, за раз ли ку од фор-
мал ног, не под ра зу ме ва ни ра ци о нал но до но ше ње од лу ка ни усло ве 
оску ди це. Суп стан ти ви зам се јед но став но од но си на раз ма тра ње то га 
ка ко се фор ми ра ју кул тур ни мо де ли за обез бе ђи ва ње сред ста ва за жи вот 
у да том при род ном и со ци јал ном окру же њу. Стра те ги ја пре жи вља ва ња, 
ко ја се сре ће у не ком дру штву, са гле да ва се као адап та ци ја на окру же ње 
и ма те ри јал не усло ве. Про цес адап та ци је не мо ра ну жно да укљу чу је и 
мак си мал но уве ћа ње ко ри сно сти. Суп стан ти ви стич ко схва та ње еко но-
ми ју са гле да ва у ши рем сми слу еко но ми са ња или снаб де ва ња хра ном. 
Еко но ми ја је на чин на ко ји дру штво (не по је ди нац) ре ша ва сво је ма те-
ри јал не по тре бе.

Док фор мал на еко но ми ја по ла зи од ин ди ви ду ал ног до но ше ња еко-
ном ских од лу ка, од ин ди ви ду ал ног еко но ми са ња, суп стан ти ви зам прет-
по ста вља да је чо ве ко ва еко но ми ја под ре ђе на со ци јал ним од но си ма. Бе-
ри Исак (Isacc 2005) сма тра да се фор ма ли сти усред сре ђу ју на про блем 
из бо ра, ко ји је увек ин ди ви ду а лан, и да сто га њи хов при ступ увек укљу-
чу је ме то до ло шки ин ди ви ду а ли зам, а суп стан ти ви сти се усред сре ђу ју на 
кул тур ну ма три цу у ко јој се пра ве еко ном ски из бо ри. По ла њи (Po lanyi 
1944: 46–47) сма тра да чо век не те жи то ме да са чу ва соп стве не ин те ре се 
у по се до ва њу ма те ри јал них до ба ра, већ те жи да са чу ва свој со ци јал ни 
по ло жај, со ци јал не зах те ве и со ци јал но пре и мућ ство у од но су на дру-
ге чла но ве за јед ни це. Друк чи је ре че но, чо век сво ја ма те ри јал на до бра 
це ни са мо уто ли ко уко ли ко слу же со ци јал ним ци ље ви ма. Еко ном ским 
си сте мом, за пра во, упра вља ју не е ко ном ски ци ље ви и мо ти ви. Ин ди ви-
ду ал но еко но ми са ње ни је то ли ко за сно ва но на мак си мал ном уве ћа њу 
еко ном ског про фи та ко ли ко на со ци јал ним од но си ма, кул тур ним вред-
но сти ма, мо рал ним ин те ре си ма, или на по ли ти ци и ре ли ги ји.

Ов де је ја сно уоч љи ва јед на бит на раз ли ка из ме ђу фор ма ли зма и 
суп стан ти ви зма. Док овај пр ви по ста вља по је дин ца у сре ди ште па жње, 
онај дру ги на пр во ме сто по ста вља дру штво и ње го ве про це се. Ту је за-
пра во из ве де на ана ло ги ја с при ми тив ним дру штви ма, бу ду ћи да се у 
кла сич ној ан тро по ло ги ји њи ма че сто од ри чу ин ди ви ду а ли стич ке те жње. 
На то се не ка ко ло гич но на до ве зу је По ла њи јев (Po lanyi 1944) кон цепт 
„укло пље но сти“ (или „угра ђе но сти“). Су шти на тог кон цеп та је да еко-
но ми ја не пред ста вља из дво је ну сфе ру, већ је укло пље на у еко ном ске и 
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не е ко ном ске ин сти ту ци је дру штва. То, на при мер, зна чи да су по је ди ни 
об ли ци про из вод ње са став ни део или ди рект но у функ ци ји ре ли гиј ских 
ри ту а ла, или су тран сак ци је ро бе са став ни део по ли тич ких од но са. Со-
ци јал не и кул тур не обли га ци је, нор ме и вред но сти игра ју ва жну уло гу 
у стра те ги ја ма пре жи вља ва ња љу ди. Са мим тим би ло ко ја ана ли за ко ја 
за не ма ру је со ци јал не и кул тур не фак то ре не мо же да дâ пот пу ну сли ку 
еко ном ске ор га ни за ци је не ког дру штва. 

Дал тон (Dal ton 1969: 72–73) је ка сни је раз ра дио овај кон цепт. Он 
по ла зи од то га да та ко зва не „ма ле еко но ми је“, ко је про у ча ва ју ан тро-
по ло зи, ка рак те ри шу јед но став на тех но ло ги ја и ге о граф ска или кул-
тур на изо ло ва ност. Од су ство пре фи ње не тех но ло ги је и при ме ње не 
на у ке, као и од су ство рад не спе ци ја ли за ци је, узро ку ју ве о ма ни ску 
про дук тив ност. Ди рект не по сле ди це то га у при ми тив ној еко но ми ји су 
стро го огра ни ча ва ње про из вод них ак тив но сти при род ним ре сур си ма, 
ве ли ка за ви сност љу ди од ко о пе ра ци ја, чак и за основ ну про из вод њу, 
као и по ја ва гла ди и лич не бе де. Не раз ви је на тех но ло ги ја ком би но ва на 
с ма лом ве ли чи ном и ре ла тив ном изо ло ва но шћу за јед ни це за по сле-
ди цу има уко ре ње ну уза јам ну за ви сност ме ђу чла но ви ма ко ји за пра во 
ме ђу со бом сто је у мно гим од но си ма. Они с ко ји ма је не ко по ве зан 
еко ном ски је су исти они с ко ји ма је по ве зан срод ством, су сед ством, 
ре ли ги јом, па и по ли тич ки. У том сми слу је при ми тив на еко но ми ја 
„укло пље на“ у дру ге од но се уну тар за јед ни це, то јест ни је из дво је на из 
та квих од но са. При ми тив на еко но ми ја је, да кле, ду бо ко про же та со-
ци јал ном кон тро лом про из вод ње и ди стри бу ци је до ба ра. Ор га ни за ци ја 
при ми тив не еко но ми је је та ква да су рас по де ла ра да и зе мље (ре сур са 
уоп ште), ор га ни за ци ја ра да уну тар про из вод ног про це са и рас по ла га-
ње про из ве де ном ро бом и услу га ма из раз фун да мен тал них срод нич ких 
од но са, пле мен ске афи ли ја ци је и ре ли гиј ских или мо рал них ду жно сти. 
На спрам та квог ви ђе ња „еко ном ске укло пље но сти“ уне ко ли ко сто-
ји иде ја о со ци јал ном еко но ми са њу (LeC la ir 1962: 1190) у фор мал ној 
еко но ми ји. О со ци јал ном еко но ми са њу се мо же го во ри ти он да ка да се 
еко но ми са ње од но си на гру пе љу ди. Еко но ми са ње је со ци јал ни про цес 
он да ка да укљу чу је раз не вр сте ме ђу људ ских од но са. Та кве си ту а ци је 
укљу чи ва ња ме ђу људ ских од но са у еко но ми ји су че сте – ре ци мо код 
ди стри бу ци је до ба ра ме ђу чла но ви ма дру штва, код про из вод ње ка да се 
по ста вља пи та ње шта и ко ли ко про из ве сти, ка ко се ко ри сти чо ве ков рад 
итд. При том се под ра зу ме ва да ме ђу људ ски од но си мо гу да бу ду за и ста 
ра зно вр сни и да на раз не на чи ни ути чу на еко но ми ју пу тем на ве де них 
про це са. Фор мал на еко но ми ја, ипак, та да не го во ри о укло пље но сти 
еко но ми је у оста ле ин сти ту ци је дру штва.
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Фор ма ли зам и суп стан ти ви зам по ла зе у сво јим фор му ла ци ја ма од 
два раз ли чи та ти па дру штва – мо дер ног ци ви ли зо ва ног дру штва За пад-
не Евро пе и Се вер не Аме ри ке с јед не стра не и при ми тив них дру шта ва 
с дру ге стра не. Из та два иде ал тип ска екс тре ма по том се из вла чи низ 
опо зи ци ја, од ко јих су не ке већ на ве де не. На вео сам већ да фор ма ли-
зам по ла зи од ин ди ви ду ал них те жњи и ин ди ви ду ал ног еко но ми са ња, 
док суп стан ти ви зам по ла зи од са мог дру штва као це ли не. На да ље, јед-
на на спрам дру гих ова дру штва се по ста вља ју као она с тех но ло ги јом и 
она без тех но ло ги је, она с нов цем и тр жи штем на спрам оних без нов ца 
и тр жи шта (ви де ти нпр: Dal ton 1969), и та ко ре дом. Не ми нов но се он-
да на ме ће пи та ње ка ко фор ма ли сти сма тра ју да се кон цепт об ја шње-
ња мо дер не ка пи та ли стич ке еко но ми је мо же при ме ни ти на об ја шње ње 
при ми тив не еко но ми је. Де ба та по во дом овог пи та ња у ли те ра ту ри се 
нај че шће по ја вљу је као де ба та из ме ђу фор ма ли ста и суп стан ти ви ста, 
али нам тек сто ви об ја вље ни у Фир то вом збор ни ку Те ме из еко ном ске ан-
тро по ло ги је суп тил но су ге ри шу не што дру го – де ба ту из ме ђу еко но ми је 
и ан тро по ло ги је. Та кво по сма тра ње ства ри је уне ко ли ко оправ да но с об-
зи ром на то да се еко но ми ја ба ви ка пи та ли стич ком (и со ци ја ли стич ком) 
еко но ми јом раз ви је них дру шта ва, док се ан тро по ло ги ја ба ви при ми тив-
ним дру штви ма уоп ште, па са мим тим и еко ном ским про це си ма у тим 
дру штви ма. Склон сам то ме да раз вр ста ва ње на еко но ми сте и ан тро по-
ло ге сма трам уне ко ли ко по гре шним по ста вља њем ства ри с об зи ром на 
то што и ме ђу фор ма ли сти ма има ан тро по ло га, по пут са мог Фир та или 
Ле кле ра, Бур лин га, Фран кен бер га, Хер ско ви ца, Сал сбри ја и дру гих (Co-
ok 1966: 338), али и да ме ђу суп стан ти ви сти ма има еко но ми ста ко ју су 
се упу сти ли у во де исто ри је еко но ми је или по ли тич ке еко но ми је. На ро-
чи то ка сни је, у дру гој по ло ви ни 20. сто ле ћа, на кон кул ми на ци је де ба те 
ме ђу фор ма ли сти ма и суп стан ти ви сти ма, по ста је ја сно да је твр да по-
де ла нео др жи ва. Ипак, ова де ба та је пло до но сна уто ли ко што је у жи жу 
ин те ре со ва ња и јед не и дру ге на у ке уве ла мно ге ра ни је шка кљи ве или 
пот пу но за не ма ри ва не те ме.

У свом нај ра ни јем ста ди ју му де ба та се ви ше ти ца ла ме то да и при-
сту па не го са мих те ма. Та да се и сам тер мин еко ном ска ан тро по ло ги ја 
још ни је био ис кри ста ли сао, већ је ра ди је ко ри шћен тер мин „при ми-
тив на еко но ми ја“ да озна чи та ква про у ча ва ња (Firth 1967; 2). Углав ном 
се, нај пре, про блем сво дио на то да се еко но ми ја у су шти ни за сни ва на 
ло ги ци, а ан тро по ло ги ја на чи ње ни ца ма. Ар тур Лу ис екс пли цит но из но-
си став да се еко но ми ја ба ви про це си ма и по на ша њем љу ди уоп ште и да 
она из во ди ге не ра ли за ци је, док се ан тро по ло ги ја ба ви кон крет ним слу-
ча је ви ма, то јест кон крет ним при ми тив ним дру штви ма, те да она ба ра та 
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чи ње ни ца ма (на ве де но пре ма: Fran ken berg 1967: 47). Та квом гле да њу 
на ства ри, без пре тен зи је да зву чи као оп ту жба, мо жда је нај ви ше до при-
нео при ступ Ма ли нов ског у раз ма тра њу еко ном ског по на ша ња Тро бри-
јан ђа на. Ње гов при ступ је углав ном по сма тран као чи сто де скрип тван, а 
за кључ ци као на ив ни и не у те ме ље ни (Pa nof 1979), ма да ин спи ра тив ни. 
Друк чи је ре че но, ан тро по ло ги ји је од ри ца на оп штост и ло гич ност. Ле о-
нард Џој (Joy 1967), еко но ми ста, отво ре но сма тра да ан тро по ло ги ја мо-
ра у мно го ве ћој ме ри да узме у об зир еко ном ска про у ча ва ња дру шта ва, 
и он из два ја еко ном ске и со ци јал не де тер ми нан те људ ског по на ша ња. 
На су прот Џо ју, Ро налд Фран кен берг (Fran ken berg 1967), ан тро по лог, тај 
про блем по ста вља у ви ду не ко ли ко „на па да“ и „кон тра на па да“ из ме ђу 
еко но ми ста и ан тро по ло га ка ко би по ка зао не са мо при мен љи вост еко-
ном ских те о ри ја у ан тро по ло ги ји већ и то да еко но ми сти за пра во ни су 
схва ти ли шта је то ан тро по ло ги ја.

Ни су рет ке би ле ни оп ту жбе да ан тро по ло зи не по зна ју еко ном ске 
про це се, али ни еко ном ску ли те ра ту ру, док еко но ми сти ни су у ста њу 
да схва те по јам дру штва и по јам кул ту ре, то јест кул тур не и дру штве не 
про це се. Кад је реч о не по зна ва њу ли те ра ту ре, мо жда је нај о тво ре ни ји 
био Скот Кук (Co ok 1966: 325–326) ко ји, на при мер, у свом кри тич ком 
освр ту на суп стан ти ви зам на во ди ка ко је Хер ско виц, ан тро по лог, про-
ме нио сво је ста во ве у вре ме ну из ме ђу 1941. и 1952. го ди не јер се у том 
пе ри о ду упо знао с еко ном ском ли те ра ту ром. По Ку ко ко вом ми шље њу, 
Хер ско виц се од бо а сов ског ин дук ти ви зма окре нуо ка Нај то вом (Knight, 
еко но ми ста) де дук ти ви зму, те да је у свом чу ве ном де лу Еко ном ска ан-
тро по ло ги ја из 1952. го ди не (по гле да ти: Her sko vits 1952: vi–vii) ис по љио 
да уви ђа уни вер зал ност еко ном ских те о ри ја, у ства ри њи хо ву при ме њи-
вост на еко но ми ју при ми тив них дру шта ва.

На кон по ма ло жу стрих то но ва у де ба ти ме ђу еко но ми сти ма и ан-
тро по ло зи ма вр ло бр зо је на по вр ши ну из био кључ ни те о риј ско-ме то-
до ло шки про блем, ма да још увек у ми љеу твр дих ста во ва и до не кле по-
јед но ста вље них или јед но стра них схва та ња еко ном ског по на ша ња у обе 
на у ке. Не ка ко, као да се и јед ни и дру ги и да ље чвр сто др же свог те ре на, 
а им пе ра тив по ста вља ња уни вер зал не те о ри је још увек ни је био на ви-
ди ку. Кључ ни про блем је, да кле, мо гу ли се кон цеп ци је и фор му ла ци је 
јед не на у ке ко ри сти ти у дру гој, и обр ну то. Про блем је по ста вљен ини-
ци јал ним од ри ца њем мо гућ но сти да се те о риј ске фор му ла ци је и кон-
цеп ци је по ста вље не у кла сич ној еко но ми ји мо гу при ме њи ва ти у ан тро-
по ло ги ји, то јест у про у ча ва њу еко ном ске ор га ни за ци је при ми тив них 
си сте ма (ви де ти нпр. LeC la ir 1962; Dal ton 1961; Dal ton 1969; Joy 1967; 
Firth 1967; Fran ken berg 1967; Co hen 1967; Bur ling 1962). Уоста лом, већ 
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сам на зна чио да је та кво схва та ње, пре вас ход но по те кло од еко но ми-
ста, из не дри ло, или у ве ли кој ме ри ути ца ло на фор ми ра ње суп стан ти-
ви стич ког при сту па. На рав но, не тре ба сма тра ти да је ов де реч о ди рект-
ним и не по мир љи вим су ко би ма, шта ви ше, мно ги ауто ри, по пут Џо ја, 
Фран кен бер га или са мог Фир та по ку ша ва ју да пред ста ве про блем крај-
ње по мир љи вим то ном и на гла ша ва њем на до дир ним тач ка ма из ме ђу 
ан тро по ло ги је и еко но ми је.

Те за је, да кле, сле де ћа: Раз ли ке из ме ђу дру шта ва с ка пи та ли стич-
ком еко ном ском ор га ни за ци јом и оних ко ја не ма ју та кву еко ном ску ор-
га ни за ци ју су ра ди кал не, струк тур не, и због то га је при ме на еко ном ских 
те о ри ја на та кву еко но ми ју не мо гу ћа, од но сно хе у ри стич ки не плод на. 
Та кав став за сту па ју мно ги еко но ми сти и ан тро по ло зи суп стан ти ви-
сти. Фор ма ли сти има ју, ге не рал но, су про тан при ступ и сма тра ју да нео-
кла си чан мо дел еко но ми је мо же, уз при ме ре не мо ди фи ка ци је, да бу-
де при ме њен на би ло ко је дру штво, то јест на би ло ко ји вид еко ном ске 
ор га ни за ци је, по што се сма тра да су на ве де ни прин ци пи уни вер зал ни. 
Ро бинс Бур линг (Bur ling 1962) сме ло твр ди да се све кул ту ре са сто је од 
по је ди на ца ко ји пра ве из бо ре и чи ја сва ка ак тив ност укљу чу је све сну 
или не све сну се лек ци ју ме ђу ал тер на тив ним сред стви ма у од но су на ал-
тер на тив не ци ље ве. Мо де ли раз ви је ни у ми кро е ко но ми ји су сма тра ни 
су пер и ор ним у од но су на суп стан ти ви стич ки кон цепт и за еко ном ску 
ан тро по ло ги ју и за ком па ра тив ну еко но ми ју (Isacc 2005). Суп стан ти ви-
сти, пак, уте ме ље ње сво јих ста во ва и фор му ла ци ја углав ном из вла че из 
ге не рал ног ар гу мен та да сва ко дру штво, без об зи ра на свој ни во раз-
ви је но сти, мо ра да про из во ди ма те ри јал на до бра нео п ход на да по др же 
ње гов оп ста нак. У том сми слу је суп стан ти ви стич ки кон цепт еко но ми је 
ве о ма при мен љив јер су за и ста све за јед ни це – без об зи ра на при род но 
и дру штве но окру же ње, тех но ло ги ју про из вод ње или кул тур не осо би не 
– са чи ње не од људ ских би ћа чи ја био-со ци јал на ег зи стен ци ја за ви си од 
стал ног обез бе ђи ва ња ма те ри јал них до ба ра (Dal ton 1961: 6).

Бур линг (Bur ling 1962: 802–803), ме ђу тим, у суп стан ти ви стич ком 
на гла ша ва њу ма те ри јал них до ба ра ви ди мо гућ ност да се еко но ми ја ола-
ко по и сто ве ти с тех но ло ги јом. Кон цепт по ко ме је про у ча ва ње еко но-
ми је про у ча ва ње ме то да за одр жа ва ње ег зи стен ци је им пли ци ра про у-
ча ва ње тех но ло ги је оства ри ва ња ма те ри јал них до ба ра. Та кво схва та ње 
је, пре ма Бур лин го вом ми шље њу, је дан од глав них узро ка не сла га ња и 
не ра зу ме ва ња ме ђу ан тро по ло зи ма и еко но ми сти ма. Кла сич на еко но-
ми ја у об зир узи ма и услу ге, од но сно ши рок сет не ма те ри јал них до ба ра. 
Еко но ми ја, на ро чи то мо дер на еко но ми ја, по јам до бра, или ро бе, за пра-
во уоп ште не ве зу је за ње ну ма те ри јал ност. Бур линг сма тра да је чак 
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мо гу ће ре ћи да ни је дан од чо ве ко вих еко ном ских ци ље ва ни је ул ти ма-
тив но ма те ри ја лан. При ход, чак и од чи сто ма те ри јал них обје ка та, мо ра 
се у крај њој ли ни ју раз у ме ти као не ма те ри јал на ко рист.

Обим на рас пра ва из ме ђу суп стан ти ви ста и фор ма ли ста у еко ном-
ској ан тро по ло ги ји мо же се чи та ти у ни зу опо зи ци о них па ро ва, као што 
су при ми тив на : мо дер на (ка пи та ли стич ка) дру штва, за јед ни ца : по је-
ди нац, раз ме на : тр жи ште, укло пље ност у со ци јал ну ор га ни за ци ју : не-
за ви сност од со ци јал не ор га ни за ци је, без нов ца : упо тре ба нов ца итд. Та-
кав низ опо зи ци о них па ро ва мо гао би и да ље да се на ста ви, и чи ни се 
да би ба зич ни опо зи ци о ни пар тре ба ло да бу де со ци јал на кал ку ла ци ја : 
ра ци о нал на еко ном ска кал ку ла ци ја, али оби ман ем пи риј ски ма те ри јал 
ука зу је на то да се у свим ти по ви ма дру шта ва ра ци о нал на кал ку ла ци ја 
уло же но–до би је но увек ја вља као про цес еко ном ског ми шље ња, те да се 
раз ли ка на ла зи у фак то ри ма ко ји се у та кву кал ку ла ци ју уно се, а не у 
ње ном при су ству или од су ству. Не пре гле дан број ауто ра, сва ко пра те ћи 
је дан од при сту па, на та ко ђе не пре глед ном бро ју те ма и ана ли зи ра них 
кон крет них слу ча је ва, тру дио се да оправ да сво је схва та ње. По мом ми-
шље њу, чи ни се да се про блем при ме њи во сти еко ном ских те о ри ја на не-
ка пи та ли стич ке еко ном ске си сте ме не на ла зи у са мим фор му ла ци ја ма 
тих те о ри ја, већ у ди ле ми да ли у ана ли зи про бле ма тре ба или не тре ба 
узи ма ти со ци јал не и кул тур не фак то ре и про це се. То за со бом по вла чи и 
обр ну то гле да ње на при ме њи вост те о ри ја – да ли и у еко но ми ји по сто ји 
мо гућ ност при ме не ан тро по ло шких те о ри ја дру штва и по на ша ња чо ве-
ка? Уоч љи во је да еко ном ски фор ма ли сти сво је по ље раз ми шља ња већ 
ду же вре ме не огра ни ча ва ју са мо на мак си мал но уве ћа ње ко ри сти ма-
те ри јал них ре сур са и до ба ра већ га ши ре на из бор ме ђу свим ства ри ма 
ко је се ти чу упра вља ња еко ном ским аспек том жи во та (Ono ra ti 2007: 2). 
Ле клер (LeC la ir 1962: 1181) је још ра ни је сма трао да еко но ми сти ви ше 
не ве ру ју, ако су ика да и ве ро ва ли, да су људ ске по тре бе у тр жи шним 
дру штви ма огра ни че не ма те ри јал ним по тре ба ма, ни ти прет по ста вља ју 
да је то та ко у сва ком дру штву. Та кво схва та ње за пра во уво ди те зу да и 
са ма еко но ми ја ипак у об зир узи ма раз не со ци јал не и кул тур не фак то-
ре, не по ку ша ва ју ћи да чо ве ко во по на ша ње све де са мо на пу ко из ра чу-
на ва ње ста ња ре сур са и оства ре не до би ти. Уоста лом, нео кла сич на еко-
но ми ја се у дру гој по ло ви ни 20. сто ле ћа до бра но уда љи ла од кон цеп та 
еко ном ског чо ве ка из 19. сто ле ћа.

Де ба та из ме ђу суп стан ти ви ста и фор ма ли ста у еко ном ској ан тро-
по ло ги ји ви ше стра но је кон тро верз на и ин спи ра тив на, и за њу се мо-
же ре ћи да пред ста вља ја сан од раз на чи на на уч ног ми шље ња с по чет ка 
дру ге по ло ви не 20. сто ле ћа. Не знам у ко јој ћу ме ри би ти у пра ву, али 
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чи ни ми се да ова де ба та, крат ка и жу стра, с тен ден ци јом ис кљу чи ва ња 
су прот ног та бо ра, ја сно ис ка зу је у ко ли ко је ду бо ком зе ни ту би ла иде ја 
о на уч ном да ва њу уни вер зал них, све о бу хват них об ја шње ња чо ве ко вог 
ми шље ња и по на ша ња. Ка да ре зи ми ра мо фор ма ли стич ка и суп стан ти-
ви стич ка схва та ња уви ђа мо да ни јед ни ни дру ги ни су би ли пот пу но у 
пра ву, ма да ана ли за по то њих де ша ва ња ука зу је на из ве сну пре ва гу фор-
мал но е ко ном ског при сту па у еко ном ској ан тро по ло ги ји. На жа лост, рас-
пра ва ме ђу суп стан ти ви сти ма и фор ма ли сти ма као не га тив ну по сле ди цу 
има ла је из ве сно за ми ра ње еко ном ске ан тро по ло ги је ко ја се по сте пе но 
опо ра вља од осам де се тих го ди на 20. сто ле ћа по у че на не га тив ним ис ку-
стви ма во ђе не де ба те. Еко ном ска ан тро по ло ги ја ви ше се ни је пре вас-
ход но ба ви ла оним вр ста ма еко ном ских ор га ни за ци ја за ко ја су раз ви је-
не суп стан ти ви стич ке кон цеп ци је об ја шње ња. По ста вље но је су штин ско 
ме то до ло шко пи та ње шта је при клад на је ди ни ца ана ли зе (Isacc 2005). 
Тек ка да од осам де се тих го ди на 20. сто ле ћа у ис тра жи ва њи ма еко ном-
ских про бле ма от по чи ње ве ћи уплив раз ма тра ња со ци јал них фак то ра 
и про це са, по чи ње и да се на зи ре су штин ско раз ре ша ва ње де ба те, а на 
сце ну еко ном ске ан тро по ло ги је по сте пе но по чи ње да сту па схва та ње ко-
је об у хва та уку пан кул тур ни кон текст (по гле да ти: Or lo ve 1986; Sa lis bury 
1973; Sa hlins 1972; Gu de man 1978) и еко ном ско по на ша ње чо ве ка об ја-
шња ва као ком плек сан кул тур ни кон структ.

4. Тр жи ште

Ако за и ста узме мо да је еко но ми ја ве шти на ра ци о нал не рас по де-
ле ре сур са, и све оно што с тим иде – ин ди ви ду ал но до но ше ње од лу ка 
о ис ко ри сти во сти ре сур са и еко ном ска кал ку ла ци ја уло же но–до би је но 
на осно ву ре ле вант них ин фор ма ци ја, с под ра зу ме ва ном мак си ми за ци-
јом ис ко ри сти во сти – он да се по јам тр жи шта у са вре ме ним дру штви ма, 
са свим сво јим прин ци пи ма и за ко ни то сти ма, по ста вља као уста но вље-
но ефи ка сно ре ше ње ди стри бу ци је ре сур са, али и оно га што из ре сур-
са про из ла зи, а то су ро бе и услу ге, за др жа ва ју ћи, или би ба рем та ко 
тре ба ло да бу де, ра ци о нал ност та кве ди стри бу ци је. Тр жи ште – са мо кон-
тро ли шу ћи си стем ди стри бу ци је ре сур са и до ба ра, јед на је од кључ них 
ка рак те ри сти ка са вре ме не еко но ми је, а у де ба ти из ме ђу суп стан ти ви ста 
и фор ма ли ста оно је јед на од кру ци јал них та ча ка ди хо то ми је ми шље ња, 
то јест кон стру и са ња те о риј ских кон це па та и јед ног и дру гог про блем-
ског опре де ље ња. Украт ко, дру штва се ме ђу соб но ра ди кал но раз ли ку ју 
по то ме да ли има ју или не ма ју раз ви је но тр жи ште. Раз ви је но не са мо у 
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сми слу сте пе на, већ и у сми слу по сто ја ња. Суп стан ти ви сти, да кле, сма-
тра ју да кон цеп ти са вре ме не еко но ми је, кре и ра ни у тр жи шној си ту а ци-
ји, не ма ју хе у ри стич ки ефе кат ка да се при ме не на дру штва ко ја не ма ју 
тр жи ште.

У кла сич ној еко но ми ји по сто ји мно го де фи ни ци ја тр жи шта, то јест 
схва та ња тог пој ма, али се сви ма хом мо гу све сти на од нос по ну де и по-
тра жње ро ба и услу га где се као сред ство за до би ја ње тра же ног ко ри сти 
но вац. За Пир са (Pe ar ce 1986: 263) тр жи ште је сва ки кон текст у ко јем 
се ја вља ју про да ја и ку по ви на ро бе и услу га, али по сто ја ње фи зич ког 
ен ти те та ко ји би се од но сио на тр жи ште ни је ну жно. Џон Лај (Lie 1997: 
342) при том сма тра да су из схва та ња нео кла сич ног тр жи шта од стра ње-
ни со ци јал ни од но си, ин сти ту ци је и тех но ло ги ја и да је оно осло бо ђе но 
од еле мен тар не со ци о ло шке бри ге за дру штве ном мо ћи, нор ма ма и по-
слов ним од но си ма.

Фор мал не раз ли ке у про ме ту до ба ра у ка пи та ли стич ким и не ка пи-
та ли стич ким дру штви ма сва ка ко по сто је. Суп стан ти ви стич ки при ступ, 
на рав но, су ге ри ше по сто ја ње кон цеп ту ал них раз ли ка ме ђу тр жи шти ма. 
Мар сел Мос, прем да га не мо же мо увр сти ти ме ђу суп стан ти ви сте, екс-
пли цит но на во ди (Mos 1982: 11) да тр жи ште по сто ји сву да и увек, то јест 
то је уни вер зал ни људ ски фе но мен ко ји по сто ји у свим по зна тим дру-
штви ма, али се си сте ми (тр жи шне) раз ме не мо гу ме ђу соб но раз ли ко ва-
ти. Осим то га Мос је (142–187) на осно ву ет но граф ских по да та ка из ан-
тич ких, гер ман ских и ин до е вроп ских дру шта ва по ка зао ка ко су основ ни 
прин ци пи пре те че оно га што да нас по зна је мо као мо дер но тр жи ште, а у 
ко јем и да ље на ла зи мо те прин ци пе, про ис те кли из прет ход них си сте ма 
раз ме не до ба ра, што зна чи да се у крај њој ли ни ји мо дер но тр жи ште раз-
ви ло из оби чај но-прав них нор ми раз ме не до ба ра.

По ла зе ћи од фор мал них раз ли ка из ме ђу ка пи та ли стич ких и не ка-
пи та ли стич ких дру шта ва, Дал тон (Dal ton 1961) фор ми ра ми шље ње да у 
еко ном ској ан тро по ло ги ји тре ба ја сно раз ли ко ва ти два схва та ња тер ми-
на тр жи ште. У еко ном ској ан тро по ло ги ји се тер мин тр жи ште ко ри сти за 
озна ча ва ње ре ал ног ме ста, у про стор ном сми слу, на ко јем се ро ба про-
да је и ку пу је. У еко ном ској ан тро по ло ги ји тр жи ште је у ства ри тр жни-
ца. Ово Дал то но во схва та ње је, до ду ше, уне ко ли ко по јед но ста вље но јер 
тр жни ца ни је са мо ме сто тран сак ци је ро ба и услу га већ је и ме сто кон-
цен тро ва не ди стри бу ци је ин фор ма ци ја. Те ин фор ма ци је мо гу да бу ду 
ре ле вант не за до но ше ње еко ном ских од лу ка, али мо гу да бу ду и из ван 
стро гих еко ном ских то ко ва и да се од но се на би ло ко ју дру гу сфе ру жи-
во та (Ge ertz 1978). У крај њој ли ни ји ни је по гре шно тр жни це у не ка пи та-
ли стич ким еко ном ским си сте ми ма по сма тра ти као па ра диг му ка пи та-
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ли стич ке ин сти ту ци је бер зе. У том сми слу што тр жни ца мо же да бу де, а 
нај че шће и је сте, ме сто до би ја ња ра зно вр сних еко ном ских ин фор ма ци-
ја и зна ња ко ја се по том ко ри сте у еко ном ским по ду хва ти ма из ван са ме 
тр жни це и тр го ви не. На тр жни ци, на при мер, мо гу да се до би ју ин фор-
ма ци је о про из вод њи, о по тен ци јал ним са рад ни ци ма у не ком еко ном-
ском по ду хва ту, о ста њу ро бе, о про звод ној кон ку рен ци ји итд.

Ме ђу при ми тив ним дру штви ма мо гу се раз ли ко ва ти она ко ја су 
без тр жи шта и она с пе ри фер ним тр жи штем (Dal ton 1965: 51–52). Дру-
штва без тр жи шта не ма ју фор мал на ме ста тр го ви не (тј. тр жни це, тр-
жи ште у про стор ном сми слу) где се ра зни про из во ди про да ју и ку пу ју. 
У тим, суп стан ти ви стич ким дру штви ма, сред ства нео п ход на за жи вот 
не за ви се од про из вод ње за тр жи ште. У дру штви ма без тр жи шта тран-
сак ци је ре сур са, ро бе, ра да и услу га су не ко мер ци јал не. То су оба ве зна 
да ри ва ња ро ђа ка и при ја те ља, оба ве зна пла ћа ња по гла ви ца ма и све ште-
ни ци ма, от куп не ве сте и от куп кр ви, чла на ри не за ула зак у тај на дру-
штва, при сил ни рад итд. Ра зни објек ти, као што су сто ка, ко зе, ко пља, 
мо ти ке, пло до ви, кљо ве и слич но, има ју уло гу сред ста ва пла ћа ња у не-
ко мер ци јал ним тран сак ци ја ма. Они су сред ство ре ци про ци јал них или 
ре ди стри бу тив них пла ћа ња или су ме ди јум ре ци про ци јал не раз ме не. 
Све ово на ла зи мо и у дру штви ма с пе ри фер ним тр жи штем, али код њих 
ипак сре ће мо ин сти ту ци ју тр жни це, то јест ме ста на ко јем се оба вља ју 
тран сак ци је ма лог оби ма и уског асор ти ма на ро бе. На тим тр жни ца ма 
се ко ри сти или не ки на мен ски но вац или се тран сак ци је оба вља ју пу тем 
ди рект не трам пе, што је за пра во не мо не тар на тр го ви на. Та тр жи шта су 
пе ри фер на упра во због то га што се на њи ма ја вља ју са мо огра ни че не 
кла се ства ри, док ве ћи на дру штве ног про из во да оста је из ван њих; та тр-
жи шта ни су сред ство оства ри ва ња при хо да, већ сред ство пре ра спо де ле 
до ба ра. На тим тр жи шти ма не функ ци о ни шу ка пи та ли стич ки прин ци пи 
це на. Це не ро бе ма хом за ви се од по тре ба оних ко ји не што про да ју да би 
до би је ни но вац уло жи ли од мах у оно што им је по треб но, или да би то 
до би ли у ди рект ној трам пи. Због то га се не мо же го во ри ти о па ри те ту 
це на на та квим тр жи шти ма.

У еко но ми ји За па да тр жи штем се озна ча ва ју, осим кон крет них 
ме ста про ме та до ба ра, и „...ди фу зне еко ном ске си ле тр жи шне раз ме-
не: про жи ма ју ћи ме ха ни зам по ну да–по тра жња–це на ко ји си сте ма тич но 
оба вља пре нос ре сур са, ра да и про из во да без об зи ра на то ... на ко јој се 
ло ка ци ји оба вља ју тран сак ци је“ (Dal ton 1961: 14). У еко но ми ји За па да 
је по себ но очи глед но да је тр жи ште ап страк тан по јам не за ви сан од кон-
крет не ло ка ци је. Тр жи ште не ке ро бе или услу ге зна чи да по сто ји ма са 
оних ко ји по тен ци јал но про да ју или ку пу ју, без об зи ра на то где се на ла-
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зе. Шта ви ше, у еко но ми ји За па да се ве ли ки број тр жи шних тран сак ци ја 
и од ви ја из ван кон крет них ме ста тр го ви не. Мно ге ро бе или услу ге јед но-
став но се не мо гу на ћи на тр жни ци, као што је на при мер зе мља или не-
крет ни не уоп ште. Фи зич ку ап стракт ност тр жи шта да нас на гло по ве ћа ва 
и по јам елек трон ске тр го ви не.

Раз ме на на тр жи шту, да кле, под ра зу ме ва ор га ни за ци о ни про цес 
ку по ви не и про да је по од ре ђе ној це ни, што је ме ха ни зам тран сак ци је 
до ба ра. Је дан од до ми нант них ме ха ни за ма ка пи та ли стич ких тр жи шта 
је од нос це не и по тра жње не ке ро бе. Али тре ба има ти на уму да су по-
је ди не це не у ме ђу за ви сном од но су. Тр жи шни про це си ни су та ко јед-
но став ни као што се чи ни. На при мер, це на не ког про из во да за ви си од 
по тра жње за тим про из во дом, али она за ви си и од це не ре сур са ко ји се 
ула жу у про из вод њу, као и од це не уло же ног ра да. У са вре ме ној, гло ба-
ли зо ва ној еко но ми ји, нај о чи глед ни ји при мер је сте тран сфер про из вод-
ње у обла сти с јеф ти ном рад ном сна гом (на при мер у Ки ну или Тур ску), 
где се због ни ске це не ра да ујед но спу шта це на про из во да и на свет ском 
тр жи шту. С дру ге стра не, це ну исте, јеф ти но про из ве де не ро бе, по ди-
же оп шти тр жи шни кон текст не ког на ци о нал ног тр жи шта ка ко би це на 
ро бе би ла ускла ђе на, ре ци мо, с укуп ним дру штве ним бо гат ством, али 
и ка ко ни ска це на ро бе не би ука за ла на њен лош ква ли тет. Оту да це на 
не ког кон крет ног про из во да мо же да бу де и осет но раз ли чи та од јед ног 
до дру гог на ци о нал ног тр жи шта, чак и ка да су она про стор но су сед на. 
На раз ви је ним ка пи та ли стич ким тр жи шти ма че сто је при сут на и цир-
ку лар на за ви сност (Dal ton 1961: 2), или ефе кат по врат не спре ге. Це на 
пше ни це, на при мер, мо же да по ра сте због по ве ћа не по тра жње, али по-
раст це не пше ни це ути че по врат но и на це ну зе мље и ра да по треб них за 
про из вод њу те пше ни це. Ис ко ри шћа ва ње зе мље и ра да, у ду ху ра ци о-
нал ног еко ном ског од лу чи ва ња, он да би ва пре ра спо ре ђе но као ре ак ци ја 
на про ме ну це на јер из др жа ва ње вла сни ка зе мље и (или) рад ни ка за ви се 
од ак ту ел них це на њи хо ве зе мље и ра да ко ји, за уз врат, за ви се од про-
дај не це не крај њег про из во да ко ји про из ла зи из њи хо вих ре сур са и ра да. 
Ов де је за пра во реч о ин те гра тив ном прин ци пу тр жи шта, о ин те гра ци ји 
у це ли ну по је ди нач них еко ном ских ком по нен ти. 

На во де ћи овај при мер, сем што се ус пут до та као не че га што ли-
чи на се љач ку еко но ми ју, Дал тон је по ка зао ин те гра тив ни ме ха ни зам 
кла сич ног ка пи та ли стич ког тр жи шта на спрам ин те гра тив них про це-
са („укло пље но сти“) у не ка пи та ли стич ким еко но ми ја ма (Dal ton 1969). 
Ме ђу тим, ов де је реч о раз ли чи тим вр ста ма ин те гра ци је, о раз ли чи тим 
ин те гра тив ним про це си ма ко је Дал тон, уисти ну не све сно, при ка зу је у 
ко рист суп стан ти ви стич ког схва та ња. На ве де ни при мер ин те гра тив них 
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про це са за пра во се од но си са мо на мо дер но тр жи ште и ње го во функ ци-
о ни са ње, а не на чи та во дру штво, као што је то у при ми тив ним и дру гим 
за јед ни ца ма ко је има ју не ка пи та ли стич ку еко но ми ју. Тр жи шно ор га ни-
зо ва на еко но ми ја раз ли ку је се од не тр жи шне еко но ми је по раз ли чи тим 
вр ста ма ме ђу за ви сно сти еко ном ских (али и ва не ко ном ских) фак то ра 
и про це са. У тр жи шној еко но ми ји сва ма те ри јал на сред ства за жи вот 
оства ру ју се про да јом не че га пу тем тр жи шног ме ха ни зма. Ре сур си и 
рад, као чи ни о ци про из вод ње, ор га ни зо ва ни су за ку по ви ну и про да ју 
као и са ми про из во ди, а тр жи ште ути че на ор га ни за ци ју упо тре бе ре-
сур са и ра да. Пре ма Дал то но вом ми шље њу (Dal ton 1961: 2) еко но ми сти 
еле мен тар не тр жи шне про це се го то во сте но граф ски сво де на то да тр-
жи шне це не рас по ре ђу ју ре сур се ме ђу ал тер на тив ним на чи ни ма упо-
тре бе, а над ни це, про фит, рен ту и при хо де од ка ма та ме ђу вла сни ци ма 
ре сур са.

Тр жи шна еко ном ска ор га ни за ци ја упра во при си ља ва сво је уче-
сни ке да те же лич ној ма те ри јал ној до би ти јер, на рав но, сва ко мо ра не-
што да про да да би обез бе дио ма те ри јал на сред ства за соп стве ни оп-
ста нак. Због то га за Дал то на еко ном ски чо век 19. сто ле ћа уоп ште ни је 
мит, већ је згро вит из раз нео п ход но сти да сва ки по је ди нац ко ри сте ћи 
оту ђе ни си стем тр жи шне раз ме не про да јом обез бе ђу је сво ју ег зи стен-
ци ју.

Оно што је та ко ђе кључ на ка рак те ри сти ка тр жи шне еко но ми је је-
сте то да је тр жи ште са мо ре гу ли шу ће, то јест оно има соп стве ни ге не-
рал ни ток ко ји је пре вас ход но усме рен са мим тр жи шним про це си ма и 
тре нут ним ста њем уну тар тр жи шта. Ути цај спо ља шњих фак то ра је ве о ма 
ди ску та би лан. Раз не со ци јал не ин сти ту ци је мо гу да ути чу на тр жи ште, 
али са мо ин ди рект но. Оне су у мо гућ но сти да из ван тр жи шта ство ре 
спе ци фич не усло ве ко ји евен ту ал но мо гу да ути чу на од нос по ну де и по-
тра жње. На при мер, ре ли ги ја ути че на тр жи ште та ко што у вре ме по ста 
ра сте по тра жња за по је ди ним вр ста ма хра не, што он да по ве ћа ва це ну 
те хра не и за со бом по вла чи по врат ну спре гу ути ца ја це на на ре сур се и 
рад. С дру ге стра не, раз не фор мал не и не фор мал не ин сти ту ци је мо гу 
да ути чу на тр жи ште пот пу но све сно, та ко што ће ве штач ки ства ра ти 
од ре ђе не усло ве ко ји мо гу да ме ња ју усло ве на тр жи шту. У ства ри, чак 
и у мо дер ним дру штви ма с ве о ма раз ви је ном ли бе рал ном еко но ми јом, 
она ни ка да ни је ап со лут но ли бе рал на већ је увек у не кој ме ри под ло жна 
фор мал ним или не фор мал ним ути ца ји ма, а у крај њој ли ни ји под ре ђе-
на је ути ца ју ра зно вр сних из во ра те жње за оства ри ва њем мо ћи. Чак и 
у нај ли бе рал ни јим еко ном ским си сте ми ма, ко је од ли ку је ви сок сте пен 
де цен тра ли за ци је тр жи шта, увек се по ја вљу је др жа ва ко ја у крај њој ли-
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ни ји во ди ра чу на о ста њу тр жи шта и ра зним ин тер вен ци ја ма се тру ди да 
спре чи ве ће по ре ме ћа је.

По Дал то но вом (Dal ton 1961: 8) схва та њу – а он је је дан од нај-
ве ћих за го вор ни ка суп стан ти ви стич ког при сту па – сва ко дру штво мо ра 
да има суп стан тив ну еко ном ску ор га ни за ци ју да би обез бе ди ло ма те ри-
јал на сред став свог по сто ја ња. То, ипак, не зна чи да сва ко дру штво мо-
ра да има по се бан сет ин сти ту ци ја тр жи шне раз ме не за чи ју је ана ли зу 
при ла го ђе на фор мал на еко ном ска те о ри ја. Као ва жно у По ла њи је вом 
схва та њу Дал тон (Dal ton 1961: 9) ис ти че да ши ро ко ра ши ре ни тр жи шни 
ме ха ни зам, ње го во ма те ри јал но еко но ми са ње ко је сâмо до но си до бит 
и ње го ва мо не тар на уну тра шња и спо ља шња тр го ви на не по сто је у ин-
те гра тив ним обра сци ма при ми тив них еко но ми ја. Дал тон под се ћа и на 
По ла њи јев став да по сто је ба рем два не тр жи шна прин ци па у ин те гра-
тив ним (то тал ним) еко ном ским ор га ни за ци ја ма на ко ја се кон вен ци о-
нал на еко ном ска схва та ња тр жи шта не мо гу при ме ни ти. По ла њи (Po-
lanyi 1944: 47) по ла зи од то га да по сто је дру штва, а то су при ми тив на 
дру штва, у ко ји ма се ја вља од су ство мо ти ва за по стиг ну ћем, од су ство 
прин ци па да се ра ди за на гра ду (тј. од су ство пла ће ног ра да), од су ство 
прин ци па ула га ња крај њег на по ра и од су ство би ло ка кве за себ не ин сти-
ту ци је за сно ва не на еко ном ским мо ти ви ма. Ин те гра тив ни прин ци пи 
ди стри бу ци је ко ји су ши ро ко ра ши ре ни у при ми тив ним дру штви ма за 
По ла њи ја су ре ци про ци тет и ре ди стри бу ци ја.

Та два прин ци па По ла њи (Po lanyi 1944; ви де ти и: Co ok 1966; Bur-
ling 1962) по ста вља као по ре дак про це са про из вод ње и ди стри бу ци је у 
при ми тив ним еко ном ским си сте ми ма. Али та два прин ци па ди стри бу-
ци је По ла њи по ве зу је с ин сти ту ци о нал ним обра сци ма си ме три је и цен-
три зма. Си ме три ја је при дру же на ре ци про ци јал ној еко но ми ји, а ре ди-
стри бу ци ја је по ве за на с обра сцем цен три зма. Ин сти ту ци о нал ни обра зац 
си ме три је под ра зу ме ва по сто ја ње ду а ли те та, зна чи по дво је но сти на ба-
рем две стра не. По дво је ност се мо же по сма тра ти на и на ин ди ви ду ал ном 
ни воу, али је она у при ми тив ним дру штви ма ра ди је груп на. Ре ци про-
ци јал на ди стри бу ци ја под ра зу ме ва пер ма нент но да ва ње и узи ма ње, уз 
уста но вља ва ње дру штве но при хва тљи вог од но са да тог и узе тог; а го то во 
увек се да је оно што је су ви шно да би се до би ло оно што је нео п ход но. 
Ин сти ту ци о нал ни обра зац цен три зма је, пре ма По ла њи је вом ми шље њу 
(49), при су тан до од ре ђе ног ни воа у свим људ ским гру па ма. Тај обра-
зац под ра зу ме ва са ку пља ње, чу ва ње и ре ди стри бу ци ју ро бе и услу га. У 
при ми тив ним дру штви ма по је дин ци сва (или го то во сва) до бра ко ја су 
оства ри ли (ло вом, са ку пља њем, уз го јем итд) аку му ли ра ју на јед ном ме-
сту, а по том се на кнад но оба вља пре ра спо де ла „пле на“ сход но по тре ба-



52 Размена добара у сељачком друштву Србије

ма и зах те ви ма. На тај на чин се, ре ци мо, обез бе ђу је да и по ро ди ца не ког 
лов ца ко ји не ком при ли ком ни је имао успе ха не оста не глад на. Иако то 
По ла њи не на во ди, цен три стич ки обра зац ре ди стри бу ци је не мо ра ну-
жно да под ра зу ме ва са ку пља ње до ба ра код во ђе за јед ни це, већ уну тар 
за јед ни це мо гу да се фор ми ра ју и не фор мал не гру пе ко је ће, без по сто-
ја ња ли де ра гру пе, оба ви ти ре ди стри бу ци ју по истом прин ци пу.

Си ме три ја и цен три зам мо гу да по сто је, а нај че шће и по сто је за јед-
но у не ком дру штву. Они се ну жно не ис кљу чу ју, већ се до пу њу ју и ме ђу-
соб но су при ла го ђе ни. Ова квом кон ста та ци јом По ла њи, па ра док сал но, у 
од ре ђе ној ме ри као да при хва та им пли цит но по сто ја ње, прем да не очи-
глед но по сто ја ње, за себ них еко ном ских ин сти ту ци ја. Ујед но он као да 
при хва та и чи ње ни цу да при ми тив на дру штва и те ка ко уме ју да еко но-
ми шу, и то на ма кро е ко ном ском ни воу јер ре гу ли са њем од но са из ме ђу 
ре ци про ци те та и ре ди стри бу ци је они за пра во пра ве ду го роч ну и све о бу-
хват ну еко ном ску стра те ги ју ко ја се, при том, од но си на чи та во дру штво. 
Ипак, По ла њи сма тра (49–50) да све док со ци јал на ор га ни за ци ја те че 
сво јим то ком не ма по тре бе да на сце ну сту пе ин ди ви ду ал ни еко ном ски 
мо ти ви, не тре ба се пла ши ти из бе га ва ња ула га ња лич ног на по ра, а по-
де ла ра да је ауто мат ски обез бе ђе на. Сем то га, еко ном ске оба ве зе ће би-
ти ва ља но ис пу ња ва не и, по врх све га, би ће обез бе ђе на сва ма те ри јал на 
сред ства за при ка зи ва ње из о би ља на свим јав ним фе шта ма. 

Ја сно је да По ла њи и ов де за сту па став да у при ми тив ним дру штви-
ма со ци јал но увек до ла зи пре еко ном ског. У свом об ја шње њу прин ци па 
ре ци про ци те та и ре ди стри бу ци је он, пре ма Ку ко вом (Co ok 1966: 328) 
ми шље њу, иде а ли зу је при ми тив на дру штва и со ци о ло ги зу је њи хо ву 
еко но ми ју твр де ћи да је еко ном ски си стем „уто пљен“ или „укло пљен“ 
у со ци јал ну ор га ни за ци ју. По ла њи, да кле, ре ци про ци тет и си ме три ју, то 
јест ре ди стри бу ци ју и цен три зам, по сма тра као под ти по ве бес тр жи шне 
еко но ми је, али ка да год пра ви по ре ђе ња при ми тив не, пле мен ске или 
суп стан тив не еко но ми је с тр жи шном еко но ми јом, он увек упо тре бља ва 
ре ци про ци јал ни еко ном ски кон структ.

По ла њи с тр жи шном еко но ми јом увек по ве зу је цен ка ње, да би се 
до шло до обо стра но при хва тљи ве це не. Цен ка ње је мо ти ви са но те жњом 
за по сти за њем мак си мал не до би ти, што он да под ра зу ме ва по сто ја ње ан-
та го ни зма ко ји во ди ка ла тент ном не при ја тељ ству, а из че га опет про-
из ла зи стал на зеб ња и страх. С дру ге стра не, не тр жи шни прин ци пи ре-
ди стри бу ци је и, на ро чи то, ре ци про ци те та, под ра зу ме ва ју да ре жљи вост, 
од но се ме ђу соб не са рад ње, раз у ме ва ње, што све убла жа ва не тр пе љи вост 
и под сти че со ли дар ност. Кон фликт је, да кле, угра ђен у тр жи шни мо дел, 
док не тр жи шни мо дел ис кљу чу је кон фликт. Да ли По ла њи чи та ву ствар 
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по сма тра на ив но? Кук на во ди да По ла њи сво јим схва та њем при ми тив не 
еко но ми је, схва та њем ко је је фор му ли са но у ро ман ти чар ском ду ху, при-
кри ва то да по јам ре ци про ци те та уоп ште не ис кљу чу је лич ни ин те рес 
или агре сив ност (ма да она не мо ра да бу де отво ре на). Сем то га, прин цип 
да ре жљи во сти у ре ци про ци јал ној еко но ми ји мо же да ство ри кон фликт 
исто оно ли ко ко ли ко мо же и да до при не се со ли дар но сти и да ре жљи во-
шћу та ко ђе мо же да се ма ни пу ли ше да би се оства ри ла пред ност над са-
пле ме ни ци ма (за по то ње ви де ти и: Sa hlins 1969, Mos 1982). За Мар ша ла 
Са лин са је, иако ни је реч о пу кој ана ло ги ји, по ста вља ње оба ве зе ре ци-
про ци те та у ре ци про ци јал ним еко ном ским си сте ми ма функ ци о нал но 
исто вет но се бич ном тра же њу до би ти или про фи та у тр жи шној еко но-
ми ји. Дру ги про блем код По ла њи ја, и по том код ње го вих след бе ни ка 
суп стан ти ви ста, је сте тај што пре ра спо де лу до ба ра углав ном по сма тра ју 
као фи зич ко раз ме шта ње ма те ри јал них до ба ра, а не као од нос из ме ђу 
свих вр ста до ба ра, као и од нос пре ма со ци јал ним зах те ви ма (упо ре ди ти: 
Gu de man 1978: 365). 

На кра ју ове де ба те, у су шти ни во ђе не из ме ђу По ла њи ја и Ку ка, 
ми слим да је ја сно не са мо ка кви су ста во ви суп стан ти ви ста и фор ма-
ли ста у ве зи с тр жи штем већ и ко је су кључ не од ли ке два ти па еко ном-
ске ор га ни за ци је. Тре ба са мо још на гла си ти да фор ма ли сти ис ти чу и 
са мо ре гу ла тив ност као ка рак те ри сти ку тр жи шта. Сем то га, ми слим да 
тре ба из дво ји ти још јед ну од ли ку тр жи шног и не тр жи шног ор га ни зо ва-
ња еко но ми је. Код тр жи шне еко но ми је, на и ме, на тр жи ште се из но си 
све што јед но дру штво про из ве де, и ро ба и услу ге и, по себ но очи глед но 
у по след ње вре ме – ин фор ма ци је. На тр жи шту су и ма те ри јал на и не-
ма те ри јал на до бра. У при ми тив ним еко ном ским си сте ми ма, а не бит но 
је да ли ће мо да се ве зу је мо за ре ци про ци тет и ре ди стри бу ци ју или не-
ће мо, у тран сак ци ју ула зе са мо по је ди не кла се ства ри, од ре ђе не гру пе 
до ба ра, док не ке дру ге (или ве ћи на) уоп ште не ула зе у би ло ко ји вид 
тран сак ци је. У не ким за јед ни ца ма се чак по је ди на до бра и про из во де 
(ма да ов де про из вод њу тре ба схва ти ти дру га чи је, не са мо као ства ра ње 
ма те ри јал них до ба ра већ као њи хо во при ба вља ње уоп ште) ис кљу чи во да 
би ушла у не ки вид тран сак ци је (ви де ти при ме ре: Ma li nov ski 1979; Mos 
1982; Kla str 2004). По врх све га, ре ци про ци тет (у не ким слу ча је ви ма и 
ре ди стри бу ци ја) у при ми тив ним дру штви ма не ис кљу чу је ди рект ну ра-
ци о нал ну еко ном ску кал ку ла ци ју уто ли ко што не ко у ре ци про ци јал ну 
тран сак ци ју ула зи да би оства рио оно што му је по треб но, а не би ло шта. 
У ре ци про ци јал ну тран сак ци ју се не уно се до бра ко ја су нео п ход на, већ 
она ко ја су ви шак, а по тра жу је се оно што је нео п ход но. Та кав при ступ 
је по себ но на гла шен у се љач кој еко но ми ји. Због то га се у при ми тив ној 
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еко но ми ји мо же на пра ви ти ана ло ги ја с прин ци пом по ну де и по тра жње 
(упо ре ди ти: Co hen 1967; Gu de man 1978), ко ји је је дан од до ми нант них 
прин ци па тр жи шне еко но ми је. Оно што се ипак по ја вљу је као од ли ка 
при ми тив них еко но ми ја је сте то да про из вод ња ви шко ва мо же да бу де 
све сна и на мер на упра во ра ди уче ство ва ња у раз ме ни, што зна чи да су у 
при ми тив ним дру штви ма вр ста и обим до ба ра ко ји уче ству ју у тран сак-
ци ја ма нај че шће уна пред де фи ни са ни. То ипак са се љач ким дру штви ма 
ни је та ко, јер ту ви шко ви и по тра жи ва ња про из ла зе из струк ту ре про це-
са по љо при вред не про из вод ње, а не из не за ви сно де фи ни са них кул тур-
них зах те ва ко ји мо гу би ти чи сто сим бо лич ки, не и ути ли тар ни.

5. При ми тив ни но вац

По ја вљи ва ње свих до ба ра ко је дру штво ство ри на ка пи та ли стич-
ком тр жи шту не ми нов но уво ди пи та ње од ре ђи ва ња вред но сти до ба ра и 
пи та ње екви ва лент но сти у тр жи шним тран сак ци ја ма. Ка ко се оба вља ју 
тран сак ци је до ба ра пот пу но раз ли чи тих кла са, на при мер рад и не ки 
кон кре тан ма те ри јал ни про из вод? Ка ко се за пра во утвр ђу је тран сак ци-
о ни од нос из ме ђу чо ве ко вог ра да и, ре ци мо, хле ба, ауто мо би ла, ку ће 
итд? Сва ко до бро ко је се по ја ви на тр жи шту – као до ми нант ном на чи ну 
оба вља ња тран сак ци ја и ре ди стри бу ци је до ба ра, али не и је ди ном чак и 
у мо дер ним дру штви ма – до би ја ста тус ро бе и ње го ва вред ност се оце-
њу је, сход но ком плек сним од но си ма ко ји вла да ју ме ђу свим мо гу ћим 
фак то ри ма тр жи шта. До ми нант ни ева лу тив ни од нос мо дер них тр жи-
шта је сва ка ко од нос по ну де и по тра жње, али, ви де ли смо ра ни је, то ни-
је и је ди ни од нос ко ји мо же да ути че на тр жи шно оце њи ва ње ро бе. Ка да 
је на тр жи шту утвр ђе на вред ност не ког до бра, она се из ра жа ва нов цем, 
као уни вер зал ним сред ством про це не вред но сти. Но вац је на ка пи та-
ли стич ким тр жи шти ма ујед но и уни вер зал но сред ство раз ме не. Осим 
то га, сход но прин ци пи ма тр жи шта, но вац је не са мо сред ство пла ћа ња 
већ и сред ство за из јед на ча ва ња раз ли чи тих кла са ства ри – узми мо са мо 
као нај оп шти ји при мер раз ли ко ва ње ма те ри јал них и не ма те ри јал них 
до ба ра – он да ка да се на ђу на тр жи шту. Нај јед но став ни ји при мер је сте 
дво стру ка тран сак ци ја, ка да се не ка ро ба еми ту је (про да) на тр жи шту, 
а он да се до би је ним нов цем оства ру је (ку пу је) не ка дру га ро ба, при че-
му те две ро бе мо гу да се ти чу пот пу но раз ли чи тих сфе ра жи во та. Као 
и са мо тр жи ште, и но вац је ап страк тан. Тр жи ште мо же, али и не мо ра, 
да бу де ве за но за не ки фи зич ки про стор, а но вац мо же, али и не мо ра, 
да има сво ју ма те ри јал ну ема на ци ју. Би ло ко ја ва лу та се у мо дер ним 



 Теме из економске антропологије 55

дру штви ма ја вља у ви ду ме тал них или па пир них мо не та, али и у ви ду 
ин фор ма ци је. Чак и ка да но вац има сво ју ма те ри јал ну ема на ци ју са ма 
ма те ри јал ност је ире ле вант на јер је са мо чул но осе тљи ви но си лац ин-
фор ма ци је о вред но сти.

На спрам све га то га сто ји ве ли ки број ет но граф ских по да та ка ко-
ји не дво сми сле но све до че о то ме да у мно гим не ка пи та ли стич ким дру-
штви ма, као што сам већ по ме нуо, у тран сак ци је ула зе са мо по је ди не 
кла се ства ри, по је ди на до бра, али не и све што је јед но дру штво у ста њу 
да ство ри. Сем то га, у тран сак ци ја ма раз ме не ја вља ју се тач но од ре ђе не 
ства ри, ма те ри јал не и не ма те ри јал не, а без ме ди ју ма као што је но вац 
и че сто по сто ји дру штве на де фи ни ци ја ко је се кла се ства ри мо гу раз ме-
њи ва ти с ко јим дру гим кла сам ства ри – да кле не по сто је уни вер зал на и 
оп шта раз ме на. С дру ге стра не, мно га при ми тив на дру штва, нај кра ће 
ре че но, у сво је тран сак ци је ипак уно се од ре ђе не ме ди ју ме раз ме не, чи-
ме су тран сак ци је учи ње не об у хват ни јим и ли бе рал ни јим. Ти ме ди ју ми 
раз ме не се у еко ном ској ан тро по ло ги ји уоби ча је но схва та ју као „при ми-
ти ван но вац“.

Ако се тај но вац раз ли ку је, Дал тон (Dal ton 1965: 44) он да пи та шта 
је уисти ну код тог нов ца при ми тив но. Он на во ди два очи глед на од го во-
ра: „при ми тив не“ су ства ри ко је се ко ри сте као но вац (скалп де тли ћа, 
шкољ ка, свињ ска кљо ва и сл.), а „при ми тив на“ је и упо тре ба јер се ко ри-
сти, на при мер, за ку по ви ну не ве сте или пла ћа ње крв ни не. При ми тив-
ном нов цу Дал тон при пи су је и осо би не као што су пе ди гре и пер со на-
ли за ци ја, са крал на упо тре ба, мо рал не или емо ци о нал не ко но та ци је. И 
кон тро ла при ми тив ног нов ца је дру га чи ја.

Да би не што би ло ква ли фи ко ва но као но вац, пре ма ми шље њу Ма-
ли нов ског (Ma li now ski 1921: 13–14), мо ра да по се ду је не ке су штин ске 
осо би не: мо ра да функ ци о ни ше као ме ди јум раз ме не и као оп шта ме ра 
за вред ност, мо ра да бу де ин стру мент за кон ден за ци ју бо гат ства, сред-
ство по мо ћу ко јег се аку му ли ра не ка вред ност; но вац по пра ви лу слу жи 
и за од го ђе но пла ћа ње. Упра во ту Ма ли нов ски на по ми ње да се у про у-
ча ва њи ма при ми тив них дру шта ва че сто пра ви гре шка ка да се зна ци бо-
гат ства тре ти ра ју као но вац. Кључ но за Ма ли нов ског (Ma li nov ski 1979), 
ка да је реч о при ми тив ном нов цу, је то да ако не што, не ки сет пред ме-
та, хо ће мо да сма тра мо нов цем, он да он не мо же у да том еко ном ском 
си сте му да слу жи са мо као сред ство раз ме не већ ујед но мо ра да има и 
функ ци ју ета ло на за про це њи ва ње вред но сти. С дра го це но сти ма, ко је су 
кон ден зо ва но бо гат ство, ни је та ко, те је оту да по гре шно зна ке бо гат ства 
по сма тра ти као но вац. У при ми тив ним дру штви ма, ме ђу тим, оне ства-
ри ко је по сма тра мо као но вац, по пра ви лу ни су уни вер зал но сред ство за 
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про це ну вред но сти, не го се по мо ћу њих оба вља про це на вред но сти са мо 
по је ди них кла са ства ри. 

Фирт та ко ђе сма тра да у би ло ком еко но смом си сте му не ки објект 
мо же да бу де сма тран пра вим нов цем са мо он да ка да де лу је као из ри чан 
и оп шти ме ди јум раз ме не, као сред ство за до би ја ње јед не ро бе за дру гу. 
Уз све то, он мо ра да де лу је као ме ра вред но сти и као стан дард вред но-
сти (на ве де но пре ма: Dal ton 1965: 45). Дал тон (46) у су шти ни при хва та 
та кво схва та ње оп штег ка рак те ра нов ца и из два ја че ти ри ње го ве кључ не 
ка рак те ри сти ке, то јест функ ци је нов ца ко је ука зу ју на упо тре бу у ко-
мер ци јал ним тран сак ци ја ма: но вац је ме ди јум (ко мер ци јал не) раз ме не, 
сред ство (ко мер ци јал них) пла ћа ња, је ди ни ца (ко мер ци јал ног) ра чу на и 
стан дард за од ло же на (ко мер ци јал на) пла ћа ња. Ја сно је он да да по је ди-
ни објек ти у при ми тив ним дру штви ма, ко ји се ја вља ју у тран сак ци ја ма 
ра зних до ба ра, има ју из ве сне слич но сти с мо дер ним ка пи та ли стич ким 
нов цем (па и с прет ход ним фе у дал ним нов цем), али оста је отво ре но пи-
та ње о ка квим је слич но сти ма реч. Ме ри Да глас (Do u glas 1967: 120) је 
пот пу но у пра ву ка да су ге ри ше ана ли зу на чи на функ ци о ни са ња нов ца, а 
не по сма тра ње фор мал них слич но сти, јер не ка шкољ ка или кљо ва мор-
жа фор мал но не ма ју ни шта за јед нич ко с евром или ди на ром.

Функ ци о ни са ње нов ца као ме ди ју ма раз ме не је, пре ма Дал то но вом 
ви ђе њу (Dal ton 1965: 46–47), до ми нант но у мо дер ној еко но ми ји, и све 
дру ге ко мер ци јал не упо тре бе нов ца про из ла зе из те функ ци је. Но вац се, 
та ко, ко ри сти као сред ство тр го вин ских пла ћа ња ду го ва ко ји про из ла зе 
из тр жи шних тран сак ци ја. Ку по ви на и про да ја ро бе да ју нов цу функ-
ци ју сред ства тр го вин ских пла ћа ња и стан дар да за од ло же но пла ћа ње. 
Све ко мер ци јал не (тр го вач ке) упо тре бе нов ца су по сле ди ца тр жи шне 
ин те гра ци је, ре флек ту ју ћи ви со ко ор га ни зо ва но уре ђе ње за ду же ња и 
пла ћа ња, ко ји олак ша ва ју тр жи шну оп скр бу. У мо де р ним тр жи шно ин-
те гри са ним еко но ми ја ма тер ми ни „но вац“ и „ме ди јум раз ме не“ се че сто 
ко ри сте као си но ни ми. У при ми тив ним дру штви ма су, ме ђу тим, тр жи-
шне тран сак ци је или ве о ма рет ке или уоп ште не по сто је и сто га је пот-
пу но из о па че но иден ти фи ко ва ти но вац с ме ди ју мом раз ме не бу ду ћи да 
но вац има и дру ге функ ци је и по што су у мно гим слу ча је ви ма упо тре бе 
нов ца у при ми тив ним еко ном ским ор га ни за ци ја ма те функ ци је мно го 
ва жни је не го функ ци ја ме ди ју ма раз ме не. Због то га за при ми тив на дру-
штва нео прав да но тер ми не но вац и ме ди јум раз ме не ко ри сти ти као си-
но ни ме.

У тр жи шно ин те гри са ним еко но ми ја ма но вац та ко ђе мо же би ти 
ко ри шћен у не ко мер ци јал не свр хе. Дал тон (47–48) ту пре све га убра ја 
ра зна пла ћа ња пре ма др жа ви (на при мер ка зне или по рез), али и да-
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ри ва ње ме ђу срод ни ци ма и при ја те љи ма. Тач но је да ку по ви на да ра за 
но вац зна чи да је тај но вац упо тре бљен као ме ди јум ко мер ци јал не раз-
ме не, али је да ва ње да ра део ре ци про ци јал не тран сак ци је. За Дал то на је 
ре ци про ци јал на тран сак ци ја тран сфер ма те ри јал ног до бра или услу ге 
ин ду ко ван дру штве ним обли га ци ја ма ме ђу парт не ри ма ко ји се ме ђу-
соб но да ру ју. Уко ли ко је сâм но вац дат као дар, он да је он сред ство ре-
ци про ци јал них (а не ко мер ци јал них) пла ћа ња дру штве них обли га ци ја 
про и за шлих из да ва ња да ро ва.

Јед на од нај бит ни јих од ли ка при ми тив ног нов ца је сте ње го ва не у-
ни вер зал ност. У при ми тив ним еко но ми ја ма, ко је ни су ин те гри са не тр-
жи штем, раз ли чи те упо тре бе нов ца мо гу би ти за себ но ин сти ту ци о на ли-
зо ва не у ме ђу соб но раз ли чи тим пред ме ти ма ко ји се ко ри сте као но вац 
за ре ци про ци јал не или ре ди стри бу тив не тран сак ци је. Ти пред ме ти ко ји 
се ко ри сте као но вац, опет, раз ли ку ју се од нов ца ко ји се ко ри сти у тран-
сак ци ја ма на тр жни ца ма. Сем то га, пред ме ти ко ји се ко ри сте као не ко-
мер ци јал ни но вац ни су не пре ста но и увек но вац, већ мо гу да се ко ри сте 
и у си ту а ци ја ма ко је не ма ју ве зе с би ло ка квим тран сак ци ја ма. Друк-
чи је по сма тра но, ра зни упо треб ни пред ме ти мо гу по по тре би да до би ју 
функ ци ју не ко мер ци јал ног нов ца. 

Дру штва ко ја не ма ју ка пи та ли стич ко тр жи ште, од но сно не ма ју тр-
жи шно ин те гри са ну еко ном ску ор га ни за ци ју, без об зи ра на то да ли је 
реч о при ми тив ним или се љач ким дру штви ма, по пра ви лу има ју за себ но 
из дво је не сфе ре раз ме не (ви де ти на при мер: Do u glas 1967; Barth 1967). 
По је ди не кла се ства ри у та квим дру штви ма има ју сво је за тво ре не ка на-
ле тран сак ци ја и ти ка на ли се ме ђу соб но не укр шта ју. На при мер, ако 
по сто ји ин сти ту ци о на ли зо ва на раз ме на хра не, он да се ту не мо же на ћи 
раз ме на, ре ци мо, са крал них пред ме та. Са крал ни пред ме ти има ју свој 
за се бан ток ре ци про ци јал них тран сак ци ја. Са мим тим, пред ме ти ко ји се 
ја вља ју као ме ди ју ми раз ме не у јед ној од сфе ра раз ме не (тј. при ми тив ни 
но вац) не мо гу да пре ђу у не ку дру гу сфе ру. Ту он да го во ри мо о на мен-
ском нов цу. Сва ко пре пли та ње ме ђу сфе ра ма раз ме не сма тра се ве ли-
ким дру штве ним по ре ме ћа јем због то га што пред ста вља де ком по но ва-
ње по сто је ћег си сте ма вред но сти, што опет за со бом по вла чи со ци јал не 
тур бу лен ци је ко је су по пра ви лу не по жељ не код оних ко ји у дру штву већ 
има ју по во љан ста тус. Из њи хо вог угла, ста тус им је угро жен па се са-
мим тим они и ја вља ју као кон тро ло ри си сте ма вред но сти уто ли ко што 
кон тро ли шу раз ме ну у по је ди нач ним сфе ра ма. Ни ма ло нео би чан со ци-
јал ни ме ха ни зам ко ји по зна ју и дру штва с тр жи шном еко но ми јом.

Ме ри Да глас (Do u glas 1967) у том сми слу до ла зи до хе у ри стич ки 
ко ри сне иде је да при ми тив ни но вац по сма тра као па ра диг му ку по на ко-



58 Размена добара у сељачком друштву Србије

ји се еми ту ју у тр жи шним еко но ми ја ма. Ку по ни и при ми тив ни но вац 
има ју за јед нич ко то што се тач но зна ко ји их ауто ри тет еми ту је, ка ко их 
еми ту је, у ком оби му и у ко ју свр ху. Ку по ни и при ми тив ни но вац, да кле, 
мо гу да се ко ри сте за тран сак ци је са мо од ре ђе них до ба ра, ма да ку по-
ни мо гу да бу ду еми то ва ни и за са мо јед ну кон крет ну ро бу или услу гу. 
Бит на раз ли ка из ме ђу при ми тив ног нов ца и ку по на је сте у то ме што 
при ми тив ни но вац цир ку ли ше у не пре кид ном ни зу тран сак ци ја, док 
ку по ни по сле пр ве тран сак ци је би ва ју вра ћа ни еми те ру и би ва ју уни-
ште ни. Због то га при ми тив ни но вац пред ста вља функ ци о нал ну ана ло-
ги ју ка пи та ли стич ког нов ца, али с огра ни че ном упо тре бљи во шћу. Она 
за ин те ре со ва на гру па ко ја је у не ком при ми тив ном дру штву еми то ва-
ла не ки пред мет као при ми тив ни но вац за ин те ре со ва на је и да одр жи 
кон тро лу над „сво јим“ нов цем. Због то га се во ди ра чу на да се тај но вац 
ко ри сти у тач но од ре ђе ној сфе ри тран сак ци ја. Ауто ри тет ко ји еми ту је 
при ми тив ни но вац во ди ра чу на о ње го вој вред но сти, јер би сва ка про ме-
на на ру ши ла ње го ву ауто ри тар ност. Сва ко ме ша ње ме ђу сфе ра ма раз-
ме не мо же да до ве де до про ме не вред но сти и ста ту са при митвног нов ца, 
чи ме се по сле дич но ру ши струк ту ра уста но вље них при ви ле ги ја. Тре ба 
ја сно на гла си ти да је из два ја ње сфе ра раз ме не у мно гим при ми тив ним 
дру штви ма за пра во вр ста ра ци о нал ног еко ном ског од го во ра на ди стри-
бу ци ју не јед на ких или не до вољ них ре сур са, а не ди рек тан про из вод ра-
зних ин те ре сних гру па. Из два ја ње сфе ра раз ме не од раз је ра ци о нал ног 
при сту па по сто је ћим ре сур си ма и еми си ја при ми тив ног нов ца на то се 
на до ве зу је као сред ство ко је би тре ба ло да обез бе ди рав но мер ну и ра ци-
о нал ну ди стри бу ци ју ре сур са, а не њи хо ву сти хиј ску упо тре бу. Кон тро ла 
над при ми тив ним нов цем је он да кон тро ла над ре сур си ма. Због то га се 
у мно гим при ми тив ним дру штви ма уоча ва ре ла ци ја из ме ђу оно га што 
ула зи у не ку сфе ру раз ме не и оно га на шта се од но си при ми тив ни но-
вац. При ми тив ни но вац се по пра ви лу ко ри сти у раз ме ни нео п ход них 
ства ри, док оно че га има у из о би љу уоп ште и не ула зи у не ку од сфе ра 
раз ме не. Ка ко би то Ме ри Да глас фор му ли са ла (131), при ми тив ни но-
вац је не ка вр ста ли цен це за по је ди не ства ри (ре сур се, ро бу, услу ге...).

Дал тон на рав но чи та вој при чи о нов цу при сту па суп стан ти ви стич-
ки, па је сто га нео п ход но на пра ви ти јед ну опа ску. Раз ви је на ка пи та ли-
стич ка дру штва чи ја је еко но ми ја ин те гри са на тр жи штем та ко ђе по-
зна ју, и ко ри сте, објек те ко ји има ју при мар ну упо тре бу и вред ност, али 
по вре ме но, у од го ва ра ју ћим тр жи шним си ту а ци ја ма, до би ја ју функ ци ју 
сред ства ко мер ци јал них пла ћа ња. Нај о чи глед ни ји при мер је на кит, ма-
да га Дал тон по ми ње у не што дру га чи јем кон тек сту. Дал тон сма тра да 
на кит ни је ме ди јум ко мер ци јал не раз ме не због то га што не мо же да уче-
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ству је ди рект но, већ се нај пре тран сфор ми ше у но вац, али то ни је увек 
тач но. По зна то је да се на кит, ре ци мо, у кри зним си ту а ци ја ма ко ри сти 
ди рект но као сред ство пла ћа ња ро ба или услу га. Уко ли ко од го ва ра ју-
ћи спе ци фич ни усло ви тра ју до вољ но ду го, не мо же се ис кљу чи ти мо-
гућ ност да вред но сти као што је на кит до би ју и функ ци ју уни вер зал ног 
сред ства про це не вред но сти. Овај при мер с на ки том, као и мно го број ни 
при ме ри из при ми тив них дру шта ва, у ства ри по ка зу ју да је ствар дру-
штве ног до го во ра и чо ве ко ве пер цеп ци је пој ма вред но сти шта је то што 
ће би ти ко ри шће но као но вац. Упра во то, ма да мно го тран спа рент ни је, 
и има мо у при ми тив ним еко но ми ја ма. У при ми тив ним дру штви ма је 
та ко ђе очи глед ни је ка ко но вац до би ја со ци јал ну и мо рал ну ко но та ци ју. 
Као не у ни вер зал но, већ сред ство ди рект них ре ци про ци јал них тран сак-
ци ја, при ми тив ни но вац уче ству је у ис пу ња ва њу со ци јал них обли га ци ја 
пре де фи ни са них кон крет ним си сте мом раз ме не до ба ра. Са ма раз ме на 
до ба ра је ком плек сан си стем тран сак ци ја „оп те ре ћен“ мно го број ним 
со ци јал ним и мо рал ним зна че њи ма, што зна чи да је раз ме на ком плек-
сан ка нал ши ро ке со ци јал не ин тер ак ци је из ме ђу две стра не пре не го 
еко ном ска тран сак ци ја (ви де ти: Mos 1982). Упра во због то га еко но ми сти 
гре ше ка да сва ки но вац сма тра ју ме ди ју мом ко мер ци јал не раз ме не, ме-
ди ју мом ко ји од ли ку је ви сок сте пен оту ђе но сту. У мо дер ним тр жи шти-
ма и сам но вац, као и ње го ва упо тре ба, оста ју ано ним ни. Ано ним сност 
је у то ме што на мо дер ном тр жи шту, сем што ни је ве за но за кон кре тан 
фи зич ки про стор, би ло ко мо же да про да би ло шта би ло ко ме. У при ми-
тив ним еко ном ским си сте ми ма тран сак ци је су со ци јал но пре де фи ни са-
не и зна се (оче ку је се) ко ја гру па или по је ди нац с ко јим дру гим гру па ма 
или по је дин ци ма ула зе у тран сак ци ју (Dal ton 1965).

6. Оску ди ца

Без об зи ра на то да ли је не ка еко ном ска ор га ни за ци ја тр жи шна 
или не тр жи шна, и без об зи ра на сла га ње или не сла га ње с кон цеп том не-
тр жи шне еко ном ске ор га ни за ци је, у еко ном ској ан тро по ло ги ји се те за 
еко но ми ста да се ра ци о нал но еко ном ско од лу чи ва ње и те жња за по ве-
ћа њем ис ко ри сти во сти увек од ви ја у усло ви ма оскуд них ре сур са мо жда 
нај ма ње до во ди ла у пи та ње. Суп стан ти ви сти, на рав но, под ре сур си ма 
под ра зу ме ва ју оне ма те ри јал не, док фор мал на еко но ми ја под ре сур се 
под во ди и ка те го ри је као што су рад на сна га или ин фор ма ци је и зна-
ња. Нај јед но став ни је ре че но, оску ди ца је од нос из ме ђу сред ста ва и ци-
ље ва. Уни вер зал ни по сту лат оску ди це, ка ко га на во ди Ле клер (LeC la ir 
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1962: 1184–1185), је сте да је чо век стал но и сву да су о чен с чи ње ни цом 
да ње го ве те жње увек пре ва зи ла зе ње го ве мо гућ но сти и спо соб но сти. С 
об зи ром на то, љу ди мо ра ју сву да и увек да еко но ми шу сво је мо гућ но-
сти да би за до во љи ли сво је те жње у нај ве ћем мо гу ћем оби му. При том, 
оскуд ност ре сур са се не схва та стро го као не до ста так или не по сто ја ње, 
већ као ре ла тив на не до вољ ност, огра ни че ност. Ре сур са мо же да има у 
ве ли ким ко ли чи на ма, али да они не бу ду до вољ ни за све чо ве ко ве ци-
ље ве (Dal ton 1961: 5). Оскуд ност се од но си и на не раз ви је ност ис ко ри-
сти во сти по сто је ћих по тен ци јал них ре сур са. На при мер, не ка за јед ни ца 
мо же да по се ду је до вољ но зе мље, али не по се ду је раз ви је ну тех но ло ги ју 
за ње ну об ра ду. Не где мо же да по сто ји оби ље рад не сна ге, али је она 
нео бу че на за по је ди не вр сте по сло ва. У та квим слу ча је ви ма се и да ље 
сма тра да еко ном ски си стем по сто ји у оску ди ци, те да чо век мо ра да 
из во ди ком плек сну еко ном ску кал ку ла ци ју ка ко да мак си мал но ис ко ри-
сти оно што му је на рас по ла га њу. 

За ни мљи во је да и ов де ви ди мо да еко ном ска кал ку ла ци ја, еко но-
ми са ње, не мо ра ну жно да се од но си са мо на ма те ри јал на сред ства. У 
еко ном ску кал ку ла ци ју са да мо гу, на при мер, да уђу и зна ња о тех но-
ло ги ја ма ис ко ри сти во сти ре сур са, као и, ре ци мо, ма ни пу ла ци ја пој мом 
ис ко ри сти во сти за рад оства ри ва ња же ље ног со ци јал ног ста ту са. Јер, је-
дан те исти ре сурс мо же да се ко ри сти на раз не на чи не. Ка да при хва ти-
мо схва та ње оску ди це у ши рем сми слу, ја сно је да оп шти и спе ци фич ни 
зах те ви со ци јал них ин сти ту ци ја мо гу да ути чу на кон крет ну ало ка ци ју 
ре сур са. У еко ном ској ан тро по ло ги ји се уоби ча је но узи ма (Dal ton 1961: 
5; Bur ling 1962) да со ци јал не окол но сти по ве ћа ва ју чо ве ко ве зах те ве, те 
на тај на чин ре ци проч но ума њу ју ре сур се иако су они кван ти та тив но 
оста ли не про ме ње ног оби ма. С дру ге стра не, со ци јал ни фак то ри ге не-
рал но мо гу да ство ре усло ве не рав но мер не ало ка ци је ре сур са, али чак 
и то да уки да њем по је ди них еконмских те жњи и ци ље ва ство ре оби ље 
не ких дру гих ре сур са. Мо гу ће је, на при мер, да услед про ме не у на чи-
ну ис хра не из чи сто кул тур них раз ло га (по мо дар ство, ре ли ги ја и сл.) у 
ре ла тив но крат ком ро ку по је ди ни тех но ло шки ре сур си оста ну де ли мич-
но или пот пу но не ис ко ри шће ни. Уоп ште но се чак мо же сма тра ти да је 
оску ди ца чи сто кул тур на ка те го ри ја, то јест кул тур ни кон структ, а не 
фи зич ка, и да је по сто је ћи сте пен оску ди це у ди рект ној ре ла ци ји са кул-
тур ним вред но сти ма и ка рак те ром со ци јал них ин сти ту ци ја.

Мо же ли се он да за ми сли ти дру штво ко је не жи ви у оску ди ци? Ако 
оску ди ца је сте кул тур ни кон структ, да ли он да мо же да се фор ми ра та-
ква кул ту ра ко ја би из се бе из ба ци ла оску ди цу? Из угла кла сич не еко но-
ми је та кво дру штво је чи ста уто пи ја, хи по те тич ки мо дел ко ји за пра во, 
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са гла сно те зи о нео гра ни че но сти чо ве ко вих зах те ва, не мо же да по сто ји. 
У та квом дру штву би и еко но ми са ње би ло не за ми сли во, у ства ри не би 
би ло нео п ход но (Bur ling 1962: 810), а еко но ми ја (као на у ка) би се са сто-
ја ла од про у ча ва ња тех но ло ги је и од со ци о ло ги је про из вод ње (LeC la ir 
1962: 1185). На су прот то ме, Са линс (Sa hlins 1972) је ма е страл но до ка-
зао ре ла тив ност пој ма оску ди це и ујед но по ка зао ка ко не ко дру штво, 
сход но свом си сте му вред но сти и пер цеп ци ји ег зи стен ци је, упра во у том 
ег зи стен ци јал ном сми слу мо же да жи ви у из о би љу он де где кла сич на 
еко но ми ја не ви ди ни ка кве или го то во ни ка кве ре сур се. Ту је ујед но и 
јед на од глав них та ча ка спо ти ца ња из ме ђу суп стан ти ви ста и фор ма ли-
ста. Суп стан ти ви стич ка при ла го ђе ност та квих дру шта ва не по сред ном 
окру же њу је ве о ма функ ци о нал на. Фор ма ли сти сто га гре ше ка да сма-
тра ју да су ре сур си не ких при ми тив них дру шта ва из у зет но ма ли, јер их 
они по сма тра ју из угла мо дер не еко но ми је. Хер ско виц (Her sko vitc 1952), 
ре ци мо, на во ди да аустра лиј ски Або ри џи ни, иако има ју ра зно вр сну ис-
хра ну, у ства ри жи ве у оску ди ци јер хра не има ве о ма ма ло. Ло гич но се 
на ме ће за кљу чак да се ло вач ко-са ку пљач ка дру штва не пре кид но на ла зе 
у по тра зи за хра ном да би за до во љи ла свој ка ло риј ски ми ни мум. От куд 
он да, ка ко пи та Са линс, у та квим дру штви ма мно го сло бод ног вре ме на? 
Су шти на од го во ра на та кво пи та ње је у фор ми ра њу спе ци фич ног си сте-
ма вред но сти и кул тур ној ин сти ту ци о на ли за ци ји ка те го ри ја као што су 
не мар пре ма имо ви ни, ма ли број де це, аку му ла ци ја до ба ра или скром-
ност. Чла но ви ма та квих дру шта ва је он да нео п ход но да по не ко ли ко ча-
со ва днев но про ве ду у обез бе ђи ва њу хра не и дру гих ма те ри јал них по-
тре ба. Јед на од њи хо вих бит них ка рак те ри сти ка је сте упра во то што не 
по зна ју ор га ни зо ва ну аку му ла ци ју до ба ра, или пак има ју аку му ла ци ју 
до ба ра ко ја се не ко ри сте као до дат ни ре сурс у кри зним си ту а ци ја ма, 
већ се у раз ли чи тим кул тур ним кон тек сти ма на гло уни шта ва ју у це ре-
мо ни ја ма (уни шта ва ње ти па по тла ча). Друк чи је ре че но, та ква дру штва 
ума њу ју сво је зах те ве до ни воа ко ји је ис под оно га што по сто је ћи ре сур-
си мо гу да им пру же, по на ша ју ћи се упра во су прот но од мо дер не еко но-
ми је ко ја те жи да уве ћа или са ме ре сур се или ис ко ри сти вост по сто је ћих 
ре сур са. При ми тив на ло вач ко-са ку пљач ка дру штва по ка зу ју та ко да су 
спо соб на да из ве ду ра ци о нал ну ма кро е ко ном ску кал ку ла ци ју, а и у из-
во ђе њу ми кро е ко ном ске кал ку ла ци је ни ма ло не за о ста ју. Та ква дру штва 
су спо соб на да на пра ве ве о ма функ ци о на лан екви ли бри јум обез бе ђи-
ва ња хра не, (не)чу ва ња хра не, кре та ња, имо ви не, ста ни шта, бро ја де це, 
сло бод ног вре ме на, есте ти ке итд., ка ко би ефи ка сно ре ши ла про блем 
обез бе ђи ва ња свих сво јих ег зи стен ци јал них и кул тур них по тре ба. Са-
свим је ра зу мљи во да се не ко упи та да нас да ли та ква дру штва уоп ште 
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по сто је. Ве ро ват но ви ше не, али из не ти при мер, ако га са да и сма тра мо 
хи по те тич ким, је сте за пра во при каз мо де ла ра ци о нал ног при сту па ало-
ка ци ји ре сур са. У мно гим (или у свим) мо дер ним дру штви ма са вим је 
уоби ча је но да се по ста вље ни ци ље ви ума њу ју – би ло у сми слу же ље ног 
ни воа њи хо вог оства ри ва ња, би ло у сми слу пот пу ног од ри ца ња од по је-
ди них ци ље ва – ка ко би се обез бе ди ла од го ва ра ју ћа рас по де ла и ис ко-
ри сти вост ре сур са, нај че шће у кри зним си ту а ци ја ма. Ја сно је сва ка ко 
да мо дер на дру штва не иду та ко да ле ко да сво ју укуп ну ег зи стен ци ју 
све ду на тај ни во да се сви ре сур си мо гу сма тра ти из о бил ним, али се то 
ипак де ша ва у по је ди ним сег мен ти ма еко но ми је. Нај о чи глед ни ји при-
мер чи ји смо све до ци упра во у вре ме пи са ња овог ра да је сте ма сов но 
ре ду ко ва ње упо тре бе мо тор них во зи ла због ви со ке це не наф те и по гон-
ског го ри ва. То ре ду ко ва ње иде у два сме ра. Пр во, од у ста је се од ку по-
ви не ве ли ких ауто мо би ла ко ји тро ше ве ли ке ко ли чи не го ри ва, и дру го, 
у ве ли ком бро ју си ту а ци ја се од у ста је од упо тре бе ауто мо би ла уоп ште, 
и ко ри сте дру га сред ства тран спор та. Та ко он да мо же да се ка же да због 
на глог по ра ста це не и на глог опа да ња по тро шње наф те и по гон ских го-
ри ва има у из о би љу иако се ра ди о ма те ри јал ном ре сур су ко ји ге не рал-
но сма тра мо ве о ма оскуд ним.

Са лин со во схва та ње оску ди це, то јест на чи на на ко ји не ко при ми-
тив но дру штво из во ди ба ланс сво јих по тре ба и рас по ло жи вих ре сур са, 
мо же се у из ве сном сми слу сма тра ти и на ив ним. Узи ма ју ћи нај ек спли-
цит ни је слу ча је ве, Са линс у ве ли кој ме ри по јед но ста вљу је те му, али је 
нео спор но да се ње го во ре ла ти ви стич ко ви ђе ње мо же узе ти као ко ри сна 
ло гич ка ап страк ци ја8 ре ша ва ња од но са зах те ва и ре сур са. Иако дру гим 
по во дом кри ти ку је не ка Са лин со ва схва та ња, Гу де ман (Gu de man 1978: 
368) се освр ће у истом ма ни ру на ре ла тив ност схва та ња бо гат ства на во-
де ћи да у оним дру штви ма где зах те ви, те жње и ци ље ви не пре ва зи ла зе 
рас по ло жи ва срет ства та ко ђе сре ће мо бо гат ство, иако је оно кван ти та-
тив но ма ње од бо гат ства у мо дер ним дру штви ма. То би он да зна чи ло 
да бо га тим тре ба да сма тра мо сва дру штва у ко ји ма се са мо ма ли део 
вре ме на по све ћу је про из вод ном на по ру. Бо гат ство је за пра во со ци јал но 
пер ци пи ран од нос из ме ђу про из вод ног на по ра и сло бод ног вре ме на, а 
тај од нос је функ ци о нал но за ви сан од тех но ло ги је и ди стри бу ци је укуп-
ног про из во да из ме ђу оно га што је нео п ход но за оп ста нак и ви шко ва.

8  Фирт, ре ци мо, кри ти ку је ше ма ти стич ки ево лу ци о ни зам, али опет из но-

си став да су та кви ше мат ски при ка зи ево лу ци је људ ског дру штва, и по ред ра зних 

огра ни че ња и не сла га ња с исто риј ском ре ал но шћу, ко ри сни мо де ли за ге не рал но 

раз у ме ва ње про це са (Firth 1927).
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7. Ин тер ме цо

До са да на ве де ни кључ ни мо мен ти – но вац, ре сур си, тр жи ште, ди-
стри бу ци ја, еко но ми са ње и еко ном ска кал ку ла ци ја итд. – кључ ни не 
са мо у еко ном ској ан тро по ло ги ји већ у еко ном ској стра ни чо ве ко вог 
жи во та, као и сам на чин на ко ји су до са да са гле да ва ни у еко ном ској 
ан тро по ло ги ји и еко но ми ји, ука зу ју на при лич но ја сну ди хо то мо ју из-
ме ђу по сма тра них мо дер них и при ми тив них дру шта ва. С дру ге стра не, 
по је ди ни фор мал ни при сту пи ука зу ју на по ку ша је њи хо вог из јед на ча-
ва ња и по ста вља ња оправ да них, али по не кад и са свим не плод них ана-
ло ги ја. Оп шта ин тен ци ја свих та квих гле да ња на про блем еко ном ске 
ор га ни за ци је је сте да се у крај њој ли ни ји от кри ју основ ни по сту ла ти у 
чо ве ко вом еко ном ском по на ша њу. Да кле, јед на уоп ште на на ме ра ко ја 
ни је ни ма ло нео бич на за ака дем ски при ступ не ком про бле му. Кључ ни 
по јам у ре ша ва њу за го нет ке чо ве ко вог еко ном ског по на ша ња је сте по-
јам еко но ми са ња. Иако се ста вља на јед ну од стра на у де ба ти из ме ђу 
суп стан ти ви ста и фор ма ли са та и осла ња се по не кад на не ке не у те ме-
ље не ана ло ги је, Бур лиг (Bur ling 1962: 811) је ипак на вео јед ну кључ-
ну ствар у ве зи с пој мом еко но ми са ња. На и ме, уко ли ко се еко но ми са-
ње ти че од но са из ме ђу чо ве ко вих ци ље ва и сред ста ва ко јим те ци ље ве 
оства ру је, са ми ци ље ви и сред ства ни су то ли ко бит ни ко ли ко је би тан 
на чин на ко ји се по мо ћу сред ста ва до ла зи до ци ље ва. Сам на чин не 
тр ба узи ма ти стро го ма те ри ја ли стич ки и го во ри ти о тех но ло ги ји оства-
ри ва ња ци ље ва, већ упра во тре ба го во ри ти о ра зним кул тур ним об ли-
ци ма чо ве ко вог по на ша ња и ми шље ња ко ји му омо гу ћу ју да не ки циљ 
и оства ри. Стро го узет, да га та ко на зо вем, еко но ми стич ки при ступ 
чо ве ко вом еко ном ском по на ша њу мо же у из ве сној, али и до вољ но ја-
сној ме ри, да су ге ри ше да чо ве ко во еко ном ско по на ша ње и ми шље ње 
пред ста вља ју пот пу но одво је ну сфе ру. То на рав но ни је та ко и чо ве ко во 
еко ном ско по на ша ње је те сно ис пре пле те но са свим дру гим аспек ти ма 
жи во та, што се ја мач но нај ја сни је ви ди код по тро шње. Ти дру ги аспек-
ти жи во та, ма шта то би ло у не кој кул ту ри, пред ста вља ју не ку вр сту 
го то во не пре су шног ре зер во а ра чи ње ни ца ко је на овај или онај на чин 
мо гу да уђу (или обр ну то, да бу ду све сно из о ста вље не) у јед ну ра ци-
о нал ну еко ном ску кал ку ла ци ју, али у исто вре ме и оне са ме мо гу да 
бу ду пер пе ту и ра не из не дре ном еко ном ском кал ку ла ци јом, то јест ре-
зул та том те кал ку ла ци је. Се лек ци ја чи ње ни ца ко је чо век уно си у ра ци-
о нал ну еко ном ску кал ку ла ци ју у еко ном ској ан тро по ло ги ји по сма тра 
се раз ли чи то, и мо же се фи гу ра тив но ре ћи да је упра во се лек ци ја чи-
ње ни ца по ље на ко ме се ло ме ми шље ња о то ме да ли не ка дру штва има-
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ју еко но ми ју и да ли се не ки об ли ци њи хо вог по на ша ња мо гу сма тра ти 
еко ном ским или не мо гу.

Кључ но пи та ње ни је у то ме да ли еко ном ска ра чу ни ца је сте или 
ни је ра ци о нал на. Ин сти ту ци о нал на еко но ми ја под ра зу ме ва да је сва ки 
по је ди нац спо со бан да спро ве де при клад ну еко ном ску кал ку ла ци ју, ма-
да сва ка ко не у не ком стро гом ма те ма тич ком сми слу, већ у сми слу до-
но ше ња ра ци о нал них стра те шких од лу ка. Сва ка еко ном ска ра чу ни ца, 
ако ово прет ход но ре че но при хва ти мо као да тост, је сте ра ци о нал на, али 
је у ства ри су штин ско пи та ње шта у њу ула зи и ка ко се по је ди нач ни еле-
мен ти кал ку ла ци је по ста вља ју у ме ђу соб ни од нос. Он да ка да еко но ми ја 
по чи ње да са гле да ва ства ри ши ре – и ту се по зи ти ван ути цај ан тро по ло-
ги је и суп стан ти ви ста не мо же од ре ћи – ја вља се схва та ње да еко ном ска 
јед на чи на про пор ци је уло же но–до би је но, с об зи ром на рас по ло жи вост 
ре сур са и ин ду ви ду ал не ци ље ве, не мо ра ну жно да ва жи са мо у еко но-
ми ји и да се од но си са мо на оне аспек те жи во та ко ји се под во де под 
до мен про у ча ва ња еко но ми је. Да кле, еко ном ска кал ку ла ци ја се не при-
ме њу је са мо на то, на при мер, ко ли ко ће др ве та, зе мље, ка ме на и ра да 
не ко мо ра ти да уло жи да би на пра вио ку ћу мо рав ског ти па, узи ма ју ћи 
у об зир чак и то ко ли ко ће љу ди мо ра ти да уче ству је у из град њи, где и 
ка ко обез бе ди ти ма те ри јал за град њу и чи ме на хра ни ти рад ни ке. Еко-
ном ска кал ку ла ци ја у овом при ме ру узи ма у об зир и ве ли чи ну ку ће и 
то хо ће ли она би ти ве ћа од не чи је дру ге, хо ће ли би ти уло же на до дат на 
сред ства и на по ри у ње ну естет ску на до град њу, хо ће ли би ти уло жен до-
дат ни ин те лек ту ал ни на пор да се по ве ћа ње на про стор на функ ци о нал-
ност и хо ће ли та функ ци о нал ност би ти под ре ђе на, ре ци мо, род ним или 
ге не ра циј ским од но си ма итд.

У ши рем схва та њу еко ном ске кал ку ла ци је, она је при ме њи ва и на 
дру ге ства ри. Чо век у екс трем ном фор ма ли стич ком ста ву еко но ми ше 
све, а не са мо обез бе ђи ва ње сво јих ма те ри јал них по тре ба (ви де ти на 
при мер: Bur ling 1962: 817; LeC la ir 1962: 1181). Чо ве ко ве те жње су за-
пра во нео гра ни че не и он из во ди еко ном ску кал ку ла ци ју чак и за сло-
бод но вре ме, до ко ли цу и ра зо но ду, па и за из бор брач ног парт не ра. Ме-
ни се чи ни да ова кво ши ро ко (пре ши ро ко) схва та ње мо гу ће при ме не 
еко ном ске ра чу ни це, то јест пој ма еко но ми са ња, у ве ли кој ме ри ста вља 
знак јед на ко сти из ме ђу еко но ми са ња и пој ма ра ци о нал ног ми шље ња 
уоп ште. Мо же ли се он да за сва ки вид чо ве ко вог ми шље ња и по на ша ња, 
ако су ра ци о нал но ми шље ње и по на ша ње у пи та њу, ре ћи да је то ујед-
но и еко ном ски на чин ми шље ња и по на ша ња. Где се по ста вља гра ни ца? 
Екс тра по ла ци јом та квог ви ђе ња еко но ми са ње он да мо же мо да уве де мо 
и у ре ли гиј ски на чин ми шље ња. Ни је ли еко но ми са ње и то што не ко 
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же ли да ре ши сво је про бле ме, да оства ри не ки циљ ти ме што ће бо го ви-
ма при не ти не што на жр тву. Да ли ће ве ли чи на жр тве би ти „об ра чу на-
та“ с об зи ром на ве ли чи ну зах те ва пред бо жан ством? Ни је ми на ме ра 
да ба на ли зу јем схва та ње фор ма ли ста, већ упра во обр ну то, да на гла сим 
ши ри ну пој ма ра ци о нал ног еко но ми са ња и да се ујед но су прот ста вим 
огра ни ча ва ју ћем под во ђе њу свих об ли ка чо ве ко вог по на ша ња под стро-
гу еко ном ску ра чу ни цу нео кла сич не еко но ми је ко ја се за др жа ва ис кљу-
чи во на, та ко да ка жем, оту ђе ном ма ни пу ли са њу нов цем и без у слов-
ном уве ћа њу вред но сти, а без уви да у ком плек сност чо ве ко вог по и ма ња 
ствар но сти. Чо ве ко во по на ша ње се ипак не мо же све сти на еко ном ске 
век то ре и ма три це. С дру ге стра не, пак, Дал то но во схва та ње (Dal ton 
1961) да по сто је дру штва ко ја не ма ју пре ди спо зи ци је за еко но ми са ње 
мо же се сма тра ти уто пиј ским, или у сва ком слу ча ју не при хва тљи вим, 
бу ду ћи да и Тро бри јан ђа ни (Ma li nov ski 1979) и Гва ја ки (Kla str 2004) и те 
ка ко уме ју да про ра чу на ју сво је по ступ ке с об зи ром на ци ље ве ко је же ле 
да оства ре, без об зи ра на то да ли се они од но си ли са мо на ис хра ну или 
и на не ке дру ге аспек те жи во та.

Но, вра ти мо се кон вен ци о нал ним про бле ми ма еко ном ске ан тро-
по ло ги је. Он да ка да при хва ти мо да основ ни по сту ла ти кла сич не еко-
но ми је је су при мен љи ви на све ви до ве еко ном ске ор га ни за ци је, ми та-
да у ве ли кој ме ри не ги ра мо суп стан ти ви стич ки кон цепт. Пот се ти мо се 
ипак Дал то но вог ста ва да сва ко дру штво мо ра да про из во ди ма те ри јал на 
сред ства ко ја ко ри сти за соп стве ни оп ста нак (Dal ton 1961: 6). Рас пра ва 
се за пра во рас плам са ва он да ка да се чо ве ко ве по тре бе и те жње у еко-
ном ској ан тро по ло ги ји са гле да ва ју пре ко, или из ван ма те ри ја ли стич ких 
окви ра. Шта се де ша ва ка да у по ље ис тра жи ва ња уђу ци ље ви као што 
су со ци јал ни ста тус, есте ти ка, ужи ва ње, до ко ли ца, па и не рад и мно ги 
дру ги. Еко ном ска кал ку ла ци ја та да и да ље мо же да оста не ра ци о нал-
на. Ра ни ји тврд и стро го еко но ми стич ки при ступ ни је узи мао у об зир 
та кве не е ко ном ске ци ље ве, и са мим тим и не е ко ном ске фак то ре. Али, 
ис по ста ви ло се да је то по гре шан пут. Пре или ка сни је на по вр ши ну је 
мо ра ло да иза ђе пи та ње шта све у ства ри мо же да уђе у обим еко ном ске 
кал ку ла ци је, то јест у обим еко ном ског по на ша ња. 

Кла сич на еко но ми ја сва ка ко ће се за др жа ти на пој мо ви ма као што 
су ка пи тал, но вац, ма те ри јал ни или људ ски ре сур си и слич но. У еко ном-
ској ан тро по ло ги ји за слу га је оп ште ан тро по ло ги је у то ме што у еко ном-
ску кал ку ла ци ју уво ди и дру ге фак то ре, то јест то што као мо дел раз ми-
шља ња уво ди и то да еко ном ско по на ша ње не ма за циљ са мо ства ра ње 
ма те ри јал них, већ и со ци јал них и сим бо лич ких вред но си. По ста вље на 
су, сто га, но ва пи та ња ве за на за еко но ми са ње – шта све мо гу да бу ду 
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сред ства, шта све мо гу да бу ду ци ље ви, ка ко се све мо же рас по ла га ти 
ре сур си ма, шта је то што се мо же сма тра ти ко ри сним, а по себ но то ка-
ква је дру штве на или по је ди нач на пер цеп ци ја ко ри сно сти и ис ко ри сти-
во сти. У пред ста вља њу основ них по сту ла та фор ма ли стич ког при сту па, 
на вео сам да по је дин ци пра ве ра ци о нал ни из бор ме ђу оним ал тер на тив-
ним сред стви ма ко ја обез бе ђу ју мак си мал ну ко рист, а сам из бор пра ви 
се на осно ву свих рас по ло жи вих ин фор ма ци ја. По је ди нац, или дру штво, 
има ју пред со бом за да так да обез бе де оне ин фор ма ци је ко је су ре ле-
вант не за ра ци о на лан из бор. Иако до са да у ли те ра ту ри ни сам про на шао 
та кво гле ди ште, чи ни ми се да је упра во ту јед на од кључ них та ча ка на 
ко јој се ја вља ју ма ње или ве ће раз ли ке у еко ном ским си сте ми ма ра зних 
дру шта ва. Ми слим да је са свим оправ да но по ста ви ти пи та ње пер цеп ци-
је ин фор ма ци ја и њи хо ве ре ле вант но сти. Пре то га се по ста вља и пи та ње 
на тив них ме то да при ку пља ња ин фор ма ци ја. Ти ме то ди су увек ускла-
ђе ни, за пра во про ис ти чу из до ми нант них ког ни тив них си сте ма по је ди-
нач них дру шта ва. Је дан ја пи с лон дон ске бер зе же ли да са зна ка кав ће 
би ти фи нан сиј ски из ве штај не ког кон цер на ка ко би знао да ли да про да 
или не про да ак ци је, је дан се љак из Ла ни шта же ли да са зна ка кве су це-
не сто ке на пи ја ци ка ко би знао да ли да сво ју сто ку про да је у сре ду или 
сле де ћег ме се ца, док је дан Гва ја ки же ли да са зна у ком тру лом др ве ту је 
ње гов са пле ме ник за сно вао ко ло ни ју лар ви ка ко би знао где на зи му да 
до ђе да се хра ни. Фор ма ли стич ки гле да но, ова тро ји ца се су штин ски не 
раз ли ку ју ме ђу со бом. 

Овај по ма ло пла сти чан при мер по ка зу је да је свој тро ји ци бит но 
да по се ду ју ин фор ма ци је о ста њу ства ри ка ко би мо гли да до не су ра ци-
о нал ну од лу ку за не ку бу ду ћу еко ном ску ак тив ност. По јед но ста вље но 
по ста вље но, чи ни се да је све нор мал но и ра зу мљи во, али то је на ма 
та ко јер ан тро по ло ги ја већ по зна је кул тур не кон тек сте у ко ји ма ег зи-
сти ра ју на ша три ју на ка. Сва ки од њих ин фор ма ци је са ку пља у окви ру 
ког ни тив них си сте ма и про це са ми шље ња у ко ји ма ина че жи ви, а сва ки 
од тих си сте ма или про це са по сто ји у да том кул тур ном и дру штве ном 
кон тек сту и увек је ну жно огра ни ча ва ју ћи. По ста вља се он да пи та ње ап-
со лут не мак си ми за ци је ко ри сно сти уло же ног на спрам до би је ног. Са ма 
пер цеп ци ја мак си ми за ци је за пра во је у ја сној ре ла ци ји с до ми нант ним 
на чи ном ми шље ња. Сва ка мак си мал на ис ко ри шће ност уло же них ре сур-
са и на по ра је ре ла тив на с об зи ром на рас по ло жи ва зна ња по је дин ца 
или дру штва. Си ту а ци ја по ста је по себ но за ни мљи ва у слу ча је ви ма прет-
по ста вље ног од сту па ња од уоби ча је них ка на ла ин фор ми са ња и при ме-
не по сто је ћих зна ња. Мно го број ни ан тро по ло шки по да ци из кон крет них 
дру шта ва увек ука зу ју на из ве стан сте пен ин фор ма тив не за тво ре но сти 



 Теме из економске антропологије 67

дру штва. Мо жда нај бо љи при мер за то је сте про цес уво ђе ња ино ва ци ја. 
Да би не ка ино ва ци ја би ла уве де на нео п ход но је пр во да се за јед ни ца 
(или по је ди нац) упо зна с њом, за тим да је усво ји и по том да је ко ри сти 
(ви де ти на при мер: Ми тро вић 1998: 356–376; Men dras 1986: 229–246). 
Ре зи стент ност пре ма ино ва ци ја ма се мо же по сма тра ти не са мо као ап-
стракт ни страх пре ма не чем но вом, већ упра во као ра ци о нал но при др-
жа ва ње зна ња и ин фор ма ци ја о не ком еко ном ском про це су ко ји се већ 
до бро по зна је и за ко ји се, опет са свим ра ци о нал но, сма тра да већ обез-
бе ђу је мак си мал ну ис ко ри сти вост уло же них ре сур са и на по ра. Он да ка-
да се, у фа зи упо зна ва ња и при хва та ња, из ве де ра чу ни ца ко ја ја сно по ка-
зу је ра ци о нал ну еко ном ску ко ри сност ино ва ци је, она би ва при хва ће на 
из у зет но бр зо. Или обр ну то, уко ли ко ра ци о нал на кал ку ла ци ја по ка же 
да уво ђе ње ино ва ци је ре ме ти ба ланс уло же но–до би је но на ште ту до би-
је ног, ино ва ци ја не ће би ти уве де на. У тре ћем слу ча ју уво ђе ње ино ва ци је 
мо же да из о ста не иако је она пре по зна та као ко ри сна, али не по сто је 
рас по ло жи ви ре сур си за ње но уво ђе ње. У том слу ча ју мо же да до ђе до 
на сто ја ња да се ти ре сур си на кнад но ство ре. 

Про цес уво ђе ња ино ва ци ја ујед но је и при мер ка ко се но ве ин-
фор ма ци је и зна ња опет узи ма ју у ве ли кој ме ри де тер ми ни са ни по сто-
је ћим зна њи ма и по сто је ћом еко ном ском ор га ни за ци јом. Нај ве ћи број 
ино ва ци ја се не од но си на про ме не, већ на (прет по ста вље но и же ље но) 
уна пре ђи ва ње по сто је ћег ста ња. Сам про цес уво ђе ња ино ва ци ја, ка ко га 
Мен дра ви ди у се љач ким дру штви ма, за сни ва се на уче њу од су се да, од 
оно га ко је већ увео ино ва ци ју. Да кле, увек је реч о лан ча ној ре ак ци ји 
из ра зи то со ци јал ног уте ме ље ња. С дру ге стра не, укуп на еко ном ска ор га-
ни за ци ја не до зво ља ва да се не ко по је ди нач но упу сти у кру ци јал не про-
ме не сво је еко но ми је јер би то он да зна чи ло дра стич но од сту па ње од ре-
ла ци о них со ци јал них, мо рал них, па у не ким слу ча је ви ма и ре ли гиј ских 
нор ми. По сле ди ца је обич но из ну ђе на струк тур на екс ко му ни ка ци ја, а у 
та ко не што ни ко не же ли да се упу шта. Ни ко не ће, јед но став но ре че но, 
сво ју по љо при вред ну про из вод њу, ре ци мо, ди рект но и пот пу но у крат-
ком пе ри о ду да за ме ни ин ду стриј ским за нат ством или уго сти тељ ством, 
већ ће да при хва та ино ва ци је ко је уна пре ђу ју ње го ву по љо при вред ну 
про из вод њу.

Све ово мо жда ли чи на ра ни је на ве ден Ми лов кон цепт при ла го ђа-
ва ња ин сти ту ци ја ма. Ни је ми на ме ра да се ба вим та квом вр стом ана ло-
ги ја, већ же лим да ис так нем ка ко, с јед не стра не, по сто је ћи кул тур ни 
ми ље усло вља ва пер цеп ци ју ко ри сно сти, ре ле вант них ин фор ма ци ја и 
зна ња, као и пра вље ње ра ци о нал ног еко ном ског из бо ра (ви де ти на при-
мер: Ge ertz 1978; Or tiz 1967), док, с дру ге стра не, пре по зна ва ње кон-
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крет не еко ном ске ко ри сти не ких но вих ин фор ма ци ја и зна ња мо же да 
про ме ни схва та ње еко ном ске кал ку ла ци је уло же но–до би је но и да та ко 
ути че вре ме ном и на про ме ну кул тур ног кон тек ста у ко јем се та кал-
ку ла ци ја из во ди. Пра вље ње ра ци о нал ног из бо ра еко ном ског по на ша ња 
је усме ре но по сто је ћим ког ни тив ним си сте мом и на чи ном ми шље ња у 
ко ји ма се та кав из бор пра ви, али би ло ко ји ког ни тив ни си сте ми и на чин 
ми шље ња, чак и у нај при ми тив ни јим за јед ни ца ма, ни ка да ни су ап со-
лут но за тво ре ни, то јест упра во је ра ци о нал ност пра вље ња еко ном ског 
из бо ра је дан од ка на ла ко јим не што но во мо же да уђе у по сто је ћи ког-
ни тив ни си стем, ма ко ли ко он ши рок био. Друк чи је ре че но, по рив за 
мак си мал ним уве ћа њем, би ло да је реч о ис ко ри сти во сти ре сур са, ма-
те ри јал ном бо гат ству или би ло ком дру гом ви ду ка пи та ла (со ци јал ног, 
сим бо лич ког и сл.), де лу је као кул тур ни ка нал сти ца ња но вих ин фор ма-
ци ја и зна ња ве за них за сам про цес уве ћа ња. Ти ме је обез бе ђе на пер пе-
ту а ци ја раз во ја (или про ме на), а ми слим да ће се и еко но ми сти и ан тро-
по ло зи сло жи ти да је раз вој, ба рем онај еко ном ски, но тор на чи ње ни ца, 
без об зи ра на ње го ву бр зи ну. 

У ства ри, мо же се по ста ви ти три ви јал но пи та ње да ли би сва при-
ми тив на дру штва би ла пот пу но ис тре бље на да ни су би ла спрем на да 
при ме но ве ин фор ма ци је и зна ња. За Кар ла По ла њи ја „ве ли ка тран-
сфор ма ци ја“ се од но си на по сте пе ни пре ла зак из не тр жи шне, со ци јал но 
укло пље не, ре ци про ци јал не еко но ми је у оту ђе ну тр жи шну еко но ми ју 
ко јом упра вља ју це не, не ми сле ћи при том на по је ди нач на дру штва, већ 
на чо ве чан ство уоп ште. То је ве ли ка, то јест су штин ска тран сфор ма-
ци ја еко ном ског на чи на ми шље ња и по на ша ња. Де таљ но по сма тра ње 
са мог про це са, ме ђу тим, ве ро ват но би ја сно по ка за ло да иде ја о ве ли-
кој тран сфор ма ци ји мо же да бу де ло гич ки ан ти под мно гим (или свим) 
схва та њи ма са мог По ла њи ја и ње го вих след бе ни ка. Суп стан ти ви стич ко 
схва та ње еко но ми је све до чи о за тво ре ним или ре ла тив но изо ло ва ним 
еко ном ским си сте ми ма ма лог оби ма и ни ског тех но ло шког раз во ја ко-
ји су те сно за ви сни од не по сред ног при род ног окру же ња. Суп стан тив-
ној еко но ми ји се од ри че ра ци о нал на еко ном ска кал ку ла ци ја и те жња 
ка мак си мал ном ис ко ри шћа ва њу ре сур са уз ула га ње што ма њег на по-
ра. Пи та ње је, он да, због че га се ме ња не ки еко ном ски си стем ко ји већ 
по се ду је функ ци о нал ност. Мно го број ни при ме ри тран сфор ма ци је при-
ми тив них за јед ни ца упра во по ка зу ју да је та тран сфор ма ци ја у ве ли кој 
ме ри по сле ди ца еко ном ске кал ку ла ци је. Ис по ста ви ло се да при ми тив ни 
на ро ди вр ло бр зо при хва та ју за њих но ве тех но ло ги је ка ко би би ли у 
ста њу да уз ула га ње ма њег на по ра оства ре у нај ма њу ру ку исте ци ље ве, 
пре вас ход но ми сле ћи на обез бе ђи ва ње хра не и дру гих до ба ра нео п ход-
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них за оп ста нак. По том, у при ми тив ним за јед ни ца ма се ја вља те жња за 
по ве ћа њем ко ри сти и ис ко ри сти во сти ре сур са и до ба ра, па и за по ве-
ћа ва њем ква ли те та и кван ти те та по се до ва них до ба ра, чи ме се по кре ће 
лан ча на ре ак ци ја ко ја се за вр ша ва пот пу ним усва ја њем кла сич ног мо-
не тар ног тр жи шта. 

Тач но је да су мно ге про ме не при ми тив них за јед ни ца по сле ди ца 
при ти ска ко ло ни јал них осва ја ча њи хо вих те ри то ри ја, али је нео спор но 
и да су мно ге про ме не по сле ди ца по ну де ко ло ни јал них осва ја ча, то јест 
мно га при ми тив на дру штва су са мо стал но при хва ти ла но ве еко ном ске 
прин ци пе. Чак се и еви дент на от пор ност при хва та ња но ве еко но ми је 
мо же са гле да ти кроз при зму ин фор ма ци ја и зна ња. Као дру штва без пи-
сма и ве о ма да ле ко од ин сти ту ци ја фор мал ног обра зо ва ња, та дру штва 
су има ла не ком па ти бил не си сте ме до ла же ња до ре ле вант них ин фор ма-
ци ја, па су он да, са гла сно с оним што сам на вео го во ре ћи о уво ђе њу 
ино ва ци ја, у тим дру штви ма тре ба ло нај пре да бу ду уте ме љен но ви ког-
ни тив ни про це си. Ту се са да „укло пље ност“ еко но ми је у со ци јал не ин-
сти ту ци је ја вља као по зи тив на окол ност јер омо гу ћу је да ин фор ма ци је и 
зна ња ра зним ка на ли ма ме ђу соб них со ци јал них од но са пре ђу из ра зних 
сфе ра жи во та у њи хо ву еко но ми ју (и обр ну то) и омо гу ће до но ше ње но-
вих, дру га чи јих еко ном ских од лу ка. У еко но ми ји при ми тив них на ро да 
сва но ва зна ња и до бра ко ја су у функ ци ји по ве ћа ња ефи ка сно сти на тив-
ног еко ном ског си сте ма (и по је ди нач них ак тив но сти сва ка ко) вр ло бр зо 
и ла ко би ва ју усво је на. Ју жно а ме рич ки Гва ја ки ин ди јан ци су, на при-
мер, вр ло бр зо усво ји ли упо тре бу ма че та јер им је то олак ша ло кре та ње 
кроз пра шу му и, са мим тим, олак ша ло до ла зак до хра не (Kla str 2004). 
Чак и овим јед но став ним по ступ ком по ка за ли су да су са свим спо соб ни 
за ра ци о нал ну еко ном ску кал ку ла ци ју у ци љу по ве ћа ња ис ко ри сти во сти 
ре сур са. Они са ми су уво ђе ње ове ино ва ци је сма тра ли про стом ма те ри-
јал ном до бро би ти, али ни су са мим тим од мах по ста ли део мо дер ног еко-
ном ског си сте ма, а сва ка ко је су по ка за ли ин те лек ту ал ну пре ди спо зи ци-
ју за кал ку ли са ње у ци љу по ве ћа ња соп стве не еко ном ске ефи ка сно сти. 
На рав но, тај по сту пак је био са мо увод у њи хо ву пле мен ску еко ном ску и 
сва ку дру гу „ве ли ку тран сфор ма ци ју“. За себ ну те му сва ка ко пред ста вља 
те за о ин ди рект ном на ме та њу тзв. за пад ног ли бе рал ног ка пи та ли зма не-
раз ви је ним зе мља ма тре ћег све та – ко је су углав ном на ста ле на те ри то-
ри ја ма при ми тив них на ро да и они чи не ве ћи ну њи хо ве по пу ла ци је – и 
уво ђе ње на сце ну крип то ко ло ни ја ли зма ти ме што се те зе мље уво де у 
ло ги ку мо дер ног тр жи шног ка пи та ли зма, ну де им се но ве тех но ло ги је 
и укљу чу ју се у свет ско тр жи ште, али ујед но по ста ју за ви сне од не че га 
што ни је њи хо во, углав ном не спо соб не да се у крат ком ро ку при ла го де 
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струк тур ним еко ном ским про ме на ма и пре тва ра ју се у ве ли ке ду жни ке, 
због че га су под из ра зи том и стал ном кон тро лом раз ви је них зе ма ља.

8. Кул ту ра је кључ – но ви при сту пи и те ме

Де ба та из ме ђу суп стан ти ви ста и фор ма ли ста у еко ном ској ан тро-
по ло ги ји кул ми ни ра ла је, по Сал сбри је вом ми шље њу (Sa lis bury 1973: 
85), от при ли ке 1967. го ди не, до ка да је об ја вљен нај ве ћи број ра до ва из 
суп стан ти ви стич ке и фор ма ли стич ке еко ном ске ан тро по ло ги је од ко јих 
су мно ги би ли по ле мич ког ка рак те ра. Су ду на уч не јав но сти оста вља мо 
ко нач ну од лу ку о то ме ко ли ко су та два при сту па, као и прет ход ни кон-
цепт ho mo eco no mi cus, ус пе ли да ра све тле основ не де тер ми нан те чо ве-
ко вог еко ном ског по на ша ња. Ја сно је, с дру ге стра не, да се та де ба та и 
су ви ше уду би ла у са му се бе и од кра ја ше зде се тих го ди на 20. сто ле ћа 
још је дан број ра до ва је на пи сан у ди ја лек тич ком ма ни ру суп стан ти ви-
зам–фор ма ли зам, али углав ном без но вих те о риј ских ста во ва и ре ше ња 
ко ја би по ма кла уна пред на уч но схва та ње еко ном ског по на ша ња. Де ба-
та је по ста ла ја ло ва и ја ви ла се по тре ба да се по сег не за „тре ћим ре ше-
њем“. По ста ло је нео п ход но или сје ди ни ти та два при сту па или пот пу но 
про ме ни ти на уч ну па ра диг му у ко јој се по сма тра чо ве ко во еко ном ско 
по на ша ње. 

Суп стан ти ви сти су на ста ви ли сво ја ис тра жи ва ња ма хом се ба ве ћи 
раз ма тра њем нов ца и упо тре бе ме ди ју ма раз ме не, а фор ма ли сти су се 
за ни ма ли за ре ак ци је на тех но ло шке ино ва ци је. Број по ку ша ја да се те-
о риј ска раз ма тра ња и јед них и дру гих ста ве на про бу био је ма ли, али 
за то има ра до ва ко ји на сто је да ви ше стран ути цај ан тро по ло шких фак-
то ра у еко но ми ји по ста ве у окви ре ма те ма тич ких фор му ла (ви де ти нпр: 
Sen 1966; de Jan vry 1991; Tho mas 1999). Ин те лек ту ал на пат по зи ци ја 
из ме ђу суп стан ти ви ста и фор ма ли ста би ла је фру стри ра ју ћа и ја ви ли 
су се по ку ша ји да се на пра ви син те за та два при сту па (ви де ти нпр. Can-
cian 1966). Та кви по ку ша ји оста ли су углав ном без ва ља не ре ак ци је, то 
јест ни су би ли ши ри ко при хва ће ни у еко ном ској ан тро по ло ги ји. До не ке 
озбиљ ни је ди рект не фу зи је суп стан ти ви зма и фор ма ли зма ни је до шло. 
Од се дам де се тих го ди на 20. сто ле ћа у еко ном ској ан тро по ло ги ји се по-
сте пе но на пу шта ју оп ште те о риј ске ана ли зе, по сте пе но не ста је ди рект-
но раз ма тра ње нај оп шти јих пој мо ва као што су еко ном ска ор га ни за ци ја, 
тр жи ште, но вац, ди стри бу ци ја и слич но. Ра ди је се при сту па ло ка ли за-
ци ји те ма, и то у два сми сла. Пр во је ге о граф ска ло ка ли за ци ја и раз ма-
тра ју се еко ном ски си сте ми и про це си не са мо у кон крет ним дру штви-
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ма већ и у по је ди ним ми кро сре ди на ма, нај че шће са вре ме ним са мом 
ис тра жи ва чу. Ре ци мо, од еко ном ске ор га ни за ци је у јед ном еским ском 
се лу (не ко ли ко де це ни ја по сле Мо са) до то га ка ко се по на ша ју фар ме ри 
у Ба ски ји (Or lo ve 1986: 87). С дру ге стра не, ис тра жи ва ња се ло ка ли зу ју 
на по је ди нач не про бле ме, на при мер ка ко тр гу ју ма зга ри (у Пор ту га лу), 
ка ква је ор га ни за ци ја ри ба ра (у Нор ве шкој) или ко је су сфе ре раз ме не у 
Дар фу ру. Нај ве ћи број ра до ва, у ства ри, при бе га ва обе ма ло ка ли за ци ја-
ма, да кле раз ма тра се кон кре тан про блем у не кој ми кри сре ди ни. Бит на 
ка рак те ри сти ка но вог при сту па у еко ном ској ан тро по ло ги ји је сте то што 
су ра до ви у ве ли кој ме ри за сно ва ни на кон крет ним те рен ским ис тра жи-
ва њи ма са мих ауто ра, а ни су ла бил не ло гич ке ап страк ци је са чи ње не на 
осно ву не про ве ре них по да та ка. Сал сбри (Sa lis bury 1973: 85) ипак, на 
по чет ку пе ри о да кон со ли да ци је но ве еко ном ске ан тро по ло ги је, из два-
ја три кључ на те мат ска по ља ис тра жи ва ња: мар ке тинг (у сми слу тр жи-
шта и тр го ва ња, тј. тр го вин ске раз ме не), про из вод ња и пред у зет нич ка 
ор га ни за ци ја. Сâмо гру пи са ње кључ них те ма, да ка ко, не да је оба ве ште-
ње о те о риј ским при сту пи ма ко ји су у по је ди нач ним ис тра жи ва њи ма 
при хва ће ни. Ни је на од мет кон ста то ва ти и то да су по је ди ни ва тре ни 
по бор ни ци јед не од су прот ста вље них кон цеп ци ја по сте пе но на пу сти ли 
сво је стро го и не кри тич ко по ста вља ње у од но су на про блем и еко ном ске 
про бле ме от по че ли да са гле да ва ју као ши ри и сло же ни ји кул ту ро ло шки 
фе но мен, ма да де ли мич но за др жа ва ју сво је пре ђа шне кон цеп те. Ов де се 
пре све га ми сли на Дал то на9 и, мо жда, Са лин са ка да је о суп стан ти ви-
сти ма реч, и Фир та ме ђу фор ма ли сти ма.

Те ме у еко ном ској ан тро по ло ги ји ко је су ве за не за про из вод њу 
углав ном про из ла зе из нео марк си стич ког схва та ња еко но ми је. Мо жда 
нај ја сни ји зах тев за тра же њем но вог аспек та по сма тра ња чо ве ко вог еко-
ном ског по на ша ња фор му ли са ли су упра во фран цу ски (нео)марк си сти. 
Го де ли је (на ве де но пре ма: Prat tis 1982: 217) отво ре но твр ди да у марк-
си стич кој пер спек ти ви не ма ме ста за еко ном ску ан тро по ло ги ју без об-
зи ра на то да ли је она суп стан ти ви стич ка или фор ма ли стич ка. Али и он 
сам су штин ски кри ти ку је фор ма ли сте го то во иден тич но као што чи не и 
суп стан ти ви сти, твр де ћи да сâм еко ном ски мо дел ко ји ко ри сти фор мал-
на еко но ми ја ни је про бле ма ти чан, али је про блем у то ме што тај мо дел 
чи ни оп шту те о ри ју ко ја прет по ста вља сво ју уни вер зал ност, али се при-
том од но си на ли бе рал ну еко но ми ју. Го де ли је кон крет но на па да ста во ве 

9 За ни мљи во код Дал то на је и то што се од се дам де се тих го ди на 20. сто ле ћа 

по сте пе но окре ће од при ми тив них дру шта ва ка про у ча ва њу еко но ми је у се љач ким 

дру штви ма.
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Ро бин са Бур лин га твр де ћи да се ње го во ви ђе ње оску ди це и не убра ја 
у еко но ми ју јер, Бур линг не оста вља мо гућ ност раз ли ко ва ња еко ном-
ских ак тив но сти од ак тив но сти усме ре них ка ужи ва њу, мо ћи или спа-
се њу. Фран цу ска нео марк си стич ка шко ла се под јед на ко устре ми ла и на 
суп стан ти ви зам, твр де ћи да је при ступ По ла њи ја и Дал то на јед но став но 
не мо гућ. Суп стан ти ви стич ка еко но ми ја је су прот на тр жи шној еко но ми-
ји и суп стан ти ви сти уоп ште до во де у пи та ње тр жи шни си стем да би де-
фи ни са ли про бле ме ко је ис тра жу ју. Дво сми сле ност суп стан ти ви зма је 
очи глед на – с јед не стра не је ди но он укљу чу је све еко ном ске си сте ме, 
док с дру ге стра не ни је нео п ход но раз у ме ти тр жи шну еко но ми ју ко јом 
се кон вен ци о нал но ба ве фор ма ли сти. Суп стан ти ви зам се осла ња на мо-
дел опо зи ци је где је за пра во је ди на ве за из ме ђу тр жи шне и не тр жи шне 
еко но ми је са ма те за о опо зи ци ји и њи хо вим раз ли ка ма. Ова кво гле да ње 
нео марк си ста се мо же с пра вом сма тра ти по јед но ста вље ним јер смо већ 
код Дал то на ви де ли да он и те ка ко пра ви схва тљи ве ана ло ги је из ме ђу 
два ти па еко ном ске ор га ни за ци је, ре ци мо ка да ана ли зи ра но вац.

За нас ко ји смо од ра сли у со ци ја ли зму са свим је нор мал но да марк-
си зам, би ло у кла сич ној ин тер пре та ци ји, би ло у на уч ној или по ли тич-
кој, не пре ста но те жи да по ста ви се бе из над, или ба рем из ван, схва та ња 
ко ја му хро но ло шки прет хо де. Ни је нео бич но за марк си зам да се сма тра 
кри ти ча рем све га пре ђа шњег и да ва о цем „ко нач ног ту ма че ња“. Та кав 
при ступ че сто про из во ди на ив не или не спрет не за кључ ке јер сâм про цес 
за кљу чи ва ња из во ди из ван кључ них ре фе рен ци, по што их нај че шће не-
ги ра. На ив ност у за кљу чи ва њу и Сал сбри (Sa lis bury 1973: 89) при пи су је 
Го де ли јеу он де где се овај дру ги ба ви де тер ми нан та ма сто па раз ме не 
код Ба ри ја, про из во ђа ча со ли у Но вој Гви не ји, ко ји су тек од ше зде се-
тих го ди на 20. сто ле ћа упо зна ли упо тре бу нов ца. Ту Го де ли је про ве ра ва 
Марк со ву прет по став ку да це не ро бе пра те це ну ра да и на ла зи је нео-
др жи вом. Го де ли је на во ди (Go de li er 1982: 302–318) да у раз ме ни ме ђу 
гру па ма Ба ри је ра ди је во де ра чу на о ре ци про ци јал ном за до во ље њу сво-
јих по тре ба не го о из јед на ча ва њу вред но сти ро бе (со ли ко ју сло же ним 
по ступ ком из два ја ју из би ља ка) с вред но шћу уло же ног ра да. Они, да кле, 
ни су мо ти ви са ни ства ра њем про фи та. Нај ве ћи део про из ве де не со ли 
Ба ри је да ру ју срод ни ци ма и дру гим са пле ме ни ци ма, а ма њи део (2–3 
од око 15 про из ве де них по лу га со ли) уче ству је у тр го ви ни. Сал сбри сма-
тра да је Го де ли је за не ма рио не ке до дат не мо мен те у тр го ви ни со љу с 
дру ги ма. Ре ци мо, Ба ри је су мо но по ли сти у про из вод њи со ли; тро шко ви 
пу то ва ња ја сно при мо ра ва ју уда ље не гру пе да при хва те још не по вољ ни-
ји од нос раз ме не. Ба ри је ви со ко вред ну ју сло бод но вре ме што ука зу је на 
огра ни че ње про из вод ње, по гла ви ца гра ди по ли тич ку по др шку по мо ћу 
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про ра чу на те да ре жљи во сти итд. Ка да се све узме у об зир уви ђа се да 
су ни во про из вод ње и це не до бро при ла го ђе ни це ни ра да, тро шко ви ма 
тран спор та, мо но пол ском по ло жа ју и по ли тич кој мо ћи. Ба ри је, да кле, 
ко ри сте уоби ча је не тех ни ке до но ше ња ра ци о нал них еко ном ских од лу-
ка. Го де ли је до не кле на ив но за кљу чу је и да со Ба ри ја је сте но вац јер је 
уни вер зал но сред ство раз ме не. Оста је отво ре но пи та ње да ли со има и 
дру ге ка рак те ри сти ке нов ца, то јест да ли је оп ште сред ство про це не 
вред но сти и да ли је сред ство аку му ла ци је бо гат ства. Уз све то, со је и 
упо треб на ро ба.

Го де ли је у ства ри ов де раз ма тра је дан од слу ча је ва из оп ште про-
бле ма ти ке на ко ју се усред сре ђу ју нео марк си сти фран цу ске шко ле, а то 
је фе но мен про из вод ње, про из вод них од но са и ре про дук ци је у дру штву, 
уз ал тер на тив но раз ма тра ње про до ра ка пи та ли зма у бив ше тра ди ци о-
нал не на чи не про из вод ње (Prat tis 1982: 218). Нео марк си сти су се тру-
ди ли да „пре ра де“ ра ни ја гле ди шта на на чи не про из вод ње, по ла зе ћи од 
оно га што је ми слио Маркс. Ра ни ји марк си стич ки став да је исто ри ја 
чо ве чан ства стро го на сле ђе на чи на про из вод ње нео марк си сти су од ба-
ци ли. Усред сре ди ли су се на ба зу и су пер струк ту ру као еле мен те на чи на 
про из вод ње, на мо гућ ност си мул та не ар ти ку ла ци је раз ли чи тих на чи на 
про из вод ње у окви ру фор ми ра ња не ког дру штва и на де тер ми ни са ност 
фор ми ра ња дру штва про из вод ном осно вом (Or lo ve 1986: 86). Ин спи ри-
са на Марк со вим схва та њи ма, фран цу ска нео марк си стич ка шко ла ба ви-
ла се де тер ми нан та ма фор ми и ево лу ци је дру шта ва у да тим усло ви ма 
про из вод ње и дру штве не ре про дик ци је њи хо ве ма те ри јал не осно ве жи-
во та. Нео марк си сти су се та ко ђе ин те ре со ва ли и за оп ста нак пре ка пи-
та ли стич ких и не ка пи та ли стич ких на чи на про из вод ње у ка пи та ли стич-
ким дру штви ма, ма да су у ства ри они те жи ли пре чи шћа ва њу и при ме ни 
кон цеп та исто риј ског ма те ри ја ли зма да би схва ти ли тран зи ци ју од фе у-
да ли зма ка ка пи та ли зму.

По ку ша ва ју ћи да су ми ра ово по след ње код нео марк си ста, Реј је 
из дво јио три кључ не фа зе уса гла ша ва ња (мо же се ре ћи и тран зи ци је): 
1. пр ва ве за (из ме ђу раз ли чи тих на чи на про из вод ње) ус по ста вља се у 
сфе ри раз ме не, што је ар ти ку ла ци ја на су пер струк тур ном ни воу, али 
у том слу ча ју је ве ро ват ни је да ин тер ак ци ја с ка пи та ли змом по ја ча ва 
пре ка пи та ли стич ки на чин про из вод ње; 2. ка пи та ли зам се уко ре њу је и 
дру ги на чи ни про из вод ње по сто је уто ли ко ко ли ко су у функ ци ји одр-
жа ва ња и ре про дук ци је ка пи та ли стич ких од но са про из вод ње у ши рем 
си сте му и; 3. у по след њој фа зи пре ка пи та ли стич ки на чи ни про из вод ње 
пот пу но не ста ју, чак и у по љо при вре ди (на ве де но пре ма: Prat tis 1982: 
219). Ова кво ли не ар но по ста вља ње ства ри је ве о ма ди ску та бил но. По-
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ку ша ћу украт ко да су ми рам Пра ти сов кри тич ки осврт. Ре ју се мо же за-
ме ри ти то што ни је узео у об зир струк ту рал не ва ри ја ци је у окви ру са-
мог ка пи та ли зма, већ раз ли чи те не ка пи та ли стич ке об ли ке про из вод ње 
сма тра фак то ром ва ри ја ци ја со ци јал них фор ми. По во дом тре ће фа зе 
ко ју је Реј из дво јио, Пра тис сма тра не са мо да ни је оправ да на, јер мно ги 
на чи ни пре ка пи та ли стич ке про из вод ње (чак и да нас) по сто је у ка пи та-
ли стич ким дру штви ма, не го да и сам ка пи та ли зам ге не ри ше ра ни је на-
чи не про из вод ње, што је очи глед но у до ма ћин стви ма ко ја се на ла зе на 
еко ном ској мар ги ни ру рал них обла сти ка пи та ли сти чих дру шта ва. Ту у 
усло ви ма уса гла ша ва ња мо де ла еко ном ске ор га ни за ци је (тј. ка пи та ли-
зма и прет ход ног еко ном ског си сте ма) оп ста ја ње пре ка пи та ли стич ког 
си сте ма вред но сти и тра ди ци о нал них на чи на тран сак ци ја обез бе ђу је 
осно ву за ре про дук ци ју ка пи та ли стич ких про из вод них од но са, а кад је 
реч о адап та ци ји то оп ста ја ње је у функ ци ји обез бе ђи ва ња пот по ре за 
по пу ла ци ју ко ја се адап ти ра у усло ви ма не из ве сно сти и не по вољ но сти 
ко је про из ла зе из уче ство ва ња у тр жи шној еко но ми ји. Тра ди ци о нал ни 
на чи ни про из вод ње се за др жа ва ју као нео п хо дан до да так у одр жа ва њу 
и ре про дук ци ји до ма ћин ства. Ли бе рал ни ка пи та ли зам је струк ту ри ран 
упра во та ко да због свој ства ли бе рал но сти не пре ста но ге не ри ше ди на-
мич ну не из ве сност, што ин ди рек но код по је ди них до ма ћин ста ва пер пе-
ту и ра ра зно вр сност у сит ној про из вод њи ка ко не би до шло до пот пу не 
про па сти уко ли ко се ја ве про бле ми у јед ној од сфе ра про из вод ње. Ов де 
се сва ка ко не ра ди о про из вод њи раз ли чи тих вр ста про из во да и о раз-
ли чи тим про из вод ним тех ни ка ма, већ о раз ли чи тим еко ном ским мо-
де ли ма ор га ни за ци је про из вод ње. На при мер, јед но до ма ћин ство пар-
ти ци пи ра пре ко по је ди них сво јих чла но ва у ин ду стриј ској про из вод њи 
(тр жи шна еко но ми ја), док се не ки дру ги чла но ви до ма ћин ства ба ве по-
љо при вред ном про из вод њом и за нат ством (аутар кич на и ре ци про ци јал-
на еко но ми ја).

Обим на де ба та из ме ђу суп стан ти ви ста и фор ма ли ста ве ли ку па-
жњу, ви де ли смо, по све ти ла је ди стри бу ци ји ре сур са и ро бе, пре по зна ју-
ћи три основ на мо да – раз ме ну, ре ди стри бу ци ју и тр жи ште. Од пе ри о да 
ре кон со ли да ци је еко ном ске ан тро по ло ги је ве ли ка па жња је по све ће на 
ло кал ним тр жи шним си сте ми ма. По јам тр жи шта се тре ти ра као ком би-
на ци ја ње го вих ап стракт них тран сак ци о них и кон крет них про стор них 
ка рак те ри сти ка. Обра ћа ју ћи па жњу на про стор ну ор га ни за ци ју тр жи-
шта, ка ко у Дал то но вом сми слу тр жни це, ме ста за тр го ви ну, та ко и у 
сми слу ге о граф ског рас по ре да та ча ка кон цен тро ва не тр го ви не, мно га 
ис тра жи ва ња уво де фак тор еко ло шких усло ва ди стри бу ци је до ба ра. Уоп-
ште но го во ре ћи, по ста вље на је те за о то ме да кон крет ни еко ло шки усло-
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ви, ди рект но де фи ни шу ћи усло ве тр жи шних тран сак ци ја, ин ди рект но 
де тер ми ни шу кон крет не еко ном ске си сте ме у по је ди ним дру штви ма 
(упо ре ди ти: Sa lis bury 1973: 86). Ка ко су раз ви је на ка пи та ли стич ка дру-
штва за хва љу ју ћи раз ви је ној тех но ло ги ји углав ном над вла да ла мно га 
ге о граф ска огра ни че ња, ова ис тра жи ва ња се ма хом кон цен три шу на 
тр жи шта се љач ких дру шта ва и по се ља че них при ми тив них дру шта ва, 
сва ка ко не за не ма ру ју ћи њи хо ву ин тер ак ци ју с раз ви је ним ка пи та ли-
стич ким тр жи штем. С об зи ром на ор га ни за ци ју гло бал ног дру штва, ис-
тра жи ва на је спе ци фич на уло га по је ди нач них ур ба них цен та ра на то 
ка ко се ор га ни зу ју по је ди на ло кал на тр жи шта. Узи ма ју ћи у об зир ис тра-
жи ва ња ко ја пре вас ход но обра ћа ју па жњу на ге о граф ске усло ве с јед не 
стра не, и она ко ја се усред сре ђу ју на уло гу ад ми ни стра тив них ур ба них 
цен та ра, Сал сбри на во ди да се мо гу из дво ји ти два си стем ска мо де ла: 1) 
еко ло шке ана ли зе то га ка ко ре ги о нал на ком пле мен тар ност од ре ђу је тр-
жи шне си сте ме и 2) те о ри ја о цен тра ли стич ком мо де лу ко ја узи ма у об-
зир и ло ка ци ју ме ста тр го ви не, при че му се ре ла тив на по зи ци ја гра до ва 
и њи хо вог за ле ђа узи ма ју као де тер ми нан те тр жи шта. Ка да раз ма тра мо 
по је ди не ра до ве ко ји се ба ве ор га ни за ци јом тр жи шта, ви ди мо да они 
нај че шће у ана ли зи ком би ну ју еко ло шки и ад ми ни стра тив ни де тер ми-
ни зам. У об зир се узи ма ју и да ти еко ло шки усло ви и мно го број ни дру ги 
еко ном ски и со ци јал ни фак то ри ко ји ути чу на фор ми ра ње спе ци фич но-
сти ло кал них тр жи шта.

Основ не те зе те о ри је о мо де лу тр жи шта с цен трал ним ме стом (cen-
tral-pla ce the ory), да га на зо вем мо дел цен три стич ког тр жи шта или мо-
дел тр жи шних цен та ра, по ста вље не су још по чет ком 20. сто ле ћа у ра ду 
Вал те ра Кри ста ле ра, али је та те о ри ја по том у ве ли кој ме ри раз ра ђе на и 
мо ди фи ко ва на, ма да су ње ни основ ни по сту ла ти оста ли углав ном исти. 
Ка да се об у хва те иде је ко је се ја вља ју у ра до ви ма ко ји се ба ве ан тро по-
ло шким ис тра жи ва њем ло кал них тр жи шта (Smith 1974; Smith 1975)10, 
уви ђа се да те о ри ја мо де ла тр жи шних цен тар по ста вља три прет по став-
ке иде ал ног мо де ла еко ном ског про сто ра. Пр во, то је је дан изо тро пан 
или без ка рак те ран про стор (те рен) с под јед на ком тран спорт ном до-
ступ но шћу и под јед на ко рас по ре ђе ном ку пов ном мо ћи у свим прав-
ци ма. Дру го, по сто ји ра ци о нал ност по тро ша ча с об зи ром на те жњу да 
се ума ње тро шко ви про ис те кли из уда ље но сти. Тре ће, по сто је иде ал ни 
усло ви кон ку рен ци је ме ђу про фит но ор јен ти са ним снаб де ва чи ма тр жи-

10  Ке рол Смит је у оба сво ја ра да да ла ве о ма раз ра ђе не ше мат ске при ка зе мо-

де ла тр жи шних цен та ра. Ја ов де не пре но сим те ше ме јер би нас то и су ви ше од ве ло 

у еко ном ску ге о гра фи ју, а при том је оста ло отво ре но пи та ње оби ма при ме њи во сти 

на ве де ног мо де ла у еко ном ској ан тро по ло ги ји.
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шта. У ре ал ним еко ном ским усло ви ма ове прет по став ке су рет ко кад у 
пот пу но сти ис пу ње не, али ем пи риј ски по да ци по ка зу ју не пре кид ну тен-
ден ци ју да се оне по ја ве. Јед на од кључ них ре ал них ка рак те ри сти ка свих 
си сте ма с цен трал но по ста вље ним тр жи штем је сте то што увек по сто је 
нај ма ње два хи ја рар хиј ска ни воа ме ста на ко ји ма се оба вља тр го ви на, 
с тен ден ци јом да се ја ви рав но мер на ди стри бу ци ја свих цен та ра у сва-
ком хи ја рар хиј ском ни воу. Осим то га, ре дов но се ја вља тен ден ци ја да се 
ма њи цен три тр го ви не „угне зде“ из ме ђу глав них цен та ра ко ји осим тр-
жи шних пру жа ју и ад ми ни стра тив не услу ге. Друк чи је ре че но, мо дел тр-
жи шних цен та ра не под ра зу ме ва јед но ме сто тр го ви не у ко је се сли ва ју 
ро бе и услу ге, већ се око до ми нант них цен тра оку пља ју ма њи цен три ко-
ји ди рект но „пре у зи ма ју“ ро бе и услу ге из свог не по сред ног окру же ња. 
Хи по те тич ки гле да но, та кви пот цен три тр го ви не мо гу опет има ти сво је 
се кун дар не цен тре тр го ви не, али се у ре ал ним еко ном ским усло ви ма 
рет ко кад ја вља ви ше од два ни воа. Хи је рар хиј ски ни жи цен три су ме ђу-
соб но по ве за ни хо ри зон тал но, а сви они су с глав ним цен тром по ве за ни 
вер ти кал но. Ако би смо по ку ша ли да ство ри мо про стор ну сли ку, то би 
он да зна чи ло да су пот цен три ре ла тив но рав но мер но рас по ре ђе ни ме ђу 
глав ним тр жи шним цен три ма. 

про то ка ро ба и услу га, мре жу чи је ка рак те ри сти ке за ви се од ве ћег бро ја 
ге о граф ских, еко ном ских или ад ми ни стра тив них фак то ра. Је дан од тих 
фак то ра је, ре ци мо, тран спорт, то јест мо гућ ност оба вља ња ефи ка сног 
тран спор та ко ји не ма ви со ку це ну, та ко да ти тро шко ви не ути чу у ве-
ли кој ме ри на ко нач ну це ну и ти ме ре ме те то ко ве тр го ви не. Не мо же се 
оче ки ва ти да ће ро ба би ти про да ва на на не ком уда ље ном тр жи шту, све 
док у нај бли жем по сто је по вољ ни про фит ни усло ви. Та ко ђе, број хи је-
рар хиј ски ни жих цен та ра тр го ви не увек ће би ти од ре ђен укуп ном ефи-
ка сно шћу це лог тр жи шта, што зна чи да се број ло кал них ме ста тр го ви не 
ни ка да не ће по ве ћа ва ти у не до глед. С дру ге стра не, мо гу ће је да ло кал на 
ели та по ку ша да ус по ста ви но ви цен тар тр го ви не ка ко би се би обез бе-
ди ла из ве сне еко ном ске пред но сти. На ме ра та ко по јед но ста вље но пред-
ста вље ног мо де ла тр жи шта с цен трал ним ме стом је сте да по ка жем не-
пре кид но по сто ја ње тен ден ци је да се ус по ста ви екви ли бри јум зах те ва 
– ко ји мо гу би ти чи сто еко ном ски, али нај че шће ни су са мо еко ном ски 
већ про из ла зе из ком плек сних со ци јал них од но са – и еко ном ске ефи ка-
сно сти тр жи шта, опет ис пу ња ва ју ћи ге не рал ни еко ном ски прин цип да 
се уз што ма ње ула га ње ре сур са и на по ра оства ри што ве ћа ко ри сност.

Тре ба по ме ну ти да се у окви ру мо де ла тр жи шта с цен трал ним ме-
стом мо же уочи ти, на осно ву ор га ни зо ва ња ре ал них тр го вин ских то ко ва 

Глав ни и се кун дар ни цен три тр го ви не чи не јед ну ком плек сну мре жу 
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у не ким дру штви ма, по сто ја ње ден дрич ног си сте ма. Ден дрич ни си стем 
под ра зу ме ва да су сви хи је рар хиј ски ни жи цен три тр го ви не вер ти кал но 
по ве за ни с јед ним хи је рар хиј ски ви шим цен тром. Ке рол Смит (Smith 
1974: 177–178) сма тра да се та ква ва ри јан та мо же сма тра ти мо но по ли-
стич ком. Тр гов ци ко ји се на ла зе у глав ном цен тру тр го ви не има ју мо-
гућ ност из бо ра ме ђу се кун дар ним ме сти ма тр го ви не, док у обр ну том 
сме ру то ни је слу чај – тр го ви на у се кун дар ним цен три ма је усме ре на 
ка глав ном цен тру и од ње га за ви си па он мо же да на ме ће це не и дру ге 
усло ве тр го ви не.

Те о ри ја о мо де лу тр жи шта с цен трал ним ме стом, ипак, пре вас-
ход но по ла зи од ге о граф ских усло ва фор ми ра ња ло кал них тр жи шта и 
она са ма на ста ла је, или је осет но пре о бли ко ва на, као део ди сци пли не 
еко ном ске ге о гра фи је. Та те о ри ја пре све га по ла зи од то га да тр жи ште 
зна чи тр го ва ње ро бом и, евен ту ал но, услу га ма. Пи та ње ди стри бу ци је 
ре сур са та те о ри ја не узи ма у ве ли кој ме ри. Ка да је, пак, реч о ре сур-
си ма, на ро чи то оним стра те шким (стра те шким по сма тра но из угла гло-
бал не еко но ми је) као што су ре ци мо руд на бо гат ства, мо дел тр жи шта с 
цен трал ним ме стом не ре ша ва про блем тр го ви не не ре ги о на ли зо ва ном 
ро бом, услу га ма и ре сур си ма. То зна чи да јед но ме сто мо же да по ста не 
ва жан еко ном ски цен тар, али у од но су на гло бал ну тр го ви ну, а не у од-
но су на ло кал но тр жи ште. Мо дел се, да кле, усред сре ђу је на не по сред ну 
тр го ви ну пре вас ход но ро бом и услу га ма ко ји су ди рект но ве за ни за ег-
зи стен ци јал не по тре бе. Су ви шно је по ми ња ти да се мо дел уоп ште и не 
од но си на тр жи ште као спе ци фич ну со ци јал ну си ту а ци ју и да је у ве ли-
кој ме ри де ху ма ни зо ван. Осим то га, да ју ћи рас по де лу ге о граф ске ор га-
ни за ци је тр жи шта, пре зен то ва ни мо дел не ре ша ва пи та ње због че га се 
упра во на од ре ђе ним ме сти ма ја вља ју цен три по је ди них хи је рар хиј ских 
ни воа, због че га је на при мер јед но на се ље по ста ло при мар ни цен тар, а 
не ње му су сед но на се ље, узи ма ју ћи у раз ма тра ње и дру ге фак то ре осим 
ге о граф ских по год но сти. Мо дел за пра во по је ди не бит не фак то ре узи ма 
као да тост, а не као ва ри ја бле. Ре ци мо, по вољ ни тран спорт ни усло ви у 
ци љу сма ње ња тро шко ва су ва ри ја бил ни јер је чо век у мо гућ но сти да 
про ме ни пут не птав це. У од ређ ним усло ви ма пред ста вље ни мо дел сва-
ка ко има сми сла, по себ но ка да се ис тра жу ју из ра зи то ло ка ли зо ва на тр-
жи шта ко ја се обич но ја вља у се љач ким дру штви ма. Пре ко то га мо дел је 
углав ном ире ле ван тан јер се та да ја вља ју фак то ри ко је мо дел ни је узео 
у об зир, по себ но у са вре ме ним усло ви ма гло ба ли за ци је.

Раз ма тра ње мо де ла тр жи шта с цен трал ним ме стом нам је ин ди-
рект но пре до чио по сто ја ње тр го ва ца, што нас за пра во до во ди до пој ма 
пред у зет ни ка. На рав но, у еко ном ској ан тро по ло ги ји се по јам пред у зет-
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ни ка узи ма мно го ши ре од окви ра тр го ви не, али је ја сно да се ве ли ки 
број пред у зет нич ких ак тив но сти од ви ја у тој еко ном ској сфер ти. Све 
док је еко ном ска ан тро по ло ги ја би ла уокви ре на ана ли зом при ми тив них 
дру шта ва, ма хом у суп стан ти ви стич ком ма ни ру, за ис тра жи ва ње пред у-
зет нич ких по ду хва та ни је би ло мно го ме ста. С дру ге стра не, пред у зет ни-
ка је увек би ло и у не ка пи та ли стич ким дру штви ма, пре све га у се љач ким 
дру штви ма. И ка сни је, ка да су мно га при ми тив на дру штва по се ља че на 
или ди рект но аси ми ло ва на у ка пи та ли стич ку еко но ми ју. Пред у зет ни-
штво, не са мо као чо ве ко ва осо би на већ и као скуп кон крет них еко ном-
ских ак тив но сти, уоп ште ни је стра но тзв. тра ди ци о нал ним дру штви ма, 
то јест ни је свој стве но са мо из ра зи то мо не тар ним дру штви ма (Sa lis bury 
1973: 90–91). Пред у зет ни штво не мо ра увек да озна ча ва ак тив но сти 
усме ре не ка сти ца њу про фи та, већ мо же да се од но си и на уво ђе ње ино-
ва ци ја у не про фит ним еко ном ским си сте ми ма, без об зи ра на то да ли су 
те ино ва ци је тех но ло шке или ор га ни за ци о не. Ипак, мо дер на еко ном ска 
ан тро по ло ги ја се пре вас ход но за ни ма за пред у зет ни штво у сми слу при-
ват ног би зни са усме ре ног ка сти ца њу про фи та.

Кључ на ствар на ко ју еко ном ска ан тро по ло ги ја обра ћа па жњу у 
про у ча ва њу пред у зет ни штва, пре ма Сал сбри је вом ми шље њу, је сте мо-
ти ва ци ја пред у зет ни ка, то јест об ли ци мо ти ва ци је ко ји про из ла зе не из 
те жње ка лич ном бо га ће њу, већ из же ље да се оства ри на пред ни ји ста тус 
у ве ћој за јед ни ци. У та квим усло ви ма упра вља ње пред у зет нич ким по ду-
хва том до би ја дру га чи ју фор му и ор га ни за ци ју упра во због то га што у 
ра ци о нал ну еко ном ску кал ку ла ци ју уло же но–до би је но уво ди по је ди не 
ва ри ја бле ко је се ина че не сма тра ју еко ном ским, по себ но у до ме ну по-
тро шње.

Пред у зет ни штво ма лог оби ма ко је се ма хом убра ја у по ље еко-
ном ске ан тро по ло ги је, углав ном се ја вља као по ро дич но ор га ни зо ва но 
пред у зет ни штво, зна чи по ро дич но пред у зе ће. Ов де већ са ма чи ње ни ца 
да је то по ро дич но пред у зе ће ја сно ука зу је на то да се у овај об лик пред-
у зет ни штва увла че за кла сич ну еко но ми ју не појм љи ви од но си, а то су 
срод нич ки од но си. Ка рак те ри стич но у про у ча ва њу по ро дич ног пред у-
зет ни штва је сте то што се оно по сма тра као пре ла зно ста ње из ме ђу ин-
ди ви ду ал ног пред у зет ни штва и ве ли ких уни вер за ли стич ких пред у зе ћа. 
По врх то га, оп ште ме сто у ана ли зи по ро дич ног, и уоп ште ма лог пред у-
зет ни штва, је сте про цес при ла го ђа ва ња по сто је ћем со ци јал ном ми љеу у 
оној ме ри у ко јој то до зво ља ва ју рас по ло жи ви (из ван со ци јал ни) ре сур си. 
Због то га на ем пи риј ском ни воу на ла зи мо ве ли ки број об ли ка ор га ни-
за ци је. Барт је из дво јио две со ци јал не ни ше пре ма ко ји ма пред у зет ни ци 
при ла го ђа ва ју сво ја пред у зе ћа: ни ша по сред ни штва (ме ше та ре ња), ка да 
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су у ин тер ак ци ји две кул тур не гру пе, и ни ша кон вер зи је, ка да дру штво 
по се ду је одво је не сфе ре раз ме не. Те две Бар то ве ни ше ипак не ис цр пљу-
ју све об ли ке адап та ци је ма лих пред у зет ни ка.

Ис тра жи ва ње еко ном ског по на ша ња пред у зет ни ка, то јест ис тра-
жи ва ње пред у зет ни штва ма лог оби ма, по ро дич ног пред у зет ни штва, хе-
у ри стич ки је пло до твор но сме сти ти у окви ре ан тро по ло шких ис тра жи-
ва ња про це са до но ше ња еко ном ских од лу ка. По не кад се уисти ну чи ни 
да је пру ча ва ње пред у зет ни штва ни шта дру го до раз ма тра ње до но ше ња 
еко ном ских од лу ка. Ипак, про цес до но ше ња од лу ка мо же се са гле да ти 
у нај ма ње две кључ не сфе ре. С јед не стра не то је сфе ра ор га ни за ци је 
про из вод ње, а с дру ге стра не то је сфе ра тр го ви не. У дру гој сфе ри до-
но ше ње од лу ка се од но си на тр жи ште и тр го ва ње, док у пр вом слу ча ју 
пред у зет ник сво ју про из вод њу мо же сам да пла си ра на тр жи шту, што 
он да зна чи да он при сту па и ор га ни за ци ји про из вод ње и ор га ни за ци ји 
про да је. Та да се ја вља ути цај дру ге сфе ре на пр ву. У сва ком слу ча ју, уоп-
ште но го во ре ћи, Ор ло ве (Or lo ve 1986: 86) је у пра ву ка да сма тра да је 
ути цај ког ни тив не ан тро по ло ги је у ис тра жи ва њи ма до но ше ња еко ном-
ских од лу ка не ми но ван.

Те о ри ја про це са до но ше ња еко ном ских од лу ка је из ве де на из фор-
ма ли стич ких пој мо ва ра ци о нал но сти, али је уоч љив по ме рај од кон цеп-
та мар ги нал не ко ри сно сти и мак си мал ног уве ћа ња ка кон цеп ту оп ти ми-
за ци је. За јед нич ко те о ри ји до но ше ња еко ном ских од лу ка и фор мал ној 
еко но ми ји је сте то што обе узи ма ју по је дин ца као је ди ни цу ана ли зе и 
усред сре ђу ју се на про блем ра ци о нал ног из бо ра. Те о ри ја до но ше ња 
од лу ка у ве ли кој ме ри обра ћа па жњу на на тив не ка те го ри је и на тив ну 
пер цеп ци ју еко ном ских и со ци јал них про це са, и она се у ве ли кој ме ри 
по ста вља у свет ис тра жи ва них, чи ме ис пу ња ва је дан од кључ них Ве бе ро-
вих ме то до ло шких по сту ла та (Bil lig 2000: 779). Ис тра жи ва ни су на чи ни 
да се ство ре ре ал не прет по став ке о „об ра ди“ ин фор ма ци ја, за тим мен-
тал не ак тив но сти по је ди на ца при ли ком до но ше ња од лу ка, као и ути цај 
прет ход них од лу ка на до но ше ње но вих. Ан тро по ло шка те о ри ја до но ше-
ња еко ном ских од лу ка иде чак до тле да по је ди не кључ не сег мен те еко-
ном ских си сте ма, као што је ре ци мо ор га ни за ци ја тр жи шта или из два ја-
ње сфе ра раз ме не, са гле да ва као ре зул тат ве ли ког бро ја ин ди ви ду ал них 
од лу ка ко је сто је у ме ђу соб ној ин тер ак ци ји.

Ка да сам ра ни је го во рио о из во ђе њу кал ку ла ци је еко ном ске јед-
на чи не, ре као сам да та јед на чи на не мо ра ну жно у об зир да узи ма са-
мо чи сто еко ном ске фак то ре. У те о ри ји до но ше ња еко ном ских од лу ка 
ја сни је се уоча ва шта све мо же да уђе у ра ци о нал ну еко ном ску кал ку-
ла ци ју. Су ти Ор тиз (Or tiz 1967), на при мер, из два ја не ко ли ко оп штих 
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фак то ра ко ји ути чу на до но ше ње од лу ка: со ци јал не и еко ном ске на гра-
де, рас по ло жи вост ре сур са, ин сти ту ци о на ли зо ва на сред ства за ре дук-
ци ју не из ве сно сти, укуп на еко ном ска ор га ни за ци ја (ко ја не мо ра увек 
да бу де по год на за оно што Ор тиз на зи ва его-ор јен ти са но од лу чи ва ње), 
тех но ло ги ја про из вод ње, ме ђу за ви сност про из вод них ак тив но сти. Док 
се кла сич на еко но ми ја за др жа ва на еко ном ским фак то ри ма, еко ном ска 
ан тро по ло ги ја узи ма у об зир и кул тур не фак то ре, али она иде и да ље и 
раз ма тра и струк ту ру си ту а ци ја у ко ји ма се до но се еко ном ске од лу ке. 
Би тан је, на рав но, и сам про цес до но ше ња од лу ка, у ства ри на чин раз-
ми шља ња по је ди на ца. У кон крет ном слу ча ју ко јим се ба ви Ор тиз још 
на во ди да је за до но ше ње од лу ка ве о ма бит но то да ли су оне ду го роч не 
или крат ко роч не, то јест да ли су стра те шке или се од но се на по је ди-
нач не слу ча је ве про из вод ње или тр го ви не. У са мом про це су до но ше ња 
од лу ка бит но је то да ли су оне ло гич ког ти па или-или, или ни су, то јест 
бит на је ши ри на рас по ло жи вог из бо ра. По врх све га, ту је и ве ли ки број 
се кун дар них и спе ци фич них фак то ра ко ји го во ре о по је ди нач ним слу-
ча је ви ма адап та ци је про це са од лу чи ва ња. Че сто се ис по ста вља да спе-
ци фич ни фак то ри у про це су од лу чи ва ња до во де до пот пу но раз ли чи тих 
од лу ка и ка да су оп шти усло ви иден тич ни. Оно што је та ко ђе ве о ма бит-
но у про це су до но ше ња ин ди ви ду ал них еко ном ских од лу ка је сте то шта 
су од лу чи ли дру ги по је дин ци. Про цес до но ше ња од лу ка, да кле, пред-
ста вља са знај ни про цес ко ји сва ка ко укљу чу је ин ди ви ду ал ну пер цеп ци ју 
објек тив них фак то ра, али и „уче ње“ од дру гих. Ко на чан ис ход про це са 
до но ше ња еко ном ских од лу ка ни је, у ства ри, са ма од лу ка, већ сво је вр-
сна адап та ци ја на да те еко ном ске и со ци јал не усло ве и ин ди ви ду ал не 
те жње. Упра во ту се уоча ва по тен ци јал на ши ри на ра ци о нал не еко ном-
ске кал ку ла ци је.

Из чи та вог до са да шњег раз ма тра ња уви ђа се да су у еко ном ској ан-
тро по ло ги ји по вре ме но ко ри шће не фор мал не ана ло ги је ка ко би се по-
ка за ло да су при ста ли це не ког од до ми нант них кон це па та ми шље ња у 
пра ву. Ја сно је из обим не ет но граф ске гра ђе да су еко ном ски про це си, 
чак и у ве о ма при ми тив ним за јед ни ца ма, по не кад ве о ма ком плек сни и 
да су због то га мно ге ана ло ги је огра ни ча ва ју ће или да ју огра ни че не са-
знај не ре зул та те. Мно го број не ана ло ги је по ста вље не из ме ђу при ми тив-
не и мо дер не ка пи та ли стич ке еко но ми је осла ња ју се пре вас ход но на оп-
ште еко ном ске прин ци пе и мо де ле. Ми слим да је нео спор но из вла че ње 
два оп шта за кључ ка: 1. не ка пи та ли стич ки или не тр жи шни еко ном ски 
си сте ми по се ду ју мно го број не ка рак те ри сти је кла сич них, па чак и нео-
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кла сич них еко ном ских си сте ма, уз кул тур но де тер ми ни са не ва ри ја ци је, 
то јест да се мо же при хва ти ти оно што је, на при мер, Хер ско виц фор му-
ли сао као раз ли ку у сте пе ну, а не у вр сти11; 2. про це си у по је ди нач ним 
еко ном ским си сте ми ма (то јест си сте ми ма по је ди нач них дру шта ва) 
ве о ма су ком плек сни, за ви се од мно го број них спе ци фич них фак то ра, 
ни су изо ло ва ни од оста лих аспе ка та жи во та и са мим тим не мо гу се по-
сма тра ти изо ло ва но. Да ли је ипак до вољ но са мо ре ћи да су еко ном ски 
про це си са став ни део свих оста лих аспе ка та чо ве ко вог жи во та? Сва ка ко 
да ни је јер се од мах по ста вља ју мно го број на пи та ња у ве зи са спле том 
ре ла ци ја ко је по ве зу ју еко но ми ју и чо ве ков жи вот као це ли ну ми шље-
ња и об ли ка по на ша ња. Про у ча ва ње еко ном ског ми шље ња и по на ша ња 
би сва ка ко би ло мно го јед но став ни је да се чо век ни је одав но се тио, да 
упо тре бим јед ну бор ди је ов ску ме та фо ру, да ма те ри јал ни ка пи тал мо же 
да се тран сфор ми ше у не ки дру ги об лик, ре ци мо у сим бо лич ки или со-
ци јал ни ка пи тал. Том иде јом још је при ми тив ни чо век бу ду ћим еко ном-
ским ан тро по ло зи ма обез бе дио мно го број не де ба те, оби ље ма те ри ја ла 
за про у ча ва ње и не про спа ва не но ћи. Да ле ко се жно раз ми шља ње при ми-
тив ног чо ве ка ко ме су мно ги по ку ша ли да „оду зму“ спо соб ност ви со ко-
ум ног ми шље ња.

Ан тро по ло ги ја и еко но ми ја, са да спо је не у је дин стве ну ди сци пли-
ну еко ном ска ан тро по ло ги ја, та ко да ка жем, не пре кид но по ку ша ва ју да 
раз ре ше ениг му гра ни це из ме ђу чо ве ко вог еко ном ског по на ша ња и дру-
гих об ли ка по на ша ња, ако та гра ни ца уоп ште и по сто ји. Но, да ли нас 
то уне ко ли ко вра ћа на суп стан ти ви стич ку иде ју да се тре ба за др жа ти 
на пој му ма те ри јал не ег зи стен ци је. Или да оде мо на дру гу стра ну и да 
пра те ћи фор му ла ци је те о ри је до но ше ња еко ном ских од лу ка опет по ста-
ви мо пи та ње да ли гра ни ца за и ста по сто ји. Јер ка да са гле да мо би ло ко ји 
иоле озбиљ ни ји (стра те шки) про цес до но ше ња еко ном ских од лу ка сва-
ка ко се упи та мо да ли он ис кљу чу је ства ри као што су срод ство, есте ти-
ка, ре ли ги ја, ста тус, по жу да, по ни же ње, при ја тељ ство... итд. Кру ти фор-

11  Сла га ње с овом Хер ско ви це вом кон ста та ци јом је ипак ди ску та бил но он да 

ка да он има на уму раз вој (у сму слу на прет ка) не ка пи та ли стич ких еко ном ских си-

сте ма. Он да ка да се ње го во схва та ње пој ма сте пе на од но си на ва ри ја ци је од сту па ња 

од мо де ла, та да је сла га ње при хва тљи во. Нео спор но је да су упра во мно га се љач ка 

дру штва раз ви ла ве о ма ком плек сне еко ном ске си сте ме – на при мер европ ска се-

љач ка дру штва или се ља штво у Ин ди ји – али су они и да ље раз ли чи ти од ка пи та-

ли стич ке еко но ми је та ко да су у би ло ком об ли ку ана ли зе при ме њи ви са мо оп шти 

еко ном ски мо де ли. Раз ли ке тих си сте ма фор мал но на ли ку ју раз ли ка ма у вр сти, али 

они ипак по се ду ју све, или го то во све ка рак те ри сти ке кла сич не еко но ми је, прем да 

фор му ли са не на ве ли ки број раз ли чи тих на чи на. 
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мал но е ко ном ски при ступ ће сва ка ко ре ћи да су то ире ле вант не ства ри. 
Упра во де таљ но раз ма тра ње про це са до но ше ња еко ном ских од лу ка, без 
об зи ра на то да ли се оне ти чу не ког ин ди ви ду ал ног по ду хва та или не-
ког ин ду стриј ског кон цер на, по ка зу је да се ве ли ки број не е ко ном ских 
фак то ра и те ка ко увла чи у про цес до но ше ња од лу ка. То нас у ства ри 
опет до во ди до пи та ња гра ни це из ме ђу еко ном ског по на ша ња и остат ка 
чо ве ко вог жи во та, јер ако у про це су до но ше ња еко ном ских од лу ка уче-
ству ју мно ги кул тур ни еле мен ти, по ста вља се и пи та ње обр ну тог то ка 
ути ца ја. Због то га, у ства ри због са гле да ва ња еко ном ског по на ша ња као 
не рас ки ди вог де ла укуп не кул ту ре, не ким еко ном ским ан тро по ло зи ма 
се до де љу је кул ту ра ли зам као њи хо во те о риј ско опре де ље ње у еко ном-
ској ан тро по ло ги ји. Ме ни се чи ни да је та кво гле да ње на ства ри ису ви ше 
флу ид но и не све до чи мно го о кон крет но из не тим ста во ви ма.

У сва ком слу ча ју, пи та ње гра ни це из ме ђу чо ве ко вог еко ном ског 
ми шље ња и по на ша ња и свих дру гих об ли ка ми шље ња и по на ша ња још 
увек оста је по ста вље но, и то је до бро све док ње го во ре ша ва ње про из-
во ди ан тро по ло шко ис тра жи ва ње еко ном ске ор га ни за ци је. Пре ста нак 
те жње да се дâ од го вор на по ста вље но пи та ње зна чи ће да је чо век ко-
нач но све ден на сте рил не еко ном ске век то ре и ма три це, а то он да зна чи 
да је на у ка (или чо ве чан ство?) на стран пу ти ци. Ма да, ни је ми ја сно да 
ли ће та кво сво ђе ње на век то ре и ма три це ико ме по ћи за ру ком. Под се-
ти мо се са мо чи ње ни це да ве ли ки део чо ве чан ства и да нас ег зи сти ра у 
не ка пи та ли стич ким еко ном ским од но си ма, а не у окри љу мо дер не ка-
пи та ли стич ке еко но ми је. То ва жи за по пу ла ци ју Афри ке, Цен трал не и 
Ју жне Аме ри ке, Ази је, па де лом и Ис точ не Евро пе. Тач но је да се за ту 
по пу ла ци ју мо же ре ћи да жи ви у др жа ва ма с фор мал ним ка пи та ли стич-
ким уре ђе њем, али она са ма не прак ти ку је од но се тр жи шне еко но ми је. 
А ако то ни су ка пи та ли сти, он да су се ља ци или по се ља че ни при ми тив ни 
на ро ди – про то се ља ци (упо ре ди ти: Men dras 1986: 27–34; Wolf 1966; Fe-
der 1971; Saul 1971; Nash 1971).
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ЕКО НОМ СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

СЕ ЉАЧ КИХ ДРУ ШТА ВА

Кон вен ци о нал на про у ча ва ња у еко ном ској ан тро по ло ги ји у вре ме 
ин тен зив но во ђе не де ба те из ме ђу суп стан ти ви ста и фор ма ли ста, да кле 
до пред крај ше зде се тих го ди на 20. сто ле ћа, мо гу се го то во с пу ним пра-
вом у ан тро по ло шкој па ра диг ми чи та ти као кон цеп ту а ли за ци ја опо зи-
ци је при ми тив ни на ро ди на спрам но во ве ков них, то јест мо дер них ка-
пи та ли стич ких на ро да. У та ко по ста вље ној опо зи ци ји, без упу шта ња у 
овом мо мен ту у ње ну хе у ри стич ку вред ност, ни је би ло мно го ме ста за 
се љач ка дру штва. Осим то га, се љач ка дру штва до та да још увек ни су у 
пу ној ме ри би ла у жи жи ан тро по ло шког ин те ре со ва ња, али се ни ка ко не 
мо же ре ћи да су би ла за не ма ри ва на. У пра вље њу ди хо то ми је при ми тив-
на еко но ми ја на спрам мо дер не (ци ви ли зо ва не) еко но ми је, еко ном ски 
си сте ми се љач ких дру шта ва се у по чет ку ја вља ју углав ном спо ра дич но. 
Под се ти мо се и чи ње ни це да је књи га Алек сан дра Ча ја но ва Те о ри ја се-
љач ке еко но ми је,12 иако пи са на по чет ком 20. сто ле ћа, на ен гле ски је зик 
пре ве де на и пр ви пут об ја вље на, ко ли ко је ме ни по зна то, тек 1966. го ди-
не и на кон то га је то би ла јед но од нај у ти цај ни јих шти ва у ан гло сак сон-
ској еко ном ској ан тро по ло ги ји. По ме ну ћу са мо да је Мар шал Са линс на 
осно ву Ча ја но вље вих ра до ва о се љач ким до ма ћин стви ма у суп стан ти-
ви стич ком дис кур су из гра дио сво ју те о ри ју о мо де ли ма про из вод ње у 
до ма ћин ству, али су Ча ја но ва по том у ве ли ком оби му пре у зе ли и фор-
ма ли сти у еко ном ској ан тро по ло ги ји, сма тра ју ћи да се ње гов при ступ 

12 Алек сан дар Ва си ље вич Ча ја нов је нај ве ћи број сво јих ра до ва из еко но ми је и 

со ци о ло ги је ру ског се ља штва на пи сао из ме ђу 1910. и 1930. го ди не. Ње го во схва та-

ње ру ског се ља штва би ло је у су прот но сти с бољ ше вич ком иде о ло ги јом и Ча ја нов 

је нај пре за тва ран и про га њан, да би 3. ок то бра 1937. го ди не био осу ђен на смрт и у 

49. го ди ни жи во та стре љан као иде о ло шки не при ја тељ вла да ју ћег ре жи ма у Ру си ји 

(Ham mel 2005).
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из у ча ва њу еко но ми је ру ског се ља штва с пра вом мо же сма тра ти нео кла-
сич ном еко но ми јом.

1. Су штин ска раз ли ка се љач ке еко но ми је

Уоб ли че на у кла сич ној ан тро по ло шкој па ра диг ми ба вље ња при ми-
тив ним дру штви ма, се љач ка дру штва су се нај пре са мо по ма ља ла као ту 
и та мо згод ни слу ча је ви за раз ма тра ње, за по твр ђи ва ње или опо вр га ва-
ње по је ди них фор му ла ци ја. Џорџ Дал тон је, ре ци мо, у сво јој рас пра ви 
о при ми тив ном нов цу, фор му ли шу ћи по јам еко но ми је с до ми нант ним 
тр жи штем, то јест дру шта ва ко ја упра жња ва ју ди стри бу ци ју де ла сво јих 
ви шко ва на та ко ор га ни зо ва ним тр жи шти ма, по шао упра во од еко ном-
ске ор га ни за ци је се љач ких дру шта ва (Dal ton 1965: 52). Дал тон се та да, 
ипак, осла њао на ре ла тив но ма ло број на ра ни ја ис тра жи ва ња се љач ких 
за јед ни ца у оним де ло ви ма све та у ко ји ма је би ло још увек уне ко ли ко 
не ја сно да ли је за и ста реч о пра вим се љач ким за јед ни ца ма или о при-
ми тив ним за јед ни ца ма ко је су то ком 19. и по чет ком 20. сто ле ћа по се ља-
че не. Па жња ан тро по ло га ко ји су се за ни ма ли за се љач ка дру штва, би ла 
је та да, уне ко ли ко по инер ци ји ди сци пли не, усме ре на на оне се љач ке 
за јед ни це ко је ни је до та као ни је дан крак ин ду стриј ске ре во лу ци је и ко-
ја су, сто га, има ла ве о ма при ми тив но ор га ни зо ва ну про из вод њу и при-
ми тив ну тех но ло ги ју, а ко је су они мо гли да ис тра жи ју као дру штве но 
ви тал не ен ти те те. По то ње за ни ма ње за се љач ка дру штва уоп ште, ипак 
се не мо же сма тра ти са мо по сле ди цом „не до стат ка“ при ми тив них дру-
шта ва, већ и ге не рал ном ре кон цеп ту а ли за ци јом пред ме та ан тро по ло ги-
је и ини ци јал ном на ме ром да се пре ва зи ђе „при ми ти ви стич ка гре шка“, 
од но сно хе у ри стич ка огра ни че ност на у ке про у ча ва њем ис кљу чи во при-
ми тив них на ро да.13 Го во ре ћи кон крет но о се љач ким дру штви ма, Ро берт 
Ред филд (Red fi eld 1969: 10–15) на во ди ка ко су аме рич ки ан тро по ло зи 
по че ли да се „спу шта ју“ ка Ју жној Аме ри ци и да ис тра жу ју у дру гим 
обла сти ма све та, у по тра зи за при ми тив ним дру штви ма, али су ту на и-
ла зи ли не са мо на пре жит ке пра шум ских пле ме на, већ и на исто риј ски 
фор ми ра не се љач ке за јед ни це, и то у мно го ве ћој ме ри не го што су мо-
гли да на и ђу на оне при ми тив не. Слич но је би ло и с пре те жно европ-
ским ис тра жи ва њем Афри ке, где су ве ли ка пле ме на са зе мљо рад нич ком 

13  На ме ра овог ра да ни је да се ба ви оп штим ста њем у ан тро по ло ги ји, те због 

то га не ће би ти да та ана ли за про ме на ан тро по ло шких те о риј ских кон цеп ци ја, осим 

уко ли ко то ни је у функ ци ји те ме овог ра да.
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при вре дом по ка зи ва ла све из ра же ни ју тен ден ци ју ка се љач ком на чи ну 
дру штве не ор га ни за ци је. С дру ге стра не, у Евро пи, ако де ли мич но из-
у зме мо Ен гле ску као ве ли ку ко ло ни јал ну си лу, ве ли ки број ло кал них 
на уч них за јед ни ца, без об зи ра на то да ли се сма тра ли ет но ло зи ма или 
ан тро по ло зи ма, про ис те кле из вре ме на про све ти тељ ства и де фи ни са ња 
мо дер ног на ци о нал ног иден ти те та у 19. сто ле ћу, ба ви ле су се соп стве-
ним на ро дом, од но сно оним ње го вим не е лит ним де лом ко ји је за са му 
на уч ну за јед ни цу пред ста вљао објект про у ча ва ња с при ме са ма ег зо тич-
ног. То су би ли се ља ци, углав ном пре по зна ва ни као но си о ци тра ди циј-
ске кул ту ре, кул ту ре ко ја је чи та на као искон ска, аутен тич на, ин такт на, 
ро ман ти чар ски уз ви ше на и у исто вре ме под ре ђе на елит ној кул ту ри. 
По себ но је у европ ској Volk skun de14 би ло ја сно да се при ми тив на дру-
штва не ко ри сте као кон цеп ту ал ни мо дел.

Мо жда би на овом ме сту би ло нај згод ни је да на гла сим да ћу се овом 
при ли ком за др жа ти на се љач ким дру штви ма ко ја сма трам кон вен ци о-
нал ним се ља штвом, а то су за пра во европ ска и азиј ска се љач ка дру штва, 
с тим што пре вас ход но узи мам у раз ма тра ње она европ ска. Сем ове две 
ве ли ке кла се се љач ких дру шта ва, мо гу се још раз ли ко ва ти и ју жно а ме-
рич ко, африч ко и ин диј ско се ља штво. Ја их ипак ста вљам у дру ги план 
због исто риј ског про це са њи хо вог фор ми ра ња, то јест због спе ци фич ног 
ка стин ског си сте ма ин диј ског се ља штва (иако је и оно азиј ско). Под ра-
зу ме ва се да у свим се љач ким дру штви ма по сто је по је ди ни исти еле мен-
ти со ци јал не и еко ном ске ор га ни за ци је, али би би ло пре те ра но на овом 
ме сту ба ви ти се раз ли ка ма ме ђу кла са ма се љач ких дру шта ва. Сто га ја 
узи мам европ ско се ља штво као оп шти кон цеп ту ал ни оквир, а на кра ју 
кра је ва и на ше се љач ко дру штво, о ко јем је у овом ра ду реч, је сте јед но 
древ но европ ско се љач ко дру штво, фор ми ра но на исти на чин као и дру-
га европ ска се ља штва.15

У про це су по сте пе ног пре ла ска с при ми тив них дру шта ва, као 
објек та ан тро по ло шког ми шље ња, ка се љач ким дру штви ма, ве о ма че сто 
се ја вља ју тен ден ци је да се се љач ка дру штва по ста ве у сим пли фи ци ра ну 
ком па ра тив ну ше му из ме ђу при ми тив них и ци ви ли зо ва них дру шта ва. 
Ми слим да су та ква по ре ђе ња, и из њих про ис те кле фор му ла ци је, сми-
сле ни са мо уко ли ко је реч о оним се љач ким за јед ни ца ма ко је су фор ми-

14  Под пој мом Volk skun de не тре ба узи ма ти са мо не мач ку ет но гра фи ју и ет но-

ло ги ју, већ и на исти на чин кон цеп ту а ли зо ва не ет но ло ги је ве ћи не европ ских на ро да 

ко ји су би ли под ути ца јем не мач ке шко ле, што укљу чу је и на ци о нал не ет но ло ги је 

бал кан ских на ро да.
15  О спе ци фич но сти ма со ци јал не и еко ном ске ор га ни за ци је ва не вроп ских се-

љач ких дру шта ва ви де ти још: Wolf 1966; Fe der 1971; Saul 1971; Nash 1971.
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ра не у спе ци фич ним окол но сти ма агра ри за ци је при ми тив них на ро да, 
те у тим окол но сти ма по при ма ју из ве сне ка рак те ри сти ке со ци јал не и 
еко ном ске ор га ни за ци је се љач ких дру шта ва ко ја ина че већ при па да ју 
ци ви ли зо ва ној стра ни за да те ше ме. Ту пре вас ход но ми слим на се љач-
ке за јед ни це (или их је мо жда бо ље на зва ти про то се љач ким: по гле да-
ти нпр. Men dras 1986: 33–34) у Афри ци, Ју жној Аме ри ци и Оке а ни ји.16 
Нај ве ро ват ни је кључ на ка рак те ри сти ка по се ља че ња тих за јед ни ца је сте 
то што ни су про шла кроз по сте пе ну се гре га ци ју спо ља шњег дру штва, 
већ су ди рект но по ста вље на у „се љач ки по ло жај“ упра во од стра не за-
себ но фор ми ра ног гло бал ног дру штва.

Ме ђу нај и стак ну ту јим те о ре ти ча ри ма дру штве не ор га ни за ци је се-
ља штва, Ан ри Мен дра (Men dras 1986: 30) је упра во се ља ке по ста вио у 
ше мат ски низ из ме ђу „ди вља ка“ и „по љо при вред ни ка“. Мен дра, да кле, 
узи ма по љо при вред ни ка као ме то ни миј ски сим бол тзв. ци ви ли зо ва ног 
дру штва, то јест узи ма онај аспект ко ји је фор мал но нај слич ни ји се ља-
ку. Сход но Мен дра о вом ше мат ском ни зу ди вљак–се љак–по љо при вред-
ник, сре ди шњи члан ни за по се ду је на ри чи то ин тер пре ти ра не со ци јал-
не и еко ном ске ка рак те ри сти ке оба крај ња чла на, у ства ри пред ста вља 
сво је вр сну ин тер ме ди јал ну фа зу из ме ђу пр вог и тре ћег. На при мер, док 
ди вљак не ма ни ка кву ауто но ми ју ло кал ног ко лек ти ви те та, а по љо при-
вред ник пот пу ну, ауто но ми ја ло кал ног ко лек ти ви те та се ља ка је за Мен-
драа ре ла тив на. Еко ном ска аутар кич ност (са мо до вољ ност) ди вља ка је 
пот пу на, по љо при вред ни ка ни ка ква, а се ља ко ва је еко ном ска са мо до-
вољ ност ве ли ка, али про пра ће на про из вод њом ви шко ва на име ра зних 
да ва ња. На да ље, спе ци ја ли за ци ја је код ди вља ка ни ка ква, код по љо при-
вред ни ка из ра зи та, а код се ља ка сла ба; по де ла ра да код ди вља ка за ви-
си од срод нич ких од но са, ста ро сне до би и по ла, код по љо при вред ни ка 
за ви си од тех но ло ги је и тр жи шта, а код се ља ка је ре гу ли са на у окви-
ру до ма ћин ске гру пе, ма да Мен дра у ше ми не на во ди ка ко је у окви-
ру до ма ћин ске гру пе оба вље на по де ла ра да. Мо ра се у овом тре нут ку 
са мо ре ћи да је по ма ло чуд но да Мен дра да је ова ко по јед но ста вље ну 
ше му, ако по том у сво јој син те тич кој сту ди ји, ко ја се пре вас ход но ба ви 
европ ским се ља штвом, ве о ма до бро раз мо трио прин ци пе ор га ни за ци је 
се љач ких дру шта ва и сам ин ди рект но по ка зао да је та ква ше ма ти за ци ја 
нео др жи ва. Прем да еко ном ска ор га ни за ци ја при ми тив них на ро да ни је 
те ма овог ра да, на гла сио бих да се ов де, ре ци мо, на слу ћу је да Мен дра 

16  По је ди на при ми тив на пле ме на су ди рект но аси ми ло ва на у онај об лик дру-

штве не ор га ни за ци је ко ји се у еко ном ској ан тро по ло ги ји ја вља под на зи вом мо дер-

на ка пи та ли стич ка дру штва. То ва жи за по је ди на африч ка и ју жно а ме рич ка пле ме-

на и сва се вер но а ме рич ка пле ме на.
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сво је „ди вља ке“ по сма тра по јед но ста вље но. Мно го број на ис тра жи ва ња 
при ми тив них за јед ни ца у еко ном ској ан тро по ло ги ји по ка зу ју да њи хо ва 
еко ном ска ор га ни за ци ја, па чак и са ма про из вод ња, ни је увек пот пу но 
за тво ре на. Ја сно је да по је ди на при ми тив на дру штва, ка ко су по ка за-
ли на при мер Са линс и Го де ли је (Sa hlins 1969; Go de li er 1982), све сно 
про из во де ви шко ве ро бе ко је уно се у ре ци про ци јал не тран сак ци је да би 
обез бе ди ли се би не ка дру га до бра ко ја не про из во де са ми. Чи ни се да 
је Мен драу ком па ра ци ја се ља ка с ди вља ком са мо по слу жи ла као увод 
у уз бур ка не во де ан тро по ло ги је се љач ких дру шта ва. До не кле је за бри-
ња ва ју ће то што се по ста вља ње се ља штва из ме ђу при ми тив них и мо-
дер них на ро да ја вља као са свим при хва тљив кон цепт у мно го но ви јој 
ли те ра ту ри. Шта ви ше, Френк Елис (El lis 1992: 5) иде до тле да се ља штво 
сма тра тран зи ци о ном фа зом од ре ла тив но ра штр ка них, изо ло ва них и 
са мо до вољ них за јед ни ца пре ма пот пу но ин те гри са ној тр жи шној еко но-
ми ји. Има ју ћи у ви ду укуп ну исто ри ју се ља штва мо рам да при ме тим да 
је то он да ве о ма ду га тран зи ци ја. Елис до ду ше по ку ша ва да на го ве сти да 
је реч о пре ла зном об ли ку из ме ђу два су штин ски раз ли чи та на чи на еко-
ном ске и со ци јал не ор га ни за ци је, али у то ме ни је ни ма ло убе дљив.

Џорџ Дал тон је у еко ном ском аспек ту ком па ра ци је се ља штва и 
при ми тив них био кон ци зни ји и до ста ја сни ји. Дал тон (Dal ton 1969: 74–
75) је у свом ра ду ко ји се ти че те о риј ских про бле ма у еко ном ској ан тро-
по ло ги ји, ра ду ко ји по ка зу је да и он сам по сте пе но на пу шта свој твр ди 
суп стан ти ви зам и осла ња ње ис кљу чи во на при ми тив не на ро де, из дво јио 
две гру пе ка рак те ри сти ка ко је раз ли ку ју се ља ке од при ми тив них с јед-
не стра не, и од мо дер них дру шта ва с дру ге стра не. Дал тон се, на рав но, 
усред сре дио на ка рак те ри сти ке еко ном ске ор га ни за ци је. Он пре све га 
кон ста ту је да у се љач ким за јед ни ца ма ве ћи на љу ди у нај ве ћем де лу свог 
из др жа ва ња (оп стан ка) за ви си од про из вод ње за тр жи шну про да ју или 
од про да је на тр жи шту. У се љач ким за јед ни ца ма је ку по ви на и про да ја 
за но вац уоби ча је на и кван ти та тив но зна чај на. Дал тон на во ди да је у се-
ља штву при сут но и тр жи ште ре сур са, то јест на тр жи шту се мо же до ћи 
до ра да, зе мље, ала та и опре ме, без об зи ра на то да ли се за но вац ку пу ју, 
за ку пљу ју или узи ма ју у на јам. Ре ла тив на ва жност тр жи шта ре сур са и 
про из во да, и нов ча них тран сак ци ја, пред ста вља су штин ску раз ли ку из-
ме ђу се љач ке и при ми тив не еко но ми је. Не са мо при су ство, већ и зна чај 
тр жи шта у се љач ким за јед ни ца ма по ста вља их на стра ну мо дер них ка-
пи та ли стич ких дру шта ва, у ства ри тр жи шне нов ча не еко но ми је. С дру ге 
стра не, ка да се го во ри о про из вод њи, се љач ка еко но ми ја ви ше ли чи на 
при ми тив ну еко но ми ју не го на мо дер ну, јер се љач ку про из вод њу од ли-
ку ју ма ли обим, јед но став на тех но ло ги ја, сла ба ра зно вр сност про из во-
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да, то јест не ко ли ко глав них про из во да чи ни ве ћи ну укуп ног про из во да. 
Се љач ку еко но ми ју ка рак те ри ше и нео бич но осла ња ње на из да шност 
фи зич ких ре сур са због од су ства при ме ње не на у ке и тех но ло ги је. Уко-
ли ко пра ти мо По ла њи јев (Po lanyi 1944: 47) ток ми сли, мо же мо се љач ку 
еко но ми ју сма тра ти суп стан ти ви стич ком јер њу од ли ку је „про из вод ња 
за упо тре бу“, од но сно про из вод ња за одр жа ва ње соп стве не ег зи стен-
ци је. Али у прет ход ном по гла вљу сам на вео По ла њи је во схва та ње да у 
суп стан ти ви стич кој еко но ми ји ин ди ви ду ал ни из бор ни је за сно ван на 
мак си мал ном уве ћа њу ко ри сно сти и ства ра њу про фи та, већ на со ци јал-
ним од но си ма, кул тур ним вред но сти ма, мо ра лу и по ли ти ци. У се љач кој 
еко но ми ји еко ном ски мо ти ви уоп ште не ис кљу чу ју све на бро ја но, али је 
при сут на, по не кад чак и из ра же на те жња за по ве ћа њем про из вод ње за-
рад оства ри ва ња ви шег ни воа ис ко ри сти во сти, по вољ ни јег од но са уло-
же но–до би је но и по ве ћа ња ни воа бла го ста ња.

Дал тон у су шти ни при хва та да се се љач ка еко но ми ја, због ре ла-
тив не ва жно сти тр жи шта, на ла зи на стра ни мо дер не ка пи та ли стич ке 
еко но ми је, али се у од но су на њу мо же сма тра ти не пот пу ном и не раз ви-
је ном. Под не пот пу но шћу се мо же под ра зу ме ва ти то што у окви ру не-
ке се љач ке за јед ни це по је ди на тр жи шта мо гу да од су ству ју или да бу ду 
за не мар љи во ма ла. На при мер, мо же да по сто ји тр жи ште зе мље, али 
не и ра да, или обр ну то. Сем то га, про из вод ња за одр жа ва ње соп стве ног 
до ма ћин ства и да ље мо же да бу де сиг ни фи кант но ве ли ка, а оп скр ба на 
тр жи шту ре ла тив но ма ла. Под не раз ви је но шћу се под ра зу ме ва од су ство 
мно гих ко ри сних ин сти ту ци ја и со ци јал ног ка пи та ла ко ји по сто је у ка-
пи та ли стич ким дру штви ма. Ту би се, ре ци мо, убра ја ле бан ке, оси гу ра-
ва ју ће ком па ни је, тр жи ште ак ци ја, али и елек трич на енер ги ја, ас фалт ни 
пу те ви или ви ше обра зо ва ње од основ ног.

Сам Дал тон (Dal ton 1969; Dal ton 1972) је све стан да се у са вре ме-
ном све ту мо гу на ћи ра зно вр сни об ли ци се љач ких за јед ни ца. Ме ђу тим, 
он сам их за и ста по сма тра по јед но ста вље но као не што из ме ђу при ми-
тив них и мо дер них на ро да јер кон ста ту је да је се љач ка ра зно вр сност по-
сле ди ца раз ли чи тих мик сту ра при ми тив них и мо дер них ин сти ту ци ја. 
Мо же ли се он да ре ћи да Дал тон под се ља штвом под ра зу ме ва не ка кав 
спо ред ни про из вод пре ла ска при ми тив них ка мо дер ним дру штви ма? 
Шта ви ше, он узи ма тек ин ду стриј ску ре во лу ци ју као де мар ка ци о ну ли-
ни ју из ме ђу (пра вих?) се ља ка и при ми тив них, сма тра ју ћи да су пре то га 
и се ља ци и при ми тив ни ко ри сти ли при ми тив ну тех но ло ги ју и да се у 
том по гле ду ни су ме ђу соб но раз ли ко ва ли. До ду ше, Дал тон је све стан 
по сто ја ња се љач ких дру шта ва и пре ин ду стриј ске ре во лу ци је, али их 
он на зи ва тра ди ци о нал ним се љач ким за јед ни ца ма, за јед ни ца ма ко је он 
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опет по и сто ве ћу је с при ми тив ним дру штви ма у по гле ду упо тре бе исте, 
не ме ха ни зо ва не тех но ло ги је у про из вод њи, те у по гле ду оби ма и на чи-
на ор га ни за ци је про из вод ње. Дал тон као да за не ма ру је ка рак те ри сти ке 
се љач ких дру шта ва ко је је де ли мич но и сам на вео, по себ но оне од ли ке 
се ља штва ко је су ис тра жи ва ли Волф, Фирт или Ред филд.17 У свом по-
то њем ра ду (1972) он уне ко ли ко убла жа ва сво ја схва та ња фор мал ним 
на во ђе њем да се се љач ка дру штва из осам сто тих и хи ља ду о сам сто тих 
го ди на, као и тра ди ци о нал на се љач ка дру штва и по се ља че не при ми-
тив не за јед ни це, ме ђу соб но раз ли ку ју ка да се сту пи на по ље кул ту ре и 
со ци јал не ор га ни за ци је. У сва ком слу ча ју, ова кве Дал то но ве ин те лек-
ту ал не ва ри ја ци је до бар су при мер за то да ше ма ти зо ва на ком па ра ци ја 
се љач ких и при ми тив них дру шта ва че шће мо же да бу де збу њу ју ћа не го 
на уч но пло до твор на.

Код по је ди них ауто ра се ја вља из ве сна не до след ност или не пре ци-
зност и при ли ком де фи ни са ња се ља штва, то јест при ли ком де фи ни са ња 
еко но ма ког аспек та ор га ни за ци је се љач ких дру шта ва. Ту је, ре ци мо, и 
сам Дал тон пот пу но у пра ву ка да пра ви опа ску на Фир то во од ре ђи ва ње 
се љач ке еко но ми је. Фирт је под се љач ком еко но ми јом под ра зу ме вао си-
стем сра змер но ма лих про из во ђа ча ко ји има ју јед но став ну тех но ло ги ју 
и опре му и чи ји оп ста нак че сто за ви си од оно га што са ми про из ве ду. 
Фирт још на во ди и то да је осносвно сред ство оп стан ка се ља ка об ра да 
зе мље (на ве де но пре ма: Dal ton 1972: 386). Ова ко де фи ни са на еко но-
ми ја се ља штва за пра во уоп ште не пра ви ди стинк ци ју из ме ђу се љач ке 
еко ном ске ор га ни за ци је и при ми тив не еко ном ске ор га ни за ци је, јер су 
и аграр ни при ми тив ни на ро ди ма ли про из во ђа чи хра не ко ји об ра ђу ју 
зе мљу за соп стве не по тре бе. Сход но Дал то но вом схва та њу слич но је и с 
Ре фил до вим и Кре бе ро вим од ре ђи ва њем се ља штва јер и њих дво ји ца не 
озна ча ва ју се љач ку еко но ми ју као по се бан тип у од но су на пле мен ску 
или при ми тив ну еко но ми ју. Дал то но ва оп шта опа ска се од но си на то да 
ан тро по ло ги ја у ства ри сељч ка дру штва раз ли ку је од при ми тив них по 
ре ли ги ји, је зи ку, упра вља њу и уоп ште по со ци јал ној ор га ни за ци ји, али 
не пра ви раз ли ку у до ме ну еко ном ске ор га ни за ци је.

У прет ход ном по гла вљу сам на вео Фир то ву кон ста та ци ју (Firth 
1927) да су ево лу ци о ни стич ке ше ме раз во ја дру штва нај че шће би ле ше-
ме еко ном ског или, у ужем сми слу, про из вод ног на прет ка људ ских кул-
ту ра. Ево лу ци ја људ ских дру шта ва је, да кле, од ре ђи ва на пре ма сте пе ну 
еко ном ских про ме на. За ни мљи во је да на слич ну си ту а ци ју на и ла зи мо 

17  Мен драа овом при ли ком не ћу узе ти у об зир јер је ње го во глав но де ло о се-

ља штву на пи са но по сле на ве де них Дал то но вих ра до ва.
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и при ли ком де фи ни са ња се ља штва. Ве ћи на де фи ни ци ја, на и ме, по ла-
зи упра во од еко ном ске ор га ни за ци је се љач ких дру шта ва и њи хо вог на-
чи на про из вод ње. Ред филд, на при мер, се ља ци ма сма тра оне ко ји ма 
је ба вље ње по љо при вре дом сред ство оп ста ја ња, али и на чин жи во та, а 
не сред ство за сти ца ње про фи та (Red fi eld 1969: 18–19). На овом ме сту 
Ред филд ујед но окре ће по глед на дру гу стра ну од Дал то на и се ља ко во 
ба вље ње по љо при вре дом за рад соп стве ног оп стан ка по сма тра као сред-
ство раз ли ко ва ња од фар ме ра (или ин ду стриј ских про из во ђа ча хра не) 
ко ји се по љо при вре дом ба ве за рад из ла ска на тр жи ште и за рад про фи та. 
И док је за се ља ке њи хо ва зе мља осно ва оп стан ка, за фар ме ре је она ка-
пи тал као и сва ки дру ги, ка пи тал ко ји се ула же у про цес ка пи та ли стич-
ког на чи на про из вод ње.

Те о дор Ша нин (Sha nin 1971), та ко ђе је дан од нај зна чај ни јих те-
о ре ти ча ра се ља штва, у свом де фи ни са њу се љач ких дру шта ва из два ја 
че ти ри њи хо ве кључ не ка рак те ри сти ке, од ко јих се већ пр ве две од но-
се на еко ном ску ор га ни за ци ју. Ша нин нај пре из два ја по ро дич но до ма-
ћин ство18 као основ ну је ди ни цу ви ше ди мен зи о нал не со ци јал не ор га-
ни за ци је, али ујед но на во ди да је по ро ди ца го то во у пот пу но сти та ко ја 
обез бе ђу је рад ну сна гу у до ма ћин ству, а до ма ћин ство је то ко је го то во 
у пот пу но сти обез бе ђу је по тро шач ке по тре бе по ро ди це, али и пла ћа-
ња пре ма по сед ни ци ма по ли тич ке и еко ном ске мо ћи. Ин те ре сант но 
је да Ша нин у на во ђе њу ове пр ве ка рак те ри сти ке се љач ких дру шта ва 
из но си и став да се мо тив за мак си ми за ци јом про фи та у мо не тар ном 
сми слу рет ко кад ја вља екс пли цит но. Дру га ка рак те ри сти ка се ља штва 
је сте то да је ра тар ство, то јест об ра да зе мље, глав но сред ство за из др-
жа ва ње по ро дич ног до ма ћин ства и да она ди рект но обез бе ђу је нај ве ћи 
део оно га што до ма ћин ство тро ши. Из два ја њем ове дру ге ка рак те ри-
сти ке Ша нин ујед но ука зу је и на јед ну од кључ них осо би на еко ном ске 
ор га ни за ци је се љач ких дру шта ва – еко ном ска аутар кич ност – са мо до-
вољ ност. 

18  Ша нин ов де ко ри сти тер мин „по ро дич на фар ма“ (fa mily farm), али ми слим 

да је, с об зи ром на ге не рал ну де но та ци ју тер ми на у со ци јал ној ор га ни за ци ји се-

љач ких дру шта ва, при клад ни је ко ри сти ти тер мин „по ро дич но до ма ћин ство“ или, 

јед но став но, до ма ћин ство. Мен дра ра ди је ко ри сти тер мин „до ма ћин ска гру па“ 

(Men dras 1986: 85–105). Тај тер мин је ја сни ји јер ка да је о срод ству реч тре ба би ти 

оба зрив по што се љач ко до ма ћин ство не мо ра увек да бу де са чи ње но од срод ни ка, 

до ми нант ни фак тор ко хе зи је до ма ћин ске гру пе у свим се љач ким дру штви ма, али 

ни је и је ди ни. Нај о чи глед ни ји и на ма нај бли жи при мер је су не срод нич ке за дру ге 

(ви де ти на при мер: Фи ли по вић 1991: 21–58).

то јест од при пад ни ка јед не ну кле ар не или про ши ре не по ро ди це. Срод ство је сте 
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По јам еко ном ске аутар кич но сти је мо жда нај за слу жни ји што се се-
ља штво у ли те ра ту ри и ка сни је упор но де фи ни ше са гле да ва њем кроз 
еко ном ску при зму. Та ко Ха рис де фи ни ше, а Адам Озан при хва та да се 
„се ља ци схва та ју као ру рал ни про из во ђа чи ко ји про из во де за соп стве-
ну по тро шњу и за про да ју, ко ри сте ћи соп стве ни по ро дич ни рад, ма да 
су узи ма ње под на јам и про да ја рад не сна ге са свим мо гу ћи.“ (на ве де но 
пре ма: Ozan ne 1999: 264). Но, пре пој ма аутар кич но сти на крат ко бих 
се освр нуо на оп ште де фи ни са ње се ља штва, да кле не узи ма ју ћи у об зир 
са мо еко но ми ју.

Ве ро ват но по у чен прет ход ним ис ку стви ма, гре шка ма и лу та њи ма 
у фор му ли са њу пој ма се ља штва, Ан ри Мен дра је ве о ма ја сно са жео се-
љач ка дру штва у не ко ли ко кључ них ка рак те ри сти ка. Из два ја ње кључ них 
ка рак те ри сти ка се за пра во на до ве зу је на ње го во по ста вља ње се ља ка у 
ше мат ски низ ди вљак–се љак–по љо при вред ник, али Мен дра ов де ипак 
осет но те мељ ни је тре ти ра ор га ни за ци ју се љач ких дру шта ва. Та квим са-
жи ма њем ка рак те ри сти ка он је ипак на пра вио не са мо фор мал ну, не го 
и су штин ску ди стинк ци ју из ме ђу се ља ка и при ми тив них, као и из ме ђу 
се ља ка и гло бал ног дру штва.19 Пр ва ка рак те ри сти ка ко ју Мен дра на во ди 
(Men dras 1986: 31) је сте ре ла тив на ауто но ми ја се љач ких ко лек ти ви те та 
у од но су на гло бал но дру штво, али то гло бал но дру штво у исто вре ме 
до ми ни ра над се ља штвом и то ле ри ше ње го ву ори ги нал ност. У се љач-
ким дру штви ма по сто ји струк тур на ва жност до ма ћин ске гру пе у ор га-
ни за ци ји еко ном ског и со ци јал ног жи во та ко лек ти ви те та. Тре ћа од ли-
ка се љач ких дру шта ва је еко ном ски си стем ре ла тив не аутар ки је ко ји не 
пра ви раз ли ку из ме ђу про из вод ње и по тро шње и ко ји одр жа ва од но се с 
еко но ми јом гло бал ног дру штва. На да ље, се ља штво је ор га ни зо ва но у ло-
кал не ко лек ти ви те те ко је ка рак те ри шу од но си уну тра шњег ме ђу соб ног 
по зна ва ња и сла би од но си с дру гим ко лек ти ви те ти ма. По след ња ка рак-
те ри сти ка ко ју Мен дра из два ја је сте кључ на уло га углед ни ка у по сре до-
ва њу из ме ђу се љач ких ко лек ти ви те та и гло бал ног дру штва.

Ја сно је, да кле, да Мен дра не по ла зи од мах од еко ном ских ка рак-
те ри сти ка со ци јал не ор га ни за ци је се љач ких дру шта ва, већ их по сте пе но 
уво ди пре ко до ма ћин ске гру пе. Он не по ла зи од еко но ми је не са мо због 
то га што је со ци о лог по во ка ци ји, већ и због то га што се основ ни кључ 

19  Код пој ма гло бал но дру штво по сто је из ве сне не до у ми це. Сâм Мен дра ко ри-

сти тер мин „so ciété en glo ban te” у сми слу дру штва ко је об је ди њу је де ло ве у це ли ну. 

Пре во ди лац Мен дра о ве сту ди је уз ауто ро ву са гла сност ко ри сти тер мин „гло бал но 

дру штво“ у истом сми слу као што Мен дра ко ри сти свој тер мин, иако ова два тер-

ми на ни су у пот пу но сти истог зна че ња. По јам гло бал ног дру штва не тре ба у ду ху 

са вре ме них по ли тич ких про це са ме ша ти с пој мом гло ба ли за ци је.
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ње го вог кон цеп та се ља штва та ко ђе, као и код Ред фил да и Вол фа, за сни-
ва на чи ње ни ци да је се ља штво увек са став ни део ши ре и ком плек сни-
је со ци јал не кон струк ци је, то јест гло бал ног дру штва. Мен дра за пра во 
при хва та кон цепт part so ci ety као при мар ни де фи ни јенс се ља штва. 

Вра ти мо ли се на кључ не ка рак те ри сти ке еко ном ске ор га ни за ци-
је се љач ких дру шта ва, прет по ста вља мо да оне пра те кон цепт по ко јем 
је се ља штво увек део ве ће, сло же ни је дру штве не кон струк ци је. У том 
слу ча ју, а то за пра во је сте та ко, сход но Вол фо вом схва та њу (Wolf 1966: 
2–4), се љач ка еко но ми ја под ра зу ме ва од ре ђе ну фор му од су ства кон тро-
ле над сред стви ма за про из вод њу, то јест се љач ка еко но ми ја под ра зу ме-
ва, за раз ли ку од при ми тив не, ре ла тив но ви сок сте пен цен тра ли за ци је. 
Волф сма тра да је то ком кул тур не ево лу ци је до шло до за ме не јед но став-
них си сте ма при ми тив них на ро да у ко ји ма про из во ђа чи кон тро ли шу 
сред ства про из вод ње и ре сур се сло же ним си сте ми ма у ко ји ма кон тро лу 
има ју по је ди не гру пе љу ди ко ји са ми не уче ству ју у про це су про из вод-
ње. Та кве гру пе за у зи ма ју из вр шне и ад ми ни стра тив не функ ци је ко је су 
по др жа не упо тре бом си ле, и те гру пе су у ге не рал ној дру штве ној струк-
ту ри увек по ста вље не из ван и „из над“ се ља штва.

Кон тро ла над сред стви ма за про из вод њу не мо ра ну жно да под-
ра зу ме ва и вла сни штво над тим сред стви ма. Она мо же, ре ци мо, да об-
у хва та ди стри бу ци ју ре сур са или ра да. Еко но ми ја се ља штва је у ве ли-
кој ме ри суб ор ди ни ра на зах те ви ма по сто је ће су пер струк ту ре ко ја се по 
пра ви лу ја вља у фор ми др жа ве. Кон тро ла се про ши ру је и да ље, пре но си 
се на ди стри бу ци ју ра да, пру жа ње услу га и на ди стри бу ци ју про из ве де-
них ви шко ва. Кон вен ци о нал но се ља штво за пра во ег зи сти ра у усло ви ма 
цен тра ли зо ва не еко ном ске кон тро ле од стра не гло бал ног дру штва, ко је 
ис по ста вља зах те ве за свим ство ре ним до бри ма, а по том их ре ди стри бу-
и ра по соп стве ном на хо ђе њу пре све га во де ћи ра чу на о соп стве ним ин-
те ре си ма. Друк чи је ре че но, се ља штво про из во ди за гло бал но дру штво, 
за др жа ва ју ћи за се бе нео п хо дан ег зи стен ци јел ни ми ни мум. Све док је то 
та ко, ми мо же мо да го во ри мо о се ља штву и се љач кој еко но ми ји. Он да 
ка да се љак поч не у пот пу но сти да кон тро ли ше сво ју еко но ми ју он по-
ста је фар мер с тен ден ци јом да се пре тво ри у ин ди стриј ског про из во ђа-
ча хра не. Та да он ви ше ни је се љак, чак и ка да га та ко име ну ју.

За но во ве ков но се ља штво се мо же ре ћи да у не што ве ћој ме ри кон-
тро ли ше сво ју еко но ми ју. То, на при мер, по ка зу је чи ње ни ца да оно сло-
бод ни је и у ве ћој ме ри уче ству је на тр жи шту. Али уче шће на тр жи шту 
не зна чи ну жно и еко ном ску сло бо ду. Се љак се, на при мер, по ја вљу је на 
тр жи шту да би оства рио од ре ђе ну ко ли чи ну нов ца ко јом из вр ша ва сво је 
оба ве зе пре ма гло бал ном дру штву (Wolf 1966: 9–10). Сâмо тр жи ште је 
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под кон тро лом гло бал ног дру штва, што зна чи да се љак ни је у при ли ци 
да дик ти ра по ли ти ку це на. И, на кра ју кра је ва, по што је се љак про из во-
ђач ма лог оби ма, и ње го во уче шће на тр жи шту је ма ло и че сто спо ра-
дич но.

На дру гој стра ни, у окви ру по сто је ћег то ка кул тур не ево лу ци је, се-
љак по сте пе но по чи ње ре дов но да се по ја вљу је на тр жи шту, ма да се за 
се ља штво пре све га мо же ре ћи да се ре дов но по ја вљу је на тр жни ци. Та-
кво уче шће по сто ји и да нас у сва ком гло бал ном дру штву у ко јем се иоле 
мо же пре по зна ти се ља штво. Уче шће на тр жи шту је за се ља ка по ста ло не 
са мо сред ство за оства ри ва ње нео п ход ног нов ца и ро бе ко ју ни је у ста њу 
сам да про из ве де већ и сво је вр стан на чин ми шље ња (Red fi eld 1969: 30; у 
том сми слу за ни мљив је рад Кли фор да Гер ца: Ge ertz 1978).

Укљу чи ва њем у тр жи шне то ко ве ди стри бу ци је до ба ра се ља штво се 
укљу чу је у две при мар не сфе ре то ко ва раз ме не. С јед не стра не то је раз-
ме на, иако тр жи ште сто ји на стра ни гло бал ног дру штва, уну тар са мог 
се љач ког дру штва, где се тр жи шне тран сак ци је ро ба и услу га оба вља ју 
ме ђу са мим се ља ци ма. С дру ге стра не, тр жи шне тран сак ци је се оба вља-
ју с гло бал ним дру штвом, где обе стра не по ку ша ва ју да на ђу свој ин те-
рес, али је ја сно да ов де се ља штво оста је под ре ђе но гло бал ном дру штву 
ма кар уто ли ко што ово дру го на ме ће ко ја ће до бра (ро бе и услу ге) ући 
у тран сак ци ју, у ком ме ђу соб ном од но су и у ком оби му. Еко но ми стич ки 
ре че но, гло бал но дру штво се би узи ма пра во мо но по ла. Та ко по сма тра не 
ства ри на про сто из ну ђу ју пи та ње због че га се ља штво уоп ште уче ству је 
на тр жи шту уко ли ко има из ра зи то под ре ђен по ло жај. Тр жи ште је, ипак, 
сво је вр стан еко ном ски и со ци јал ни кон структ ко ји обез бе ђу је не са мо 
ди стри бу ци ју ро ба и услу га већ и, ка ко сам на по ме нуо у прет ход ном 
по гла вљу, ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја и со ци јал них од но са. Се ља ко во 
уче ство ва ње на тр жи шту му омо гу ћа ва да ус по ста ви ве ли ки број хо ри-
зон тал них и, што му је још бит ни је, вер ти кал них со ци јал них од но са, да-
кле не са мо од но са у ни воу са мог се ља штва већ и од но са с гло бал ним 
дру штвом (Red fi eld 1969: 30–31). На тај на чин је се ља штво у мо гућ но сти 
да оба ви „за да так“ спа ја ња оно га што је ло ка ли зо ва но се љач ко и не ло ка-
ли зо ва но гло бал но (исто: 27).

Уче шће на тр жи шту ука зу је на не што што у овом тре нут ку и ни-
је ди рект но пред мет мог ин те ре со ва ња, али игра ве о ма ва жну уло гу у 
схва та њу со ци јал не ор га ни за ци је се љач ких дру шта ва, а то је те жња да се 
пре ва зи ђу со ци јал ни од но си при мар но де тер ми ни са ни срод ством и су-
сед ством. Ипак, та ква те жња ја сно ука зу је на на ред ну те жњу ка ус по ста-
вља њу ин те ре сних од но са, што се, еко ном ски по сма тра но, про ду жа ва у 
ре ла тив но но ви тренд у се ља штву – аграр но пред у зет ни штво.
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По ста вља ње се љач ке еко но ми је у окви ре струк тур ног од но са из ме-
ђу гло бал ног дру штва и се љач ког дру штва ујед но је кру ци јал ни фак тор 
раз ли ко ва ња се љач ке еко но ми је од при ми тив не еко но ми је. Се љач ка еко-
но ми ја ве о ма до бро по зна је ра ци о нал ну кал ку ла ци ју уло же но–до би је но 
сход но уна пред по ста вље ним ци ље ви ма. На де та ље са ме кал ку ла ци је ћу 
се вра ти ти не што ка сни је, али оно што је у овом тре нут ку ва жно је сте 
то што се љач ка еко ном ска кал ку ла ци ја увек са др жи јед ну ком по нен ту 
ко ја ни је стро го еко ном ска, прем да уоп ште ни је не бит на, а при том не 
по сто ји у при ми тив ној еко но ми ји. Ра ци о нал но еко ном ско кал ку ли са ње 
се ља ка увек у об зир узи ма од нос с гло бал ним дру штвом, што зна чи да 
увек укљу чу је те жњу да се с гло бал ним дру штвом одр жа ва ју ста бил ни 
од но си струк тур не суб ор ди на ци је. Ка ко то Мен дра (Men dras 1986: 65) 
фор му ли ше, ис по ру чи ти да ва ња гло бал ном дру штву и за до во љи ти уну-
тра шње по тре бе за хва љу ју ћи сво јим ру ка ма и рас по ло жи вом зе мљи шту 
јед но став на је јед на чи на ко ју се љак ре ша ва из го ди не у го ди ну. Због то га 
је по ре ђе ње с при ми тив ном еко но ми јом на осно ву тех но ло шке слич но-
сти са мо суп стан ти ви стич ка на и ва. Дал тон и дру ги суп стан ти ви сти ни су 
се љач ка дру штва и њи хо ву еко но ми ју схва ти ли она ко као што су то учи-
ни ли Волф, Ред филд, Фирт, Ша нин или Мен дра. Суп стан ти ви сти су у 
сво јим по ре ђе њи ма би ли и су ви ше оп те ре ће ни при ми тив ним на ро ди ма 
и њи хо вом про из вод њом за рад еле мен тар не ег зи стен ци је, сим пли фи-
ци ра ним од но си ма не тр жи шне раз ме не, при ми тив ним нов цем итд., и 
ни су уви ђа ли су штин ску де цен тра ли зо ва ност при ми тив не еко но ми је, те 
од су ство вер ти кал них еко ном ских од но са, без об зи ра на њи хо ву хо ри-
зон тал ну ши ри ну. Јер, ма ко ли ко ми го во ри ли о со ци јал ној и про стор ној 
раз у ђе но сти ку ла си сте ма раз ме не или по тла ча, они увек под ра зу ме-
ва ју са мо хо ри зон тал не со ци јал но-еко ном ске од но се, не и вер ти кал не. 
Тач но је да и Мен дра, Волф или Ред филд пра ве ком па ра ци ју се љач ке 
и при ми тив не еко но ми је, али је из њи хо вих фор му ла ци ја и за кљу ча ка 
са свим ја сно да они то чи не са мо као увод у раз у ме ва ње се ља штва, и да 
по том та кве ком па ра ци је пот пу но за по ста вља ју јер су оне хе у ри стич ки 
ве о ма огра ни че не.

Еко ном ска суб ор ди ни ра ност се љач ког дру штва нај о чи глед ни ја је 
мо жда у на по ме ну тим да ва њи ма пре ма гло бал ном дру штву. Мен дра су-
ге ри ше да је у слу ча ју се ља штва ис прав ни је го во ри ти о да ва њи ма не го 
о ви шко ви ма, бу ду ћи да оно гло бал ном дру штву у фор ми оба ве зе да је 
оно што гло бал но дру штво зах те ва, а ни је реч о не ка квом до бро вољ ном 
тран сфе ру су ви шних про из во да (Men dras 1986: 134). Да ва ња пре ма гло-
бал ном дру штву од раз су аси ме трич них еко ном ских и со ци јал них од но-
са за сно ва них на по се до ва њу, то јест не по се до ва њу ре ал не из вр шне мо-
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ћи. Кон крет на осно ва за да ва ња пре ма гло бал ном дру штву мо же да бу де 
ра зно ли ка и ви ше стра на, а мно го број не ва ри ја ци је су по сле ди ца да тих 
исто риј ски фор ми ра них усло ва у са мом гло бал ном дру штву. У фе у да-
ли зму су, на при мер, се ља ци пла ћа ли вла сте ли на име за шти те или упо-
тре бе зе мље, док у ка пи та ли зму пла ћа ју раз не вр сте по ре за. Про из вод ња 
до ба ра ко ја се ко ри сте за пла ћа ња пре ма гло бал ном дру штву пред ста-
вља ју до дат но оп те ре ће ње за се љач ку про из вод њу. То оп те ре ће ње, ка ко 
на во ди Волф (Wolf 1966: 9–10), ко је про из ла зи из над ре ђе них зах те ва 
за се ља ко вим ра дом уоби ча је но се на зи ва рен та. Да кле, ка да не ко упра-
жња ва сво ју над моћ, до ми на ци ју, над оним ко об ра ђу је зе мљу, он да овај 
дру ги мо ра да про из во ди за фонд за рен ту. Пре ма Вол фо вом ми шље њу 
упра во је про из вод ња за фонд за рен ту то што чи ни кру ци јал ну ди стинк-
ци ју се ља ка и при ми тив ног ра та ра. Рен та се, ина че, ја вља у три основ на 
об ли ка – као да ва ње у ро би, као оба вља ње ра да и као да ва ње у нов цу, 
друк чи је ре че но то су роб на, рад на и нов ча на рен та.

Пла ћа ња пре ма гло бал ном дру штву ујед но пред ста вља ју тран сфер 
бо гат ства од јед ног ка дру гом де лу по пу ла ци је, у су шти ни под ра зу ме ва-
ју ћи не рав но мер ну рас по де лу. За Вол фа, сто га, „се љак“ де но ти ра аси ме-
три чан струк тур ни од нос из ме ђу по ри зво ђа ча и упра вља ча, тј. оних ко ји 
не ма ју и оних ко ји има ју дру штве ну моћ и кон тро лу.

По ста вља ње се ља штва, са мим тим и еко ном ске ор га ни за ци је се-
љач ких дру шта ва, у струк тур ни суб ор ди ни ра ни од нос пре ма гло бал ном 
дру штву, тре ба ло би узе ти као кључ ни кул тур ни дис курс за раз у ме ва ње 
се љач ке еко но ми је. Тај од нос ни ка да ни је јед но ста ван и, што је још бит-
ни је, ни ка да ни је јед но стран, већ под ра зу ме ва ком плек сну ин тер ак ци-
ју из ме ђу два сег мен та то тал ног дру штва. То зна чи и да је еко ном ска 
ин тер ак ци ја дво стра на и ком плек сна, и укљу чу је ве ли ки број фак то ра 
ко ји се не убра ја ју у до мен кла сич не еко но ми је. Уко ли ко би се еко ном-
ска ан тро по ло ги ја за др жа ва ла на еко ном ској аутар кич но сти као кључ-
ној ка рак те ри сти ци еко ном ске ор га ни за ци је се ља штва, не мо же се ре ћи 
да би то био по гре шан по глед на ствар, али се мо же ре ћи да би то био 
огра ни чен при ступ. Сам по јам аутар кич но сти, у крај њој ли ни ји, че сто 
се сре ће и као кључ на ка рак те ри сти ка не ких при ми тив них еко но ми ја. 
Ана ли тич ки огра ни ча ва ју ће код еко ном ске аутар кич но сти је сте то што 
она не мо ра ну жно да укљу чу је дру ги еко ном ски ен ти тет – гло бал но 
дру штво, што упра во и је сте слу чај код при ми тив них дру шта ва из ван 
др жа ве. Ба ланс про из вод ње и по тро шње у окви ру јед ног се љач ког до ма-
ћин ства као еле мен тар не еко ном ске је ди ни це у се ља штву, ба ланс ко ји 
аутар кич ност под ра зу ме ва, не де фи ни ше пре ци зно све фак то ре од но са 
пре ма про из вод њи (ши ре у сми слу ства ра ња ма те ри јал них и не ма те ри-
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јал них до ба ра) и по тро шњи, те сто га пре о ста је ква ли та тив на и кван ти та-
ти ва ана ли за по је ди нач них слу ча је ва, али не и њи хо во те мељ но на уч но 
раз у ме ва ње.

Еко ном ску ор га ни за ци ју се љач ких дру шта ва је хе у ри стич ки плод-
ни је по сма тра ти као ба ланс уну тра шњих по тре ба и спо ља шњих зах те-
ва, а не као аутар кич ни ба ланс про из вод ње и по тро шње. На тај на чин 
не са мо што је укљу че но гло бал но дру штво као еко ном ски ен ти тет већ 
је оно по ста вље но и као оп шти кул тур ни оквир фор ми ра ња еко но ми је 
кон крет них се љач ких дру шта ва. По ста вља ње се љач ке еко но ми је у па ра-
диг му суб ор ди ни ра ног по ло жа ја у од но су на гло бал но дру штво им пли-
ци ра ши ро ки сет со ци јал них и кул тур них фак то ра ко ји се ја вља ју као 
ре ле вант ни у ра ци о нал ној еко ном ској кал ку ла ци ји се ља штва, што обез-
бе ђу је ви ше слој но раз у ме ва ње кул тур не ко но та ци је про це са до но ше ња 
еко ном ских од лу ка и уоп ште еко ном ског по на ша ња у се ља штву упра во 
због то га што суб ор ди ни ра ни по ло жај про из во ди ве ли ки број кон крет-
них вер ти кал них и хо ри зон тал них ре ла ци ја ко је се ја вља ју у еко ном ском 
на чи ну ми шље ња и по на ша ња. По врх то га, у мо дер ним се љач ким дру-
штви ма бив шег Ис точ ног бло ка у Евро пи, ко ја су за јед но с гло бал ним 
дру штвом ушла у про цес тран зи ци је, по себ но је за ни мљи во и зна чај но 
раз ма тра ти дис ло ци ра ње ти пич но ка пи та ли стич ког на чи на еко ном ског 
ор га ни зо ва ња у фи зич ки и со ци јал ни про стор ко ји за у зи ма се ља штво.20

2. Основ не ка рак те ри сти ке се љач ке еко но ми је

Се ља ка ипак не би тре ба ло, због све га до са да ре че ног, до жи вља-
ва ти као рад ни ка за по сле ног на има њу ка квог зе мљо по сед ни ка. Се љак 
ни је рад ник у не ком ка пи та ли стич ком пред у зе ћу у ко јем ра ди за по сло-
дав ца. Он не ра ди за пла ту, он пла ћа дру го ме. Се љак пре вас ход но про-
из во ди да би за до во љио соп стве ни ка ло риј ски ми ни мум, да би на хра нио 
се бе и сво ју по ро ди цу, а је ди на по де ла ра да ко ју по зна је је она по по лу 
и уз ра сту, с тек ру ди мен тар ним об ли ци ма про фе си о нал не спе ци ја ли-
за ци је. Од нос из ме ђу оно га што се љак про из во ди за се бе и оно га што 
про из во ди за дру ге мо же да се ја ви у не бро ја но мно го исто риј ски фор-
ми ра них ва ри јан ти, ма да се са да већ по сло вич но узи ма да се љак увек 
ви ше ра ди за дру го га не го за се бе. Ва ри ја ци је од но са про из вод ње за се бе 
и за раз не рен те мо гу да се ја ве чак и у јед ном дру штву. Ра ни ја фе у дал на 

20  У том сми слу ви де ти кон кре тан слу чај ко ји је ана ли зи рао Сло бо дан На у мо-

вић (Na u mo vić 2006).
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дру штва су, на при мер, по зна ва ла не ко ли ко ка те го ри ја се ља ка чи ја су се 
пла ћа ња пре ма гло бал ном дру штву раз ли ко ва ла. У ве ћи ни европ ских 
дру шта ва по сто ја ли су, уоп ште но го во ре ћи, сло бод ни се ља ци, по лу за ви-
сни или они пот пу но за ви сни, и сви су има ли дру га чи је оба ве зе пре ма 
вла сте ли.21

Про из вод ња за соп стве не по тре бе не под ра зу ме ва са мо про из вод-
њу хра не за рад за до во ље ња фи зи о ло шких по тре ба. У ве ли кој ме ри оста-
вљен са мом се би, се љак је при ну ђен да пре ко нео п ход ног за за до во ља ва-
ње ка ло риј ског ми ни му ма, про из во ди и за оно што Волф на зи ва фонд за 
об но ву (Wolf 1966: 6). Де тер ми ни сан са мим про це сом по љо при вред не 
про из вод ње, где ва жну уло гу игра ју и при род ни усло ви, се љач ки рад се 
ула же у про из вод њу ре сур са нео п ход них за при род ну об но ву по љо при-
вред не про из вод ње. Ту се пре вас ход но убра ја про из во ња се ме на или жи-
во тињ ског под млат ка. Ре че но реч ни ком нео кла сич не еко но ми је, се љак 
мо ра да ство ри ка пи тал за ре про дук ци ју про из вод ног про це са. Осим то-
га, ка ко то Волф сли ко ви то ка же, се љак мо ра и да за ме ни раз би је ну по-
су ду, по пра ви кров, на чи ни се би но ву оде ћу итд. Се љак да кле про из во ди 
и сред ства нео п ход на за сво ју оп шту ма те ри јал ну ег зи стен ци ју.

Про из вод ња у ко ју се љак мо ра да се упу сти иде и да ље, јер он мо ра 
да као од го вор на из ве сне со ци јал не зах те ве ство ри од го ва ра ју ћи це ре-
мо ни јал ни фонд. То су со ци јал ни зах те ви ко ји до ла зе из са мог се ља штва, 
пре ци зни је из се ља ко вог не по сред ног окру же ња. Пре ма Вол фо вом ми-
шље њу (Wolf 1966: 7–9) со ци јал ни од но си у се ља штву ни су ни ка да са мо 
ути ли тар ни, већ су увек оба ви је ни сим бо лич ким кон струк ци ја ма ко је 
слу же об ја шње њу и оправ да њу тих од но са. Со ци јал ни од но си су сто га 
„сме ште ни“ у це ре мо ни ја ле, а те це ре мо ни ја ле тре ба пла ти ти ра дом, ро-
бом или чак нов цем. Сто га се љак увек мо ра да уло жи до дат ни на пор да 
би про из вео до бра ко ја ко ја уно си у це ре мо ни јал ни фонд, то јест фонд 
ко јим у да том тре нут ку мо же да по др жи одр жа ва ње не ког це ре мо ни ја-
ла, без об зи ра на то да ли је он ор га ни за тор или са мо уче сник.

Сва ко се љач ко дру штво, као што сам ра ни је на вео, не пре кид но 
ре ша ва ком пли ко ва ну јед на чи ну рас по де ле сво јих про из во да на се бе 
и дру ге. Се љак за пра во по ку ша ва да ус по ста ви и одр жи ба ланс из ме ђу 
сво јих уну тра шњих зах те ва и зах те ва ко ји до ла зе спо ља, из гло бал ног 
дру штва. То, ме ђу тим, ни је је ди на ениг ма ко ју се ља штво не пре кид но 
ре ша ва. Тач но је да они ко ји су из ван се ља штва ње га по сма тра ју као из-
вор до ба ра (пре све га хра не) и ра да, али се љак ни је са мо то. Он је у исто 

21  О овој ства ри за срп ско сред њо ве ков но се ља штво нај бо ље је по гле да ти кла-

сич ну сту ди ју Сто ја на Но ва ко ви ћа (Но ва ко вић 1965).
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вре ме еко ном ски агент (чи ни лац) и гла ва до ма ћин ства. Ње го во има ње 
је ујед но и еко ном ска је ди ни ца и дом (Wolf 1966: 13). Да па ра фра зи рам 
Вол фо во сли ко ви то ви ђе ње, се љач ка је ди ни ца, у ства ри јед но до ма ћин-
ство, ни је са мо про из вод на ор га ни за ци ја ко ју са чи ња ва мно го „ру ку“ ко-
је ра де на по љу већ је то ујед но и је ди ни ца (за јед ни ца) по тро шње у ко јој 
се на ла зи мно го усти ју ко је тре ба на хра ни ти; чак, глад них усти ју је увек 
ви ше не го ру ку ко је ра де. И да ље, не тре ба обез бе ди ти са мо хра ну, већ и 
дру га до бра и услу ге нео п ход не за ег зи стен ци ју. Се љач ко до ма ћин ство је 
оквир и про из вод ње и по тро шње, где су ова два не раз дво ји ва. Шта ви ше, 
ре ћи да је се љач ко до ма ћин ство у исто вре ме и про из во ђач и по тро шач 
је по ма ло флу ид но јер не мо ра ну жно да под ра зу ме ва да се у до ма ћин-
ству тро ше упра во они про из во ди ко је оно са мо и про из ве де. Бо ље је 
се љач ко до ма ћин ство по сма тра ти као со ци јал но ме сто у ко јем су про из-
вод ња и по тро шња јед но. То он да ис кљу чу је тр жи шне тран сак ци је ро бе 
уну тар са мог до ма ћин ства. 

Је дан од кључ них мо ме на та у се љач кој еко но ми ји је сте упра во то 
што су и про из вод ња и по тро шња ор га ни зо ва ни на ни воу по ро ди це, до-
ма ћин ске гру пе, до ма ћин ства. Сва ка до ма ћин ска гру па сто га има аутар-
кич ну еко ном ску ор га ни за ци ју. Та ква ор га ни за ци ја у су шти ни ис кљу чу-
је тр жи шне тран сак ци је ро ба и услу га уну тар са мог до ма ћин ства, јер за 
ти ме не ма по тре бе, и дра стич но ума њу је по тре бе за тр жи шним тран-
сак ци ја ма с дру гим до ма ћин стви ма и с гло бал ним дру штвом. Се љач ка 
еко но ми ја не по зна је ни ни жи ни ви ши струк тур ни ни во ор га ни за ци је 
про из вод ње и по тро шње, као што је то с ка пи та ли стич ким на чи ном про-
из вод ње. У се ља штву, ге не рал но, не ма ни ин ди ви ду ал не про из вод ње за 
тр жи ште ни пред у зе ћа ко ја за по шља ва ју рад ни ке на има њу. Због све га 
то га и има сми сла го во ри ти о пој му се љач ке еко но ми је као за себ ном об-
ли ку еко ном ске ор га ни за ци је.

Бу ду ћи да је се љач ко до ма ћин ство ујед но про из во ђач и по тро шач 
сво јих про из во да, он да се пред ње га по ста вља ре ша ва ње још јед не кључ-
не ениг ме – ус по ста вља ње и одр жа ва ње ба лан са из ме ђу про из вод ње и 
по тро шње. Сва ко се љач ко до ма ћин ство те жи ус по ста вља њу екви ли бри-
ју ма из ме ђу уло же ног рад ног на по ра, ре сур са и оства ре ног про из во да 
нео п ход ног за за до во ља ва ње сво јих по тре ба. Ову те зу је до са да мо жда 
нај бо ље раз ра дио Ча ја нов у не ко ли ко сво јих сту ди ја о ру ском се ља-
штву.

За Ча ја но ва је по ро дич ни рад ни про из вод је ди на мо гу ћа ка те го ри-
ја при хо да у се љач кој, ка ко он то фор му ли ше, рад ној по ро дич ној је ди-
ни ци. Ко ли чи на про из во да ра да је де тер ми ни са на ве ли чи ном и са ста-
вом рад не по ро ди це, бро јем чла но ва спо соб них за рад, про дук тив но шћу 
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рад не је ди ни це и, што је ве о ма ва жно за Ча ја но ва, сте пе ном рад ног на-
по ра, то јест сте пе ном са мо ек спло а та ци је то ком јед не го ди не. Ча ја нов 
на осно ву сво јих ем пи риј ских ис тра жи ва ња у Ру си ји и дру гим зе мља ма 
по ста вља те зу пре ма ко јој је сте пен са мо ек спло а та ци је де тер ми ни сан 
упра во екви ли бри ју мом из ме ђу за до во ље ња по ро дич них зах те ва и те-
жи не са мог ра да. Оног тре нут ка ка да је тај екви ли бри јум по стиг нут, за 
се ља ка на ста вак ра да по ста је бе сми слен. Због то га се се љак не упу шта у 
по ве ћа ње рад ног на по ра уко ли ко му ње гов си стем ева лу а ци је соп стве-
ног ра да и соп стве не по тро шње го во ри да је ве ћи рад не по тре бан. По ве-
ћа ње рад ног на по ра зах те ва ком плек сну про це ну свр сис ход но сти – јер 
се ов де по Ча ја но вље вом схва та њу не мо же го во ри ти о ис пла ти во сти – 
по ве ћа не по тро шње. У кон тек сту ба лан са из ме ђу рад ног на по ра и по-
тро шње, ти пич но за се ља штво је сте то што се у по ве ћа ње про из вод ње 
ни ка да не ула зи уко ли ко то не обез бе ђу је по ве ћа ње ни воа бла го ста ња. 
С дру ге стра не, по сма тра но у кон тек сту се ља ко ве ева лу а ци је соп стве ног 
ра да, сва ко по ве ћа ње зе мље зна чи по ве ћа ње ра да и са мим тим је при-
мар но не по жељ но (све на ве де но пре ма: Ker blay 1971: 152–154). Али то 
не зна чи да се љак не по ве ћа ва обим зе мље ко ју об ра ђу је. У од ре ђе ним 
усло ви ма он ин тен зив но те жи ства ра њу но вих об ра ди вих по вр ши на, та-
мо где то при род ни ре сур си до зво ља ва ју.

Ча ја нов ис ти че још јед ну бит ну од ли ку се љач ке еко но ми је. Пре ма 
ње го вом схва та њу, мо ти ва ци ја се ља ка се раз ли ку је од мо ти ва ци је пред-
у зет ни ка. Док овај дру ги те жи оства ри ва њу про фи та, онај пр ви те жи си-
гур ном за до во ље њу по тре ба до ма ћин ства и то ме да сам од ре ђу је вре ме 
и ин тен зи тет свог ра да. По и сто ве ћи ва ње се љач ке еко но ми је с ка пи та ли-
стич ком еко но ми јом је не мо гу ће јер се ља штво ко ри сти дру га чи је је ди-
ни це за ме ре ње тро шко ва про из вод ње, а не но вац. У ства ри, се ља штво 
ко ри сти на ве де ни по јам рад ног на по ра ко ји се не мо же из ра зи ти нов цем 
збок ви со ког ни воа су бјек тив но сти. По што је кључ на те жња се љач ке еко-
но ми је за до во ља ва ње го ди шњег бу џе та по тро шње по ро ди це, се љак свој 
рад ни на пор ме ри на го ди шњем ни воу. У усло ви ма оби ља зе мље се љач ка 
еко но ми ја че сто при бе га ва екс тен зив ној об ра ди зе мље. То зна чи да ће 
при ход по је ди ни ци зе мље би ти ма њи, али ће „при ход“ по је ди ни ци ра да 
би ти ве ћи. У обр ну том слу ча ју, ка да зе мље не ма до вољ но, се љач ка по ро-
ди ца не ће мо ћи да ис ко ри сти сву сво ју рад ну сна гу уко ли ко при ме њу је 
екс тен зив ну об ра ду и не ће мо ћи да обез бе ди до вољ но до ба ра за соп стве-
ну по тро шњу. Сто га тре ба оче ки ва ти да ће се љач ка по ро ди ца пре ћи на 
ин тен зив ну об ра ду зе мље да би ис ко ри сти ла рад ну сна гу и оства ри ла 
про пор ци о на лан го ди шњи при ход. Се љач ка по ро ди ца, по схва та њу Ча-
ја но ва, он да или рен ти ра или ку пу је зе мљу по ви со ким це на ма да би 
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упо сли ла ви шак сво је рад не сна ге и ти ме по ве ћа ла го ди шњу ефи ка сност 
до ма ћин ства (све на ве де но пре ма: Wolf 1966: 14–15).

Ча ја но вљев кон цеп ту ал ни мо дел, по себ но онај ње гов део ко ји се 
од но си на ба ланс рад ног на по ра и по тро шње, при ме њив је на чи та во 
европ ско се ља штво, па и на дру ге гру пе се љач ких дру шта ва. Ра ди пре-
ци зно сти да љег раз ма тра ња се ља штва тре ба ипак има ти на уму из ве-
сна ме то до ло шка огра ни че ња Ча ја но вље вог ра да. Као пр во, он је сво је 
за кључ ке из вео пре вас ход но на ис тра жи ва њи ма ру ског се ља штва, и то 
ма хом по сле 1917. го ди не, да кле по сле су штин ске про ме не др жав ног 
уре ђе ња, а зна мо да су те про ме не у нај ве ћој ме ри по го ди ле упра во ру-
ско се ља штво. Ча ја нов да кле раз ма тра се ља штво у усло ви ма спе ци фич-
не ад ми ни стра тив не до ми на ци је со ци ја ли стич ког др жав ног уре ђе ња. 
Иде о ло ги ја на ко јој је за сно ва но то уре ђе ње ге не рал но од ри че раз вој 
се ља штва, што је сва ка ко до при не ло то ме да Ча ја нов фор му ли ше од су-
ство те жње да се по ве ћа ва рад ни на пор за рад по ве ћа ња про из во да пре-
ко по реб ног ми ни му ма. Ипак, мно го бит ни је огра ни че ње је сте то што 
се ње го ва ис тра жи ва ња од но се на ру ску ну кле ар ну се љач ку по ро ди цу, 
с по сма тра њем јед ног жи вот ног цил ку са, а не на по сма тра њу сук це сив-
них ге не ра ци ја (Ham mel 2005). Ха мел сма тра да се од се љач ких до ма-
ћин ста ва ипак мо же оче ки ва ти да пре ва зи ђу ни во основ ног бла го ста-
ња (ка да су за до во ље ни сви по ста вље ни зах те ви) и да и да ље по ве ћа ва ју 
про из вод њу, по себ но ка да је реч о ве ћим по ро ди ца ма. Друк чи је ре че но, 
се ља штву про из вод ња и штед ња ви шко ва и ин ве сти ра ње ни су не по зна-
ти. Осим то га, Ча ја нов сво је фор му ла ци је из во ди уз прет по став ку да не 
по сто ји раз ви је но тр жи ште ра да (Ozan ne 1999: 262). Мно го број на ем-
пи риј ска ис тра жи ва ња ипак не дво сми сле но по ка зу ју да јед на се љач ка 
до ма ћин ска гру па мо же по по тре би да обез бе ди до дат ну рад ну сна гу из-
ван се бе са ме. Тач но је да се ља штво не по зна је кла сич но тр жи ште ра да, 
али има ве о ма раз ви је не си сте ме екви ва лент не ре ди стри бу ци је ра да као 
кључ ног ре сур са. По врх то га, се љач ки рад за над ни цу, да кле рад ко ји се 
на пла ћу је у нов цу, ни је не по знат, шта ви ше у по је ди ним се љач ким дру-
штви ма ве о ма је раз ви јен иако Мен дра сма тра да се љак ко ји про да је 
свој рад не ма шта да ра ди с тим нов цем.

Ме ни се чи ни да је Ча ја но вљев кон цепт се ља ко вог са мо о гра ни ча-
ва ња ра да сми слен он да ка да се по сма тра као по сле ди ца ком плек сне 
еко ном ске кал ку ла ци је уло же ног тру да у мак си мал но ефи ка сно за до во-
ља ва ње по ста вље них ци ље ва. Ча ја нов се у сво јој ин тер пре та ци ји кла сич-
не еко ном ске ра ци о нал не кал ку ла ци је уло же но–до би је но, у се љач кој 
еко но ми ји као ја сно струк ту ри ра ној еко ном ској па ра диг ми, ипак не ка-
ко ви ше за др жао на оној стра ни те кал ку ла ци је ко ја се ба ви уло же ним, 
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док је у усло ви ма ад ми ни стра тив не до ми на ци је ру ског со ци ја ли стич ког 
уре ђе ња над се ља штвом уне ко ли ко за по ста вио вр сте и обим ци ље ва ко је 
се ља штво мо же се би да по ста ви. Уко ли ко се то огра ни че ње узме у кри-
тич ки об зир, Ча ја но вљев кон цепт ба лан са из ме ђу уло же ног рад ног на-
по ра и оства ре ног про из во да са свим је при ме њив на европ ска се љач ка 
дру штва. На ро чи то у но вом ве ку ка да до ми на ци ја гло бал ног дру штва 
ме ња ка рак тер и ка да се ља штво сти че ко ли ко ре ал ну сло бо ду (ре ци мо 
по ста је вла сник сво је зе мље) то ли ко и ути сак да је рав но прав ни сег мент 
укуп ног дру штва. До ду ше, тај ути сак је ма хом ла жан, али је се ља штву 
био до во љан под стрек за вер ти кал но по ме ра ње у дру штву за рад на пу-
шта ња свог на пор ног ра да.

Се љач ка до ма ћин ска гру па, да кле, упра жња ва еко ном ску аутар-
кич ност (са мо до вољ ност) по што кон зу ми ра оно што је са ма про из ве ла. 
Али аутар кич ност се љач ког до ма ћин ства ни ка да ни је ап со лут на, или ба-
рем то не бе ле жи ни јед но ис тра жи ва ње. Мо же се са мо прет по ста ви ти да 
у усло ви ма из ра зи те дру штве не кри зе се љач ко до ма ћин ство мо же да се 
од рек не свих по тре ба ко је су ве за не за спо ља шњи свет и да сво ју ег зи-
стен ци ју све де ис кљу чи во на оно што са мо про из ве де. Ни је ми по зна то 
да је у ли те ра ту ри ика да за бе ле жен та кав слу чај. У ства ри, ап со лут на 
аутар кич ност се по пра ви лу при пи су је при ми тив ним дру штви ма.

То да еко ном ска аутар кич ност до ма ћин ских гру па ни ка да ни је ап-
со лут на зна чи да јед но до ма ћин ство ни ка да ни је у ста њу да са мо ство ри 
упра во сва до бра и услу ге ко ји про из ла зе из по ста вље них те жњи и ци ље-
ва, а ујед но зна чи да сва ка до ма ћин ска гру па ула зи у од но се еко ном ске 
– сва ка ко и со ци јал не – ин тер ак ци је с дру гим до ма ћин ским гру па ма. Ти 
еко ном ски од но си, нај кра ће ре че но, мо гу би ти од но си роб них тран сак-
ци ја и од но си не по сред не са рад ње. Ја сно је да ни во ре ла тив но сти еко-
ном ске аутар ки је се љач ког до ма ћин ства за ви си од ци ље ва ко је је оно 
се би по ста ви ло. Све док су ти ци ље ви ве за ни за ег зи стен ци ју и по љо-
при вре ду ни во аутар кич но сти је ви сок, а ка да се по ста ве ци ље ви из ван 
ег зи стен ци јал ног окви ра ни во аутар кич но сти опа да. Мен дра (Men dras 
1986: 92) ујед но при ме ћу је да ни во аутар кич но сти за ви си и од ве ли чи не 
по ро ди це. Ве ли ке по ро ди це, по пут ју жно сло вен ске за дру ге, у ста њу су 
да оба ве ком плек сну ди фе рен ци ја ци ју по сло ва и да по је ди ним сво јим 
чла но ви ма до пу сте из ве сну спе ци ја ли за ци ју, на при мер у про из вод њи 
оде ће, по су ђа, ала та, по вр тар ству, пче лар ству итд. Про из вод спе ци ја ли-
за на та да ка ко ула зи у уку пан про из вод до ма ћин ске гру пе и рав но мер но 
се тро ши у њој. С дру ге стра не пак, еко ном ска аутар кич ност пред ста вља 
вид огра ни че ња у про из вод њи у том сми слу што на ме ће вр сту и обим 
про из вод ње (Men dras 1986: 63). Се љач ко до ма ћин ство је при ну ђе но да 
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ве о ма пре ци зно ускла ди про из вод њу и по тро шњу јер је ве ћи на про из-
во да не за мен љи ва. Ви шак хра не за сто ку се, ре ци мо, не мо же ла ко или 
се не мо же уоп ште у се љач кој еко но ми ји ис ко ри сти ти за на до ме шта ње 
не до стат ка хра не за љу де. У усло ви ма од су ства отво ре ног уни вер зал ног 
тр жи шта ни је мо гу ће та ко ла ко про да ти, ре ци мо, се но и ку пи ти жи то 
или кром пир, јер сви се ља ци про из во де исту вр сту ро бе и у ко ли чи на ма 
ко ја је про пор ци о нал на по тре ба ма њи хо вог до ма ћин ства. Ствар ни ви-
шко ви се ја вља ју спо ра дич но и ве о ма су ма лог оби ма.

Од ре ђе не не до стат ке, ма те ри јал не (роб не) или не ма те ри јал не, у 
свом одр жа ва њу еко ном ског ба лан са про из вод ње и по тро шње се љач ка 
до ма ћин ска гру па мо же да ре ши ре ди стри бу ци јом. Она се нај че шће од-
ви ја на ни воу јед ног ло кал ног ко лек ти ва, то јест на ни воу јед ног се ла, 
ма да у од ре ђе ним усло ви ма мо же да пре ва зи ђе те окви ре. Се љач ко до-
ма ћин ство за сни ва од ре ђе ни број од но са раз ме не до ба ра и ра да с дру-
гим до ма ћин стви ма, чи ме ре гу ли ше сво је не до стат ке. Ре ди стри бу ци ја 
мо же да бу де струк ту ри ра на на ни воу до ма ћин ских гру па, ка да оне по 
соп стве ном на хо ђе њу и по тре ба ма за сни ва ју од но се раз ме не с дру гим 
до ма ћин ским гру па ма, или на ни воу се ла, ка да се ја вља је дан цен тар 
ре ди стри бу ци је ко ји об у хва та сва до ма ћин ства и ре гу ли ше пре ра спо де-
лу до ба ра и ра да. Та два струк тур на ни воа ре ди стри бу ци је се ме ђу соб но 
не ис кљу чу ју, шта ви ше по пра ви лу ег зи сти ра ју па ра ле но, ре гу ли шу ћи 
укуп ну еко ном ску ак тив ност ло кал не за јед ни це. У сва ком слу ча ју, ре-
ди стри бу ци ја уну тар се љач ке еко но ми је увек има сна жну тен ден ци ју да 
за др жи свој не мо не тар ни ка рак тер.

Ре ла ти ви тет еко ном ске аутар кич но сти и уни форм ност про из во да 
у се ља штву јед ни су од кључ них фак то ра се ља ко вог уче ство ва ња на ло-
кал ном тр жи шту. За ви сно од кон крет них усло ва, се љач ко до ма ћин ство 
мо же по вре ме но или ре дов но да из ла зи на тр жниц, али и са ма тр жни ца 
не мо ра да бу де ре дов но ор га ни зо ва на, већ са мо у по је ди ним при ли-
ка ма. Ту оно ула зи у ин тер ак ци ју с дру гим до ма ћин ским гру па ма из 
се ла ко ја гра ви ти ра ју ис тој тр жни ци. На тр жни ци се до ма ћин ска гру па 
ја вља као не за ви сни чи ни лац ко ји тр гу је пот пу но по свом на хо ђе њу и у 
скла ду са сво јим по тре ба ма. Ин тер ак ци ја с дру гим до ма ћин ским гру па-
ма је тре нут на и тра је са мо док тра је тран сак ци ја. На тка ву тр жни цу се 
из но се евен ту ал ни ви шко ви, али че шће они про из во ди ко ји су на ме ње-
ни тр жи шним тран сак ци ја ма упра во за рад на ба вља ња до ба ра ко ја до ма-
ћин ска гру па ни је у ста њу да ство ри са ма. На при мер, мо же да по сто ји 
све сна про из вод ња од ре ђе не ко ли чи не по вр ћа ко ја ће би ти по ну ђе на на 
тр жи шту да би се у нов ча ним или роб ним тран сак ци ја ма до шло, ре ци-
мо, до не ког ала та, со ли или ше ће ра. Волф (Wolf 1966: 40–41) чак на во-
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ди да по је ди не се о ске за јед ни це по не кад при бе га ва ју од ре ђе ној спе ци-
ја ли за ци ји у про из вод њи за тр жи ште. Те за јед ни це се по вре ме но сре ћу 
на тр жни ци и тр гу ју пло до ви ма свог ра да, али из ван тр жи штва сва ка 
од њих во ди за се бан жи вот. Сва ка за јед ни ца са сво јом спе ци ја ли за ци-
јом пред ста вља за се бан сек тор и Волф због то га та ква тр жи шта на зи-
ва сек тор ским тр жи шти ма. Та кво тр жи ште ипак под ра зу ме ва од ре ђе ну 
ме ђу за ви сност се о ских за јед ни ца упра во због њи хо ве спе ци ја ли за ци је. 
Ме ђу соб на за ви сност при мо ра ва сва ку за јед ни цу да упор но одр жа ва 
сво ју спе ци јал ност то ком ду жег пе ри о да. То јој он да не да је мо гућ ност 
да од мах про ме ни оно што јој је глав ни про из вод да би мак си мал но уве-
ћа ла свој про фит. Од сва ке за јед ни це се оче ку је да про из во ди оно што 
ина че про из во ди и сва ко од сту па ње од уоби ча је ног про и во да осет но 
ре ме ти од но се ме ђу за јед ни ца ма и мо же да про из ве де сво је вр стан вид 
еко ном ске екс ко му ни ка ци је. За ни мљи во је да Волф не на во ди по сто ја-
ње сек тор ских тр жи шта у Евро пи, ме ђу тим ми зна мо да је у се љач ким 
дру штви ма бал кан ских на ро да би ло слу ча је ва да се у по не ким се ли ма 
ја вља спе ци ја ли за ци ја по је ди них про из во да ко ји се по том ја вља ју на ло-
кал ним тр жни ца ма.

Дру ги тип се љач ких тр жи шта ко ја Волф (Wolf 1966: 41–43) из два ја 
је су мре жна тр жи шта. На та квим тр жи шти ма по је дин ци су, сли ко ви то 
ре че но, чво ро ви мре же, а ни ти су ве зе ко је по сто је ме ђу по је дин ци ма. 
По је дин ци су ме ђу соб но по ве за ни срод ством, при ја тељ ством или су сед-
ским од но си ма, али и еко ном ским тран сак ци ја ма. Еко ном ске тран сак-
ци је, за раз ли ку од оста лих, мо гу да бу ду при вре ме не или тре нут не. С 
дру ге стра не, од но си на мре жном тр жи шту су сло бод ни, не фик си ра ни 
и рас ки ди ви, и оста вља ју мо гућ ност сло бо де из бо ра оно га с ким ће се 
ус по ста ви ти од но си. Од но си на мре жном тр жи шту омо гу ћа ва ју уплив 
тре ће стра не, то јест дру гих про из во ђа ча, по сред ни ка или по тро ша ча. 
Ве зе на мре жном тр жи шту су, да кле, не у трал не.

Тран сак ци је на мре жном тр жи шту мо гу да бу ду хо ри зон тал не – ка-
да се ро бе и услу ге кре ћу уну тар се љач ког дру штва, или вер ти кал не – 
ка да се ро бе и услу ге кре ћу од се љач ког ка гло бал ним дру штву, а пре ко 
ње га мо гу да до спе ју и на ме ђу на род но тр жи ште. Су штин ска раз ли ка 
мре жног тр жи шта у од но су на сек тор ско је сте и сло бо да при из бо ру до-
ба ра ко јим ће се на тр жи шту уче ство ва ти. То ва жи и за из бор ко ли чи не 
до ба ра. У том сми слу је мре жно тр жи ште пот пу но флек си бил но и омо-
гућ ва по је дин цу да про ме ни вр сту до ба ра ко јом уче ству је на тр жи шту 
уко ли ко до ђе до пре за си ће ња или па да це на. Флек си бил ност мре жног 
тр жи шта је за пра во огра ни че на не флек си бил но шћу се љач ког на чи на 
про из вод ње.
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На ве де на уни форм ност се љач ке про из вод ње, као и огра ни че ност 
про це сом про из вод ње, оне мо гу ћа ва ју се ља ка да се бу квал но тре нут но, 
или до вољ но бр зо при ла го ди про ме на ма на тр жи шту. Ако је он про из вео 
од ре ђе ну ко ли чи ну хра не, он за пра во мо ра да са че ка сле де ћи про из вод-
ни ци клус да би на пра вио про ме ну. То нај че шће зна чи да мо ра да че ка 
нај ма ње го ди ну да на да би се пре ор јен ти сао на дру гу вр сту ро бе за тр-
жи ште. Про блем је уне ко ли ко ве ћи уко ли ко је реч о ду жим ци клу си ма, 
ре ци мо код ви ше го ди шњих би ља ка. Ве ли ки про блем за се ља ко во уче-
ство ва ње на тр жи шту пред ста вља и фе но мен „ма ка за це на“ (Wolf 1966: 
43). Као под ре ђе ни сег мент то тал ног дру штва, се ља штво по пра ви лу ни-
је у при ли ци да уоп ште или пот пу но кре и ра по ли ти ку це на, што зна чи 
да гло бал но дру штво мо же се би да ства ри та кве тр жи шне усло ве ко ји му 
омо гу ћа ва ју ис цр пљи ва ње се ља штва. То за пра во зна чи да гло бал но дру-
штво мо же да на мет не ни ске це не ро ба и услу га ко је на тр жи шту ну ди 
се ља штво, а да у исто вре ме сво је ро бе и услу ге про да је се ља штву по ре-
ла тив но ви со ким це на ма. С тим у ве зи су и крат ко роч ни (се зон ски) па-
до ви це на ко ји по га ђа ју си ро ма шни је се ља ке. По што они не ма ју ре зер ве 
при ну ђе ни су да кон стант но про да ју сво је про из во де. То мо ра ју да чи не 
и ка да це не пад ну јер због не до стат ка за ли ха ни су у мо гућ но сти да че-
ка ју по вољ ни је тр жи шне усло ве. По врх све га, због отво ре но сти мре жног 
тр жи шта се ља ци су че сто при мо ра ни да са ра ђу ју с по сред ни ци ма, и то 
не са мо еко ном ски не го и со ци јал но. При том, уло га по сред ни ка мо же 
да бу де за штит нич ка, али и екс пло а та тор ска.

Уче ство ва ње се ља штва на тр жи шту, по себ но ка да го во ри мо о 
мрежнм тр жи шту, не ми нов но по ста вља пи та ње уло ге нов ца у се љач-
кој еко но ми ји. Се ља штво, на рав но, не ма „свој“ но вац као што га има ју 
при ми тив на дру штва, већ увек ко ри сти но вац из гло бал ног дру штва. Са-
мим тим се ља штво ни је то ко је од ре ђу је вред ност и зна чај нов ца. Мен-
дра (Men dras 1986: 69–71) сма тра да у усло ви ма еко ном ске аутар ки је и 
раз ме не до ба ра но вац има са мо мар ги нал ну уло гу. За Мен драа се љач ка 
еко но ми ја је у су шти ни не мо не тар на еко но ми ја. Кључ на уло га нов ца у 
се ља штву од но си се у ства ри на тран сак ци је с гло бал ним дру штвом, ка-
да но вац има функ ци ју вер ти кал ног по ве зи ва ња. Хо ри зон тал но по ве зи-
ва ње, уну тар са мог се љач ког дру штва, оба вља се без нов ца. Мен дра да је 
јед ну иде ал тип ску сли ку у ко јој се љак од ла зи на тр жни цу, ту про да је 
сво је про из во де, а по том до би је ним нов цем ку пу је оно што је ње му нео-
п ход но и оба вља сво ја да ва ња пре ма гло бал ном дру штву, то јест пла ћа 
по рез. Но вац се не до но си на зад ку ћи. А ако се и до не се не ки ви шак, он 
се чу ва као уште да. Тај но вац ни је ни ка пи тал ни при ход, но вац се не 
ула же у по ве ћа ње про из вод ње. Ко ри сти се у кри зним си ту а ци ја ма или 



 Економска организација сељачких друштава 105

за по ве ћа ње ба шти не. У том сми слу но вац се у се ља штву из јед на ча ва с 
пој мом ба шти не. По што не ма сва ко днев ну функ ци ју, но вац у се ља штву 
не ма вред ност, у ства ри по при ма вред ност са мо он да ка да се упо тре-
бља ва у функ ци ји тач но од ре ђе не и по себ не си ту а ци је, а ко ју ге не рал но 
на ме ће гло бал на еко но ми ја. Мен дра сма тра да у се ља штву ни ка да но-
вац не од ре ђу је вред ност ства ри, већ си ту а ци ја од ре ђу је вред ност нов ца. 
Ова кве кон ста та ци је вре де, сва ка ко, он да ка да по сто ји ја сна ди стинк-
ци ја из ме ђу гло бал ног и се љач ког дру штва. Ка ко гра ни ца из ме ђу та два 
бле ди, та ко се ме ња и уло га нов ца у се ља штву. Кључ ну пре крет ни цу за 
функ ци о ни са ње нов ца у се ља штву има мо ме нат ка да се љак поч не се бе 
да до жи вља ва као пред у зет ни ка и по чи ње да ко ри сти но вац као ка пи тал 
по мо ћу ко јег ће ство ри ти про фит.

На осно ву све га до са да ре че ног, мо же се сте ћи пред ста ва да се ља-
штво кон стант но ег зи сти ра у не по вољ ним усло ви ма ко ји не про из ла зе 
са мо из чи ње ни це да је оно под ре ђе но гло бал ном дру штву већ и из ка-
рак те ра од но са гло бал ног дру штва пре ма се ља штву. Пред ста ва сва ког 
се ља штва да не бу де под ре ђе но гло бал ном дру штву пу ка је уто пи ја, а ве-
чи ти сан се ља ка је да од но си с гло бал ним дру штвом бу ду ста бил ни. Са мо 
се ља штво на жа лост ни је у ста њу да у иоле ве ћој ме ри ути че на ка рак тер 
тих од но са, а сва ка ње го ва по бу на у ства ри ни је усме ре на ка про ме ни 
по рет ка, већ ка ста би ли за ци ји по сто је ћег ста ња (Wolf 1966). Се ља штво 
је за пра во стал но при те шње но соп стве ним по тре ба ма и спо ља шњим зах-
те ви ма. Због осе тљи во сти ба лан са про из вод ње и по тро шње, се ља штво се 
увек пла ши по ве ћа ња еко ном ских зах те ва пре ма ње му. Он да ка да до ђе 
до по ре ме ћа ја тог ба лан са се љач ка до ма ћин ства мо гу да при ме не две 
на спрам не стра те ги је – мо гу да по ве ћа ју уло же ни труд и про из вод њу, 
или мо гу да сма ње сво ју по тро шњу (Wolf 1966: 15–17). Пр ва стра те ги-
ја под ра зу ме ва да по ве ћа њем про дук тив но сти, то јест ис ко ри сти во шћу 
по сто је ћих ре сур са (зе мље), по ве ћа ва ју свој рад. По ве ћа њем про дук тив-
но сти ства ра се ве ћи обим про из во да ко ји се ка сни је ко ри сти за урав но-
те жа ва ње ба лан са, с об зи ром на то у ком је сме ру ба ланс на ру шен. Ако 
је, ре ци мо, гло бал но дру штво по ве ћа ло по рез, он да се део са да уве ћа ног 
укуп ног про из во да из но си на тр жи ште да би се до би је ним нов цем пла-
тио по рез, али ако је, ре ци мо, у ку ћу до шао но ви члан до ма ћин ства, 
он да се уве ћа ни про из вод ди рект но кон зу ми ра. Стра те ги ја по ве ћа ња 
про дук тив но сти огра ни че на је рас по ло жи вим ре сур си ма и мо гућ но сти-
ма до ма ћин ске гру пе да ефи ка сно мо би ли ше те ре сур се (зе мља, рад, 
се ме, сто ка, но вац и сл.). При ме на стра те ги је по ве ћа ња про дук тив но сти 
мо же се оче ки ва ти он да ка да осла бе тра ди ци о нал ни зах те ви за фон дом 
за рен ту, али и он да ка да осла бе по тре бе за ула га њем у це ре мо ни јал ни 
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фонд. На спрам на стра те ги ја ре ду ко ва ња по тро шње под ра зу ме ва од у-
ста ја ње од кон зу ми ра ња не ких или свих вр ста до ба ра ко ја пре ва зи ла зе 
еле мен тар ну ег зи стен ци ју. По пра ви лу, се ља штво се нај пре од ри че кон-
зу ми ра ња ро бе ко ју на ба вља ди рект но на тр жи шту. У прак си се ља штво 
у кри зним си ту а ци ја ма нај че шће ком би ну је ове две стра те ги је. Док се с 
јед не стра не по ве ћа ва про дук тив ност сход но до ступ ним мо гућ но сти ма, 
с дру ге стра не се сма њу је по тро шња.

Уоп ште но го во ре ћи о се ља штву, мо же се ре ћи да оно тр пи три вр-
сте се лек тив них при ти са ка. Нај пре су ту при ти сци, то јест огра ни че ња 
ко ја про ис ти чу из кон крет них еко ло шких усло ва ко је се љак мо же да 
кон тро ли ше са мо де ли мич но. За тим, ту су со ци јал ни при ти сци ко ји 
про из ла зе из са мог се ља штва и они се од но се на ин ди ви ду а ли зам, по-
ве ћа ње по пу ла ци је, по тра жњу за зе мљом, кру тост по сто је ћих со ци јал-
них ве за итд. Тре ћа вр ста при ти са ка до ла зи из гло бал ног дру штва и 
ту је реч о мно го број ним зах те ви ма ко је оно по ста вља се ља штву. Јер, 
гло бал но дру штво не мо ра да тра жи од се ља штва са мо рен ту, оно мо же 
да тра жи рад, же не, уче шће у ра ту и та ко ре дом. Сви ти при ти сци су у 
су шти ни уоби ча је ни у се ља штву, али оно што Волф (Wolf 1966: 77–80) 
по себ но ис ти че је сте то што су они увек се лек тив ни, то јест увек ви ше 
по га ђа ју јед не, а ма ње дру ге. Чак и у истом се лу. Се ља штво као це ли-
на мо же да при бег не ра зним на чи ни ма да ре ши про блем се лек тив них 
при ти са ка. Је дан од на чи на је сте да ре ди стри бу ци јом еко ном ских и 
со ци јал них зах те ва и ре сур са при ти ске учи ни рав но мер ни јим но што 
уисти ну је су. С дру ге стра не, ре ди стри бу ци ја мо же да се од но си на по-
сле ди це при ти са ка та ко што ће се они ма ко ји су под ве ћим при ти ском 
на кнад но пру жи ти по моћ. Али се ља штво мо же да ре а гу је и пот пу но 
су прот но, зна чи да при ме ни стра те ги ју мак си ми за ци је успе ха оних ко-
ји су успе шни и да ујед но ели ми ни ше не у спе шне. Ве ћи на се љач ких 
дру шта ва при ме њу је стра те ги ју ко ја је не где из ме ђу, тра же ћи ком про-
ми сно ре ше ње. То зна чи да не у спе шни, они ко ји су ви ше оп те ре ће ни 
при ти сци ма, не ће има ти без у слов ну по моћ, али ће је ипак до би ти. Та-
ко ђе, та по моћ мо же да се од но си са мо на по је ди не аспек те њи хо вог 
не за вид ног по ло жа ја.

Сход но Вол фо вом ви ђе њу ства ри, се лек тив ни при ти сци се од но-
се на уку пан жи вот се ља штва, али због ва жне уло ге на чи на еко ном ске 
ор га ни за ци је у њи хо вој ег зи стен ци ји, ти при ти сци се углав ном нај ви ше 
од ра жа ва ју упра во у до ме ну еко но ми је. Исто ва жи и за ства ра ње се љач-
ких ко а ли ци ја ко је ни су увек чи сто еко ном ске, али углав ном се ства ра ју 
да би се ре ши ли еко ном ски про бле ми и на тај на чин из бе гли се лек тив ни 
при ти сци. На ве шћу са мо да Волф сма тра да ко а ли ци је мо гу би ти ви ше-
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стра не или јед но стра не, у за ви сно сти од оби ма за јед нич ких ин те ре са, 
за тим мо гу би ти дво стру ке или ви ше стру ке, за ви сно од то га да ли укљу-
чу ју две осо бе или ви ше осо ба; и мо гу би ти хо ри зон тал не и вер ти кал не, 
за во сно од то га да ли су то ко а ли ци је се ља ка са се ља ци ма или се ља ка 
с при пад ни ци ма гло бал ног дру штва. Ка да је о еко но ми ји реч, чи ни се 
да се љач ка до ма ћин ства ра до за сни ва ју ви ше стру ке и ви ше стра не хо-
ри зон тал не ко а ли ци је ко ји ма ре ша ва ју про блем пра вил не ди стри бу ци је 
ра да и до ба ра у свом не по сред ном со ци јал ном окру же њу, а све за рад 
одр жа ва ња по стиг ну тог ба лан са про из вод ње и по тро шње. Ово ће се ис-
по ста ви ти ва жним за на ста вак овог ра да.

Ка да се да нас рас пра вља о се ља штву, би ло у ан тро по ло ги ји или 
еко но ми ји, уоч љи во је да се ра ди је го во ри о се љач кој фар ми не го о до-
ма ћин ству. Ово пр во им пли ци ра ве ћу или пре те жну тр жи шну ор јен та-
ци ју. По сто ја ње кла сич ног се ља штва се да нас ве зу је за зе мље у раз во ју 
или за за о ста ле зе мље. Не рет ко у тим зе мља ма се ља штво чи ни и до 70% 
по пу ла ци је (Men do la 2007: 50), али то не зна чи да оно ства ра исто то-
ли ко бру то на ци о нал ног до хот ка. Кључ ни ге не рал ни кри те ри јум ко ји се 
узи ма за раз ли ко ва ње се ља ка од ма лих по ро дич но ор га ни зо ва них фар-
ме ра и дру гих ру рал них про из во ђа ча, ка да го во ри мо о еко ном ском раз-
ли ко ва њу, је сте обим уче шће на тр жи шту. Бит но свој ство са вре ме ног се-
љач ког до ма ћин ства је сте то што оно и да ље уче ству је на тр жи шту са мо 
де ли мич но, а сâмо тр жи ште на ко јем се ља ци уче ству ју је по Ели со вом 
схвта њу не са вр ше но и не пот пу но (El lis 1992: 9–10). Не са вр ше ност тр жи-
шта се огле да у при ну ди, не до ступ но сти ин фор ма ци ја, до ми на ци ји или 
при ме ни еко ном ске мо ћи јед них еко ном ских аге на та над дру гим. Се ља-
ци се по пра ви лу убра ја ју у ове дру ге. Не пот пу ност тр жи шта се огле да у 
то ме што се на ње му не ја вља ју не ки бит ни ре сур си као што су об ра ди ва 
зе мља, рад или ка пи тал. Али и ка да у гло бал ном дру штву по сто ји пот-
пу но тр жи ште, уче шће се ља ка је не пот пу но, то јест они се на тр жи шту 
ја вља ју са мо спо ра дич но, се зон ски и са мо у по је ди ним сфе ра ма. Ре ци-
мо, уче ству ју на тр жи шту хра не, али не и на тр жи шту не крет ни на, ка-
пи та ла, енер ге на та и слич но. На све ово на до ве зу је се ком пле мен та ран 
кључ ни кри те ри јум ко ји се од но си на то да ли не ко до ма ћин ство ве ћи ну 
про из во да ко је ство ри кон зу ми ра пре те жно са мо или ве ћи ну из но си на 
тр жи ште. Уко ли ко се ве ћи на про из во да кон зу ми ра у соп стве ном до ма-
ћин ству, он да се мо же го во ри ти о се љач ком до ма ћин ству. На тр жи шту 
се уче ству је са мо оно ли ко ко ли ко је до вољ но да се обез бе ди нео п ход на 
ко ли чи на нов ца, и не ви ше од то га.
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Све док се на ла зи мо у сфе ри тра ди циј ског се ља штва, ја сно је да је 
еко ном ска ор га ни за ци ја јед на од кру ци јал них обла сти за кон стру и са ње 
ди стинк ци је из ме ђу се љач ког и гло бал ног дру шта ва у окви ру то тал ног 
дру штве ног си сте ма. Мо жда фор му ла ци ја да се љак во ли зе мљу, али то 
не зна чи ну жно и да во ли да ра ди, или фор му ла ци ја да је бо ље ра ди-
ти гла вом не го ру ка ма, а нај бо ље је не ра ди ти уоп ште (Red fi eld 1966: 
65), сли ко ви то ука зу је на ве чи ту те жњу се ља штва да у нај ве ћој мо гу ћој 
ме ри не ги ра, то јест да у иде ал ном слу ча ју по ни шти ди хо то ми ју се љач-
ко–гло бал но дру штво, под ра зу ме ва ју ћи за пра во соп стве ни со ци јал ни 
и еко ном ски тран сфер у гло бал но дру штво. Сфе ра еко но ми је би ла је 
по год но по ље за афир ма ци ју се ља штва и ума њи ва ње ја за с гло бал ним 
дру штвом. Се ља штво мно гих европ ских зе ма ља је, уоп ште но го во ре ћи, 
ушло у ин ду стри ју прет по ста вља ју ћи да та ко нај е фи ка сни је на пу шта 
свој под ре ђе ни по ло жај. За сва ко европ ско дру штво се мо же ре ћи да 
је има ло сво је спе ци фич но сти тран сфор ма ци је свог се ља штва, но ме не 
ов де за ни ма јед на дру га од ли ка те тран сфор ма ци је. Про ме не се ља штва 
ка рак те ри шу два кључ на про це са ко ји под ра зу ме ва ју про ток истог прав-
ца, али су прот ног сме ра. С јед не стра не то је про цес кре та ња се ља ка 
од по љо при вре де ка ин ду стри ји, од се ла ка гра ду, што сва ка ко укљу чу је 
ве ли ке ру рал но–ур ба не ми гра ци је. С дру ге стра не то је тран сфер ви со-
ке тех но ло ги је од ин ду стри је ка по љо при вре ди, чи ме су за пра во мно ги 
се ља ци ин ду стри ја ли зо ва ни in si tu. Овај дру ги про цес не под ра зу ме ва 
са мо тран сфер тех но ло ги је већ и тран сфер ка пи та ли стич ке еко ном ске 
ор га ни за ци је и, та ко да ка жем, тр жи ште и про фит као на чин ми шље ња. 
Се ља штво је у еко ном ској тран сфор ма ци ји по тре жи ло спас, то јест про-
на шло стра те ги ју за су штин ску про ме ну свог под ре ђе ног по ло жа ја. Ми 
да нас, по себ но ка да на уму има мо за пад но е вроп ска и по је ди на цен трал-
но е вроп ска дру штва, пре мо же мо да го во ри мо о аграр ном пред у зет ни ку 
не го о се ља ку.

Је дан о бит них оп штих по ка за те ља еко ном ске тран сфор ма ци је се-
ља штва је сте аку му ла ци ја бо гат ства и ка пи та ла. Аку му ла ци ја се нај пре 
огле да у го ми ла њу ре сур са, пре вас ход но зе мље, али због огра ни че но сти 
тог ре сур са аку му ла ци ја бр зо по ста је нов ча на. Ред филд (Red fi eld 1966: 
30–31) је ја сно по ка зао да се ља штву тр жи шни на чин раз ми шља ња ни је 
не по знат, али се ни је за др жа вао на ства ра њу про фи та као на чи ну ми-
шље ња у се ља штву, јер се и ба вио тра ди циј ским се ља штвом. Тр жи шни 
на чин ми шље ња, иако је се љак на тр жи шту за пра во био у под ре ђе ном 
по ло жа ју, био је нео п хо дан пред у слов за ме та ста зу иде је о ства ра њу 
про фи та. Аку му ли ра но бо гат ство, би ло у ре сур си ма или у нов цу, у усло-
ви ма тр жи шног на чи на ми шље ња по ста ло је ка пи тал ко ји се ула же у 
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ства ра ње про фи та. Си мул та но с тим, се ља штво се по сте пе но осло ба ђа ло 
свог ве ли ког бре ме на – аутар кич не еко ном ске ор га ни за ци је – и при бли-
жи ло се ка пи та ли стич кој еко но ми ји, пре ки да ју ћи и мно го број не тра ди-
циј ске со ци јал не од но се.

У усло ви ма ко ји су вла да ли у Ис точ ној Евро пи, у ко јој је сре ди ном 
20. сто ле ћа уки нут ка пи та ли зам и уве де но со ци ја ли стич ко уре ђе ње то-
тал ног дру штва, вла да ју ћа иде о ло ги ја је, ук тар ко ре че но, древ ну се љач-
ку те жњу за вла сни штвом над об ра ди вом зе мљом, као сим бо лом сло бо-
де (Men dras 1986: 219–220) и кључ ним еко ном ским ре сур сом, сма тра ла 
не по жељ ном и те жи ла да је мак си мал но су зби је (за се ља штво у Ср би-
ји ви де ти нпр. Ми тро вић 1998: 204–222). У мно гим ис точ но е вроп ским 
дру штви ма се љак је по но во остао без зе мље, а као ал тер на ти ва по ну ђе на 
му је ин ду стри ја. Ни је ми на ме ра да се у овом тре нут ку ба вим са мим 
про це сом тран сфор ма ци је свих европ ских се љач ких дру шта ва, већ се 
освр ћем на оп ште еко ном ске мо мен те тог про це са јер же лим да на гла-
сим је дан сво је вр стан па ра докс.

Док у тра ди циј ским дру штве ним си сте ми ма пер ма нент но по сто-
ји те жња ја сне суб ор ди на ци је се љач ког дру штва гло бал ном дру штву, у 
про це су мо дер не тран сфор ма ци је се ља штва упра во гло бал но дру штво 
на ме та њем сво јих кон цеп ци ја – а у еко ном ској сфе ри то је на ме та ње 
тр жи шта и про фи та као на чи на ми шље ња у ка пи та ли стич ким дру штви-
ма, од но сно иде о ло ги зо ва но не ги ра ње при ват не сво ји не и на ме та ње ин-
ду стри је у со ци ја ли стич ким дру штви ма – и сâмо ство ри ло ге не рал ни 
дру штве ни кон текст у ко јем се се ља штво стра те шки по ме ра од се љач ког 
ка гло бал ном, кон текст у ко јем се хи пер тро фи ра ном суб ор ди на ци јом 
– ин тен зив ним и чак при сил ним на ме та њем гло бал не иде о ло ги је, ка пи-
та ли стич ке или со ци ја ли стич ке, све јед но, раз би ја ну кле ус тра ди циј ске 
кон струк ци је еко ном ске (углав ном и со ци јал не) ор га ни за ци је се љач ког 
дру штва и са мим тим не ги ра ди стинк ци ја се љач ког и гло бал ног сег мен-
та то тал ног дру штва. Мо дер на европ ска гло бал на дру штва су све сно или 
не све сно, та ко да ка жем, па ра док сал но раз би ла сам по јам суб ор ди на-
ци је се ља штва, што је оно пре по зна ло као по вољ ну при ли ку да на пу сти 
сво ју ве чи ту му ку одр жа ва ња ба лан са про из вод ње и по тро шње ула га њем 
ве ли ког рад ног на по ра, и пре ба ци се бе у сфе ру гло бал ног дру штва. По-
сле ди ца ни је са мо тран сфер се ља штва у фи зич ком про сто ру, по пра ви-
лу од се ла ка гра ду,22 већ и мно го бит ни ји вер ти кал ни тран сфер уну тар 

22  Мно га за пад но е вроп ска дру штва су у окви ру кон цеп та де цен тра ли за ци је 

по ку ша ла да фор мал но за др же ди хо то ми ји се ло–град као па ра диг му суб ор ди на-

ци је се љач ког дру штва. За др жа ва ње ста нов ни штва у ру рал ним обла сти ма ма хом је 

оба вље но тран сфе ром ви со ке тех но ло ги је и „ур ба не удоб но сти“ у те обла сти, чи ме 
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со ци јал ног и кул тур ног про сто ра. С об зи ром на то што сам се опре де лио 
да се до кра ја овог ра да по за ба вим раз ме ном до ба ра као еко ном ском 
стра те ги јом јед ног европ ског са вре ме ног се љач ког дру штва, ис ход до-
са да шњег про це са тран сфор ма ци је тог се ља штва пред ста вља основ ни 
кон текст у ко јем се та ква стра те ги ја пра ви и при ме њу је.

је ујед но спре чен сна жан де мо граф ски при ти сак на гра до ве и убла жен ефе кат по-

ни шта ва ња еви дент них раз ли ка из ме ђу гло бал ног и се љач ког дру штва. Ту се мо же 

го во ри ти о псе у до су бор ди на ци ји се ља штва, ко је у ства ри то ви ше и ни је.
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РАЗ МЕ НА ДО БА РА И

ЕКО НОМ СКА СТРА ТЕ ГИ ЈА

Ли те ра ту ра из еко ном ске ан тро по ло ги је ко ја се ба ви еко ном ском 
ор га ни за ци јом се љач ких дру штва ва, то јест оно га што је у са вре ме ним 
усло ви ма од тих дру шта ва пре о ста ло и још увек се мо же у Евро пи пре-
по зна ти као се ља штво, че сто се љач ку еко но ми ју ка рак те ри ше као пот-
пу но или де ли мич но суп стан тив ну (El lis 1992; Ozan ne 1999; Sar ris 1999). 
По не кад се ја вља ју по ку ша ји да се од ре ди пре ци зна и еко ном ски ја сна 
гра ни ца из ме ђу два се љач ка до ма ћин ства од ко јих би јед но тре ба ло да 
бу де тр жи шно ор јен ти са но, а дру го суп стан ти ви стич ки ор га ни зо ва но 
(Mos her 1970), што зна чи да ве ћи ну свог про из во да кон зу ми ра оно са-
мо.23 Али обим про из во да ко ји се из но си на тр жни цу не зна чи да је се-
љач ко до ма ћин ство тр жи шно ор јен ти са но. Не зна чи већ са мим тим што 
оно сво ју ро бу из но си на тр жни цу, а не на тр жи ште у пу ном сми слу и 
ши ри ни тог пој ма. Се ти мо се са мо се ља ка по вр та ра из око ли не Бе о гра да 
ко ји су се још пре Дру гог свет ског ра та ба ви ли по вр тар ством за бе о град-
ско тр жи ште хра не, али су и да ље то би ла се љач ка до ма ћин ства с аутар-
кич ним на чи ном ми шље ња (Lu to vac 1962b). Пла си ра ње ма ко је ко ли-
чи не ро ба на тр жни цу, као фи зич ком, еко ном ском и со ци јал ном ме сту, 
са мо по се би не зна чи по сто ја ње тр жи шног на чи на раз ми шља ња и пра-
вље ња тр жи шних стра те ги ја уну тар сфе ре еко но ми са ња јед ног се љач ког 
до ма ћин ства. Пла си ра ње ро бе на тр жни цу, на при мер, не под ра зу ме ва 
оба ве зно и упо тре бу раз вој ног ка пи та ла или про из вод њу ра ди про фи та. 
На су прот то ме, у кон крет ним са вре ме ним еко ном ским усло ви ма ни-
је нео бич но на ћи у се ља штву до ма ћин ства ко ја пра ве ја сну еко ном ску 

23  Обич но се узи ма да је се љач ко до ма ћин ство суп стан тив но уко ли ко ма ње од 

50% свог про из во да из но си на тр жи ште. При том, че сто се обим из не тог про из во да 

на тр жи ште и вр ста про из во да не до во де у струк тур ну ве зу. Ов де је за пра во реч о 

са вре ме ној ин тер пре та ци ји пој ма се љач ке еко ном ске аутар кич но сти.
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стра те ги ју, без об зи ра на обим и ни во њи хо вог еко ном ског ста ња, стра-
те ги ју ко ја у се би са др жи еле мен те тр жи шног на чи на раз ми шља ња.

Ка рак те ри са ње се љач ких до ма ћин ста ва као суп стан тив них чи ни се 
да је да нас пот пу но нео сно ва но, по себ но ако би смо има ли на уму кла-
си чан суп стан ти ви стич ки при ступ Кар ла По ла њи ја. Са свим је ја сно из 
прет ход не рас пра ве да сва ка се љач ка еко но ми ја, чак и ка да је струк ту-
ра ње не еко ном ске ор га ни за ци је у нај ве ћој мо гу ћој ме ри де тер ми ни са-
на ви со ким ступ њем аутар кич но сти, за пра во еко но ми ја ко ја не са мо да 
по зна је већ и по се ду је ве о ма раз ви је ну ра ци о нал ну еко ном ску кал ку-
ла ци ју мак си мал не ко ри сно сти уло же них ре сур са и на по ра. Та ква кал-
ку ла ци ја и у се љач кој еко но ми ји, по пут оне у нео кла сич ној тр жи шној 
еко но ми ји, у фо кус се ља ко вог еко ном ског по на ша ња и ми шље ња уво-
ди ком плек сан про цес до но ше ња од лу ка и са мим тим отва ра ре ла тив но 
ши ро ко по ље у окви ру ко јег он пра ви раз не еко ном ске стра те ги је ка ко 
би ефи ка сно упра вљао сво јим до ма ћин ством, и то не са мо у еко ном ској 
сфе ри већ и у со ци јал ној и сим бо лич кој. Ши ри на тог по ља сва ка ко ни је 
не про мен љи ва, али је ја сно да са сма ње њем суб ор ди на тив ног ја за из-
ме ђу гло бал ног и се љач ког дру штва она по ста је све ве ћа. У окви ру тог 
по ља раз ме на до ба ра је дан је од кључ них аспе ка та не са мо за пра вље ње 
стра те ги је упра вља ња еко но ми јом до ма ћин ства већ и за ре ша ва ње не-
ких од нај бит ни јих огра ни че ња се ља ку до ступ не еко ном ске и со ци јал не 
ор га ни за ци је.

1. Пре лу зи ја за еко но ми ју раз ме не до ба ра

Кон вен ци о нал но ан тро по ло шко схва та ње раз ме не под ра зу ме ва 
пре вас ход но раз ме ну ма те ри јал них до ба ра, то јест ка ко је то за ду го би ло 
кон цеп ту а ли зо ва но – раз ме ну да ро ва. Чак и у мно го број ним раз ма тра-
њи ма ку ла си сте ма и по тла ча, не са мо код Ма ли нов ског и Мо са, већ и 
код мно го број них по то њих ан тро по ло шких тек сто ва о раз ме ни, ана ли-
за се фо ку си ра на про ток ма те ри јал них до ба ра у сиг ни фи кант но ве ћој 
ме ри не го на го сто прим ство. Еко ном ска ан тро по ло ги ја, ме ђу тим, те му 
раз ме не осет но чи ни ком плек сни јом ти ме што у фо кус уво ди ра зно род-
не еко ном ске од но се и, на рав но, тр жи шну раз ме ну схва ће ну у на ши-
рем мо гу ћем сми слу тог пој ма, раз ме ну ко ја мо же има ти оп шту фор му 
трам пе, то јест ди рект не раз ме не јед ног до бра за дру го на тр жни ци, или 
фор му нов ча не раз ме не – раз ме не уз упо тре бу нов ца као ева лу ци о ног 
ме ди ју ма. Ти ме је ујед но уве де но ши ре схва та ње пој ма раз ме не. Све-
сно се овом при ли ком огра ни ча ва ју ћи на раз ме ну до ба ра у се љач ком 
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дру штву Ср би је с кра ја 20. и по чет ка 21. сто ле ћа, им пли ци ра ју ћи и про-
цес тран сфор ма ци је срп ског се ља штва, нео п ход но је на пра ви ти јед ну 
ге не рал ну раз ли ку из ме ђу раз ме не до ба ра у се ља штву он да ка да оно не 
из ла зи на ло кал но тр жи ште, и тр жи шне раз ме не до ба ра. Та два про це-
са раз ме не има ју сво је ис хо ди ште у раз ли чи тим ти по ви ма со ци јал не и 
еко ном ске ор га ни за ци је, а сâмо по ре кло су ге ри ше пр ву кључ ну раз ли ку. 
На и ме, та два си сте ма раз ме не опе ри шу раз ли чи тим гру па ма вред но сти 
ко је ула зе у раз ме ну, то јест раз ли чи тим вр ста ма ка пи та ла. Док раз ме на 
у се ља штву об у хва та јед на до бра и услу ге, тр жи шна раз ме на об у хва та 
не ка дру га, то јест дру га чи је схва ће на до бра и услу ге. Тр жи шна раз ме-
на као кључ но до бро узи ма ко мер ци јал на ма те ри јал на до бра и услу ге 
и, сва ка ко, но вац ко ји по том чи ни уни вер зал ним ме ди ју мом раз ме не, 
док раз ме на у се ља штву узи ма сет ег зи стен ци јал них ма те ри јал них до-
ба ра ко ја има ју кру ци јал ну уло гу у одр жа ва њу кон вен ци о нал ног се љач-
ког ба лан са про из вод ње и по тро шње и она не ма те ри јал на до бра ко ја су 
исто та ко струк тур но ве за на за на ве де ни еко ном ски ба ланс. Та два се та 
вред но сти, до ба ра, фор ми ра на у раз ли чи тим со ци јал ним и еко ном ским 
кон тек сти ма, под ра зу ме ва ју раз ли чи те се то ве ин тер пер со нал них и ме-
ђу груп них со ци јал них од но са.

До дат ну оп шту, ма да из у зет но ва жну раз ли ку, пред ста вља то што 
је раз ме на до ба ра, ка да го во ри мо о се љач ком кон тек сту, та ко да ка жем 
без ме ди јум ска и сто га укљу чу је сна жне мо рал не ко но та ци је, док је тр-
жи шна еко но ми ја ху ма но оту ђе на јер се од ви ја уз ме ди ја ци ју бар јед ног 
од не ко ли ко ра зно род них по сред ни ка, од ко јих су нај о чи глед ни ји но вац, 
по сред ник–тр го вац, или тр жни ца као фи зич ки и со ци јал ни про стор. 
Уоста лом, раз ме на у еко ном ској ор га ни за ци ји се ља штва под ра зу ме ва 
ре ци про ци јал не тран сак ци је, док тр жи шна раз ме на под ра зу ме ва ко-
мер ци јал не тран сак ци је. Ка да за раз ме ну у се љач ком дру штву ка жем да 
је без ме ди јум ска не ми слим са мим тим да је ди рект на у стро гом сми слу 
те ре чи, иако се нај ве ћи број тран сак ци ја раз ме не од ви ја отво ре но из-
ме ђу две за ин те ре со ва не стра не. Раз ме на у се љач ком дру штву – прем да 
се та ква раз ме на ја вља и у дру гим ти по ви ма дру штве не ор га ни за ци је 
– је сте без ме ди јум ска јер не под ра зу ме ва по сто ја ње „тре ће стра не“, то 
јест тач ке пре ко ко је пре ла зе и у ко јој се кон цен три шу зах те ви и да ва-
ња, као што је то слу чај с не у трал ним тр гов цем у тр жи шној еко но ми ји. 
Раз ме на о ко јој ов де рас пра вљам ни је ни ди рект на у сми слу тре нут ног 
уз вра ћа ња или у сми слу трам пе, да кле не мо же се све сти на про сте ди-
јад ске од но се.

С об зи ром на то што си стем раз ме не до ба ра о ко јем је ов де реч не 
под ра зу ме ва тре нут но уз вра ћа ње, зна чи не под ра зу ме ва тре нут ну ре-
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ци про ци јал ну ре ак ци ју на при мље но до бро, ја сно је да мо рал на ком-
по нен та оба ве зно сти уз вра ћа ња игра ва жну уло гу. По јам мо ра ла у овој 
раз ме ни до ба ра под ра зу ме ва, да га та ко на зо вем, до го вор ни ре ци про ци-
тет. С дру ге стра не, тр жи шна раз ме на под ра зу ме ва фор мал ни тре нут-
ни ре ци про ци тет и опе ри ше пре де фи ни са ним вред но сти ма до ба ра, то 
јест про цес ева лу а ци је до ба ра се од ви ја из ван ин те ре са за ин те ре со ва них 
стра на у раз ме ни. Раз ме на до ба ра о ко јој се ов де рас пра вља, а од ви ја се 
у се ља штву, под ра зу ме ва од су ство фор мал не ева лу а ци је до ба ра и укљу-
чу је дру штве но оп ште при хва ће ну иде ју да ће ре ци про ци јал ни екви ли-
бри јум би ти оства рен у не ком ап стракт ном вре мен ском пе ри о ду. Ева-
лу а ци ја до ба ра ни је фик си ра на не ким уни вер зал ним си сте мом ме ре ња, 
већ се кре ће у окви ру кон вен ци о нал ног дру штве но уста но вље ног оп се-
га и под ре ђе на је тре нут ној пер цеп ци ји ко ри сно сти до бра оства ре ног 
у изо ло ва ној јед но стра ној тран сак ци ји, то јест при мље ног до бра. На ту 
пер цеп ци ју ути че ве ли ки број фак то ра ко ји не до ла зе са мо из еко ном ске 
сфе ре. Друк чи је ре че но, оства ре но (до би је но) до бро не ма уни вер зал ну 
вред ност ко ја је, ре ци мо, у тр жи шној раз ме ни де фи ни са на це ном из ра-
же ном у нов цу, већ се стал но из но ва ева лу и ра. У том сми слу тре ба има-
ти на уму да, као што и Ле ви-Строс на во ди, до бра ни су са мо еко ном ска 
ро ба већ и сред ства и ин стру мен ти ре ал но сти дру гог ре да – ути цај, моћ, 
сим па ти ја, ста тус, емо ци је (на ве де но пре ма: Schwartz 1967: 3).

На рав но, на ве де на ди хо то ми ја раз ме не до ба ра у се ља штву и тр жи-
шне раз ме не је иде ал тип ска и ја сна све док се на ла зи мо у сфе ри тра ди-
циј ске со ци јал не ор га ни за ци је и се ља штва и гло бал ног дру штва. У усло-
ви ма ен гло ба ли за ци је24 се љач ког дру штва два ши ро ка се та вред но сти и 
од но са се у не кој тач ки су сре ћу и ја вља се ин кли на ци ја ка фор ми ра њу 
је дин стве ног се та вред но сти и со ци јал них и еко ном ских од но са. Ни во 
та кве ин кли на ци је ди рект но је про пор ци о на лан ни воу и ин тен зи те ту 
ен гло ба ли за ци је се љач ког дру штва, то јест сте пе ну струк тур не мик сту-
ре два по чет но ди стинк тив на си сте ма дру шве не и еко ном ске ор га ни за-
ци је.

Тер мин „мик сту ра“ ов де је упо тре бљен са свим на мер но, да бих на-
гла сио да је те за о пот пу ном струк тур ном уно ше њу се љач ког дру штва у 
гло бал но дру штво уто пиј ско по сма тра ње ства ри од стра не ур ба не ели-
те. Гло бал но дру штво, ја сно је, и сâмо пре у зи ма по је ди не струк тур не 
еле мен те из се љач ког дру штва. Сам про цес ен гло ба ли за ци је се ља штва 
ни је са да у фо ку су мог ин те ре со ва ња, већ онај ње гов аспект ко ји је у ре-

24  По слу жи ћу се ов де Мен дра о вим тер ми ном у не што ди рект ни јем сми слу 

„увла че ња“ се љач ког дру штва у гло бал но дру штво.
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ла ци ји с еко ном ском и со ци јал ном ор га ни за ци јом раз ме не у се ља штву. 
По ку ша вам да на гла сим због че га и да нас, ако већ по ми њем струк тур но 
ме ша ње се љач ког и гло бал ног дру штва, има сми сла раз ма тра ти раз ме-
ну до ба ра у се ља штву, то јест раз ма тра ти ону струк ту ру раз ме не до ба ра 
ко ја је кон стру и са на у се љач ком кон тек сту.

Пре ли ми нар ни од го вор је са свим јед но ста ван и ја сан. Та ко кон-
стру и са на раз ме на и са да по сто ји у оној со ци јал ној це ли ни ко ју још 
увек мо же мо ге не рал но да пре по зна мо као се љач ко дру штво. Мно го је 
бит ни је, ме ђу тим, то што се не мо же го во ри ти са мо о по сто ја њу ра ни-
је кон стру и са не фор ме раз ме не већ се мо же по ста ви ти те за да ра ни је 
кон стру и са ни струк тур ни од но си те раз ме не и у са вре ме ном се љач ком 
дру штву по ка зу ју и да ље ви сок сте пен уни вер зал но сти – и да ље се ја вља-
ју као при мар ни од но си ко ји ре гу ли шу раз ме ну ма те ри јал них и не ма те-
ри јал них до ба ра и ре гу ли шу од но се с гло бал ним дру штвом у оној ме ри 
у ко јој је нео п ход но ре гу ли са ти со ци јал не и еко ном ске од но се ко ји про-
из и ла зе из ди хо то мо је се љач ко–гло бал но, ма ко ли ка да нас би ла ве ли ка 
или ма ла ди мен зи ја те ди хо то ми је.

Раз ме на да ро ва мо же се по сма тра ти као раз ви јен скуп еко ном ских 
ак тив но сти ко је ре про ду ку ју спе ци фи ко ва не дру штве не од но се и вред-
но сти (ви де ти нпр. Wreb ner 1990: 268–270). Дру гим ре чи ма, ком плек-
сан си стем раз ме не да ро ва је у ја кој ин тер ак ци ји с по сто је ћим си сте мом 
со ци јал них ве за. Та ин тер ак ци ја за пра во под ра зу ме ва да про ток да ро ва-
них ства ри стро го пра ти со ци јал не ве зе, али их и пот кре пљу је њи хо вом 
јав ном екс пли ка ци јом ко ја се оба вља упра во да ри ва њем. Кључ ни це ре-
мо ни јал ни да ро ви мо гу се сма тра ти ме то ни миј ском раз ме ном есен ци-
јал них со ци јал них од но са. Са мим тим што је си стем да ри ва ња кон стру-
сан та ко да хи по те тич ки ни је вре мен ски огра ни чен, под ра зу ме ва се да 
и со ци јал ни од но си ни су вре мен ски огра ни че ни, али и да ни су ни про-
мен љи ви. Обли га ци о ни од но си да ва ња, при ма ња и уз вра ћа ња под ра зу-
ме ва ју при др жа ва ње већ уста но вље них со ци јал них ли ни ја, а сва ко из бе-
га ва ње да ров них оба ве за зна чи из бе га ва ње од но сних со ци јал них ли ни ја, 
чи ме до ма ћин ство или по је ди нац ри зи ку ју соп стве ну екс ко му ни ка ци ју 
као ве о ма ефи ка сну санк ци ју. У иде ал ном слу ча ју со ци јал ни од но си и 
од но си да ри ва ња се ме ђу соб но пер пе ту и ра ју. Еко но ми ја да ри ва ња је, 
ка ко на во ди Вреб нер (270), као и сва ка та ква еко но ми ја, у сво јој це ре мо-
ни јал ној фор ми нај и зра же ни је по ве за на са со ци јал ном ре про дук ци јом. 
Свад ба и кр ште ње су у по сма тра ној кул ту ри глав не при ли ке за уво ђе ње 
и раз ме ну да ро ва због то га што су то си ту а ци је ве о ма ве ли ке кон цен-
тра ци је мно го број них со ци јал них од но са. По себ но је свад ба по ве за на не 
са мо с тран сфе ром љу ди већ и с огром ним и ком плек сним тран сфе ром 
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ма те ри јал них и не ма те ри јал них вред но сти и тран сак ци о них оба ве за. 
Са мим це ре мо ни јал ним си ту а ци ја ма вра ти ћу се ка сни је.

Те зу по ко јој се раз ме на до ба ра мо же схва та ти као јед на од ди мен-
зи ја укуп ног ре про дук тив ног си сте ма не ког дру штва раз ра ди ла је Ане та 
Вај нер (We i ner 1980; по гле да ти још: Na rotzky 2002: 287–288), узи ма ју-
ћи као око сни цу сво је иде је упра во чи ње ни цу да се раз ме на до ба ра не 
од ви ја тре нут но, већ да увек по сто ји из ве сна вре мен ска од го да. Ка рак-
тер та кве од го де ме ња ка рак тер раз ме не и ре ци про ци те та. Пре ма схва-
та њу Веј не ро ве, основ ни прин ци пи раз ме не и ре ци про ци те та мо ра ју 
би ти раз ма тра ни као део ве ћег си сте ма, а то је си стем дру штве не ре-
про дук ци је. Сва ко дру штво мо ра да ре про ду ку је, али и да ре ге не ри ше 
по је ди не еле мен те вред но сти ка ко би мо гло да на ста ви сво је по сто ја ње. 
Оно што је кључ но у си сте му дру штве не ре про дук ци је је сте ци клич но 
схва та ње све та, а у та квом схва та њу, ге не рал но кон цеп ту а ли зо ва ном на 
осно ву ци клич но сти чо ве ко вог по сто ја ња дуж осе ро ђе ње–смрт, про цес 
ре про дук ци је и ре ге не ра ци је се до жи вља ва као есен ци јал ни кул тур ни 
ин те рес. Са да, за Веј не ро ву ин тер ак ци ја раз ме не је сте од раз оне вр сте 
сим бо лич ких и ма те ри јал них вред но сти ко је дру штво при да је свом ре-
про дук тив ном то ку. Тај ре про дук тив ни ток не пре кид но мо ра би ти „хра-
њен“ или си стем (или не ки ње гов део) по чи ње да се уру ша ва. Веј не ро ва 
сма тра да је раз ме на до ба ра mo dus ope ran di „хра ње ња“ си сте ма дру штве-
не ре про дук ци је.

Кла сич но кон цеп ту а ли зо ва ни мо де ли раз ме не као што су ба лан-
си ра ни ре ци про ци тет, чист дар или да ре жљи вост, у су шти ни под ра зу-
ме ва ју ли не ар не, че сто и јед но став не ди јад ске од но се раз ме не, и на тај 
на чин и су ви ше по јед но ста вљу ју ду бо ку ком плек сност свој стве ну си сте-
му дру штве не ре про дук ци је. Од га ђа ње ис по ста вља ња ле ги тим ног зах-
те ва за уз вра ћа њем ра ни је да ро ва не ства ри кру ци јал но је сред ство ко-
је пер пе ту и ра со ци јал ну ре про дук ци ју. Ка да се раз ме на по сма тра као 
без вре мен ска ли не ар на тран сак ци ја из ме ђу нај ма ње два чла на, мо же 
се по ста ви ти пи та ње шта се де ша ва у вре ме ну на кон што је тран сак-
ци ја оба вље на. За вр ше на тран сак ци ја раз ме не зна чи за вр ше ну ин тер-
ак ци ју из ме ђу две стра не. По јам од га ђа ња уз вра ћа ња, то јест од га ђа ња 
зах те ва за уз вра ћа њем, по не кад чак и на кон што су ини ци јал ни да ва лац 
и при ма лац умр ли, зна чи да је нео п ход но стал но ства ра ти вред но сти, 
ма те ри јал не или не ма те ри јал не, ка ко би се од го во ри ло ис по ста вље ном 
зах те ву. Због то га од га ђа ње уз вра ћа ња оси гу ра ва не пре кид ну дру штве ну 
ре про дук ци ју. Али ни је до вољ но са мо јед но стра но од га ђа ње уз вра ћа ња 
већ се оно ком би ну је с не пре кид ним но вим да ва њи ма и уз вра ћа њи ма, 
ка ко би се обез бе дио кон ти ну и тет по тен ци јал них би ла те рал них по тра-
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жи ва ња до ба ра, и са мим тим, по но во обез бе дио кон ти ну и тет дру штве не 
ре про дук ци је.

Гулд нер (Go uld ner 1960), не ке две де це ни је пре Веј не ро ве, уви ђа 
два еко ном ски бит на мо мен та у од га ђа њу уз вра ћа ња, то јест ре ци про ци-
јал не ре ак ци је. Као пр во, вре мен ски пе ри од ко ји про тек не до уз вра ћа ња 
дру гој стра ни оста вља про стор да аку му ли ра, мо би ли ше, ли кви ди ра или 
ре зер ви ше ре сур се ка ко би мо гао да оба ви при клад но уз вра ћа ње. Сем 
то га, у том пе ри о ду при хва та се и при ме њу је пра ви ло не на но ше ња ште-
те оно ме ко ме се ду гу је, то јест ко је за дру гу стра ну пру жио не ку услу гу 
(ко рист).

Вре мен ско од га ђа ње уз вра ћа ња мо же да се ја ви и као ре ше ње не-
га тив ног ре ци про ци те та јер увек оста вља отво рен про стор да се не га-
ти ван од нос до ве де у ре ци про ци јал ни екви ли бри јум, то јест да се не га-
тив ни ре ци про ци тет вре ме ном пре тво ри у ба лан си ра ни ре ци про ци тет. 
По ста вља ње раз ме не у вре мен ски кон ти ну ум у не кој кул ту ри де лу је и 
као сред ство за, по тен ци јал но, трај но одр жа ва ње по сто је ћих со ци јал них 
ре ла ци ја. Од го ђе но уз вра ћа ње или зах тев за уз вра ћа њем у да тој кул ту ри 
под ра зу ме ва да (нај ма ње) две стра не ко је у раз ме ни уче ству ју за др жа-
ва ју сво је ини ци јал не дру штве не и еко ном ске по зи ци је. Про ме на ге не-
рал не со ци јал не по зи ци је за со бом по вла чи и про ме ну по зи ци је у раз-
ме ни и са мим тим ре ме ти ра ни је ус по ста вље не ре ци про ци јал не од но се 
на ште ту јед не или дру ге стра не. У том сми слу кул тур но „раз вла че ње“ 
раз ме не кроз не де фи ни са но дуг пе ри од ла тент но оси гу ра ва ду го роч ну 
ре про дук ци ју ра ни је ета бли ра них со ци јал них од но са и са мим тим обез-
бе ђу је дру штве ну ста бил ност, ста бил ност у сми слу из ве сно сти. Ре про-
дук ци ја дру штве но пре де фи ни са них со ци јал них од но са раз ме ном до-
ба ра по себ но је ве ли ког зна ча ја ка да се обра ти па жња на ре ме ти лач ке 
фак то ре ко ји про из ла зе из раз ли ка у дру штве ној мо ћи (Go uld ner 1960: 
174). У усло ви ма до вољ но из ра же них раз ли ка у по се до ва њу дру штве не 
мо ћи – а та квих раз ли ка у се љач ким дру штви ма сва ка ко има и мо гу би-
ти еко ном ске, по ли тич ке, со ци јал не итд. ге не зе – мо же да се ја ви его-
и стич ка мо ти ва ци ја за при хва те њем до ба ра и услу га (ко ри сти уоп ште) 
без на ме ре уз вра ћа ња. У та квој си ту а ци ји на ста ју усло ви за ра за ра ње 
си сте ма раз ме не, по себ но ре ци про ци јал не раз ме не, и на ста ју усло ви 
за ства ра ње од но са екс пло а та ци је. Про ме на ме ђу соб них од но са, ме ђу-
тим, до во ди до про ме не оп штих со ци јал них и еко носмких усло ва ко-
ји мо гу да под ри ју осно ве не чи је дру штве не мо ћи. Да би се то из бе гло 
за др жа ва ју се по сто је ћи со ци јал ни обра сци по на ша ња, што укљу чу је и 
обра сце раз ме не до ба ра, и та ко они ко ји већ по се ду ју дру штве ну моћ 
ту моћ и ста би ли зу ју. По се до ва на моћ се не рет ко ко ри сти за на ме та ње 
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по сто је ћих обра за ца ре ци про ци јал не раз ме не ка ко би се пред у пре ди ли 
екс пло а та тор ски од но си и под рио со ци јал ни си стем у ко јем су од но си 
дру штве не мо ћи та кви да омо гу ћа ва ју екс пло а та ци ју. Упра во је кон ти-
ну и тет све у куп не дру штве не ре про дук ци је, као и обез бе ђе на дру штве-
на ста бил ност, кон текст ко ји обез бе ђу је по вољ не усло ве за по ста вља ње 
прет по став ке да се раз ме на до ба ра ко ри сти као по у зда на стра те ги ја за 
еко ном ско упра вља ње до ма ћин ством. На рав но, та ква стра те ги ја у се ља-
штву има сво је спе ци фич но сти.

Ка да те зу о раз ме ни као ефи ка сном сред ству дру штве не ре про дук-
ци је узме мо као на уч но при хва тљи ву, до ла зи мо до то га да јед но стра но 
да ри ва ње дру штве но ни је мо гу ће, а ни је ни еко ном ски одр жи во. Друк-
чи је ре че но, те за о чи стом да ру по ста је нео др жи ва. Те о риј ски кон цепт 
(не)по сто ја ња чи стог да ра ујед но нам ука зу је на још је дан ква ли тет ком-
плек сно сти раз ме не, ка рак те ри сти ку ко ја се ти че, та ко да ка жем, со-
ци јал не тро ди мен зи о нал но сти, то јест не ли не ар но сти и ви ше стра но сти 
еко ном ско-со ци јал них од но са ко ји чи не ком плек сан про ток до ба ра уну-
тар не ког еко ном ског и со ци јал ног про сто ра.

У ан гло сак сон ској ли те ра ту ри ко ја се ба ви да ри ва њем и раз ме ном, 
на сле див ши ову те му нај ви ше из Ма ли нов ски је вих Ар го на у та и из чу-
ве ног Мо со вог Огле да о да ру, пој му чи стог да ра по све ће на је не ма ла па-
жња. У тој ли те ра ту ри нај че шће се ко ри сте тер ми ни free gift и, не што ре-
ђе, pu re gift. Бу квал ни пре вод пр вог тер ми на би гла сио „бес пла тан дар“ 
или „сло бо дан дар“, у том сми слу да је дар „осло бо ђен“ од оба ве зе уз вра-
ћа ња. Пре вод дру гог тер ми на би гла сио „чист дар“, али оба тер ми на се 
ко ри сте с истим зна че њем. Ја при хва там овај дру ги тер мин јер је, чи ни 
ми се, ви ше у ду ху срп ског је зи ка, а у зна че њу да ра ко ји је „очи шћен“ 
од оба ве зе уз вра ћа ња. У сва ком слу ча ју, под ра зу ме ва се зна че ње јед но-
став ног и јед но стра ног да ва ња да ра дру гој стра ни ко ја не ма ни прав ну 
ни мо рал ну оба ве зу да на до би је ни дар би ло ка ко ре а гу је.

Ра ни је по ме ну то од га ђа ње уз вра ћа ња, или ши ре ре че но, би ло ког 
об ли ка ре а го ва ња на при хва ће ни дар, ства ра фор мал ну сли ку ко ју сре-
ће мо у ве ли ком бро ју кул ту ра, а то је да се раз ме на до ба ра, ко ју у овом 
тре нут ку са гле да ва мо у пој му да ра, од ви ја пу тем ни за об ли ка по на ша ња 
и ак тив но сти ко је се фор мал но гле да но по сма тра ју као јед но стра но да-
ри ва ње. Та ква фор мал на кул тур на сли ка по ста ви ла је вре ме ном пи та ње 
раз ли ко ва ња да ра и раз ме не, где је по јам раз ме не раз ли чи то схва тан 
за ви сно од вр сте и ка рак те ра оба ве зно сти ко је укљу чу је, али је уве ла и 
рас пра ву о ка рак те ру са мог да ра. Џејмс Лај длоу (La i dlaw 2000) сма тра 
да би смо, у ци љу раз у ме ва ња чи стог да ра, нај пре мо ра ли да од ба ци мо 
Гре го ри је ву пред ста ву о да ру као ло гич кој опо зи ци ји раз ме ни ро бе и 
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ну жним пер со нал ним, ре ци про ци јал ним и со ци јал ним ве за ма. За Лај-
дло уа чист дар има па ра док са лан ка рак тер или ка рак тер не га ци је са мог 
се бе. Чи ње ни ца да чист дар не ства ра оба ве зе и пер со нал не ве зе, је сте 
упра во оно где ле жи ње гов со ци јал ни зна чај.

Гре го ри (Gre gory 1980) пра ви раз ли ку из ме ђу да ра и ро бе уто ли-
ко што ис ти че да они ства ра ју раз ли чи ту вр сту оба ве за (ду го ва) и сто га 
раз ли чи ту вр сту ве за из ме ђу оних ко ји уче ству ју у тран сак ци ји. Да ро ви 
про ду ку ју со ци јал не усло ве за ре про дук ци ју љу ди у окви ру срод нич ки 
за сно ва ног по рет ка, док ро ба ства ра со ци јал не усло ве за ре про дук ци-
ју ства ри у кла сно за сно ва ној по де ли ра да. Та два си сте ма со ци јал них 
од но са де лу ју у ло гич ки су прот ним сме ро ви ма. Ја сно је да Гре го ри го-
во ри о раз ли чи то струк ту ри ра ним дру штви ма. За Гре го ри ја је раз ме на 
да ро ва у ства ри раз ме на нео ту ђи вих ства ри из ме ђу љу ди ко ји су у од-
но су ре ци про ци јал не за ви сно сти ко ја уста но вља ва ква ли та тив не од но се 
ме ђу они ма ко ји уче ству ју у тран сак ци ји, док је раз ме на ро бе у ства ри 
раз ме на оту ђи вих ства ри ме ђу љу ди ма ко ји су у од но су ре ци про ци јал не 
не за ви сно сти ко ја уста но вља ва кван ти та тив не од но се ме ђу раз ме ње ним 
ства ри ма. Ка да сле ди мо Гре го ри је во за кљу чи ва ње уви ђа мо да по јам да-
ра под ра зу ме ва нео ту ђи вост ства ри – мо жда схва ће но у сми слу Мо со вог 
ду ха да ро ва не ства ри – ства ра ње ин тер пер со нал них ре ла ци ја ко је има ју 
од ре ђе но со ци јал но зна че ње. Са мо та да мо же мо да го во ри мо о да ру, а 
ми мо то га мо же мо да го во ри мо, да кле, о раз ме ни ко ја не им пли ци ра 
ин тер пер со нал не ре ла ци је и сто га не ма со ци јал но зна че ње. Ту се не-
где, у од су ству со ци јал ног зна че ња, ло гич ки по зи ци о ни ра чист дар. Ка да 
Гре го ри твр ди да дар ни је оту ђив он за пра во ка же да са мо она вла снич ка 
пра ва ко ја су на ру ше на у раз ме ни ро бе, код да ра су са чу ва на и ис так-
ну та. Али тре ба има ти на уму то да Мос (Mos 1982: 26–48 и дру где) свој 
кон цепт ду ха да ро ва не ства ри са гле да ва у пот пу но дру га чи јем сми слу, и 
не ко ри сти га за кон цеп ту а ли за ци ју вла снич ких пра ва, по себ но не она ко 
ка ко се да нас та пра ва схва та ју.

Чист дар би тре ба ло да пред ста вља иде ју да ва ња ко ја се не мо же 
да ље раз ра ђи ва ти или сво ди ти на еле мен те ни жег ло гич ког ре да. У слу-
ча ју чи стог да ра јед на ста на да је ствар дру гој стра ни и ту се све за вр ша ва 
– не ма обе ште ће ња, не ма со ци јал не ин тер ак ци је, не ма чак ни за хвал но-
сти. Ствар је да та и то је све. При мер ко ји се че сто ко ри сти у ли те ра ту-
ри ка да се рас пра вља о чи стом да ру је сте по на ша ње ја ин све ште ни ка у 
Ин ди ји. Они су у пот пу но сти по све ће ни ду хов ном жи во ту, а вер ни ци им 
оста вља ју хра ну и то је све. Ја ин све ште ни ци оста вље ну им хра ну са мо 
узи ма ју, не из ра жа ва ју ни ка кву за хвал ност, те се сто га мо же сма тра ти 
да је ни су ни при ми ли. Због то га ту не ма ре ци про ци те та, јер не ма уз вра-
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ћа ња у сми слу би ло ка кве со ци јал не ре ак ци је ја ин све ште ни ка (La i dlaw 
2000). То би тре ба ло да бу де чист дар.

Да би се мо гло го во ри ти о чи стом да ру, Де ри да сма тра да мо ра ју 
по сто ја ти од ре ђе ни усло ви за то. Нај пре, не мо же би ти ре ци про ци те та, 
не ма уз вра ћа ња у би ло ком сми слу и би ло ка да, ни ти уз вра ћа ње уоп-
ште сме да бу де пред ви ђе но или на слу ће но. Пре ма Де ри ди ном схва та-
њу уз вра ћа ње би укљу чи ло не ки еко ном ски ци клус (кал ку ла ци ју, ин-
те рес, од ме ра ва ње итд) и ство ри ло би ин те ре сну раз ме ну. Да ље, да би 
се то пред у пре ди ло при ма лац не сме дар да пре по зна као дар и не сме 
се бе да до жи ви као при ма о ца јер би то во ди ло ка осе ћа ју ду га и оба-
ве зе. Ана лог но то ме, ни да ва лац не сме да пре по зна не што да то као 
дар. Ко нач но, као ре зул тат ово га, ствар не мо же да бу де дар као та кав 
(на ве де но пре ма: La i dlaw 2000: 621). Пре ма Де ри ди ном схва та њу, ми и 
не мо же мо да го во ри мо о чи стом да ру а да ује но не учи ни мо да он не-
ста не. Украт ко, да би по сто јао чист дар нео п ход но је да се дар уоп ште 
и не по ја ви, да не бу де опа жен и при хва ћен као дар. У то ме је па ра докс 
чи стог да ра – он ис кљу чу је са мог се бе. Ако је не што да то, да би би ло 
да то мо ра да бу де при мље но, ма ка ко да је у не кој кул ту ри кон цеп ту а-
ли зо ва на ин сти ту ци ја при ма ња. Са мим чи ном да ва ња укљу чу је се нај-
ма ње још јед на стра на, што он да чи ни ма кар и еле мен тар ну со ци јал ну 
ин тер ак ци ју. Хи по те тич ко по сто ја ње чи стог да ра зна чи ло би од су ство 
со ци јал не ин тер ак ци је и са мим тим дар чи ни ло со ци јал но бе сми сле-
ним. У ства ри, чист дар упра во због то га и не по сто ји, и сва ка кул ту ра 
на ла зи на чин да кон стру и ше би ло ко ји вид ин тер ак ци је из ме ђу да ва о-
ца и при ма о ца. 

У са вре ме ном ан тро по ло шком дис кур су се је ди но до на ци ја ор га на 
(пре све га до бро вољ но да ва ње кр ви) до не кле сма тра чи стим да ром. Ту, 
на и ме, не по сто ји со ци јал на ин тер ак ци ја из ме ђу да ва о ца и при ма о ца 
са мим тим што је при ма лац не по знат. Са мим тим не ма ди јад ског од-
но са да ва ње–при ма ње и не ма мо гућ но сти за ус по ста вља ње ме ђу соб них 
обли га ци ја. Та ко по сма тра но до на ци ја ор га на је сте чист дар. Али да би 
та ква до на ци ја би ла оства ри ва мо ра да по сто ји ме ди ја тор из ме ђу две 
стра не. Ме ди ја тор у том слу ча ју у се би аку му ли ра функ ци ју и да ва о ца 
и при ма о ца та ко да он ис пу ња ва њи хо ве ме ђу соб не оба ве зе. Тач но је да 
у слу ча ју до на ци је ор га на не по сто ји ди рект на раз ме на, али дво смер-
ни про ток ствар них (да не ка жем бу квал но ор ган ских) и сим бо лич ких 
вред но сти ипак по сто ји, а од ви ја се пре ко ме ди ја то ра. До на ци ја ор га на 
ни је не уз вра ће на, али уз вра ћа ње до на тор не при ма ди рект но од при-
ма о ца ор га на, већ од ме ди ја то ра ко ји у име при ма о ца уна пред оба вља 
уз вра ћа ње.
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У на шој кул ту ри да ри ва ње ма на сти ра и цр ка ва уне ко ли ко на ли ку-
је кон цеп ту чи стог да ра. То ком те рен ских ис тра жи ва ња, иако ре ли ги ја 
ни је би ла у фо ку су, раз мо трио сам слу чај до но ше ња да ро ва у ма на стир 
Су во дол ко ји се на ла зи на по ла пу та из ме ђу За је ча ра и Кња жев ца. Ста-
нов ни штво из окол них се ла, а по не кад и из гра до ва Кња жев ца, За је ча ра, 
Ни ша и дру гих, до но се да ро ве ма на сти ру и мо на штву. Да ро ви су од нај-
о бич ни јих упо треб них сит ни ца до ства ри ко је има ју пре вас ход но сим-
бо лич ку вред ност, без об зи ра на њи хо ву ма те ри јал ну вред ност. У ства ри, 
мо гу се ја сно раз ли ко ва ти да ро ви ути ли тар ног и сим бо лич ког ка рак те-
ра. У пр ве се углав ном убра ја ју хра на (уље, со, бра шно, ше ћер, ви но, 
ка фа, ме со итд), оде ћа (ча ра пе, ко шу ље) и по кућ ство (шо љи це за ка фу, 
ку ти је за ше ћер или бра шно, пе шки ри, пре кри ва чи, кр пе итд).25 Да ри ва-
ње ути ли тар них да ро ва се не до жи вља ва као ми ло сти ња ни ти од стра не 
да ро да ва ца, ни ти од стра не мо на штва. Ти да ро ви су схва ће ни као ис по-
моћ ма на сти ру, али ни су осло бо ђе ни сим бо лич ког ка рак те ра и ко ри сте 
се као прак тич но сред ство да мо на штво, као по сред ник из ме ђу ла и ка 
и бо га, обра ти па жњу на љу де и пред ста вља ју ћи их пред бо гом ово ме 
скре не па жњу на њи хо ву јав но пред ста вље ну до бро ту. При но ше ње да ро-
ва чи сто сим бо лич ког крак те ра, нај јед но став ни је ре че но, пред ста вља ју 
жр тво ва ње ства ри за рад уми ло сти вља ва ња бо га и по је ди них све та ца ка-
ко би усли ши ли мол бе љу ди и по мо гли им у из ба вље њу и ре ша ва њу кон-
крет них про бле ма као што су ло ше здра вље, не плод ност (не ма ње де це), 
ло ша сре ћа итд.

Сви уче сни ци у овој раз ме ни, укљу чу ју ћи и оне нат при род не (!?), 
све сни су да се ра ди о ви ше-ма ње ти пич но кон цеп ту а ли зо ва ној раз ме ни 
ма те ри јал них и сом бо лич ких до ба ра. Са мим тим не мо же мо да го во-
ри мо о чи стом да ру. Да ро дав ци су не са мо све сни, већ упра во на мер ни 
да ма те ри јал на до бра, пре ко мо на штва као ме ди ја то ра, да ру ју нат при-
род ним си ла ма (бо гу и све ци ма), да би за уз врат до би ли оно што им 
је по треб но (здра вље, плод ност или сре ћу). Про ток раз ме не до ба ра, без 
об зи ра на њи хо ву ма те ри јал ност или сим бо лич ност, са свим је ја сан: чо-
век–ма на стир/мо на штво–ви ша си ла–чо век. С об зи ром на укуп ну кон-
цеп ци ју и на ме ру овог ра да, ни је ми на ме ра да се ба вим сим бо лич ким 
да ри ва њем, већ овим и прет ход ним при ме ром же лим да уве дем по јам 
ме ди ја то ра у раз ме ни до ба ра. Што је још бит ни је, при ме ром о да ри ва њу 
ма на сти ра же лим да на го ве стим ка ко се кор пус да ро ва кон цеп ту а ли зу је 
сход но еко ном ском и ма те ри јал ном кон тек сту у ко јем ег зи сти ра да ро-

25  О при ла га њу да ро ва у са крал ним објек ти ма по гле да ти ин фор ма тив но још: 

Вла дић-Кр стић 1987.
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да вац. Јед но став ни је ре че но, ви шим си ла ма се не да је оно што оне тра-
же, већ оно што ми сма тра мо да им је по треб но и оно што ми има мо да 
им да мо. Због то га је сет ути ли тар них да ро ва ма на сти ру ко стру сан та ко 
да пред ста вља па ра диг му се та ства ри ко је се про из во де и/или кон зу ми-
ра ју у да том еко ном ском си сте му.

На тај на чин се ујед но свет бо га кон стру и ше као соп стве ни свет 
оно га ко ји да је дар, а ана лог но то ме, онај ко ји да је дар у чи сто про фа-
ној сфе ри свог не по сред ног окру же ња, кон цеп ту а ли за ци јом сво јих да-
ро ва соп стве ни до жи вљај све та ко ји га окру жу је екс тра по ли ра на исти 
тај свет. Оно што је још ја сно уоч љи во је сте то да по сто ји ја сна ма те ри-
јал на хи је рар хи ја вред но сти до ба ра да ро ва них ма на сти ру, што ука зу је 
на то да да ро да вац пра ви кал ку ла ци ју соп стве ног уми ло сти вља ва ња бо-
га и све та ца. Вред ни ји дар зна чи тра же ње ве ће ми ло сти. Али ако ве-
ћа ми лост ни је нео п ход на, он да ни дар не ма ве ли ку вред ност. При том, 
код да ро ва чи сто сим би лик чог ка рак те ра (ка да се, ре ци мо, до но си деч ја 
оде ћа да би се за до би ла плод ност мла дог брач ног па ра) ни ка да ни је реч 
о ма те ри јал но вред ним ства ри ма. Су шти на ни је у то ме да ја три ви ја-
ли зу јем ма те ри јал но-сим бо лич ку раз ме ну до ба ра љу ди и ви ших си ла, 
већ да пре ли ми нар но пред ста вим унос еко ном ске ло ги ке раз ме не до ба-
ра у ва не ко ном ску сфе ру. Се ти мо се да се о то ме до ста рас пра вља ло у 
еко ном ској ан тро по ло ги ји. Же лим са мо да на гла сим да се и у на из глед 
чи сто сим бо лич ку сфе ру раз ме не уно си по јам еко но ми са ња, то јест ра-
ци о нал ни еко ном ски на чин ми шље ња ко ји по пра ви лу тра жи про пор ци-
о нал ност уло же ног и до би је ног.

2. Ин вен тар раз ме ње них ства ри

За ни мљи во за па жа ње је сте то да у мно гим, или го то во свим до са-
да шњим раз ма тра њи ма раз ме не до ба ра, без об зи ра на то да ли се од но-
се на при ми тив на или се љач ка дру штва, ин вен тар до ба ра ко ја се уно се 
у тран сак ци је се не на во ди, или се то чи ни ве о ма оскуд но. Де таљ ност 
при ка за раз ме ње них ства ри Ма ли нов ског ка сни је ни је пра тио ве ли ки 
број ауто ра, из у зев оних ко ји су се по све ти ли те мељ ним де скрип ци ја-
ма. Нај че шће се сма тра ло до вољ ним на во ђе ње или оп штих кла са ства ри 
или нај бит ни јих (нај о чи глед ни јих) по је ди нач них ства ри ко је се уно се у 
раз ме ну. Са мо по се би на ме ће се пи та ње да ли је тај ин вен тар уоп ште 
би тан? На бра ја ње до ба ра ко ја ула зе у до мен раз ме не сâмо за се бе не 
мо ра увек да има иоле озбиљ ни ји хе у ри стич ки зна чај, али чи ни се да 
кла си фи ка ци ја, већ и она фор мал на, мо же да ука же на од ре ђе не ка рак-
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те ри сти ке про це са раз ме не, али и на чи на еко но ми са ња. По себ но свр-
ста ва ње до ба ра ко ја се уно се у од но се раз ме не, у две зна чењ ски ја сно 
одво је не сфе ре, је дан је од ва жни јих па ра ме та ра ко ји ука зу ју на то да се 
раз ме на до ба ра од ви ја та ко да пред ста вља би тан део еко ном ске стра те-
ги је упра вља ња до ма ћин ством, ако за са да ње га узме мо као еле мен тар-
ну је ди ни цу еко ном ске ор га ни за ци је. Ве ро ват но упра во као по сле ди ца 
еко ном ског стра те ги са ња, то јест уни вер зал ног еко ном ског про ра чу на 
уло же но–до би је но, и про ме на са др жа ја ин вен та ра до ба ра ко ја ула зе у 
раз ме ну, пре вас ход но ми сле ћи на ма те ри јал на до бра, по ка зу је тран-
сфор ма ци ју пер цеп ци је и ре ак ци је на еко ном ске усло ве у гло бал ном 
дру штву,26 и да је пред ста ву о јед ном од аспе ка та еко но ми са ња у са вре-
ме ном се ља штву.

По вољ на окол ност у срп ској ет но ло шкој и ан тро по ло шкој ли те-
ра ту ри је сте то што је у не ко ли ко ра до ва дат ви ше или ма ње де та љан 
скуп до ба ра ко ја се уно се у раз ме ну, при че му и ов де раз ме ну узи ма мо 
као стро го схва ћен по јам (по гле да ти: Ko va če vić 1987; Bje la di no vić-Jer gić 
1987; Ма тић 2000).27 У ста ри јој ет но граф ској ли те ра ту ри та ко ђе се на ла-
зе по пи си да ро ва них ства ри, али је са свим ја сно да се ту го во ри о са свим 
дру гом еко ном ском кон тек сту те сто га, као што сам већ на по ме нуо у 
уво ду, те по пи се да ро ва них ства ри у овом мо мен ту не узи мам у об зир.

Пре са мог ин вен та ри са ња до ба ра ко ја се уно се у раз ме ну по жељ-
но је ја сно на гла си ти не ко ли ко мо ме на та ко ји су до са да пот пу но раз-
ја шње ни, а од но се се на раз ме ну до ба ра. У ства ри, још од ма е страл ног 
ра да Мар се ла Мо са ја сно је да се ан тро по ло ги ја фо ку си ра на раз ме ну 
до ба ра ко ја се од ви ја у окви ру це ре мо ни јал них си ту а ци ја, без об зи ра 
на то ко јим це ре мо ни ја ли ма је у не ком кул тур ном кон струк ту при дат 
кру ци јал ни зна чај. У европ ским кул ту ра ма, без об зи ра на то да ли је 
реч о се ља штву или не, ти кру ци јал ни це ре мо ни ја ли ве за ни су за кул-
тур но уста но вље не бит не мо мен те у жи во ту по је дин ца и, у не што ма-
њој ме ри, ло кал не за јед ни це. Пр ви би тан мо ме нат је, да кле, то што ка да 
у ан тро по ло ги ји го во ри мо о раз ме ни, ми пре вас ход но под ра зу ме ва мо 
це ре мо ни јал ну раз ме ну до ба ра. Та раз ме на до ба ра је ја сно струк ту ри-
ра на сход но оби чај но прав ним нор ма ма (о ко ји ма ће би ти ре чи не што 
ка сни је) и сход но струк ту ри са мог це ре мо ни ја ла. Упра во за то што се 
раз ме на ја вља у ни зу ве ли ког бро ја при год них це ре мо ни јал них си ту а-

26  Ов де се уоча ва по вољ на окол ност то га што сам ем пи риј ски део ис тра жи ва ња 

спро во дио то ком ви ше го ди на, об у хва та ју ћи и пе ри од из ра зи те еко ном ске кри зе.
27  По пи си да ро ва них ства ри мо гу се на ћи спо ра дич но и у дру гој ли те ра ту ри 

(на при мер: Ро ме лић 2001), али сам се ја за др жао на ра до ви ма ко ји се ди рект но 

ти чу те ме овог ра да.
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ци ја, са свим је ло ги чан Ко ва че ви ћев (Ko va če vić 1987: 37–38) за кљу чак 
да се на екс пли цит ном ни воу ри ту а ла ја вља да ри ва ње, то јест до но ше ње 
ма те ри јал них до ба ра и њи хо во ри ту ал но уру чи ва ње ак те ри ма це ре мо-
ни ја ла ко ји, сход но струк ту ри уче сни ка у ри ту а лу, и тре ба да их при ме 
(Ко ва че вић кон крет но раз ма тра свад бе ни це ре мо ни јал). Ка да се, с дру ге 
стра не, узи ма ју ћи у об зир те зу о од га ђа њу уз вра ћа ња или ис по ста вља ња 
зах те ва за уз вра ћа њем, у ду жем пе ри о ду са гле да низ це ре мо ни ја ла исте 
вр сте, уви ђа се да је реч о раз ме ни до ба ра ко ја је по ста вље на у прет-
по ста вље но бес кра јан низ да ри ва ња и уз вра ћа ња да ро ва (Ма тић 2000: 
186–197). Дру ги ни во раз ме не је сте онај ко ји ана ли зи ра Ко ва че вић, а 
од но си се на дво смер ну тран сак ци ју до ба ра уну тар по је ди нач ног це ре-
мо ни ја ла.

Вра ти мо се еко ном ском аспек ту кор пу са да ро ва них ства ри. Ин-
вен тар до ба ра ко ја ула зе у тран сак ци је у окви ру це ре мо ни јал не раз ме не 
по ка зу је из ве сне раз ли ке за во сно од ка рак те ра и це ре мо ни јал не при-
го де. Ем пи риј ски је утвр ђе но да је обим тран сак ци ја нај ве ћи у окви ру 
свад бе ног це ре мо ни ја ла, те да тај це ре мо ни јал у се ља штву у Ср би ји и 
са да, у оно ме што је у про це су ен гло ба ли за ци је у дру гој по ло ви ни 20. и 
по чет ком 21. сто ле ћа од тог се љач ког дру штва оста ло, пред ста вља си ту-
а ци ју нај о бим ни јег про то ка љу ди и ства ри (ма да исто ва жи и за ур ба но 
дру штво), и то је пот пу но са гла сно дру гим европ ским се љач ким кул ту-
ра ма. Због то га се свад ба нај че шће и узи ма као хе у ри стич ки нај по вољ-
ни ји при мер за ана ли зу це ре мо ни јал не раз ме не, укљу чу ју ћи и еко ном-
ски аспект те раз ме не. Дру ге це ре мо ни јал не си ту а ци је се, на рав но ка да 
је о раз ме ни реч, у су шти ни не раз ли ку ју од свад бе (Ма тић 2000; Ma tić 
2008а), осим по оби му тран сак ци ја. Ту пре вас ход но ми слим на ба би не, 
кр ште ње, са хра ну, сла ву и пре сла ву, а до не дав но смо мо гли да го во ри мо 
и о ис пра ћа ју на од слу же ње вој ног ро ка. Овај по след њи це ре мо ни јал се 
да нас го то во уоп ште не ор га ни зу је, не са мо због не слав не и гу бит нич ке 
про шло сти бив ше ЈНА већ и због са да шње ор га ни за ци је Вој ске Ср би је и 
уве де не ин сти ту ци је ци вил ног слу же ња вој ног ро ка.28 То ком те рен ских 
ис тра жи ва ња за бе ле жио сам са мо два слу ча ја ор га ни зо ва ња це ре мо ни-
јал ног ис пра ћа ја на од слу же ње вој ног ро ка, је дан у се лу Ви на код Кња-
жев ца 2003. го ди не, а дру ги у Ко чи ном Се лу код Ја го ди не, с про ле ћа 
2006. го ди не, ма да сам са мо у пр вом слу ча ју раз го ва рао с ор га ни за то ри-
ма та квог ис пра ћа ја.

28  Дра стич на про ме на од слав ног ис пра ћа ја у ЈНА до пот пу ног по ти ски ва ња 

тог це ре мо ни ја ла пред ста вља за себ ну ан тро по ло шку те му ко ја из ла зи из до ме на 

ин те ре со ва ња ове књи ге.
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Као свад бе ни да ро ви у по след њих не ко ли ко де це ни ја нај че шће се 
ја вља ју по кућ ство (бе ла тех ни ка, кућ ни апа ра ти, при бор за је ло, ТВ и 
ДВД уре ђа ји, му зич ке ли ни је, ва зе, лам пе, по сте љи на, ће бад...), одев ни 
пред ме ти (ко шу ље, ча ра пе, до њи веш, обу ћа) и пред ме ти с естет ском 
функ ци јом (сли ке, го бле ни, та пи се ри је итд.). Ве ли ки број уче сни ка у 
це ре мо ни ја лу, зва ни ца, до но си и го тов но вац, што се на ни воу ет но ек-
спли ка ци је сма тра нај е фи ка сни јим да ром јер оста вља пот пу ну сло бо ду 
при ма о цу нов ца да га по соп стве ном на хо ђе њу упо тре би ка ко же ли. То 
зна чи да ор га ни за тор це ре мо ни ја ла и при ма лац нов ца као да ра мо же 
сход но сво јим по тре ба ма да га пре тво ри у не ку дру гу вред ност. Уни вер-
зал ност нов ца као ме ди ју ма тр жи шне раз ме не је под ра зу ме ва на и на 
ет но граф ској рав ни.

До бра ко ја се ја вља ју као да ро ви за ба би не и кр ште ње на ме ње на 
су но во ро ђе ној де ци. По пра ви лу то су ра зни одев ни пред ме ти (оде ла, 
пан та ло ни це, ха љи ни це, ка пе, пор ти кле, обу ћа и ча ра пи це...), играч ке 
и сит но по кућ ство (пе шки ри, при бор за ка фу, кр пе за су до ве, ча ше...). 
На рав но, и ов де но вац не из о ста је, а да ру је се с истим схва та њем као и у 
свад бе ном це ре мо ни ја лу. Из у зе так до не кле пред ста вља си ту а ци ја за бе-
ле же на то ком де ве де се тих го ди на 20. сто ле ћа. Из иде о ло шких раз ло га, 
мно го де це сво је вре ме но ни је кр ште но он да ка да то на ла же оби чај на 
прак са и цр кве ни ка но ни, већ су се кр сти ли на кон фор мал ног рас ки да с 
ко му ни стич ком иде о ло ги јом. На рав но, кр сти ли су се као од ра сли љу ди. 
Ве ћи на њих је ор га ни зо ва ла при год но сла вље, а као уни вер зал ни дар до-
ми ни рао је но вац, и тек по не што од тра ди циј ски уста но вље них да ро ва 
као што је оде ћа.

Це ре мо ни јал ко ји се ор га ни зу је по во дом не чи је смр ти због ре-
ла тив не из не над но сти ор га ни за ци је – по што је не чи ја смрт рет ко кад 
из ве сна и, на рав но, не же ле ћи да зву чим ба нал но, не мо же се уна пред 
пре ци зно де фи ни са ти – у нај ве ћиј ме ри укљу чу је крај ње праг ма тич на 
ма те ри јал на до бра ко ја се да ру ју по ро ди ци пре ми ну ле осо бе. То је нај-
че шће хра на ко ја се мо же од мах упо тре би ти у са мом по греб ном це ре-
мо ни ја лу. По не кад је то и но вац. Осим то га, ту су и сим би лич ки да ро ви 
ко ји ма се ко му ни ци ра са оним све том, то јест са сво јим бли жњи ма ко ји 
су ра ни је пре ми ну ли. Ти да ро ви го то во у пот пу но сти из ла зе из еко ном-
ске пер спек ти ве не са мо због за не мар љи во ма ле ма те ри јал не вред но сти 
већ и због свог чи сто сим бо лич ког ка рак те ра.

Да ри ва ње хра не за са хра ну нас ујед но вра ћа на прет ход не це ре мо-
ни јал не си ту а ци је. У кор пус да ро ва них ства ри за свад бу, кр ште ње и ба-
би не та ко ђе ула зи и хра на. На овом ме сту уоча ва мо и јед ну ре ги о нал ну 
ет но граф ску раз ли ку. У обла сти ма За пад не Ср би је у ко ји ма сам оба вио 
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те рен ска ис тра жи ва ња под ра зу ме ва ло се да они уче сни ци у це ре мо ни-
ја лу, свад бе ном пре све га, ко ји су по осно ву срод ства или су сед ства бли-
ски с ор га ни за то ром до но се и тзв. при лог. При лог је хра на, нај че шће 
јаг ње, пра се, тор та, ви но, ра ки ја, по га ча. При ло зи у хра ни се по том у 
са мом це ре мо ни ја лу сер ви ра ју као и сва ка дру га хра на и рет ко кад се 
во ди ра чу на да ли ће онај ко је до нео не што од хра не ту сво ју хра ну и да 
је де. Јед но став но, до не та хра на ула зи у уку пан свад бе ни ме ни. Са мо се 
у по је ди ним слу ча је ви ма во ди ра чу на о то ме да пра се ко је је до нео кум 
или ста ри сват бу де њи ма и сер ви ра но. До но ше ње при ло га у хра ни би ла 
је уоби ча је на прак са то ком де ве де се тих го ди на 20. сто ле ћа, али и по чет-
ком 2000-их ка да сам оба вио крат ко кон трол но ис тра жи ва ње. За раз ли-
ку од ко лу бар ских и под гор ских се ла, у се ли ма Бе ли це, где сам оба вио 
ис тра жи ва ња то ком 2006. го ди не, прак су до но ше ња при ло га у хра ни ис-
пи та ни ци су на во ди ли као дав но пре ки нут оби чај, ма да се у ве ћем бро ју 
слу ча је ва и да нас ја вља са мо до но ше ње тор те. До но се је та ко ђе они ко ји 
су со ци јал но бли ски с ор га ни за то ром свад бе. Исту ет но граф ску си ту а-
ци ју сам за бе ле жио и у обла сти Кња же вач ког Ти мо ка и Пи рот ског По-
ни ша вља. У свим тим обла сти ма с оби ча јем до но ше ња при ло га у хра ни 
пре ки ну ло се то ком се дам де се тих го ди на 20. сто ле ћа. Ет но граф ско об-
ја шње ње тај пре кид по ве зу је го то во ис кљу чи во с про ме ном еко ном ског 
ста ња се о ског ста нов ни штва, пот пу но уни со но под ра зу ме ва ју ћи осе тан 
соп стве ни еко ном ски на пре дак ка ко у ма те ри јал ном сми слу та ко и у 
сми слу по жељ не про ме не еко ном ске ор га ни за ци је.

Пот пу но је по гре шно, ме ђу тим, оче ки ва ти да се у јед ном ци ви ли-
зо ва ном се љач ком дру штву, у ве ли кој ме ри ре струк ту ри ра ном обра сци-
ма ко ји до ла зе из гло бал ног дру штва, прак ти ку је са мо хо ме о морф на29 
раз ме ну до ба ра у окви ру тач но од ре ђе них це ре мо ни ја ла. Кад је реч и о 
са мој раз ме ни до ба ра у окви ру це ре мо ни јал них си ту а ци ја, већ сам по-
ка зао (Ма тић 2000) да је прак са вред но сне де о бе или вред но сног збра ја-
ња да ро ва са вим уоби ча је на, као и прак са тран сфе ра уз вра ћа ња из јед не 
си ту а ци је у дру гу. Сход но кон крет ним со ци јал ним усло ви ма са вим је 
уоби ча је но да се, на при мер, да ро ви до би је ни на свад би да ро дав ци ма 
уз вра те за кр ште ње. Ме ђу тим, ту још увек го во ри мо о це ре мо ни јал ном 
окви ру раз ме не.

Се љач ко дру штво у Ср би ји не са мо да по зна је већ има ве о ма раз-
ви је ну ван це ре мо ни јал ну раз ме ну до ба ра ко ја, с дру ге стра не, ни је ис-

29  По јам хо ме о морф не раз ме не ко ри стим у оном сми слу ка ко га од ре ђу је 

Гулд нер (Go uld ner 1960: 172). Он под хо ме о морф ном раз ме ном под ра зу ме ва да се 

уз вра ћа ње оба вља у екви вал нет ној фор ми и у екви ва лент ној си ту а ци ји.
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кљу чи во тр жи шна раз ме на. Ту се пре вас ход но убра ја раз ме на ра зних 
до ба ра као што су хра на, алат, по кућ ство, али од кру ци јал ног еко ном-
ског зна ча ја је раз ме на ра да. Ван це ре мо ни јал на раз ме на до ба ра ма лог 
оби ма оба вља се ме ђу до ма ћин ским гру па ма у окви ру јед не се о ске за-
јед ни це ко је се бе сма тра ју со ци јал но бли ским и сто га одр жа ва ју кон ти-
ну ал ну раз ме ну ко ја је под ре ђе на прин ци пу ге не рал ног ре ци про ци те та. 
Та ква раз ме на се по не кад ја вља и спо ра дич но са со ци јал но уда ље ним 
до ма ћин стви ма и то су ма хом ad hoc раз ме не ко је че сто до би ја ју фор-
му трам пе ру ко во ђе не прин ци пом ба лан си ра ног ре ци про ци те та. Ван це-
ре мо ни јал на раз ме на до ба ра по пра ви лу под ра зу ме ва не де фи ни сан, то 
јест отво рен скуп оних с ко ји ма се оба вља. Не рет ко, упра во по во де ћи се 
за прин ци пом ге не ра ли зо ва ног ре ци про ци те та, ван це ре мо ни јал на раз-
ме на из ме ђу два до ма ћин ства мо же да за мре у ду жем вре мен ском пе ри-
о ду, те да по том бу де об но вље на. Са мо се ља штво ову вр сту раз ме не пер-
ци пи ра као вр сту ме ђу соб ног ли бе рал но де фи ни са ног ре ци про ци јал ног 
ис по ма га ња, сход но кон крет ним по тре ба ма у да том тре нут ку. 

Раз ме на ра да је, ме ђу тим, ја сни је де фи ни са на и пре вас ход но се 
од но си на чо ве ков по љо при вред ни рад, а по том и на рад сто ке, све дон-
де док се њен рад и да ље ко ри сти у по љо при вре ди. Јед но до ма ћин ство 
од нос раз ме не ра да одр жа ва или, евен ту ал но, за сни ва са сво јим су се ди-
ма или с дру гим до ма ћин стви ма, али увек из истог се ла.30 Од нос раз ме-
не ра да се за сни ва са су сед ним до ма ћин ским гру па ма пре вас ход но из 
прак тич них раз ло га. Бли зи на има ња, на и ме, омо гу ћу је ве ћу ефи ка сност 
ра да, јер се по пра ви лу на кон за вр шет ка по сла на има њу јед не до ма ћин-
ске гру пе пре ла зи на оба вља ње по сла на има њу дру ге до ма ћин ске гру пе. 
До ма ћин ска гру па с дру гим до ма ћин ским гру па ма раз ме њу је рад то ком 
ду гог пе ри о да, не ка да и ви ше де це ни ја, и из у зет но рет ко пре ки да раз ме-
ну ра да с јед ним и за сни ва с не ким дру гим. 

Број до ма ћин ских гру па с ко ји ма јед на ку ћа за сни ва и одр жа ва 
раз ме ну по љо при вред ног ра да ре ла тив но је ма ли и пре те жно за ви си од 
ве ли чи не има ња до ма ћин ске гру пе. Сва ко до ма ћин ство раз ме њу је по-
љо при вред ни рад пре ма соп стве ним по тре ба ма и за то раз ме њу је рад 
са мо с оним бро јем (су сед них) до ма ћин ских гру па ко ји јој обез бе ђу је 
по тре бан број по љо при вред них рад ни ка. Ина че, кад јед на до ма ћин ска 
гру па дру гој по зајм љу је или вра ћа рад ни ке, она ни ка да не ће по сла ти све 
сво је чла но ве, већ оне ко ји су сна жни и спо соб ни, то јест ко ји су рад но 

30  Раз ме на ра да из ме ђу две до ма ћин ске гру пе ко је ни су из истог се ла ја вља 

се са мо из у зет но, кад су на обо ду се ла ко ја се про стор но до ди ру ју па су оне сво јим 

има њи ма, ипак, су сед не јед на дру гој. 
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ефи ка сни, оче ку ју ћи да јој се исто та ко и уз вра ти. До ма ћин ство ко је је 
за ду жи ло од дру гог до ма ћин ства од ре ђе ни број рад ни ка мо ра исти број 
и да јој вра ти.

Рад ни ци за ду же ни за јед ну вр сту по љо при вред ног по сла по пра-
ви лу се за исту вр сту и вра ћа ју, али је тај прин цип, због ра зно вр сно-
сти по сло ва и рад них по тре ба, те шко при ме њи ва ти у прак си. Да би би ла 
оства ре на прет по ста вље на екви ва лен ци ја по зајм ље ног и вра ће ног ра да, 
по не где се уво ди над ни ца као кон крет ни нов ча ни екви вал нет од ре ђе не 
ко ли чи не ра да. Вред ност над ни це за ви си од те жи не по сла, а об ра чу на ва 
се на је дан рад ни дан, ма да ту има ва ри ја ци ја о ду жи ни тра ја ња ра да у 
ча со ви ма. Те шки по сло ви, до ду ше, да нас се углав ном оба вља ју ма ши на-
ма и они ко ји га оба вља ју на пла ћу ју свој труд у нов цу. Сма тра се, та ко ђе, 
да је дан рад ник вре ди јед ну над ни цу. Сто га, кад се не ки по љо при вред ни 
рад уз вра ћа, по зајм ље ни рад и рад ко ји тре ба вра ти ти, као и број рад ни-
ка, пре тва ра ју се у над ни це па се по том те над ни це упо ре ђу ју, збра ја ју 
или од у зи ма ју. Тре ба по ме ну ти да при пре ра чу на ва њу над ни ца по не кад 
по сто ји то ле ран ци ја у вред но сти по ла над ни це, као и то да се вра ћа-
ње по љо при вред ног ра да за ду же ног то ком јед не се зо не ве о ма рет ко кад 
пре но си у на ред ну се зо ну. До ма ћин ске гру пе да нас ме ђу соб но раз ме њу-
ју рад за ко па ње и бра ње ку ку ру за, ве зи ва ње сно по ва, са ку пља ње и пре-
воз се на, са ку пља ње шљи ва, пре воз стај ског ђу бри ва, об ра ду ви но гра да 
та мо где их има, об ра ду и на вод ња ва ње ба шта итд.

У не ко ли ко се ла Пи рот ског По ни ша вља за бе ле жио сам слу ча је ве 
ме ђу соб не раз ме не сточ ног ра да. Да нас су ова кви слу ча је ви спо ра дич ни 
већ са мим тим што се рад на сна га сто ке ве о ма рет ко ко ри сти. Без об зи-
ра на то, и при ли ком раз ме не сточ ног ра да ре ла тив но стро го се пра ти 
прин цип екви ва лен ци је. Не ће се де си ти да, ре ци мо, јед но до ма ћин ство 
узме за пре жну кра ву да би пре ве зло два то ва ра се на, да би по том до ма-
ћин ству од ко јег је кра ву узе ло да ло сво ју кра ву да би оно пре ве зло ве ћи 
број то ва ра ку ку ру за. Сва од сту па ња од екви ва лент но сти ре гу ли шу се 
нов ча ном на док на дом.

Раз ме на ра да из ван по љо при вре де уне ко ли ко је за по ста вље на у од-
но су на раз ме ну по љо при вред ног ра да. Ра ни је ве о ма раз ви је на раз ме на 
ра да ве за на за из град њу обје ка та, ку ће пре све га, да нас не по сто ји, или 
се ту евен ту ал но ја вља ис по ма га ње со ци јал но бли ских оно ме ко не што 
гра ди, али тај рад не под ле же оним прин ци пи ма ко ји ма под ле же раз ме-
на по љо при вред ног ра да.

Уку пан кон структ до ба ра ко ја ула зе у ре ци про ци јал не тран сак ци-
је раз ме не у се љач ком дру штву са чи њен је од две кључ не кла се ства ри. 
Го во ре ћи је зи ком еко ном ске ан тро по ло ги је и нео кла сич не еко но ми је, 
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пр ву кла су чи не до бра из сфе ре со ци јал ног ка пи та ла, а дру гу из сфе ре 
еко ном ског ка пи та ла. Пр ву кла су чи не ути ли тар на ма те ри јал на до бра 
(укљу чу ју ћи ту и услу ге и го сто прим ство), а дру гу чи ни се љач ки по љо-
при вред ни рад, ре сурс ко ји се уоби ча је но пре по зна је као нај бит ни ји и 
за пра во је ди ни ко ји је под пот пу ном кон тро лом са мог се ља штва (Ker-
blay 1971; Red fi eld 1969; Wolf 1966; Ham mel 2005). У раз ли ко ва њу те 
две кла се до ба ра ко ја ула зе у раз ме ну екс пли ци ра се онај аспект се љач-
ке ког ни тив не ор јен та ци је ко ји се ти че си сте ма еко ном ских вред но сти. 
Кор пус да ро ва них ства ри – ко ји об у хва та ма те ри јал на до бра, услу ге и 
го сто прим ство – уста но вљен је као кор пус до ба ра ко ја осим ма те ри јал-
не има ју и ја сну со ци јал ну вред ност јер се пре вас ход но од но се на обез-
бе ђи ва ње тра ја ња ег зи стен ци је у по сто је ћем со ци јал ном кон тек сту и 
оства ри ва ње уста но вље них со ци јал них уло га. Сва до бра ко ја се ја вља-
ју као це ре мо ни јал ни да ро ви, али и ма те ри јал на до бра ко ја су пред мет 
ван це ре мо ни јал них тран сак ци ја, ула зе у ду го трај не од но се раз ме не. Ду-
го трај ност, с под ра зу ме ва ним од го ђе ним уз вра ћа њем, ко ли ко је бит на 
за со ци јал ну ре про дук ци ју (We i ner 1980) то ли ко но си и од ре ђе не ри зи ке 
не уз вра ћа ња. Ри зик не уз вра ћа ња мо же да се ком пен зу је на раз ли чи те 
на чи не, а онај ко ји се ус по ста вља ауто мат ски је сте упра во ну кле а ри за-
ци ја да ро ва них до ба ра. Из о ста ја ње по је ди нач ног до бра не пре ти он да да 
осет но на ру ши на ме ре ни екви ли бри јум уло же ног и до би је ног, а то ва-
жи чак и ка да це ре мо ни ја ле по сма тра мо изо ло ва но из ре ци про ци јал ног 
ни за истих це ре мо ни ја ла (Ko va če vić 1987). Дру ги ефи ка сан на чин ком-
пен за ци је је сте суп сти ту ци ја не до ста ју ћег уче сни ка. Суп сти ту ци ји се не 
при бе га ва у слу ча ју ка да је из о ста ју ћи уче сник со ци јал но уда љен, али је 
оба ве зна ка да је он со ци јал но бли зак и, по себ но, ако има ја сно од ре ђе ну 
уло гу у струк ту ри це ре мо ни ја ла. Сход но струк ту ри це ре мо ни ја ла, та кав 
уче сник је ујед но онај ко ји уче ству је с еко ном ски и со ци јал но вред ним 
да ром.

Су прот но то ме, у ин вен та ру да ро ва них ства ри кључ ни ре сур си се 
ни ка да не ће на ћи. То је пре све га по љо при вред ни рад, али и дру ги ре-
сур си као што је зе мља, се ме (ре про дук тив ни ре сур си), по љо при вред ни 
алат итд. Кључ ни се љач ки ре сур си, да кле, ни ка да ни су објект вре мен ски 
од го ђе них раз ме на, већ се евен то у ла но мо гу уне ти са мо у крат ко роч не 
раз ме не у окви ру ја сно и стро го де фи ни са них парт нер ских од но са. На-
ру ша ва ње та квих од но са сма тра се из у зет но ри зич ним јер у еко ном ском 
дис кур су угро жа ва ег зи стен ци јал ни по тен ци јал се љач ког до ма ћин ства. 
Још у тра ди циј ској еко ном ској ор га ни за ци ји се ља штва ја вља ло се пла ћа-
ње ра да уко ли ко он ни је мо гао да бу де обез бе ђен раз ме ном. У тра ди циј-
ском се ља штву се, до ду ше, фор мал но у окви ру ми ра за ја вља об ра ди ва 
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зе мља као дар. Ми слим да је ов де за пра во реч о тран сфе ру ре сур са, а не 
о раз ме ни. Ума ње ње об ра ди ве зе мље увек је про пор ци о нал но еко ном-
ској кал ку ла ци ји од но са уло же ног ра да и об ра ди ве зе мље (Wi ens 1977). 
Ако би смо баш ин си сти ра ли на пој му ре ци про ци те та, он се ов де од ви ја 
на са свим дру гом ни воу и јед но кра тан је – да ва њем об ра ди ве зе мље уз 
ми раз до ма ћин ство „до би ја“ ума ње ни број сво јих чла но ва, укљу чу ју ћи и 
не ве сту и ње но по том ство, и са мим тим за др жа ва оства ре ну ефи ка сност 
рад не ис ко ри сти во сти рас по ло жи ве об ра ди ве зе мље.

Ја сним раз ли ко ва њем две кла се до ба ра ко ја се ја вља ју као објек ти 
раз ме не се ља штво за пра во кон стру и ше ди стинк ци ју из ме ђу со ци јал не и 
еко ном ске сфе ре соп стве не ег зи стен ци је. С об зи ром на суб ор ди ни ра ни 
по ло жај у од но су на гло бал но дру штво и с об зи ром на кон стант ну не из-
ве сност про це са по љо при вред не про из вод ње, као два кључ на фак то ра 
не из ве сно сти, се ља штво се би не сме да до зво ли ве ли ке ри зи ке у сфе ри 
обез бе ђи ва ња соп стве не ег зи стен ци је. Ка да пре фор му ли ше мо прет ход-
но на ве де не основ не прин ци пе се љач ке еко но ми је, мо же мо да ка же мо 
да је чи та ва се љач ка еко но ми ја кон стру и са на око ра ци о нал не јед на чи не 
чи ји је ис ход увек усме рен пр во као обез бе ђи ва њу соп стве не ег зи стен-
ци је и ег зи стен ци је соп стве не до ма ћин ске гру пе, а тек по том ка оства-
ри ва њу со ци јал них и сим бо лич ких вред но сти.

Осим по зи ци је ре сур са, у се љач ком кон струк ту до ба ра ко ја ула зе 
у раз ме ну осо би ту по зи ци ју има и но вац. Ја сно је да се ља штво, већ оно 
тра ди циј ско, а сва ка ко и ово са вре ме но, ко ри сти но вац гло бал ног дру-
штва са свим осо би на ма ко је му то дру штво при да је. Ипак, у раз ме ни 
до ба ра но вац у се ља штву би ва са гле дан из јед ног спе ци фич ног угла. Као 
што смо ви де ли но вац се ре дов но ја вља као уни вер зал ни дар у окви ру 
це ре мо ни јал не раз ме не до ба ра. Сход но из гра ђе ној ди стинк ци ји из ме ђу 
две кла се до ба ра ко ја се уно се у раз ме ну, но вац због по ја вљи ва ња у ви-
ду це ре мо ни јал ног да ра фор мал но сме шта мо у кла су ства ри со ци јал ног 
ка пи та ла. Та кав од нос пре ма нов цу ука зу је на то да он у се љач кој еко-
но ми ји ни је тре ти ран као ре сурс, то јест ни је тре ти ран као ка пи тал ко ји 
се ди рект но ула же у фонд за об но ву, зна чи као ка пи тал ко ји се ула же 
у оства ри ва ње про фи та. Док но вац по сма тра мо из дво је но као це ре мо-
ни јал ни дар та ква тврд ња се мо же узе ти као тач на. Она за пра во ва жи 
за тра ди циј ско се ља штво, али у са вре ме ном се ља штву је ис прав ни је го-
во ри ти о ду а ли стич ком од но су пре ма нов цу. С јед не стра не, тач но је да 
се и да ље ко ри сти као це ре мо ни јал ни дар и са мим тим се из два ја из 
еко ном ске сфе ре и пре ба цу је у со ци јал ну сфе ру, то јест уно си се у це ре-
мо ни јал ни фонд. С дру ге стра не, но вац се ко ри сти и као ре сурс, ре ци мо 
та ко што се на тр жи шту обез бе ђу ју сред ства нео п ход на за еко ном ску ре-
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про дук ци ју. У не ким слу ча је ви ма ди рект но се ко ри сти и као ка пи тал за 
оства ри ва ње про фи та. У овом мо мен ту, ка да го во рим о ин вен та ру раз-
ме ње них ства ри, до вољ но је са мо по ста ви ти ди ле му где се у се љач ком 
дру штву на ла зи гра ни ца пре ко ко је се оба вља тран сфер нов ца у со ци-
јал ни ка пи тал и ко ји све фак то ри ути чу на по ло жај те гра ни це у окви ру 
струк ту ре еко ном ске и со ци јал не ор га ни за ци је.

Раз вр ста ва ње до ба ра ко ја се уно се у тран сак ци је раз ме не у се ља-
штву на по је ди не кла се за пра во нас до во ди до раз ли ко ва ња по је ди них 
сфе ра раз ме не: 1. сфе ра це ре мо ни јал не раз ме не; 2. сфе ра раз ме не ра да; 
3. сфе ра раз ме не до ба ра у ви ду ме ђу соб не со ли дар но сти. С об зи ром на 
то да се ља штво у Ср би ји у ве ћој или ма њој ме ри уче ству је на ло кал ним 
тр жни ца ма, али и у тр жи шту гло бал ног дру штва, као че твр та сфе ра раз-
ме не ја вља се и тр жи шна раз ме на, ма да је та ква раз ме на струк ту ри ра на 
на че ли ма тр жи шне еко но ми је у ко је су до од ре ђе ног ни воа уне ти еле-
мен ти ког ни тив не ор јен та ци је се ља штва.

3. Еле мен тар на еко ном ска кал ку ла ци ја

Це ре мо ни ја ли у ко ји ма се фор мал но ја вља да ри ва ње је су си ту а ци је 
из ра зи те кон цен тра ци је еко ном ских, со ци јал них и сим бо лич ких до ба ра. 
У це ре мо ни ја ли ма се, да кле, оба вља тран сфер тих до ба ра ме ђу уче сни-
ци ма, сход но уло га ма ко је има ју у струк ту ри це ре мо ни ја ла. Тран сфер 
до ба ра се оба вља у ни зу ди јад ских од но са, ме ђу ко ји ма су по је ди ни до-
ми нант ни, а не ки са свим спо ред ни. На при мер, је дан од спо ред них ди-
јад ских од но са ре ци про ци јал ног тран сфе ра до ба ра је сте из ме ђу до ма-
ћин ства ор га ни за то ра це ре мо ни ја ла и оних ко ји по ма жу у ор га ни за ци ји 
и ре а ли за ци ји це ре мо ни ја ла. По ма га чи до би ја ју од ре ђе не да ро ве, ре ци-
мо ко шу ље, ча ра пе, пе шки ре, док ор га ни за тор до би ја њи хов кон кре тан 
(не по љо при вред ни) рад. У ве ћи ни ет но граф ски за бе ле же них слу ча је ва 
та кве тран сак ци је су ко нач не и ја вља ју се по по тре би. То су чи сто еко-
ном ске тран сак ци је, чак и ка да су за сно ва не на прет ход ним со ци јал ним 
од но си ма, и у окви ру це ре мо ни ја ла по чи њу и за вр ша ва ју се, под ра зу ме-
ва ју ћи да је оства ре но на че ло екви ва лен ци је вред но сти да тог и до би је но 
код обе стра не.

Та кве по је ди нач не еко ном ске тран сак ци је, ма да у окви ру ве ли ких 
це ре мо ни ја ла, ма лог су оби ма и еко ном ског зна ча ја. За це ре мо ни јал-
не си ту а ци је мно го су зна чај ни је кључ не ди јад ске тран сак ци је до ба ра, 
фор мал но ек пли ци ра не као да ри ва ње и го сто прим ство. По сма тра ју ћи 
нај пре син хро ниј ски је дан од кључ них це ре мо ни ја ла, свад бу, Ко ва че вић 
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(Ko va če vić 1987) је утвр дио спе ци фи чан од нос раз ме не и да ра, по ка-
зав ши на по ста вље ном мо де лу прин ци пе уста но вља ва ња екви ва лен ци је 
вред но сти до ба ра у тран сфе ру. При мар ни ди јад ски од нос ко ји Ко ва че-
вић по ста вља у свом мо де лу је сте од нос из ме ђу ор га ни за то ра и сва то-
ва, где ор га ни за то ри сва то ви ма да ју го збу, а сва то ви ор га ни за то ру да ју 
да ро ве. При мар на је прет по став ка да су вред ност да ро ва и го збе екви-
ва лент ни, без об зи ра на то у ко јој се фор ми ја вља ју да ро ви. С об зи ром 
на де фи ни са не уло ге у це ре мо ни ја лу, и с об зи ром на то да да ро ви ко је 
до но се сва то ви при па да ју мла ден ци ма, Ко ва че вић ор га ни за то ра, јед но 
до ма ћин ство, раш чла њу је на мла ден це и њи хо ве ро ди те ље. Ту се ус по-
ста вља но ви дво стру ки ди јад ски од нос, где ро ди те љи за пра во ин ди рект-
но да ру ју сво ју де цу, мла ден це, а сва то ви ма да ју го збу. Ка да се на дру гу 
стра ну та квог ди јад ског од но са по ста ве да ро ви сва то ва, ја сно је да је реч 
о раз ме ни еко ном ски (нов ча но, ка ко ка же Ко ва че вић) екви ва лент них 
вред но сти. Та ко по сма тра на екви ва лен ци ја за пра во ука зу је на то да су 
ро ди те љи, сход но са др жа ју укуп ног кор пу са да ро ва них ства ри, сво јој 
де ци обез бе ди ли зна ча јан део ма те ри јал не ег зи стен ци је, док су, с дру-
ге стра не, оба ви ли и сво ју зна чај ну со ци јал ну уло гу и ис пра ти ли сво ју 
по зи ци ју у ши ро ком спек тру со ци јал них од но са. Ве ро ват но ин спи ри сан 
ши ро ким се том со ци јал них од но са ко је ка рак те ри ше трај ност, а у ко ји-
ма уче ству је ор га ни за тор свад бе, Ко ва че вић је дан свад бе ни це ре мо ни-
јал по ста вља у ди ја хро ниј ски низ с бу ду ћим свад бе ним це ре мо ни ја ли ма 
и до ла зи до за кључ ка да се у та квом ни зу за пра во од ви ја ве ћи број кру-
жних екви ва лент них раз ме на нов ча них екви ва ле на та, то јест да ро ва и 
го зби, а да је су штин ски ис ход та квих кру жних раз ме на да ри ва ње ко јим 
ста ри ја ге не ра ци ја обез бе ђу је мла ђој ма те ри јал не осно ве ег зи стен ци је.

Мо дел од но са раз ме не и да ра ко ји је Ко ва че вић по ста вио за свад-
бе ни це ре мо ни јал у су шти ни је при ме њив и за дру ге це ре мо ни ја ле, пре-
вас ход но за да нас са свим уоби ча јен це ре мо ни јал кр ште ња, с тим што 
уло гу мла де на ца до би ја но во ро ђе но де те. У слу ча ју сла вље ња по ро дич не 
сла ве, уло га да ва о ца го збе и су штин ског при ма о ца да ра ни је одво је на, 
ма да ту мо же да до ђе до фор мал ног одва ја ња та ко што се као да ва лац 
го збе по ја вљу је до ма ћин, а као при ма лац да ра ње го ва же на и де ца.

Ус по ста вљен иде ал тип ски мо дел од но са раз ме не и да ра пот пу но 
је функ ци о на лан све до тле док це ре мо ни јал по сма тра мо син хро ниј ски, 
као си ту а ци ју у ко јој се оства ру је екви ва лен ци ја да ро ва и го збе, од но сно 
екви ва лен ци ја да тог и до би је ног. Мо же ли овај мо дел, он да, да прет по-
ста ви шта ће се де си ти у слу ча ју од су ства та кве екви ва лен ци је, по себ но 
у слу ча ју ка да је раз ли ка вред но сти из ме ђу да те го збе и при мље них да-
ро ва осет но ве ли ка. Та кав од нос у окви ру по је ди нач них це ре мо ни ја ла, 
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од нос из ра зи те не е кви ва лент но сти да тог и до би је ног, на ла зи мо то ком 
кри зног пе ри о да, по себ но то ком по след ње де це ни је 20. сто ле ћа, а при-
су тан је и да нас, у пе ри о ду еко ном ске и со ци јал не тран зи ци је гло бал ног 
дру штва. Свад бе ни и дру ги це ре мо ни ја ли се ипак одр жа ва ју и то ком оба 
та пе ри о да. Где се ту он да на ла зи ра ци о нал на еко ном ска кал ку ла ци ја? 
Или мо жда го во ри мо о еко ном ски из ра зи то не ра ци о нал ном по на ша њу.

Це ре мо ни јал на раз ме на до ба ра узе та као по је ди нач на це ре мо ни-
јал на си ту а ци ју и са гле да на из ван ре ал ног кон тек ста со ци јал не и еко ном-
ске ор га ни за ци је се ља штва омо гу ћа ва ан тро по ло шко ту ма че ње по мо ћу 
мо де ла по тла ча. Фор мал на слич ност је нај о чи глед ни ја ка да се ја вља из-
у зет но ве ли ка раз ли ка из ме ђу вред но сти пру же не го збе и при мље них 
да ро ва. Та кав од нос вред но сти ре дов но се ја вља ка да це ре мо ни јал ор-
га ни зу ју ве о ма имућ ни љу ди. У та квим це ре мо ни ја ли ма ор га ни за тор не 
са мо да уче сни ци ма да је обил ну го збу и за ба ву већ им не по сред но да је 
и ма те ри јал не да ро ве. Вред ност тих да ро ва ко ре спон ди ра са сте пе ном 
со ци јал не дис тан це у том сми слу што с по ве ћа њем со ци јал не дис тан це 
вред ност да ра про пор ци о нал но опа да. Ор га ни за тор це ре мо ни ја ла, фор-
мал но гле да но, по пут ор га ни за то ра по тла ча, сво јим да ри ва њем уче сни-
ка у це ре мо ни ја лу оба вља њи хо во со ци јал но по зи ци о ни ра ње у од но су на 
се бе, али ујед но екс пли ци ра сво ју ви зи ју его цен трич не со ци јал не струк-
ту ре и по зи ци ју по је ди на ца у окви ру те струк ту ре (по гле да ти: Mos 1982; 
Bar nett 1938). Ипак, и у раз ма тра њи ма по тла ча углав ном су ор га ни зо-
ва на обим на це ре мо ни јал на да ва ња по сма тра на као по је ди нач не си ту а-
ци је, а не као си стем да ри ва ња и уз вра ћа ња. При ма лац да ра у по тла чу и 
сам мо же да се ја ви као ор га ни за тор по тла ча, те да оту да он оба ви сво је 
по зи ци о ни ра ње дру гих у окви ру свог ви ђе ња си сте ма со ци јал них од но са 
и вред но сти. Зна чај но у ор га ни за ци ји по тла ча, што на во ди на за кљу чак 
о још јед ној фор мал ној слич но сти, је сте то што га по пра ви лу ор га ни зу ју 
ло кал ни ли де ри, док у на шем слу ча ју на гла ше но обил не це ре мо ни ја-
ле ор га ни зу ју ло кал ни углед ни ци ко ји у со ци јал ној ор га ни за ци ји та ко ђе 
мо гу да при ме уло гу ло кал ног ли де ра, у дис кур су са вре ме них по ли тич-
ких зби ва ња не ки од њих чак и фор мал но ула зе у по ли ти ку и за у зи ма ју 
по ли тич ки ета бли ра не ли дер ске по ло жа је у гло бал ном дру штву.31 Кључ-
ну раз ли ку из ме ђу по тла ча и це ре мо ни јал не раз ме не о ко јој је ов де реч, 

31  Сва ка ко нај о чи глед ни ји при мер је сте Дра ган Мар ко вић Пал ма, пред сед-

ник оп шти не Ја го ди на, ина че у свом би рач ком те лу по знат као чо век ши ро ке ру ке. 

Он упра во че стим ор га ни зо ва њем це ре мо ни ја ла и про сла ва, ра ни је о соп стве ном, 

а са да о тро шку оп штин ског бу џе та, не пре кид но вр ши со ци јал но по зи ци о ни ра ње 

и на гла ша ва ње дис тан це из ме ђу ло кал ног се о ског ста нов ни штва и сво је ли дер ске 

по зи ци је.
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чи ни ми се, чи ни нај пре то што по тлач не ор га ни зу ју сви, док це ре мо ни-
јал ну раз ме ну ор га ни зу ју сва до ма ћин ства. Из у зе ци су са мо спо ра дич ни 
и по сле ди ца су ве ћих со ци јал них и еко ном ских по ре ме ћа ја ис кљу чи во 
на ни воу по је ди нач ног до ма ћин ства. Дру га фор мал на раз ли ка је сте у 
то ме што је по тлач со ци јал но са свим ра ци о нал на си ту а ци ја, док је ње-
го ва еко ном ска ра ци о нал ност ди ску та бил на. Це ре мо ни јал на раз ме на 
до ба ра у се ља штву је и со ци јал но и еко ном ски пот пу но ра ци о нал на си-
ту а ци ја, а та ра ци о нал ност је по стиг ну та упра во за хва љу ју ћи сво је вр сно 
струк ту ри ра ном ме ха ни зму про то ка до ба ра. Еко ном ска ра ци о нал ност 
мо жда се нај бо ље уоча ва у до ме ну ис ко ри шће них ре сур са. Дру штва ко-
ја упра жња ва ју ор га ни зо ва ње по тла ча за хва љу ју ћи сво јој при ми тив ној 
еко ном ској ор га ни за ци ји ег зи сти ра ју у ста њу из о би ља она ко ка ко га са-
гле да ва Са линс (Sa hlins 1972). Пре о бим на по тро шња у окви ру по тла ча 
сто га не пред ста вља угро жа ва ње би ло ког ре сур са и не до во ди ор га ни-
за то ра у ста ње оску ди це. Еко ном ска ор га ни за ци ја се ља штва дру га чи ја 
је пре све га због сво је дво ја ке ин те гра тив но сти ко ја се огле да у од но су 
на ло кал но и ши ре се љач ко окру же ње и у од но су на гло бал но дру штво. 
У та квој ор га ни за ци ји сва ко не ра ци о нал но ра си па ње до ба ра и ре сур са 
тре нут но сва ко до ма ћин ство мо же да до ве де у ста ње оску ди це, а та кво 
ста ње је сва ка ко не по жељ но и тре ба га из бе га ва ти. Кључ на раз ли ка се 
на ла зи у си сте му ало ка ци је ре сур са и се љач ка еко но ми ја за пра во по ка-
зу је ја сно де фи ни сан си стем рав но мер не пре ра спо де ле кључ них ре сур-
са, а сва ка тре нут на по ве ћа на по тро шња у окви ру ор га ни зо ва них це ре-
мо ни ја ла пот пу но је пред ви ђе на и увек по сто је ре зер ви са ни ре сур си за 
та кву по тро шњу.

Син хро ниј ско по сма тра ње раз ме не до ба ра, без об зи ра у овом мо-
мен ту на об лик ре ци про ци јал но сти и сте пен екви ва лен ци је вред но сти, 
у ства ри не до пу шта тра ја ње укуп не со ци јал не ре про дук ци је (We i ner 
1980). Уко ли ко је раз ме на за вр ше на у са мо јед ној це ре мо ни јал ној си ту а-
ци ји, по ста вља се пи та ње трај но сти со ци јал них од но са, иако је очи глед но 
да они тра ју. За вр ше так раз ме не у јед ном це ре мо ни ја лу би мо гао да зна-
чи да по је ди нач не до ма ћин ске гру пе у се ља штву ег зи сти ра ју као пот пу но 
не за ви сне је ди ни це ко је у со ци јал ну ин тер ак ци ју сту па ју с дру гим до ма-
ћин стви ма пот пу но про из вољ но. И на кра ју, ако се ор га ни за тор не ког це-
ре мо ни ја ла ја вља са мо као да ва лац – јер он ди рект но уче сни ци ма у це ре-
мо ни ја лу да је го збу, а сво јим по том ци ма ин ди рект но да је да ро ве – мо же 
се по ста ви ти пи та ње ода кле цр пе свој еко ном ски по тен ци јал има ју ћи у 
ви ду струк ту ру и ка рак те ри сти ке се љач ке еко ном ске и со ци јал не ор га-
ни за ци је. Због то га Веј не ро ва и за кљу чу је да је раз ме на је дан од кључ них 
ме ха ни за ма ко ји обез бе ђу је ду го тра ја ње со ци јал не ре про дук ци је.
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Још јед на ка рак те ри сти ка со ци јал не и, на ро чи то, еко ном ске ор га-
ни за ци је се љач ких дру шта ва не до зво ља ва син хро ниј ско (или ахро ниј-
ско) по сма тра ње по је ди нач них си ту а ци ја у ко ји ма се од ви ја раз ме на. 
На и ме, јед на од ка рак те ри сти ка се љач ке еко но ми је (ма да је то ка рак-
те ри сти ка и еко ном ских си сте ма мно гих при ми тив них дру шта ва) је сте 
ре ла тив но стро га кла си фи ка ци ја до ба ра, што им пли ци ра и ре ла тив но 
стро ге од но се екви ва лен ци је. Раз не ро бе и услу ге су сме ште не у ре ла-
тив но ја сно огра ни че не кла се ства ри. Чак и он да ка да су по је ди нач на 
до бра исте но ми нал не вред но сти, али при па да ју раз ли чи тим кла са ма 
ства ри, из ме ђу њих се не ус по ста вља од нос екви ва лен ци је. Са мим тим 
до бра из раз ли чи тих кла са ства ри не мо гу да да се по ста ве у ме ђу соб-
ни од нос раз ме не (упо ре ди ти: Firth 1967: 17–21). Јед но став но ре че но, 
за свад бу до би јен сер вис за ру ча ва ње ни је екви ва лент ука за ном го сто-
прим ству и го зби (тј. до би је ној хра ни). Ана ли зе мно го број них си сте ма 
раз ме не у мно гим еко ном ским си сте ми ма, што је слу чај и с овом раз-
ме ном у срп ском се ља штву, не дво сми сле но су по ка за ле да, све док се не 
до ђе до тр жи шне раз ме не, по сто је ја сно из дво је не сфе ре раз мне до ба ра 
ко је се ме ђу соб но не пре пли ћу чак и ка да се од ви ја ју исто вре ме но. По-
је ди не кла се ства ри, што сам већ на вео у прет ход ном тек сту, има ју сво је 
ка на ле раз ме не и ти ка на ли се ме ђу соб но не укр шта ју (ви де ти на при-
мер: Do u glas 1967; Barth 1967; за на ма бли ско се љач ко дру штво ви де ти 
на при мер: Che va li er 2001). Ја сам већ на вео за на ше се ља штво да се до-
бра ко ја се у це ре мо ни ја ли ма ја вља ју као да ро ви раз ли ку ју од ре сур са, а 
њи хо ва се раз ме на за пра во од ви ја у две одво је не сфе ре.

Нео др жи вост по сма тра ња по је ди нач них це ре мо ни ја ла не за ви сно 
од хро но ло шког сле да ко ји укљу чу је и дру ге це ре мо ни ја ле исте вр сте 
пот кре пљу ју и мно го број ни кон крет ни ет но граф ски по да ци. Ти по да-
ци ука зу ју на по сто ја ње ви ше или ма ње ја сно де фи ни са них оби чај но-
прав них нор ми ве за них за раз ме ну до ба ра ко је с јед не стра не раз ли ку ју 
кла се до ба ра, а с дру ге стра не обез бе ђу ју од га ђа ње вра ћа ња или ис по-
ста вља ња зах те ва за уз вра ћа њем до ба ра. Ет но граф ски по да ци по ка зу-
ју и да је сна га оби чај но прав них нор ми не што ве ћа у За пад ној Ср би ји, 
док се у Ис точ ној Ср би ји и По мо ра вљу ја вља ви ши ни во ли бе ра ли за ци је 
ре ци про ци јал них од но са. То мо жда нај бо ље по ка зу је чи ње ни ца да се у 
За пад ној Ср би ји во ди стро га еви ден ци ја да ро ва них ства ри, од но сно сви 
да ро ви се по пи су ју у све ску уз име да ро дав ца. У дру гим кра је ви ма та кве 
еви ден ци је су спо ра дич не.

Пр ва кључ на оби чај но прав на нор ма сва ка ко је сте по ла га ње пра ва 
на до бра у раз ме ни, и с тим у ве зи оба ве за да ва ња и вра ћа ња. Сва ка до-
ма ћин ска гру па по ла же пра во на сва она до бра ко ја ће јој би ти да та кад 
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ор га ни зу је не ку си ту а ци ју. Она по ла же пра во на та до бра би ло за то што 
дру ге до ма ћин ске гру пе има ју оба ве зу да јој уз вра те ра ни је до би је но до-
бро, или због то га што она са ма има оба ве зу да вра ти до бра ко ја ће до би-
ти кад ор га ни зу је си ту а ци ју. Сход но ет но граф ски ре ги стро ва ним мо рал-
ним на че ли ма, оба ве за вра ћа ња је сна жни ја од оба ве зе да ва ња по што 
се и оба ве за да ва ња, због спе ци фич но струк ту ри ра ног то ка раз ме не, у 
су шти ни сма тра оба ве зом вра ћа ња. Оба ве за при ма ња до ба ра се под ра-
зу ме ва, јер оно про из ла зи из оба ве зе да се дâ и да се вра ти. Не при ми ти 
по ну ђе но до бро зна чи по ста ви ти да ва о ца у ин фе ри о ран по ло жај, што 
мо же иза зва ти су коб, ма да сам за бе ле жио и не ко ли ко та квих слу ча је ва.

На ред на бит на оби чај но прав на нор ма раз ме не до ба ра је сте пре-
фе ри ра на оба ве зност вра ћа ња до би је ног до бра у ис тој си ту а ци ји, и по 
пра ви лу се вра ћа до бро исте вр сте и исте вред но сти. Ет но граф ски ма те-
ри јал је по ка зао да по сто је и из у зе ци, али се они ја вља ју са мо он да кад 
је вра ћа ње објек тив но не мо гу ће оба ви ти у ис тој си ту а ци ји. То зна чи да 
је оба ве за вра ћа ња у ис тој си ту а ци ји под ре ђе на оба ве зи да се до би је но 
до бро уоп ште вра ти. Бит но је, да кле, вра ти ти до би је но, а тек ако по сто је 
објек тив не пре пре ке, оно се евен ту ал но мо же вра ти ти и у не кој дру гој 
це ре мо ни јал ној си ту а ци ји. 

На след ност пра ва и оба ве за де фи ни са них прин ци пи ма раз ме не 
игра ју кључ ну уло гу у вре мен ском од га ђа њу раз ме не. До бро ко је је до-
био је дан при ма лац не мо ра да вра ти упра во он, већ то мо гу да учи не и 
ње го ви на след ни ци, али и до бро ко је је дао је дан да ва лац та ко ђе мо же 
би ти вра ће но ње го вим на след ни ци ма. Прин цип на след но сти је на ро чи-
то из ра жен код при год них це ре мо ни ја ла, по што пе ри од из ме ђу си ту-
а ци је у ко јој се да је и си ту а ци је у ко јој се вра ћа мо же би ти ве о ма дуг. 
Ва жна оби чај но прав на нор ма је сте и пра во на де ље ње до ба ра, то јест 
оба ве за њи хо вог збра ја ња, што омо гу ћу је екви ва лент ност укуп них вред-
но сти до ба ра ко ја ће две до ма ћин ске гру пе да ти јед на дру гој у не ком 
пе ри о ду. Де о ба и збра ја ње до ба ра ја вља ју се он да ка да две до ма ћин ске 
гру пе не ор га ни зу ју исто ве тан број си ту а ци ја у не ком ду жем пе ри о ду, 
нај че шће у пе ри о ду јед не до две ге не ра ци је.

Оби чај но прав не нор ме це ре мо ни јал не раз ме не до ба ра сва ку до ма-
ћин ску гру пу у се љач ком дру штву по ста вља ју у је дан ду го роч ни низ да-
ва ња и при ма ња. Се љач ко до ма ћин ство сход но тим нор ма ма увек но си 
дво стру ку уло гу оно га ко да је и оно га ко при ма. Да ва ње и при ма ње су, 
пра те ћи струк ту ру це ре мо ни јал не раз ме не, по ста вље ни за пра во у два 
па ра лел на ни за ко ји се про сти ру у про шлост и бу дућ ност, то јест од но си 
да ва ња и при ма ња се – због прин ци па вре мен ске од го де и пра ви ла да се 
да је и уз вра ћа до бро исте вред но сти и у ис тој си ту а ци ји, као и због прин-
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ци па не е кви ва ли за ци је до ба ра раз ли чи тих кла са – про сти ру кроз низ 
прет ход них и бу ду ћих це ре мо ни јал них си ту а ци ја исте вр сте. Раз ме на у 
це ре мо ни јал ним си ту а ци ја ма раз ли ку је сто га низ да ва ња и низ при ма ња 
као две хро но ло шки по ста вље не ли ни је тран сак ци ја до ба ра, прет по ста-
вља ју ћи да се те тран сак ци је ру ко во де прин ци пом ба лан си ра ног ре ци-
про ци те та (по гле да ти: Ма тић 2000: 194–195). Сва ки од нос вред но сти, 
без об зи ра на то да ли се обра ћа па жња на екви ва лент ност или не, исто 
се по ста вља у хро но ло шки низ си ту а ци ја исте вр сте. При мар ни би ланс 
вред но сти уло же ног и до би је ног кал ку ли ше се сто га у одво је ним, вре-
мен ски нео гра ни че ним ни зо ви ма да ва ња и при ма ња, а не у окви ру јед-
не це ре мо ни јал не си ту а ци је. Је дан свад бе ни дар је дан је члан у ни зу 
да ро ва, а го зба је је дан члан у ни зу це ре мо ни јал них го зби. Екви ва лен-
ци ја вред но сти до ба ра мо ра би ти оства ре на уну тар по себ них ни зо ва, а 
не ме ђу ни зо ви ма. Та кав прин цип при ме њу је се код свих вр ста це ре мо-
ни јал них си ту а ци ја. То зна чи да је за јед но се љач ко до ма ћин ство бит но 
да ли је вред ност не ког да ра ко ји је до би ло од уче сни ка у це ре мо ни ја лу 
ко ји је ор га ни зо ва ло вред но сти ко ја је екви ва лент на вред но сти да ра ко-
ји је она ра ни је том уче сни ку да ла ка да је овај дру ги био ор га ни за тор 
не ког це ре мо ни ја ла, или ће му да ти у бу дућ но сти. Је дан скуп до ма ћин-
ста ва за пра во сто ји у ме ђу соб ном бес ко нач ном од но су да ва ња и уз вра-
ћа ња. Кон крет но ре че но, јед но до ма ћин ство во ди ра чу на о то ме да ли је 
вред ност да ра ко ји до би ја, ре ци мо за свад бу или кр ште ње, екви ва лент на 
вред но сти да ра ко ји је оно да ло ка да је уче ство ва ло у истом це ре мо ни-
ја лу ко је је ор га ни зо ва ло до ма ћин ство да ро да вац, а не да ли је вред ност 
до би је ног да ра од го ва ра ју ћа вред но сти до ба ра (пре вас ход но хра не) ко-
је уче сник кон зу ми ра у окви ру це ре мо ни ја ла. Од су ство екви ва лен ци је 
до би је ног да ра и кон зу ми ра них до ба ра је по себ но очи глед но у слу ча ју 
со ци јал но бли ских уче сни ка у це ре мо ни ја лу (ми сле ћи пре вас ход но на 
срод ни ке). Ап сурд но је прет по ста ви ти да ће вред ност кон зу ми ра ног од 
стра не со ци јал но бли ских уче сни ка би ти екви ва лент на ве ли кој вред но-
сти да ра ко ји су да ли. Тач но је да ка да је дан це ре мо ни јал по сма тра мо у 
це ли ни и изо ло ва но од дру гих це ре мо ни ја ла мо же мо да прет по ста ви мо 
екви ва лен ци ју да те го збе и до би је них да ро ва, али ка да се пре не се мо на 
ни во по је ди нач них уче сни ка уви ђа мо да они ко ји су со ци јал но бли ски 
ор га ни за то ру, и сто га да ру ју вред ни је до бро, по ста ју оште ће на стра на, 
из гле да као да су се на шли у по ло жа ју где уче ству ју у раз ме ни ко ју ка-
рак те ри ше из ра зи то не га тив ни ре ци про ци тет. Не зна чи ли то он да да у 
окви ру це ре мо ни ја ла до ла зи до ус по ста вља ња не по жељ не обр ну те про-
пор ци је со ци јал не бли ско сти и зна ча ја со ци јал них ве за? По ста вља ње та-
кве обр ну те про пор ци је со ци јал них од но са ди рект но до во ди до ки да ња 
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со ци јал них ве за и це ре мо ни јал су штин ски чи ни со ци јал но дис функ ци-
о нал ним, то јест пред ста вља са му ње го ву не га ци ју. О ду го роч ној со ци-
јал ној ре про дук ци ји он да не мо же мо ни да раз ми шља мо. Упра во се та-
кав про блем при вид но не по вољ ног по ло жа ја оних ко ји су ор га ни за то ру 
со ци јал но бли ски ре ша ва пре но ше њем иде је о екви ва лен ци ји да тог и 
до би је ног из до ме на по је ди нач не си ту а ци је у до мен без вре ме них ни зо ва 
да ва ња и при ма ња. 

Би ланс уло же ног и до би је ног у окви ру по је ди нач не це ре мо ни јал не 
си ту а ци је, изо ло ва не из хро но ло шког ни за це ре мо ни ја ла исте вр сте, ин-
тим на је кал ку ла ци ја ор га ни за то ра це ре мо ни ја ла и од ви ја се на са свим 
дру гој еко ном ској рав ни – у рав ни еко ном ског упра вља ња по је ди нач-
ним до ма ћин ством, а у тој рав ни се на ла зе и мно ги дру ги еко ном ски 
фак то ри осим раз ме не да ро ва и го збе.

Раз ли ко ва ње ни за да ва ња и при ма ња и два би лан са вред но сти у 
ор га ни зо ва њу јед ног це ре мо ни ја ла омо гу ћа ва нам да на ђе мо од го вор на 
пи та ње због че га се јед но до ма ћин ство од лу чу је да ор га ни зу је не ки це-
ре мо ни јал иако уна пред оче ку је да не ће мо ћи да оства ри екви ва лен ци ју 
вред но сти пру же не го збе и оства ре них да ро ва. За пра во, ако би смо ор га-
ни зо ва ње це ре мо ни ја ла по сма тра ли из угла стро ге нео кла сич не еко но-
ми је, ра ци о нал но еко ном ско по на ша ње би прет по ста ви ло да до ма ћин-
ство, ре ци мо опет у слу ча ју свад бе, сво јим по том ци ма сâмо ди рект но 
обез бе ди ег зи стен ци јал на ма те ри јал на до бра ко ја би ови ина че до би ли 
као да ро ве. Ако у овом мо мен ту оста ви мо по стра ни раз не из во ре не ра-
ци о нал ног по на ша ња и за др жи мо се у еко ном ској сфе ри, упра во раз-
ли ку ју ћи два ни за да ва ња и при ма ња, и из два ја ју ћи при мар ни би ланс 
уло же ног и до би је ног у окви ру та два ни за, ви ди мо да је по на ша ње ор-
га ни за то ра це ре мо ни ја ла са свим ра ци о нал но. Ка да до ма ћин ство не би 
ор га ни зо ва ло оче ки ва ни це ре мо ни јал оно би за пра во се бе ис кљу чи ло из 
ни за раз ме не и на ру ши ло би соп стве ни би ланс да тих и до би је них до ба ра 
у хро но ло шки по ста вље ном ни зу це ре мо ни јал них раз ме на, што зна чи да 
би оно са мо се би на не ло ште ту. Друк чи је ре че но, упра во ор га ни зо ва ње 
це ре мо ни ја ла до ма ћин ству обез бе ђу је екви ли бри јум уло же ног и до би је-
ног у сфе ри це ре мо ни јал не раз ме не до ба ра. У ства ри, по што вре мен ске 
гра ни це ни зо ва да ва ња и при ма ња ни су де фи ни са не ни у про шло сти ни 
у бу дућ но сти це ре мо ни јал на раз ме на до ба ра је у су шти ни без вре ме на, 
а при мар ни би ланс раз ме не ни ка да ствар но ни је оства рен. Али сва ка 
бу ду ћа си ту а ци ја ипак оста вља мо гућ ност ње го вог ус по ста вља ња и не-
пре кид ног одр жа ва ња. Сва ко до ма ћин ство те жи одр жа ва њу бес ко нач-
ног (ге не рал ног) екви ли бри ју ма вред но сти раз ме ње них до ба ра у окви ру 
сва ког ни за по себ но, али и из ме ђу ни за да ва ња и ни за при ма ња за јед но. 
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Та два ни за су сми сле на са мо у ме ђу соб ној ин тер ак ци ји, не мо гу да по-
сто је не за ви сно је дан од дру гог. У укуп ном (отво ре ном) ску пу це ре мо-
ни ја ла сва ко до ма ћин ство не пре кид но ме ња сво ју уло гу у оба ни за, али 
то ни је из ме на дар–го зба уло га. Екви ли бри јум вред но сти се од но си на 
укуп ну вред ност раз ме ње них до ба ра, а не са мо на њи хо ву ма те ри јал ну 
вред ност. Чак и да нас, у усло ви ма мо не та ри за ци је се ља штва, вред ност 
раз ме ње них до ба ра се не из ра жа ва ја сно и пре ци зно у нов цу, већ ра ди је 
у уло же ном тру ду и ма те ри јал ним до бри ма по треб ним за про дук ци ју 
оно га што се у да том кон тек сту сма тра до бром.

При мар ни би ланс уло же ног и до би је ног у окви ру це ре мо ни јал не 
раз ме не спре ман је да из др жи и од ре ђе на од сту па ња. У иде ал ном слу-
ча ју се прет по ста вља да су сва се љач ка до ма ћин ства ме ђу соб но иден-
тич на и да ће ор га ни зо ва ти иден ти чан број иден тич них це ре мо ни ја ла. У 
ствар но сти то на рав но ни је та ко. У оби чај но прав ним нор ма ма се ја вља 
пра ви ло збра ја ња и де о бе да ро ва да би уку пан ду го роч ни би ланс да тог 
и до би је ног био ге не рал но оства рен. Ка да јед но до ма ћин ство има, на 
при мер, јед но де те то зна чи да ће увек ор га ни зо ва ти са мо по је дан це-
ре мо ни јал ве зан за то де те, док ће оно до ма ћин ство ко је има дво је де це 
увек ор га ни зо ва ти по два це ре мо ни ја ла. Сто га пр во до ма ћин ство, да би 
био одр жан ге не рал ни би ланс да то–до би је но, то јест да би се ус по ста-
ви ла ду го роч на екви ва лен ци ја оно га што та два до ма ћин ства уно се у 
ме ђу соб ну це ре мо ни јал ну раз ме ну, има пра во на де о бу вред но сти да тог, 
док дру го до ма ћин ство има оба ве зу збра ја ња вред но сти до ба ра ко ја да-
је. Број та квих ва ри ја ци ја у ствар но сти мо же да бу де ве о ма ве ли ки и не 
за ви си са мо од бро ја де це већ и од мно гих дру гих кон крет них фак то ра 
по пут по ла де те та, бро ја крв них и та збин ских срод ни ка, пре се ље ња у 
дру гу сре ди ну, из не над не смр ти, нео че ки ва не про ме не еко ном ског ста-
ња итд.

Кон стант на ка рак те ри сти ка ве ћи не це ре мо ни јал но да ро ва них до-
ба ра и у тра ди циј ском и у са вре ме ном се ља штву у Ср би ји (сва ка ко и у 
мнгом дру гим или свим европ ским се љач ким дру штви ма) је сте то да 
она увек има ју ег зи стен ци јал но свој ство (Ko va če vić 1987; Bje la di no vić-
Jer gić 1987; Ро ме лић 2001; Ма тић 2000). До бра чи ја се тран сак ци ја оба-
вља у окви ру це ре мо ни ја ла, за ви сно од то га ко јој кла си ства ри при па да, 
сто ји у осно ви ег зи стен ци је до ма ћин ства, али не ка од до ба ра мо гу да 
бу ду и у ве зи с ег зи стен ци јом ши ре за јед ни це. За то је са свим ра зу мљи во 
што се во ди ра чу на о са др жа ју до ба ра ко ја ула зе у тран сак ци ју. Уку пан 
кор пус до ба ра у це ре мо ни јал ним си ту а ци ја ма, без об зи ра на то да ли се 
она у да том тре нут ку да ју или при ма ју, фор ми ран је та ко да пред ста вља 
па ра диг му пер цеп ци је ег зи стен ци је у се ља штву.
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Ор га ни за тор не ког це ре мо ни ја ла увек мо же, сход но сво јим по тре-
ба ма, да по ку ша да ути че на кор пус до ба ра ко ја ће оства ри ти у фор ми 
да ро ва них ства ри. С об зи ром на то што је кор пус да ро ва них ства ри хо-
ме о морф ног ка рак те ра у иде ал ном слу ча ју по тре ба за пре ли ми нар ним 
упра вља њем ни је нео п ход на. Ипак, при др жа ва ју ћи се прин ци па да се на 
да ро ва но до бро уз вра ћа до бром исте вр сте и у ис тој си ту а ци ји, по је ди на 
до ма ћин ска гру па мо же да по ку ша да да ва њем од ређ ног до бра обез бе-
ди се би да у бу дућ но сти, ка да њој то бу де би ло нео п ход но, до би је исто 
та кво до бро.

У са вре ме ним усло ви ма ге не рал но по ве ћа ног ни воа оту ђе но сти 
и у се љач ком дру штву, ја вља се из ве стан сте пен на ру ша ва ња ег зи стен-
циј ског свој ства укуп ног кор пу са да ро ва них ства ри, што ор га ни за то ра 
це ре мо ни ја ла по ста вља у по ло жај не же ље не укуп не еко ном ске кал ку-
ла ци је соп стве ног до ма ћин ства. Раз ме на до ба ра, ова ко ка ко је кон сти-
ту и са на, са др жи сва ка ко и по је ди не еле мен те на год бе, па по не кад чак 
и цењ ка ња. Што је са свим оче ки ва но. У са вре ме ним усло ви ма по сто ји 
од ре ђе ни сте пен сло бо де у по ста вља њу зах те ва за да ро ва ним ства ри ма. 
Друк чи је ре че но, до ма ћин ство ко је ор га ни зу је це ре мо ни јал ну си ту а ци-
ју узи ма се би за пра во да од по је ди них уче сни ка тра жи дар од ре ђе ног 
са др жа ја, што зна чи да узи ма се би за пра во да упра вља (или бар по ку ша 
да упра вља) укуп ним са др жа јем да ро ва них ства ри. Та кво упра вља ње, 
екс пли ци ра но у фор ми по ста вља ња зах те ва за тач но од ре ђе ним да ром 
не ком од бу ду ћих уче сни ка у це ре мо ни јал ној си ту а ци ји оба вља се у ви-
ду до го во ра до ма ћин ства с уче сни ком. Фор ма до го во ра се ја вља че шће 
но фор ма ди рект ног зах те ва. Због то га се и мо же го во ри ти са мо о по ку-
ша ју упра вља ња кор пу сом да ро ва них ства ри.

До го вор се по пра ви лу пра ви с оним уче сни ци ма у це ре мо ни ја лу ко-
је до ма ћин ство сма тра се би бли ски ма по би ло ком осно ву (срод ство, при-
ја тељ ство, про стор на или про фе си о нал на бли скост). Кон кре тан са др жај 
тих од но са че сто до во ди до опо зит них ста во ва о ис по ста вља њу зах те ва за 
од ре ђе ним да ром. Дон де док су ти од но си пре те жно тра ди циј ског ка рак-
те ра, до тле се зах тев не ис по ста вља и сма тра се не по жељ ним, али уко ли ко 
су ти од но си ли бе рал ни ји, иако је реч о ис тој со ци јал ној ре ла ци ји, по-
ста вља се зах тев за да ром. На при мер, уко ли ко се кум ство до жи вља ва на 
тра ди циј ски на чин, зах те ва ти од ку ма да на свад бу или кр ште ње до не се 
од ре ђе ни дар сма тра се не појм љи вим, не при стој ним, без о бра зним, и по-
не кад та кав зах тев би ва по вод за рас ки да ње кум ства. Уко ли ко се, пак, кум 
до жи вља ва ви ше све тов но, као при ја тељ и с њим се одр жа ва ју че сти кон-
так ти, он да је ра зу мљи во не са мо да се од ње га тра жи од ре ђе ни дар, већ да 
и он сâм по ста ви упит о по тре ба ма до ма ћин ства и о са др жа ју да ра.



 Размена добара и економска стратегија 141

До ма ћин ство ко је ор га ни зу је це ре мо ни јал ну си ту а ци ју, и ја вља се 
да кле као да ри ва на стра на, има сво ју ви зи ју ор га ни за ци је бу ду ћег кор-
пу са ма те ри јал них ства ри ко је ће оства ри ти њи хо ву пер цеп ци ју пот пу-
ног си сте ма ма те ри јал них до ба ра, си сте ма ко ји про из ла зи из њи хо вих 
по тре ба без об зи ра на то да ли су те по тре бе еко ном ског, со ци јал ног или 
сим бо лич ког свој ства. Та кво до ма ћин ство у ни зу на из глед не за ви сних, 
али у ства ри за ње га ја сно струк ту ри ра них до го во ра, по ку ша ва да се би 
обез бе ди си стем ма те ри јал них ства ри ко ји ма те жи. Ре ци мо, од јед них 
се тра жи ТВ апа рат, од дру гих ДВД уре ђај, од тре ћих му зич ка ли ни ја, 
па по сте љи на, сер вис за ру ча ва ње и та ко ре дом. У ис по ста вља њу та квих 
кон крет них зах те ва, ипак је уоч љи во, до ма ћин ство у ве ли кој ме ри во ди 
ра чу на о то ме ко је би вред но сти тре ба ло да бу де дар с об зи ром на сте пен 
со ци јал не уда ље но сти, али и с об зи ром на одр жа ва ње вред но сти екви-
ли бри ју ма да дих и до би је них ства ри. Упра во због то га што је реч о ни зу 
на год би ко је мо ра ју да ис пра те кон вен ци о нал ну струк ту ру ева лу а ци је 
да ро ва них ства ри, по треб но је ис по љи ти од ре ђе ну ве шти ну у до го ва ра-
њу ка ко би се из бе гла „пре кла па ња“ да ро ва них ства ри, али и ка ко би се 
из бе гли со ци јал ни кон флик ти. Уко ли ко до ма ћин ство на сто ји да из бег-
не, на при мер, да у кор пу су да ро ва них ства ри ви ди ве ли ки број сто них 
лам пи, ком пле та по сте љи не или сер ви са за ру ча ва ње (че сти свед бе ни 
да ро ви), оно се тру ди да у да ри ва ње уве де, ре ци мо, дру ге ути ли тар не 
објек те по пут дру гог по кућ ства или оде ће, и пре не го што до да ри ва ња 
до ђе. По себ но се во ди ра чу на да не до ђе до ду пли ра ња вред ни јих ства-
ри јер је њих, пре због со ци јал них од но са чи ја су екс пли ка ци ја не го из 
еко ном ских (тр жи шних) раз ло га, по том те шко или не мо гу ће оту ђи ти и 
за ме ни ти оним што је по треб но. Уво ђе ње по жељ них ма те ри јал них обје-
ка та се, да кле, ре ша ва ни зом пре ли ми нар них до го во ра.32

Уко ли ко је по ста вља ње зах те ва за од ре ђе ним да ром ге не рал но при-
хва тљив об лик по на ша ња, по јам на год бе уво ди мо он да ка да се те жње 
да ри ва ног и да ро дав ца раз ли ку ју. У том слу ча ју бу ду ћи да ро да вац и да-
ри ва ни по ку ша ва ју да по стиг ну ком про мис. Јед но од свој ста ва ко ја се 
у ан тро по ло шкој ли те ра ту ри при пи су ју на год би је сте по сто ја ње, да их 

32  Нај ин те ре сант ни ји при мер ко ји ми је по знат у том сми слу, ма да до ла зи из 

сфе ре ур ба не кул ту ре, је сте по ста вља ње спи ска же ље них ства ри на по се бан ин тер-

нет сајт. Сва ко од бу ду ћих сва то ва мо гао је да ви ди шта мла ден ци же ле и да „ре зер-

ви ше“ оно што ће до не ти као дар. На кон оба вље не ре зер ва ци је, тај дар се укла ња са 

спи ска же ље них ства ри. Обим пре кла па ња да ро ва на тој свад би био је за не мар љи во 

ма ли. Је дан од про да ва ца елек тро ни ке у Бе о гра ду (Me ga sto res Elec tro ni ki – вла снич-

ког по ре кла из Грч ке) у окви ру сво је ин тер нет пре зен та ци је та ко ђе ну ди мо гућ ност 

пра вље ња спи ска же ља свад бе них да ро ва из њи хо вог про дај ног асор ти ма на.
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та ко на зо вем, мо гућ но сти ства ра ња не га тив них со ци јал них од но са, то 
јест од но са ко ји су не по жељ ни јер у сво јој су шти ни са др же су коб. По сти-
за ње на год бе, ме ђу тим, мо же да укљу чу је и еле мен те са рад ње (ви де ти 
на при мер: Khu ri 1968: 698). За пра во, при мар на ин тен ци ја до ма ћин ства 
ко је ор га ни зу је не ки це ре мо ни јал, на кон струк ту ри ра ња кор пу са да ро-
ва них ства ри, је сте упра во одр жа ва ње по сто је ћих или за сни ва ње но вих 
со ци јал них од но са ко ји се пер ци пи ра ју као по зи тив ни и ко ри сни. Пра-
вље ње на год бе не мо ра ну жно да бу де со ци јал но дис функ ци о нал но. У 
том сми слу ни је нео бич но да, ка да се не ка це ре мо ни јал на си ту а ци ја ко-
ри сти за за сни ва ње но вих со ци јал них ве за, бу ду ћи уче сник и по тен ци-
јал ни при ја тељ и сам по ста ви упит о по жељ ном да ру ко ји ће до не ти.

На год ба о да ро ва ним ства ри ма пра ви се с они ма ко ји су до ма ћин-
ству ор га ни за то ру це ре мо ни ја ла со ци јал но бли ски (по срод ству или 
не ком дру гом осно ву) и са мим тим то су ујед но они уче сни ци ко ји у 
си сте му раз ме не уче ству ју с да ро ви ма ви со ке ма те ри јал не и со ци јал не 
вред но сти, то јест они ко ји у раз ме ну уно се еко ном ски сиг ни фи кант на 
до бра. Пре ли ми нар ном ма ни пу ла ци јом тих до ба ра ор га ни за тор це ре-
мо ни ја ла (ов де пре све га ми слим на свад бу) по ку ша ва да уна пред де фи-
ни ше је дан део еко ном ске осно ве бу ду ћег до ма ћин ства. Ус по ста вља ње 
пра вил не, зна чи по жељ не ма те ри јал не осно ве бу ду ће по ро ди це пу тем 
по жељ но струк ту ри ра них до би је них ма те ри јал них до ба ра, ту бу ду ћу по-
ро ди цу осло ба ђа од на кнад них еко ном ских ак тив но сти и упо тре бе по се-
до ва них ре сур са ко ји он да мо гу да бу ду пре у сме ре ни у дру ге еко ном ске 
сфе ре, пре све га у ону сфе ру ко ја је ре про дук тив на и, евен ту ал но, у са-
вре ме ним усло ви ма, про фи та бил на.

На кон за вре ше не це ре мо ни јал не си ту а ци је, где опет као са знај но 
нај плод ни ји при мер узи мам свад бу, до ма ћин ство ор га ни за тор су ми ра 
кор пус до би је них да ро ва и оба вља ком па ра ци ју с ње му иде ал ним мо-
де лом ску па да ро ва, ко ји је за пра во про ис те као из ви зи је соп стве них 
по тре ба у са да шњо сти и бу дућ но сти. По кла па ње ре ал ног и за ми шље ног, 
на рав но, ни ка да ни је пот пу но, и до ма ћин ство сто га мо ра да на пра ви 
кал ку ла ци ју по пу ња ва ња раз ли ка. Ре сур си за пре тва ра ње ре ал ног кор-
пу са до би је них ства ри у за ми шље ни кор пус по треб них ства ри ле же с 
јед не стра не у са мим до би је ним ства ри ма, а с дру ге стра не у по сто је ћим 
ван це ре мо ни јал ним ре сур си ма до ма ћин ства. Што се пр ве вр сте ре сур са 
ти че, то су пре вас ход но мул ти пли ци ра ни и из аспек та до ма ћин ства не-
по треб ни да ро ви ко је оно по ку ша ва да пре тво ри у она ма те ри јал на до-
бра ко ја су му нео п ход на. То пре тва ра ње се оба вља или тр жи шном или 
ван тр жи шном, али и ван це ре мо ни јал ном раз ме ном, ре ци мо про да јом 
на пи ја ци или не ко ме од су се да, или ди рект ном трам пом с не ким ко ме 



 Размена добара и економска стратегија 143

је од но сна ствар по треб на. Тр жи шно или, да га та ко на зо вем, псе у до тр-
жи шно тран сфо р ми са ње до би је них, а не по треб них да ро ва у по треб на 
ма те ри јал на до бра, укљу чу ју ћи и но вац, са свим је мо гу ће све до тле док 
је скуп до би је них да ро ва са гла сан с ре ал ним по тре ба ма ве ћи не со ци-
јал ног окру же ња, па се он да они и мо гу пла си ра ти у то со ци јал но окру-
же ње. Ре ци мо, ни је те шко про да ти или трам пи ти ути ли тар но по су ђе, 
оде ћу или би ло ко је дру го по кућ ство. За до ма ћин ство нај ве ћи про блем 
пред ста вља си ту а ци ја у ко јој се ја вља ве ли ки број мул ти пли ци ра них да-
ро ва исте вр сте и ве ли ка раз ли ка у од но су на за ми шље ни мо дел по треб-
них ства ри – ка да зна чај ни ји део да ро ва чи не ства ри ко је из пер спек ти-
ве до ма ћин ства и ње го вог со ци јал ног окру же ња ни су ути ли тар не. Та да 
је у тр жи шној раз ме ни или трам пи мо гу ће са мо де ли мич но по пу ни ти 
кор пус же ље ног, али и да ље оста је ве ли ка раз ли ка. Та да се мо же прет-
по ста ви ти да ће до ма ћин ство мул ти пли ци ра не да ро ве ко ри сти ти као 
пло дан ре сурс за да ри ва ње у свим бу ду ћим це ре мо ни јал ним си ту а ци-
ја ма у ко ји ма се оно ја вља као уче сник, да кле ре ал ни ви шак до би је них 
да ро ва ће би ти ис ко ри шћен за бу ду ћа уз вра ћа ња или да ри ва ња. Ов де се, 
ме ђу тим, прин цип од го де раз ме не ја вља као не га ти ван фак тор по жељ не 
ало ка ци је ре сур са. Хро но ло шко по зи ци о ни ра ње бу ду ћих це ре мо ни јал-
них си ту а ци ја сва ка ко мо же да бу де ве о ма про ду же но, што зна чи да су 
мул ти пли ци ра ни до би је ни да ро ви у не ком ду жем пе ри о ду не што по пут 
мр твог ка пи та ла за јед но до ма ћин ство. Ре ал на ду жи на ро ка је за пра во 
не бит на. Бит но је то што је пе ри од, ка да су на кон свад бе но во на ста лој 
по ро ди ци ег зи стен ци јал не ства ри за и ста нео п ход не, мно го кра ћи од пе-
ри о да ка да до ла зи до уз вра ћа ња да ро ва. То зна чи да до ма ћин ство мо ра 
у ре ла тив но крат ком пе ри о ду да оба ви кон цен тра ци ју еко ном ског ка пи-
та ла ка ко би обез бе ди ло нео п ход ну ма те ри јал ну осно ву за но во на ста лу 
по ро ди цу, док с дру ге стра не већ по се ду је сим бо лич ке, со ци јал не и ма-
те ри јал не вред но сти у ви ду до би је них да ро ва ко је не мо же да пре тво ри 
у еко ном ски ка пи тал.

У тар ди циј ској со ци јал ној и еко ном ској ор га ни за ци ји се ља штва по-
сто ја ла је ве ћа хо мо ге ност не са мо со ци јал них и еко ном ских од но са већ 
и хо мо ген сот ма те ри јал них до ба ра, али је по сто ја ла и пре ци зни ја струк-
ту ри ра ност кор пу са да ро ва них ства ри у од но су на струк ту ру со ци јал них 
од но са. Због то га су по сто ја ле мно го ма ње по тре бе за пре ли ми нар ном 
ма ни пу ла ци јом да ро ва, али се не мо же ре ћи да их и та да ни је би ло. За-
пра во, не ко ли ко мо јих нај ста ри јих ис пи та ни ка је по твр ди ло, оно ли ко 
ко ли ко су мо гли се ћа њем да се вра те у про шлост, да је и у пе ри о ду пре 
Дру гог свет ског ра та по сто ја ло прет це ре мо ни јал но до го ва ра ње о да ри-
ва ним ства ри ма, али са мо с они ма ко ји су сма тра ни из у зет но бли ским 
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ор га ни за то ру це ре мо ни ја ла. У са вре ме ном се ља штву се ја вља ве ћа хе-
те ро ге ност иде ја о да ро ва ним ства ри ма, али та хе те ро ге ност ни је ну жна 
прет по став ка и за хе те ро ге ност и функ ци о нал ну ди на мич ност кор пу са 
до би је них ства ри. Да ро дав ци се че сто по во де за мод ним трен до ви ма, 
али с огра ни че ним раз ми шља њем о ре ал ним по тре ба ма. Та ко ђе, по ве-
ћа на со ци јал на хе те ро ге ност уче сни ка у це ре мо ни јал ној си ту а ци ји за-
пра во уки да мо гућ ност не фор мал ног прет це ре мо ни јал ног струк ту ри ра-
ња кор пу са да ро ва них ства ри јер, за раз ли ку од тр ди циј ске хо мо ге но сти 
за јед ни це, са да ка да су уче сни ци со ци јал но ра зно вр сни ји и ме ђу соб но 
на осет но ве ћој со ци јал ној дис тан ци, зна чај но се сма њу ју мо гућ но сти 
да уче сни ци у це ре мо ни ја лу, не за ви сно од до ма ћин ства ор га ни за то ра, 
са да ме ђу соб но пра ве до го вор и кон стру и шу кор пус да ро ва них ства ри 
ка ко би у ве ћој ме ри од го во ри ли прет по ста вље ним по тре ба ма оних ко ји 
це ре мо ни јал ор га ни зу ју. У са вре ме ним усло ви ма по је ди нач ни уче сни ци 
у це ре мо ни ја лу у знат но ве ћој ме ри уче ству ју као ме ђу соб но не за ви сне 
је ди ни це ко је, опет, сва ка за се бе има пред ста ву о то ме шта не ко ме тре-
ба да ри ва ти. С об зи ром на то што се по во де за по мо дар ским трен до ви ма 
да ро ва, за пра во пра те ћи то ко ве по пу лар не кул ту ре, као и с об зи ром на 
ма ло број ност кри те ри ју ма за утвр ђи ва ње по тре ба да ро ва ног до ма ћин-
ства, мул ти пли ка ци ја исто вр сних да ро ва је у са вре ме ним це ре мо ни јал-
ним си ту а ци ја ма ве о ма че ста и обим на. Је дан од нај дра стич ни јих при-
ме ра је сте до ма ћин ство ко је је до би ло чак 23 сто не лам пе за свад бу од 
ко јих је, ко ли ко се се ћам, њих 6 би ло пот пу но иден тич но.

Има ју ћи све ово у ви ду са свим је ра зу мљи во што јед но до ма ћин-
ство по ку ша ва да уна пред фор ми ра кор пус до би је них да ро ва. Тај по ку-
шај ни је ни шта дру го до ра ци о нал на еко ном ска ра чу ни ца ко јом оно те-
жи да за ре сур се и на по ре уло же не у ор га ни за ци ју це ре мо ни ја ла оства ри 
мак си мал ну мо гу ћу ко рист ти ме што ће до би ти оно што јој је ре ал но 
нео п ход но. Ка да је дан це ре мо ни јал са гле да мо као ком плек сну тран сак-
ци ју ма те ри јал них, со ци јал них и сим бо лич ких вред но сти, по ста вља ње 
зах те ва за да ро ва ним ства ри ма је он да по ку шај да се том тран сак ци јом 
што ра ци о нал ни је упра вља ка же ље ном ис хо ду. Ло ше оба вље на тран-
сак ци ја зна чи да ће до ма ћин ство мо ра ти да ан га жу је до дат не ре сур се за 
по ста вља ње ма те ри јал не осно ве бу ду ће по ро ди це. Ти до дат ни ре сур си 
на ла зе се нај че шће у чи сто еко ном ској сфе ри, а на ру ша ва ње по се до ва-
ног еко ном ског ка пи та ла ни је по жељ но јер ре ме ти сва ку да љу еко ном-
ску кал ку ла ци ју упра вља ња до ма ћин ством. Из ну ђе на тран сфор ма ци ја 
еко ном ског ка пи та ла и ре сур са ума њу је мо гућ но сти за чи сто еко ном ску 
ре про дук ци ју до ма ћин ства и осет но су жа ва, или чак пот пу но ис кљу чу-
је мо гућ но сти за раз вој. Од су ство раз во ја је у ди рект ној су прот но сти с 
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по ве ћа њем до ма ћин ства ко је је и фор мал но ета бли ра но са мим свад-
бе ним це ре мо ни ја лом. Не по вољ но струк ту ри ран кор пус ре ал но до би-
је них свад бе них да ро ва за пра во јед но до ма ћин ство ди рект но до во ди у 
еко ном ски не ло гич ну си ту а ци ју. Та ква еко ном ска не ло гич ност при сут-
на је без об зи ра на то да ли се љач ко до ма ћин ство во ди про тр жи шну или 
про а у тар кич ну еко но ми ју. Шта ви ше, у пр вом слу ча ју је из ра же ни ја, док 
у дру гом слу ча ју тра ди циј ски кон стру и са на са мо до вољ ност ре гу ли ше у 
ве ћој или ма њој ме ри сва не по жељ на од сту па ња.

Еко ном ска кал ку ла ци ја са вре ме них це ре мо ни јал них си ту а ци ја 
да нас је осет но на ру ше на и по ја вом не ква ли тет не и јеф ти не ро бе ко ју 
уче сни ци у це ре мо ни ја лу као да ро ве уно се у кор пус ства ри ко је ор га ни-
за тор це ре мо ни ја ла до би ја. Ма ко ли ко не ко ме са вре ме но се ло у Ср би ји 
из гле да ло, због оп ште сла бе еко ном ске раз ви је но сти гло бал ног дру штва, 
ушу шка но и уда ље но од са вре ме них то ко ва гло ба ли за ци је свет ске еко-
но ми је, мо же из гле да ти не ве ро ват но у ко јој је ме ри кор пус ма три јал них 
до ба ра ко ја ула зе у кор пус тран сак ци ја це ре мо ни јал них раз ме на под ле-
гао син дро му не ква ли тет не ро бе и син дро му, да га та ко на зо вем, „пли-
ва ју ћег ква ли те та“. Од по чет ка де ве де се тих го ди на 20. сто ле ћа, на кон 
блиц успо на за хва љу ју ћи по ку ша ју су штин ске еко ном ске тран зи ци је у 
бив шој Ју го сла ви ји, с по чет ком по ли тич ког ко лап са др жа ве и ре ла тив но 
бр зим еко ном ским про па да њем, на тр жи шту, са да већ пре не фор мал-
ном (тзв. цр но и си во тр жи ште) не го ле гал ном, ја вља се огром на ко ли-
чи на не ква ли тет не ро бе. У ис точ ну и цен трал ну Ср би ју ро ба је сти за ла 
ма хом из Бу гар ске и Ру му ни је, а по ре клом углав ном из Ру си је. У за пад-
ну Ср би ју не ква ли тет на ро ба је сти за ла пре ко Бо сне. При кра ју де ве де-
се тих и на ро чи то ка сни је, ка да се на кон НА ТО бом бар до ва ња и с про ме-
ном вла сти у Ср би ји ја вља из ве сна ста би ли за ци ја еко ном ског си сте ма, 
на тр жи ште ула зе не из мер не ко ли чи не јеф ти не и ве о ма не ква ли тет не 
ро бе по ре клом из Ки не и, не што ма ње, из Тур ске. Јеф ти на ро ба из Ки не 
и Тур ске и да нас има зна чај ну уло гу на срп ском тр жи шту. Упра во та ква 
ро ба је за мно ге уче сни ке у це ре мо ни ја ли ма би ла спас за ис пу ња ва ње 
ре ци про ци јал них оба ве за, не рет ко на сле ђе них још из вре ме на ка да је 
бив ша др жа ва би ла еко ном ски ја ка.

У вре ме со ци ја ли стич ког уре ђе ња ра зно вр сност ро бе би ла је ре ла-
тив но огра ни че на, осим мо жда у ве ћим ур ба ним цен три ма по пут Бе о-
гра да или Но вог Са да. Са ма на бав ка, то јест ку по ви на не ког ма те ри јал-
ног до бра ко ји у це ре мо ни ја лу до би ја функ ци ју да ра, би ла је ре ла тив но 
јед но став на. Нај че шће се све сво ди ло на од ла зак у са мо јед ну по сто је ћу 
про дав ни цу ко ја про да је же ље ну ро бу. О од но су це не и ква ли те та се ни је 
во ди ло ра чу на јер ни је по сто ја ла мо гућ ност из бо ра. При ли ком ку по ви-



146 Размена добара у сељачком друштву Србије

не во ди ло се ра чу на о то ме да ли дар пред ста вља вред ност екви ва лент ну 
оној ко ја је по треб на да се не би на ру шио прин цип екви ва лен ци је вред-
но сти да ро ва них и уз вра ће них до ба ра. По ја ва јеф ти не и не ква ли тет не 
ро бе, као и фор мал но по ве ћа ње из бо ра ро бе, отво ри ло је мо гућ ност за 
пра вље ње та кве кал ку ла ци је ко ја омо гу ћа ва да се уло жи што ма ње, што 
у ства ри зна чи да се ку пи што јеф ти ни ја ро ба, а да се фор мал но не на ру-
чи прин цип екви ва лен ци је да ро ва них ства ри. На ве шћу је дан чест слу-
чај. На и ме, је дан од че стих свад бе них по кло на ра ни је је био сер вис за 
ру ча ва ње. С об зи ром на ње гов ква ли тет, без об зи ра на то да ли је реч о 
до ма ћем или уве зе ном про из во ду, и ви сок сте пен ути ли тар не и ста ту-
сне вред но сти у се ља штву, сер вис за ру ча ва ње је био ре ла тив но вре дан 
дар. Да нас на пи ја ци, па чак и у про дав ни ци, сер вис за ру ча ва ње ко ји 
ис пу ња ва кри те ри јум естет ске вред но сти (она ко ка ко је по јам есте ти ке 
кон стру и сан у се ља штву), мо же да се ку пи за 1.500 до 2.000 ди на ра (из-
ра же но у тзв. чвр стој ва лу ти то из но си око 20 евра). Чак и за ве о ма оси-
ро ма шно се љач ко до ма ћин ство то уоп ште ни је сиг ни фи кан тан из да так, 
а фор ма екви ва лен ци је да ро ва них ства ри је ис пу ње на. Још очи глед ни ји 
при мер мо жда пред ста вља да ри ва ње ко лор ТВ апа ра та за чи ју ку по ви ну 
су љу ди ра ни је мо ра ли чак да узи ма ју по тро шач ке кре ди те, а да нас мо гу 
да се ку пе за ма ње од 9.000 ди на ра (око 100 евра). Ов де је та ко ђе ве о ма 
из ра жен син дром пли ва ју ћег ква ли те та јер по сто је ТВ апа ра ти ко ји су 
фор мал но исти, али им се це на мо же раз ли ко ва ти и не ко ли ко пу та због 
раз ли ке у ква ли те ту. Осет не раз ли ке у це ни и ква ли те ту да нас на ла зи мо 
код свих вр ста ро бе: бе ле тех ни ке, по су ђа, тек сти ла, оде ће итд., али и 
услу га.

Син дром ло шег и пли ва ју ћег ква ли те та ро бе ко ја у кон тек сту це-
ре мо ни јал не раз ме не до би ја фор му да ра за мно ге пред ста вља сфе ру 
спа са соп стве ног со ци јал ног по ло жа ја упра во због то га што омо гу ћа ва 
фор мал но за до во ља ва ње кри те ри ју ма екви ва лент но сти да ро ва них ства-
ри, иако та ква екви ва лент ност ре ал но не по сто ји. На бав ка јеф ти не ро бе 
као це ре мо ни јал ног да ра при ли ка је за мно ге оси ро ма ше не до ма ћин ске 
гру пе у се ља штву да на пра ве чак и ви ше не го по во љан и по же љан би ланс 
еко ном ског (но вац, ма те ри јал на до бра) и со ци јал ног ка пи та ла, то јест да 
за уло же ни ма ли но вац оба ве сво ју ве о ма зна чај ну со ци јал ну уло гу и не 
на ру ше ета бли ран екви ли бри јум со ци јал них од но са.

С дру ге стра не, ор га ни за тор це ре мо ни ја ла и при ма лац да ро ва та-
квим да ро ви ма је до ве ден у не по во љан по ло жај јер се ре ал на вред ност 
да тог и до би је ног, по сма тра но на ни воу по је ди нач ног це ре мо ни ја ла, по-
не кад осет но раз ли ку је. Раз лог за ства ра ње та кве раз ли ке на ла зи се у 
то ме што до бра ко ја до ма ћин ство ор га ни за тор це ре мо ни ја ла да је уче-
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сни ци ма у це ре мо ни ја лу до ла зи из дру ге еко ном ске сфе ре, из сфе ре ис-
хра не, услу га и за ба ве. До ду ше, и сам ор га ни за тор мо же де ли мич но да 
по тра жи спас у јеф ти ној и не ква ли тет ној ро би, али су штин ско ре ше ње 
те еко ном ске дис про пор ци је опет ле жи у јед ној од кљу чин ка рак те ри-
сти ка раз ме не – у од га ђа њу уз вра ћа ња да ро ва. Јед но став но ре че но, ако 
је еко ном ски екви ли бри јум уло же ног и до би је ног ор га ни за то ра це ре мо-
ни ја ла у да том тре нут ку угро жен, он се у ни зу на ред них це ре мо ни јал-
них си ту а ци ја, у ко ји ма се он та да ја вља као уче сник, по сте пе но по но во 
ус по ста вља ти ме што та да он да ру је јеф ти ну ро бу. С дру ге стра не, ор га-
ни за тор це ре мо ни ја ла и овај про блем мо же да по ку ша да ре ши пре ли-
ми нар ним до го во ром о да ро ва ним ства ри ма, во де ћи ра чу на и о њи хо-
вом ква ли те ту.

Пре ли ми нар но струк ту ри ра ње до би је них да ро ва пра вље њем до го-
во ра с уче сни ци ма у це ре мо ни ја лу ни је, ме ђу тим, је ди но сред ство за 
раз ре ша ва ње те еко ном ске не ло гич но сти. Све сни про бле ма ко је ор га-
ни за тор це ре мо ни ја ла мо же да има, јер су не рет ко и са ми би ли у ис тој 
си ту а ци ји или упра во не же ле ћи да у бу дућ но сти до ђу у та кву си ту а ци ју, 
уче сни ци у раз ме ни до ба ра се че сто опре де љу ју да дар пре тво ре у но-
вац, да да ру ју но вац. Упо тре ба нов ца, с ње го вом кључ ном ка рак те ри сти-
ком уни вер зал не ева лу а ци је вред но сти, до ба ра, ре ше ње је и за пли ва ју-
ћи ква ли тет и бофл ро бу. До би је ним нов цем до ма ћин ство на отво ре ном 
тр жи шту оства ру је упра во оно што му је нео п ход но, а чак и у слу ча ју 
да већ има обез бе ђе ну ма те ри јал ну ег зи стен ци јал ну пот по ру до би је ни 
но вац се по не кад да нас пре тва ра у чист еко ном ски ка пи тал и ула же у 
оства ри ва ње про фи та. То је, до ду ше, мно го из ра же ни је у ур ба ним до ма-
ћин стви ма не го у се љач ким.

Ор га ни за ци ја од ре ђе не це ре мо ни јал не си ту а ци је, по себ но ако је 
реч о свад би, због ве ли ког оби ма тран сфе ра до ба ра, што под ра зу ме ва и 
тран сфер до ба ра од ор га ни за то ра ка уче сни ци ма, за са мог ор га ни за то ра 
пред ста вља пра ви еко ном ски шок. Из ра зи та по тро шња до ба ра у јед ном 
тре нут ку, по сма тра но из угла кла сич не еко ном ске ор га ни за ци је се ља-
штва, пред ста вља ве ли ко оп те ре ће ње за прет ход но ус по ста вље ни ба ланс 
про из вод ње и по тро шње по што ор га ни за тор мо ра у крат ком пе ри о ду 
да ор га ни зу је го збу и обез бе ди дру ге услу ге. На ру ша ва ње тог ба лан са 
до ма ћин ство по ста вља у окол но сти не си гур но сти и не из ве сно сти има-
ју ћи у ви ду да је про цес по љо при вред не про из вод ње ду го тра јан, за ви-
си од при род них ци клу са и не тр пи из не над не ва ри ја ци је у по тро шњи. 
Ре ла тив но ста бил на из ве сност це ре мо ни јал них си ту а ци ја, осим мо жда 
по греб ног це ре мо ни ја ла, у тра ди циј ској се љач кој еко но ми ји је у ја сној 
ко ре ла ци ји с кон ти ну и ра ним по пу ња ва њем це ре мо ни јал ног фон да, то 
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јест це ре мо ни јал ни фонд пред ста вља аку му ли ра на до бра ко ја су у ба-
лан су про из вод ње и по тро шње увек на стра ни по тро шње и мо гу би ти 
по тро ше на он да кад се ја ве ре ле вант ни со ци јал ни зах те ви (Wolf 1966: 
7–8). Кла сич на се љач ка еко но ми ја је кон стру и са на та ко да не пре кид но 
у сво ју еко ном ску кал ку ла ци ју ре ла тив не аутар кич но сти укљу чу је по пу-
ња ва ње це ре мо ни јал ног фон да.

Ра ни је у тек сту сам, ме ђу тим, на вео да се у при год ним це ре мо-
ни ја ли ма ја вља до но ше ње хра не као тзв. при ло га (у За пад ној Ср би ји). 
Ов де се за пра во ра ди о јед ној са свим ра ци о нал ној еко ном ској кал ку ла-
ци ји, од но сно о утвр ђе ном си сте му ра ци о нал не ало ка ци је ре сур са та ко 
да ор га ни за тор це ре мо ни ја ла не мо же из не на да да се на ђе у со ци јал-
но фор ми ра ној си ту а ци ји оску ди це (ви де ти: LeC la ir 1962: 1184–1185; 
Dal ton 1961: 5; Bur ling 1962). Фор ми ра на струк ту ра раз ме не омо гу ћа ва 
сва ком до ма ћин ству да ни зом да ва ња по вре ме но код дру гих до ма ћин-
ста ва ор га ни за то ра це ре мо ни ја ла, да ри ва њем хра не, оба ви ду го роч но 
рас по ре ђи ва ње ма лих ко ли чи на хра не ко је ће, ка да сâмо бу де ор га ни-
зо ва ло це ре мо ни јал, до би ти на зад у кључ ном тре нут ку, то јест ка да јој је 
то нај по треб ни је да не на ру ши свој ба ланс про из вод ње и по тро шње. По-
сма тра но са ста но ви шта ало ка ци је ре сур са, а хра на да ка ко је сте је дан од 
кључ них ре сур са, мо же се ре ћи да ова ко ка ко је струк ту ри ра на раз ме на 
хра не у окви ру це ре мо ни ја ла, то јест ван вре мен ског ни за це ре мо ни ја ла 
исте вр сте, пред ста вља до бро кон стру и сан си стем ре ди стри бу ци је ре-
сур са, узи ма ју ћи чак у об зир и чи ње ни цу да се у ду жем пе ри о ду хра на 
не мо же чу ва ти због ње них при род них осо би на. Сва ко до ма ћин ство на 
тај на чин увек има ре зер ви сан це ре мо ни јал ни фонд, или ма кар ње гов 
бит ни ји део, али рав но мер но рас по ре ђен у раз ви је ној мре жи до ма ћин-
ста ва с ко ји ма сто ји у од но су це ре мо ни јал не раз ме не до ба ра. Тај це ре-
мо ни јал ни фонд има свој ја сно од ре ђен обим и јед но до ма ћин ство га не 
ало ци ра код свих до ма ћин ста ва с ко ји ма има за сно ва ну раз ме ну, док, с 
дру ге стра не, у та ко фор ми ран це ре мо ни јал ни фонд ула зи и она хра на 
ко ја ће би ти да та у не кој бу ду ћој си ту а ци ји. На тај на чин до ма ћин ство 
за пра во во ди ра чу на о се кун дар ном би лан су раз ме не, о би лан су соп-
стве ног ула га ња и до би ја ња у окви ру по је ди нач не це ре мо ни јал не си ту-
а ци је.

Прак са ало ка ци је це ре мо ни јал ног фон да у хра ни ипак је у мно гим 
обла сти ма пре ки ну та оног тре нут ка ка да је еко ном ско ста ње по је ди нач-
них до ма ћи ста ва по ста ло та кво да је мо гло не пре кид но да аку му ли ра це-
ре мо ни јал ни фонд у нов цу. Пре кид аку му ла ци је це ре мо ни јал ног фон да 
у хра ни и ње го ве ало ка ци је у дру гим до ма ћин стви ма по чи ње от при ли ке 
се дам де се тих го ди на 20. сто ле ћа, упра во у пе ри о ду ка да је еко но ми ја 
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гло бал ног дру штва би ла на вр хун цу и ка да по сте пе но по чи ње да се за вр-
ша ва ци клус ма сов них ми гра ци ја из ру рал них у ур ба не обла сти.

Раз ме ном де тер ми ни са на ало ка ци ја хра не, али и пре то га и са мих 
да ро ва, у па ра диг ми нео кла сич не еко но ми је мо же се ту ма чи ти пој мом 
кре ди та. По јам кре ди та, ме ђу тим не тре ба ве зи ва ти са мо за вре мен ску 
од го ду (Mos 1982: 90 и да ље). Са ма вре мен ска од го да ова ко кон стру-
и са ну це ре мо ни јал ну раз ме ну фор мал но ис кљу чу је из до ме на пој ма 
кон вен ци о нал ног еко ном ског кре ди та. Ра ци о нал но и пре фе ри ра но рав-
но мер но рас по ре ђи ва ње ре сур са је дру го свој ство кре ди та ко је це ре мо-
ни јал ну раз ме ну ипак под во ди под кре ди ти ра ње. На рав но, чак и ка да је 
реч о нов цу као да ру не мо же се го во ри ти о кре ди ти ра њу у сми слу ко ји 
кре дит има у окви ру нео кла сич ног тр жи шта фи нан си ја. Рас по ре ђи ва ње 
ка пи та ла, со ци јал ног или еко ном ског – ко ји у це ре мо ни јал ној раз ме ни 
до би ја фор му да ро ва, услу га, го збе итд. – на рав но мер не сми сле не де ло-
ве ко ји се то ком вре ме на кон цен три шу у јед ној про стор но–вре мен ској 
тач ки ова ко струк ту ри ра ну це ре мо ни јал ну раз ме ну под во ди под по јам 
кре ди та. Друк чи је ре че но, ма те ри јал ни објек ти, хра на, услу ге итд. су у 
бес ко нач ном ни зу да ри ва ња и уз вра ћа ња, с под ра зу ме ва ном оба ве зно-
шћу, рас по де ље на це ли на на од го ва ра ју ће де ло ве ко ји су, по пут ра та 
кре ди та, рав но мер но рас по ре ђе ни у вре ме ну. 

Све ре че но, ипак, пред ста вља иде ал тип ску фор мал ну еко ном ску 
кал ку ла ци ју ко јој ор га ни за то ри це ре мо ни ја ла рет ко кад при бе га ва ју по-
пут не ког ушто гље ног бан ка ра, а по је ди них ње них де ло ва чак ни су ни 
све сни. Ор га ни зо ва ње це ре мо ни ја ла не по сма тра се као не ка кав пред-
у зет нич ки по ду хват с пред о дре ђе ним еко ном ским ис хо дом. Они це ре-
мо ни јал ипак ор га ни зу ју и по ред ја сног не га тив ног би лан са вред но сти. 
Упра во је то је дан од ре ал них по ка за те ља због че га нео кла сич на еко но-
ми ја мо ра у об зир увек да узи ма и та ко зва не не е ко ном ске фак то ре ка-
да ана ли зи ра еко ном ско по на ша ње љу ди. У ор га ни за ци ји це ре мо ни ја ла 
при мар ни мо тив ипак до ла зи из со ци јал не сфе ре, а не из еко ном ске. 
Ма ло је оних ко ји да нас не ки це ре мо ни јал ор га ни зу ју да би ти ме уве ћа-
ли сво је ма те ри јал но бо гат ство. Не у трал на еко ном ска кал ку ла ци ја, то 
јест те жња да се ус по ста ви не у тра лан ба ланс уло же них вред но сти у ор-
га ни зо ва ни це ре мо ни јал и вред но сти ко је су у це ре мо ни ја лу до би је не, 
про дукт је тра ди циј ске еко ном ске аутар кич но сти се љач кког до ма ћин-
ства. И у та кву еко ном ску ор га ни за ци ју унет је це ре мо ни јал ни фонд ко-
ји се ја вља и да нас, али се по пу ња ва на дру га чи ји на чин.

Ра ци о нал на еко ном ска кал ку ла ци ја у се љач кој еко но ми ји мно го 
је очи глед ни ја ка да из сфе ре це ре мо ни јал не раз ме не пре ђе мо у сфе ру 
раз ме не по љо при вред ног ра да. Раз ме на ра да је у се љач кој еко но ми ји за-
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пра во јед но став ни је и ја сни је струк ту ри ра на, али не до зво ља ва иоле ве-
ћа од сту па ња упра во због то га што је реч о раз ме ни јед ног од два кључ-
на ре сур са (дру ги ре сурс је об ра ди ва зе мља). За ни мљи во је ка ко та два 
ре сур са пред ста вља ју кључ се љач ке еко но ми је ка да сви кла си ци те о ри је 
се ља штва кон ста ту ју да се љак ге не рал но це ни и во ли зе мљу, у кла сич-
ном се ља штву она је сим бол ње го ве сло бо де, али то не зна чи да се љак 
во ли да ра ди (Red fi eld 1969; Wolf 1966; Men dras 1986). Сва ко ве ће на ру-
ша ва ње од но са раз ме не ра да ди рект но угро жа ва ег зи стен ци ју се љач ког 
до ма ћин ства, и то је та ко све од ка да се струк ту ра и ве ли чи на до ма ћин-
ста ва тран сфор ми шу та ко да јед но до ма ћин ство ни је у ста њу да са мо 
се би обез бе ди до вољ но рад не сна ге за по је ди не по љо при вред не по сло ве 
(по гле да ти још и: Вла ји нац 1929; Ву ко са вље вић 1983).

Од но си раз ме не ра да се кон стру и шу та ко што јед но до ма ћин ство, 
у кључ ним мо мен ти ма про це са по љо при вред не про из вод ње, дру гом до-
ма ћин ству да је од ре ђе ну ко ли чи ну рад не сна ге, то јест спо соб них рад ни-
ка, да би од истог тог до ма ћин ства узе ла исту ко ли чи ну рад не сна ге, по 
пра ви лу за исту вр сту по сла. Јед но до ма ћин ство сво ју рад ну сна гу да је 
у оној ме ри дру гим до ма ћин стви ма ко ли ко је ње му кон крет но по треб но 
јер не пре кид но те жи да одр жи ефи ка сан од нос укуп ног уло же ног рад-
ног на по ра и по љо при вред них ра до ва ко је тре ба да оба ви (упо ре ди ти: 
Ker blay 1971; Wi ens 1977). Оног тре нут ка ка да до ма ћин ство дру ги ма дâ 
ви ше рад не сна ге не го што је ње му нео п ход но, оно ди рект но угро жа ва 
соп стве ни ба ланс рад ног на по ра и оства ре ног про из во да по је ди ни ци 
ра да. Због то га се ља штво увек те жи пре ци зној кал ку ла ци ји рад ног на-
по ра и оства ре ног про из во да, и од то га не од сту па ни раз ме на ра да у 
срп ском се ља штву.

Прем да се уз вра ћа ње до би је ног ра да оба вља у ис тој си сту а ци ји, за 
исти по сао ко ји тре ба оба ви ти, што зна чи да се уз вра ћа ње ра да оба вља у 
ве о ма крат ком ро ку (нај че шће не ко ли ко да на), и у овој сфе ри раз ме не 
фор ми ра ју се два па ра лел на ни за, низ да ва ња и низ при ма ња. Ана лог но 
ор га ни за ци ји це ре мо ни јал них си ту а ци ја, при ли ком ор га ни зо ва ња оба-
вља ња не ког по љо при вред ног по сла до ма ћин ство рад ни ци ма обез бе ђу је 
ис хра ну то ком ра да. По себ но су би ле обил не го збе рад ни ка у бе лич ком 
кра ју при ли ком ра да у ви но гра ди ма. Бу ду ћи да се хра на и рад убра ја ју 
у раз ли чи те кла се ства ри, при пре мље на хра на за рад ни ке се ни ка ко не 
сма тра на док на дом за њи хов рад ни на пор.33 У струк ту ри раз ме не ра да 

33  У крај њој ли ни ји до би је на хра на ни је сма тра на на док на дом за рад чак и у 

тра ди циј ском се ља штву при ли ком ор га ни зо ва ња мо ба. Ту је та ко ђе под ра зу ме ва но 

да ор га ни за тор мо бе у не ком тре нут ку сво јим ра дом од го во ри на по зив дру гих ка да 

они ор га ни зу ју мо бу (упо ре ди ти: Вла ји нац 1929).
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сâм рад чи ни јед ну ли ни ју раз ме не, док ис хра на то ком ра да чи ни дру гу 
ли ни ју раз ме не. До би је ни рад мо ра би ти уз вра ћен ра дом, а хра на опет 
уз вра ће на хра ном.

Јед но до ма ћин ство за пра во фор ми ра сво је вр сне парт не р ске од-
но се раз ме не по љо при вред ног ра да с не ко ли ко дру гих до ма ћин ста ва 
и с њи ма чи ни јед ну ин те ре сну јед но стра ну отво ре ну рад ну ко а ли ци-
ју34 (о се љач ким ко а ли ци ја ма ви де ти: Wolf 1966: 81–89). У та квој ко а-
ли ци ји до ма ћин ство тач но зна ко ме ко ли ко ра да да је и од ко га ко ли-
ко узи ма. Но, за хва љу ју ћи прин ци пу раз ли ко ва ња ни за да ва ња и ни за 
при ма ња, до ма ћин ство је у мо гућ но сти да ра ци о нал но и рав но мер но, 
пре ма сво јим по тре ба ма, рас по ре ди рад ни на пор ко ји ула же у по је ди-
не по љо при вред не ра до ве. У ре ал ним си ту а ци ја ма јед но до ма ћин ство 
да је дру гом не ко ли ко сво јих рад ни ка за, ре ци мо, бра ње ку ку ру за, же-
тву или за ску пља ње се на,35 ко ли ко је њој са мој по треб но за исте по сло-
ве. Обим да тог ра да дру гом до ма ћин ству се укр шта с ре ал ном ко ли чи-
ном ра да ко јим јед но до ма ћин ство рас по ла же. Ако јед но до ма ћин ство 
рас по ла же с, на при мер, два рад ни ка, а за оба вља ње кон крет ног по сла 
дру гом до ма ћин ству је по треб но ви ше рад ни ка, она ће то дру го до ма-
ћин ство мо ра ти да узи ма рад ну сна гу од још дру гих до ма ћин ста ва да 
би обез бе ди ло по тре бан број рад ни ка, во де ћи при том ра чу на ко ли ко 
она са ма мо же дру ги ма да пру жи. То зна чи да јед на до ма ћин ска гру па 
не мо же се би да при у шти узи ма ње ве ли ког бро ја рад ни ка од дру гих, и 
то из два су штин ска раз ло га. Пр во, узи ма ње ве ли ког бро ја рад ни ка у 
оба вља њу кон крет ног по љо при вред ног по сла зна чи не е фи ка сност јер 
рад ни је у пот пу но сти ис ко ри шћен. С дру ге стра не, до ма ћин ство он да 
мо ра дру ги ма да вра ти узе ти рад, што зна чи да ће мо ра ти да уло жи ве-
ли ки рад ни на пор у ко рист дру гих, а да са ма ни је би ла рад но ефи ка сна 
у оба вља њу сво јих по сло ва. Не ра ци о нал но, то јест пре ве ли ко да ва ње 
сво је рад не сна ге дру ги ма зна чи ди рект но угро жа ва ње соп стве ног од-
но са ра да и ефи ка сно сти про из вод ње јер објек тив но ни је у мо гућ но сти 
да оба ви сво је по сло ве. На ве де ни прин ци пи ујед но пред ста вља ју ге не-
рал ни фак тор ра ци о нал ног ускла ђи ва ња ве ли чи не соп стве ног по се да и 
ве ли чи не до ма ћин ства, то јест бро ја рад ни ка у ње му. Све док се осла ња 

34  Ко а ли ци ју сма трам отво ре ном јер не под ра зу ме ва да сва до ма ћин ства уну-

тар ње раз ме њу ју рад са мо ме ђу соб но, већ по је ди не до ма ћин ске гру пе има ју сло-

бо ду да са ме од лу чи ју с ким ће за сно ва ти од нос раз ме не ра да. Ко а ли ци ја је да кле у 

од но су на по је ди нач но до ма ћин ство.
35  Мо ра се има ти на уму да ови по љо при вред ни ра до ви, чак и ка да су ме ха-

ни зо ва ни (ком бајн, трак тор), зах те ва ју ве ћи рад ни на пор због уто ва ра, ис то ва ра, 

па ко ва ња и слич но.
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на раз ме ну ра да јед но до ма ћин ство не мо же да по ве ћа ва сво је има ње 
пре ко од ре ђе не гра ни це. Та гра ни ца је упра во де фи ни са на ефи ка сном 
раз ме ном ра да, од но сно ра ци о нал ним од но сом оби ма ра да ко ји до ма-
ћин ство мо же да дâ дру ги ма и да од дру гих узме. Све пре ко то га при-
мо ра ва до ма ћин ство да до дат ни рад по тра жи на тр жи шту ра да, али то 
он да зна чи да и са мо с ве ћим де лом свог про из во да мо ра да иза ђе на 
тр жи ште ка ко би обез бе ди ло нео п хо дан но вац за пла ћа ње до дат не рад-
не сна ге.

Тр жи ште ра да у по љо при вре ди ни ка да у срп ском се ља штву ни је 
би ло осо би то раз ви је но, а чак се мо же ре ћи да је да нас раз ви је ни је не го 
у про шло сти иако је обим по љо при вред не пе о и звод ње осет но сма њен. У 
чи сто еко ном ској сфе ри, од су ство раз ви је ног тр жи шта по љо при вред ног 
ра да по сле ди ца је не у јед на че но сти вре мен ског рас по ре да по је ди них по-
сло ва. На и ме, про цес по љо при вред не про из вод ње, све док се не уве ду 
са вре ме не ви со ке тех но ло ги је, под ра зу ме ва да се у јед ном пе ри о ду ја-
вља по тре ба за ве ли ким бро јем рад ни ка, док у дру гим пе ри о ди ма по тре-
бе за ра дом уоп ште не ма, чак и у окви ру до ма ћин ства.

Од но си раз ме не ра да – ства ра ње рад них ко а ли ци ја – за сни ва ју се 
пре вас ход но с об зи ром на еко ном ску кал ку ла ци ју мак си мал не ефи ка-
сно сти уло же ног ра да у од но су на оства рен про из вод и с об зи ром на по-
сто ја ње ква ли тет не рад не сна ге у по је ди нач ним до ма ћин стви ма, и ту су 
срод нич ки, су сед ски и дру ги со ци јал ни од но си по ти сну ти у дру ги план. 
Ква ли тет на рад на сна га се пре вас ход но тра жи у окви ру до ма ћин ских 
гру па ко је се сма тра ју со ци јал но бли ским на осно ву при ја тељ ства. При-
ја тељ ство је основ за осни ва ње рад них ко а ли ци ја, али и обр ну то, при ја-
тељ ство мо же да про ис тек не из прет ход но чи сто ин те ре сног удру жи ва ња 
за рад раз ме не ра да. У ис точ ним де ло ви ма Ср би је и у По мо ра вљу за сни-
ва ње од но са раз ме не ра да је при лич но ли бе рал но из аспек та со ци јал них 
од но са, што зна чи да се до ма ћин ство ко је с дру ги ма ства ра рад ну ко а ли-
ци ју нај ра ди је по во ди за сво јим ре ал ним еко ном ским ин те ре сом, а сви 
дру ги со ци јал ни од но си су по ста вље ни у дру ги план. Та кав при ступ у 
ства ри оста вља до вољ но ши рок со ци јал ни про стор за фор ми ра ње про то-
тр жи шта услу га, нај пре у до ме ну ра да, а по том и у до ме ну услу га. Та кво 
тр жи ште сма трам про то тр жи штем јер за пра во рет ко кад укљу чу је но вац 
као сред ство ева лу а ци је ра да и не пред ста вља сло бод но тр жи ште у пу-
ном сми слу. Не по сто ји ни пот пу на су штин ска одво је ност про извдње и 
по тро шње по сма тра но на ни воу по је ди нач ног до ма ћин ства. Тр жи шно је 
у овом слу ча ју ипак то што до ма ћин ства у на ре че ним обла сти ма пот пу-
но сло бод но би ра ју парт не ре за раз ме ну ра да, на лик на сло бо дан из бор 
ро бе или услу га на кла сич ном ка пи та ли стич ком тр жи шту, да кле по во-
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де ћи се за соп стве ним ин те ре сом и за соп стве ном кал ку ла ци јом мак си-
мал не ефи ка сно сти од но са уло же ног рад ног на по ра и оби ма оства ре ног 
по љо при вред ног про из во да то ком јед не се зо не.

4. Ре ал на еко ном ска стра те ги ја

Раз мо тре на еко ном ска кал ку ла ци ја у ве зи с це ре мо ни јал ном раз ме-
ном до ба ра и у ве зи с раз ме ном по љо при вред ног ра да, прем да за сно ва на 
на ре ал ним ет но граф ским по да ци ма, за пра во је кон стру и са ни мо дел еко-
ном ске кал ку ла ци је, мо дел ко ји у ве ли кој ме ри ко ре спон ди ра с при ли ка-
ма у тра ди циј ском се ља штву. Са вре ме но по сма тра ње се ља штва у Ср би ји 
ола ко мо же да по ста ви пи та ње да ли се, ка да и ка ко та ква еко ном ска кал-
ку ла ци ја при ме њу је у ствар но сти, има ју ћи у ви ду ре ал но ста ње не са мо 
се ла као не ког об у хват ног ап стракт ног пој ма већ има ју ћи у ви ду ре ал но 
ста ње ру рал не по љо при вре де и со ци јал не ор га ни за ци је у ру рал ним обла-
сти ма. Тен зи ја и дра ма тич ност та квог пи та ња по себ но ра сту кад про ми-
сли мо да ли да на шње ста ње ру рал ног, шта год ми под ве ли под тим пој мом 
у овом тре нут ку, да нас пред ста вља еко ном ску и со ци јал ну стран пу ти цу.

Мно го број на ли те ра ту ра дру ге по ло ви не 20. сто ле ћа ко ја се од но-
си на се љач ко дру штво у Ср би ји, без об зи ра на то да ли је та ли те ра ту ра 
на уч не или књи жев не про ви ни јен ци је, са др жи не ко ли ко ка рак те ри сти ка 
се ља штва. По не кад су те ка рак те ри сти ке ста вље не за јед но, по не кад ни су. 
Све јед но, ка да се пи ше о се ља штву че сто се као оп шта ме ста ја вља ју ро-
ман ти чар ско за ми шља ње ста рих до брих вре ме на, или сли ка на па ће ног 
срп ског се ља ка, или се ља штво ни је ме та фо ра иди лич ног, већ кон зер ва-
тив ног жи во та ко јег се оно при др жа ва по сва ку це ну. За тим, се ља штво 
се са гле да ва као на зад но, за о ста ло, не про све ће но и нео бра зо ва но, уско-
гру до у свом по гле ду на свет. У пред ста ви о се ља штву за пра во до ми ни-
ра ју два сте ре о ти па. Оно је са гле да но или ро ман ти чар ско-про све ти тељ-
ски или тра ди циј ски-кон зер ва тив но. Та кав ам би ва лен тан од нос ни је увек 
успе вао да се ља штво, као и сва ки дру ги дру штве ни кон структ, са гле да као 
ди на мич но ста ње, као не пре ки дан про цес, а по себ но не да са гле да све 
ком плек сне еко ном ске про це се у срп ском се ља штву дру ге по ло ви не 20. 
сто ле ћа.36

36  Нео спор но је да се ра зни тран сфор ма ци о ни про це си ја вља ју и ра ни је, но ја сам 

се све сно због сво је те ме и ет но граф ских по да та ка ко ји ма рас по ла жем усред сре дио на 

дру гу по ло ви ну 20. сто ле ћа. У по сма тра ном пе ри о ду од ви ја ју се про це си ко ји су ство ри ли 

од ре ђе ни еко ном ски кон текст у се ља штву, ре ле ван тан за ана ли зу раз ме не до ба ра.
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У дру гу по ло ви ну прет ход ног сто ле ћа се ља штво у Ср би ји37 ула зи 
под сна жним по ли тич ким, со ци јал ним и, на да све, еко ном ским при ти-
ском гло бал ног дру штва ко је са да има пот пу но но ву и за се ља штво не-
по зна ту иде о ло ги ју. И са ма та не по зна ни ца је би ла вид при ти ска на се-
ља штво. Пр ви ге не рал ни при ти сак, ма да не ди рект но еко ном ски, био 
је оп ште и де о ло шки и ујед но је то би ла ма три ца за све ка сни је про це-
се у се ља штву. Од мах на кон ра та се ља штво је, без ика квог соп стве ног 
ути ца ја на та кву од лу ку, про гла ше но не са мо за осло бо ди о ца од оку па-
то ра (што је би ло оче ки ва но у ду ху за но са по сле по бе де у прет ход ном 
ве ли ком ра ту) већ и за не ко га ко је ди рект но спро вео со ци ја ли стич ку 
ре во лу ци ју (Wolf 1966: 108–109; Ми тро вић 1998). На тај на чин је јед-
ним јед но став ним, ад ми ни стра тив ним по те зом, осло бо ди лач ка на ме ра 
се ља штва пре тво ре на у ре во лу ци о нар ну на ме ру, иако оно са мо та кву 
на ме ру ни је има ло. Се ља штву је фор мал но би ло све јед но јер је мо ра-
ло да се вра ти сво јој ра том ис цр пље ној еко но ми ји и ни је од мах пре по-
зна ло да је пре тва ра ње бор бе за сло бо ду у иде о ло шку ре во лу ци ју би ло 
оправ да ње за све по то ње иде о ло шке по те зе и при ти ске од стра не иде-
о ло шке гло бал не вла сти. При став ши без иоле озбиљ ни јег про ти вље ња 
на сво ју „ре во лу ци о нал ну уло гу“, сâмо се ља штво је пру жи ло фор мал-
ну са гла сност за по ступ ке вла да ју ћег ре жи ма, по ступ ке чи ји је ис ход, 
па ра док сал но, тре ба ло да бу де не га ци ја се ља штва. Иде о ло шка дог ма је 
прет по ста вља ла да се ља штву не ма ме ста у со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји 
и из град њи на пред ног со ци ја ли стич ког дру штва, те је сто га се ља штво 
мо ра ло да бу де мар ги на ли зо ва но. С дру ге стра не, на ре че на два кључ на 
ре сур са се ља штва – рад и зе мља – убра ја ју се у до мен при ват не сво ји не 
и мо гу да бу ду осно ва иде о ло шки не же ље ног (ма да не же ље ног са мо дог-
мат ски, фор мал но и јав но) лич ног бо га ће ња. Са сво јим ра дом и зе мљом 
у по се ду, се љак је по тен ци јал ни при ват ни пред у зет ник, а то се ко си ло 
с иде јом о дру штве ној сво ји ни и не ка квој иде ал ној рас по де ли укуп ног 
дру штве ног до хот ка.

Ре ал но не по во љан еко ном ски пе ри од за се ља штво, не по во љан због 
зах те ва и при ти са ка ко ји су до ла зи ли из гло бал ног дру штва, тра јао је од 
кра ја ра та до 1953. го ди не. То ком тог пе ри о да гло бал но дру штво је у се-
ља штво уве ло не ко ли ко кру ци јал них ре пре сив них про це са, али је ипак 
пр во до не ло уред бу о ли кви да ци ји се љач ких ду го ва. Ли кви да ци јом ду-
го ва се ља штво је осло бо ђе но ра ни јих при ти са ка, али је ти ме ујед но уве-

37  Про це си ко је на во дим у тек сту не од но се се са мо на се ља штво у Ср би ји већ 

се од но се на укуп но се љач ко дру штво у та да шњој Ју го сла ви ји. Ипак, ја се за др жа-

вам на срп ском се ља штву из чи сто ра ци о нал них и ме то до ло шких раз ло га јер сви 

по да ци ко је ко ри стим по ти чу из се љач ког и гло бал ног дру штва Ср би је.
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ден рас кид с еко ном ским си сте мом прет ход ног гло бал ног дру штва. На-
кон то га сле ди низ при ти са ка и зах те ва ко ји су фор ма ли зо ва ни у окви ру 
оба ве зног от ку па, аграр не ре фор ме ко ја укљу чу је и уво ђе ње аграр ног 
мак си му ма, за тим ма сов на ко ло ни за ци ја и ма сов на ко лек ти ви за ци ја с 
осни ва њем се љач ких рад них за дру га (ква ли тет ну син те зу при ти са ка и 
зах те ва гло бал ног дру штва дао је: Ми тро вић 1998: 204–222).

Уку пан ре зул тат та квог од но са вла сти гло бал ног дру штва пре ма 
се ља штву тре ба ло је да бу де до во ђе ње се ља штва у та кав по ло жај да не 
мо же да се бо га ти ми мо иде о ло шке кон тро ле, што зна чи да не мо же 
уоп ште да се бо га ти. Спро ве де не ме ре на не ки на чин су се на до ве за ле 
на по сто је ћи про цес тран сфор ма ци је се љач ке еко но ми је, про цес ко ји је 
те као не за ви сно од при ти са ка вла сти. Ре а лан од нос де мо граф ског ста ња 
и оби ма рас по ло жи вих аграр них ре сур са (ра да, зе мље и сто ке), си мул-
та но де лу ју ћи с тра ди циј ским на след ним си сте мом, већ је ра ни је до вео 
се ља штво у по зи ци ју да мо ра да пре фор му ли ше сво ју еко ном ску ор га-
ни за ци ју ка ко би по пра ви ло соп стве ну ефи ка сност уло же ног рад ног на-
по ра у од но су на оства ре ни про из вод. Гло ма зне и не е фи ка сне по ро дич-
не за дру ге већ су се ма хом рас па ле, а он де где су оста ле ви ше ни су би ле 
мно го људ не и с ре ла тив но не до вољ но зе мље у од но су на број чла но ва и 
уста ко је је тре ба ло на хра ни ти.

Фор мал ни крај ре пре сив ног пе ри о да пред ста вља зва нич на од лу ка 
о мо гућ но сти на пу шта ња се љач ких рад них за дру га, што су го то во сви 
се ља ци ра до учи ни ли. Та кве за дру ге на ста ле су као ме ра ре пре си је, би ле 
су гло ма зне, еко ном ски дис функ ци о нал не из се љач ке пре спек ти ве јер 
су пред ста вља ле сред ство не ра ци о нал ног тран сфе ра бо гат ства у гло бал-
но дру штво, и би ле су сред ство за лич но бо га ће ње оних ко ји су за дру га-
ма упра вља ли. С дру ге стра не, за дру гар ство уоп ште ни је но ва иде ја и у 
срп ском се ља штву по сто ји још од пр ве Авра мо ви ће ве за дру ге осно ва не 
1894. го ди не у Вра но ву. Се ља штво се по сле 1953. го ди не ра до учла њи-
ва ло у за дру ге он да ка да су оне би ле ин те ре сне, то јест ка да су пру жа ле 
раз не еко ном ске бе ни фи ци је и агро тех нич ке ре сур се. Тре ба ипак ја сно 
на гла си ти да су по љо при вред на ме ха ни за ци ја, ве штач ко ђу бри во, опле-
ме ње но се ме, ква ли тет не па сми не сто ке и дру ге агро тех нич ке ме ре у 
се љач ку еко но ми ју ушли пре све га за хва љу ју ћи по то њим ин те ре сним 
зе мљо рад нич ким за дру га ма.

Од у ста ја ње од ко лек ти ви за ци је по љо при вред не про из вод ње пред-
ста вља кључ ни за о крет та да шњих вла сти у од но су на дру ге др жа ве. Осим 
та да шње Ју го сла ви је, са мо је још Пољ ска (упо ре ди ти: Buc how ski 2006) 
оста ви ла свом се ља штву зе мљу у при ват ном по се ду у иоле ве ћем оби-
му, то јест у оби му ко ји је се ља ци ма омо гу ћа вао да ре ла тив но сло бод но 
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упра вља ју сво јим га здин ством и за др же сво ју еко ном ску не за ви сност. У 
по гле ду ре сур са то је био ма ли ма не вар ски про стор за на ше се ља штво – 
оста вље но му је све га 10 ha об ра ди ве зе мље по до ма ћин ству – али ипак 
до во љан да по ка же сво ју пред у зет нич ку спо соб ност ка сни је, на ро чи то 
то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на ка да се уво де и дру ге ли бе-
рал не ме ре у од но су на се ља штво.

Од сре ди не пе де се тих го ди на 20. сто ле ћа по чи ње пр ва фа за струк-
тур не тран сфор ма ци је се љач ке еко но ми је, од но сно чи та вог се љач ког 
дру штва. У тој фа зи ства ра ју се пред у сло ви за по то њу струк тур ну тран-
зи ци ју аутар кич не се љач ке еко но ми је ка тр жи шној еко но ми ји. Еко ном-
ски раз вој се ла је од сре ди не пе де се тих го ди на и да ље био фор мал но 
огра ни чен ве ли ким бро јем по зи тив но прав них нор ми. С дру ге стра не, у 
се љач ку еко но ми ју се уво ди низ агро тех нич ких ме ра ко је зна чај но по ве-
ћа ва ју ефи ка сност по љо при вред не про из вод ње, чак и на усит ње ним по-
се ди ма. Иде о ло ги зо ва но гло бал но дру штво је има ло пред со бом ве ли ки 
еко ном ски про блем ко ји је ре ша ва ло упра во по ве ћа њем ефи ка сно сти 
тзв. ин ди ви ду ал не по љо при вред не про из вод ње – тре ба ло је на хра ни ти 
ра сту ћу ур ба ну по пу ла ци ју.

Уво ђе ње на пред них агро тех нич ких ме ра ни је под ра зу ме ва ло са мо 
ме ха ни за ци ју по љо при вре де већ и уво ђе ње ве штач ких ђу бри ва, упо тре-
бу пе сти ци да и хер би ци да и упо тре бу опле ме ње ног се ме на, уво ђе ње но-
вих и бо љих па сми на сто ке и но вих сор ти жи та ри ца, по вр ћа, во ћа, па 
чак и но вих вр ста ин ду стриј ских би ља ка, но ве тех ни ке ин тен зив не об-
ра де зе мље и пре ра де мле ка и ме са. Ма те ри јал на тран сфор ма ци ја се ла 
се ту не за вр ша ва, већ се на ста вља из град њом ин фра струк ту ре, те та ко 
се ла, чак и она уда ље на од ад ми ни стра тив них цен та ра, до би ја ју ква ли-
тет не пу те ве и елек трич ну енер ги ју, а ка сни је мно га од њих уво де во до-
вод, те ле фон ске ли ни је, она иоле ве ћа до би ја ју по шту итд. Се ти мо се 
са мо па ро ле „Ин ду стри ја ли за ци ја + елек три фи ка ци ја = со ци ја ли зам“. 
Да би „сре ћа“ би ла пот пу на, у се ли ма се ма сов но гра де до мо ви кул ту ре 
и шко ле. И упра во је ту ле жа ла зам ка за се ља штво јер је про цес тран-
сфор ма ци је се ла имао ам би ва лен тан ка рак тер. Крај њи иде о ло шки циљ 
гло бал ног дру штва би ла је пот пу на ин ду стри ја ли за ци ја про из вод ње. Тај 
циљ ни ка да ни је по стиг нут, али је био ја сно из ра жен то ком пе де се тих, 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 20. сто ле ћа и ди рект но је де тер ми-
ни сао про це се у гло бал ном дру штву. Школ ским си сте мом ко ји је био 
у пот пу но сти при ла го ђен схва та њи ма гло бал ног дру штва и на ме та њем 
пој ма сло бод ног ве ме на и пој ма за ба ве у до мо ви ма кул ту ре, гло бал но 
дру штво је у се ља штво, ма хом пре ко мла дих љу ди, уво ди ло обра сце и 
сти ло ве жи во та гло бал ног дру штва. Гло бал но дру штво је на тај на чин 
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ис ка зи ва ло сво ју струк тур ну моћ на ме та њем пер цеп ци је и во ље суб ор-
ди ни ра ном се ља штву и по ста вља њем сво јих обра за ца, чи ме је за пра во 
обез бе ди ло по др шку сво јим ин те ре си ма и на ме ра ма (Heyman 2003: 
142). Као циљ ни је по ста вље но раз ви ја ње мо дер ног се ља штва, већ је циљ 
би ло гло бал но дру штво. Ка да је тај циљ уте ме љен до шло је до ма сов ног 
де мо граф ског тран сфе ра ко ји се ма ни фе сто вао као ми гра ци ја ста нов-
ни штва из се ла у гра до ве.

На мет ну ти обра сци и сти ло ви жи во та гло бал ног дру штва би ли су те-
сно по ве за ни с еко ном ском ор га ни за ци јом се ља штва, то јест с ти ме ка ко 
се ља штво ви ди сво ју еко ном ску ор га ни за ци ју. Гло бал но дру штво као по-
же љан на чин жи во та по ста вље но је као ан ти под те шком се љач ком ра ду 
у по љо при вре ди. Срп ско се ља штво је, ка ко је то Хал перн ја сно при ме тио 
(Hal pern 1973: 13), соп стве ни на чин жи во та по сма тра ло као „цр ни свет“ 
док је исто вре ме но на чин жи во та гло бал ног дру штва до жи вља ва ло као 
„бе ли свет“. Та два тер ми на из ра жа ва ју сим пли фи ци ра ну ира ци о нал ну 
пред ста ву срп ског се ља штва о ур ба ној ци ви ли за ци ји. Пред ста ве се ља-
штва о ур ба ном на чи ну жи во та по пра ви лу су ам би ва лент не, али те жња 
да се те пред ста ве учи не хо мо ге ним и мо но ва лент ним де лу је као мо тив 
за тран сфер из по љо при вре де у ин ду стри ју и у гло бал но дру штво. Мо-
ти ва ци ја за тран сфер из се ља штва у гло бал но дру штво до ла зи углав ном 
из еко ном ске сфе ре. Ме ђу кључ не мо ти ве ко је је Ан дреј Си мић (Si mić 
1973: 75) на вео убра ја ју се оп шта не по вољ на еко ном ска си ту а ци ја, лош 
ква ли тет и не про дук тив ност зе мље, бес по сле ност из ван по љо при вред не 
се зо не, не до ста так шан си за за по шља ва ње осим у по љо при вре ди, ни ска 
нов ча на на док на да за по љо при вред не про из во де, из у зи ма ње из бе ни фи-
ци ја ко јих има у дру гим гра на ма еко но ми је (пен зи ја, здрав стве но оси гу-
ра ње, ин ва лид ни на и сл.), не пред ви ди вост при хо да.

Ула га ње ве ли ког ка пи та ла у ин фра струк ту ру ру рал них обла сти да 
би се оба ви ло на ме та ње сти ла жи во та гло бал ног дру штва и да би се као 
ре зул тат до би ла ма сов на де по пу ла ци ја се ла пред ста вља очи глед ну кон-
тра дик тор ност. Та кво не ра ци о нал но по на ша ње гло бал ног дру штва је 
са мо при вид ни па ра докс. Гло бал но дру штво је у ства ри по ку ша ва ло да 
ре ши два кључ на еко ном ска про бле ма, или је бо ље да их на зо вем де мо-
граф ско-еко ном ским про бле ми ма. Оба про бле ма про ис те кла су из ње-
го вог по ста вље ног оп штег ци ља ин ду стри ја ли за ци је. Гло бал ном дру штву 
је с јед не стра не тре ба ла рад на сна га у ин ду стри ји и та рад на сна га је цр-
пље на у се ља штву. С дру ге стра не, већ сам по ме нуо да је осет но уве ћа ну 
ур ба ну по пу ла ци ју тре ба ло на хра ни ти, што но во на ста ли агро ин ду стриј-
ски ком би на ти ни су би ли у ста њу и нео п ход ну до дат ну хра ну гло бал но 
дру штво је оче ки ва ло од се ља ка. Ула га ње ка пи та ла у ин фра струк ту ру 



158 Размена добара у сељачком друштву Србије

пре све га ни је пред ста вља ло са мо пре во ђе ње се ља штва у гра до ве, већ 
ујед но и пре во ђе ње гло бал ног дру штва у се ло и са мим тим тен ден ци ју 
да се се ло пре тво ри у не што дру го, од но сно да се оба ви суб ор ди на ци ја 
се ља штва in si tu. Ула га ње у се ло био је ком про мис, то јест ба лан си ра ње 
из ме ђу иде о ло шких те жњи и ре ак ци је на ре ал не про це се и у се ља штву 
и у гло бал ном дру штву.

Све по ста је мно го ја сни је кад уви ди мо да је ула га ње ка пи та ла у 
ин фра струк ту ру и по љо при вре ду се ла би ло се лек тив но. Ге не рал но, у се-
ља штво је ула га но он де где је оно би ло по жељ но и нео п ход но као про из-
во ђач хра не и он де где је при хва ће на дво ја ка по зи ци ја се ља ка, по зи ци ја 
у ко јој је он и се љак и ин ду стриј ски рад ник (ви де ти на при мер: Ко стић 
1955). У та ко зва не па сив не кра је ве го то во да и ни је ула га но, осим оно ли-
ко ко ли ко су то зах те ва ли чи сто по ли тич ки раз ло зи да се ство ри при вид 
рав но мер но сти и рав но прав но сти. Ка да се упо ре де, ре ци мо, по мо рав-
ска или вој во ђан ска се ла с оним из око ли не Пи ро та или Ди ми тров гра да 
раз ли ка је очи глед на. Да на шња по мо рав ска се ла ви ше ли че на про то ур-
ба не ло ка ли те те не го на се ла, док од ла зак у не ка уда ље ни ја пи рот ска се-
ла ви ше ли чи на при род њач ку аван ту ру не го на фор мал ну са о бра ћај ну 
ак тив ност.

Све у ку пан од нос гло бал ног дру штва до вео је се ља штво у ста ње 
тен зи је из ме ђу са мих пој мо ва ру рал но и ур ба но. У та квој тен зи ји ја вља 
се ви сок сте пен не из ве сно сти, оно че га се се ља штво нај ви ше при бо ја-
ва. Ста ње не из ве сно сти јед ни су ре ша ва ли од ла ском у град, то јест сво-
јим пре ме шта њем у гло бал но дру штво, док су дру ги уме ли да пре по-
зна ју сво ју „по љо при вред ну шан су“ и да кон стру и шу свој „но ви жи вот“ 
у ру рал ном кон тек сту. Ре ал но еко ном ско ста ње у се ља штву, ста ње ко је 
је под ра зу ме ва ло ула га ње ка пи та ла у ин фра струк ту ру и по љо при вре-
ду с јед не стра не, и по тре бу за хра ном, да кле осно сним про из во дом 
се љач ке еко но ми је с дру ге стра не, и по ред мно го број них фор мал них 
ад ми ни стра тив них огра ни че ња пред ста вља ло је по вољ не усло ве за де-
ком по зи ци ју аутар кич не се љач ке еко но ми је и фор ми ра ње тр жи шног 
на чи на ми шље ња и по на ша ња, то јест за пре ор јен ти са ње од спо ра дич-
не про из вод ње за тр жни цу ка си стем ској про из вод њи хра не за тр жи-
ште зах тев них ур ба них цен та ра. На рав но, ни су се сви по све ти ли обим-
ној про из вод њи хра не за тр жи ште, али и они ко ји су оста ли у сфе ри 
ин ди ви ду ал не по љо при вре де осет но су сма њи ли сво ју аутар кич ност 
еко но ми је до ма ћин ства и мно го ве ћи део до ба ра ко ја су кон зу ми ра ли 
обез бе ђи ва ли су на тр жи шту. Са мим тим уве ћа ла се њи хо ва по тре ба за 
нов цем и они су део сво је про из вод ње, осет но ве ћи не го до са да, пла-
си ра ли на ло кал не тр жни це.



 Размена добара и економска стратегија 159

С об зи ром на ин тен зив ну екс пан зи ју гра до ва ве ли ки агро ин ду-
стриј ски ком би на ти у др жав ном вла сни штву ни су би ли у ста њу да са ми 
обез бе де до вољ но хра не за ур ба но ста нов ни штво и со ци ја ли стич ка власт 
је, иако је то би ло су прот но не са мо зва нич ној иде о ло ги ји не го и ва же-
ћим по зи тив но прав ним про пи си ма, у ве ли кој ме ри то ле ри са ла уче шће 
се ља штва на ло кал ним тр жи шти ма хра не (ви де ти на при мер: Лу то вац 
1962а; Lu to vac 1975). Агро ин ду стриј ски ком би на ти су че сто с по је ди-
нач ним до ма ћин стви ма за сни ва ли ко о пе ра тив не од но се, што је зна чи-
ло да до ма ћин ство уз га ја сто ку или не ку ин ду стриј ску биљ ку на свом 
по се ду, с тим што агро ин ду стриј ски ком би нат обез бе ђу је све (се ме, ве-
штач ко ђу бри во, кон цен тро ва ну хра ну, сточ ни под мла дак итд.). Та кви 
ко о пе ра тив ни од но си су би ли при лич но по вољ ни за се ља ке јер су они 
прак тич но ула га ли са мо рад, а на кра ју су има ли обез бе ђе но тр жи ште. 
Ула же њем у ко о пе ра ци ју с др жав ним про из во ђа чи ма хра не по је дин ци 
су се би ре ши ли је дан ве ли ки про блем – про блем еко ном ске не из ве сно-
сти и не си гу сно сти. Све ри зи ке пре у зи ма ло је др жав но пред у зе ће, а се-
ља ци су по врх то га мо гли део до би је них си ро ви на (нпр. кон цен тро ва на 
хра на или ве штач ко ђу бри во) да пре не су ди рект но у соп стве ну про-
из вод њу по што ни је по сто ја ла го то во ни ка кав кон тро ла упо тре бе оно-
га што др жав но пред у зе ће да је. Та ко су не ки од оних ко ји су ула зи ли 
у ко о пе рант ске од но се има ли ве о ма раз ви је ну па ра лел ну про из вод њу 
за др жав ног про из во ђа ча хра не и за соп стве не по тре бе. Про из вод ња за 
соп стве не по тре бе по пра ви лу је зна чи ла про из вод њу за ло кал но тр жи-
ште хра не. Обим те про из вод ње увек је пре ва зи ла зио по тре бе по тро шње 
са мог до ма ћин ства, та ко да је осе тан део на тр жи шту сте че ног нов ца 
аку му ли ран као уште ђе ви на.

Ула же ње у ко о пе ра тив не од но се с др жав ним фа бри ка ма хра не ни је 
био је ди ни ка нал за бо га ће ње по јед них се љач ких до ма ћин ста ва. Ве ли ки 
број се љач ких до ма ћин ста ва се пот пу но са мо стал но упу стио у аграр но 
пред у зет ни штво. Сво је пред у зет ни штво за сно ва ли су на оно ме што су 
већ по се до ва ли, то јест на об ра ди вој зе мљи и соп стве ном ра ду. Ве ли ке 
по тре бе за хра ном у јед ном дру штву оп штег еко ном ског на прет ка пру-
жи ло им је шан су да се ба ве про из вод њом пре вас ход но по вр ћа и во ћа за 
пи ја це ло кал них ур ба них цен та ра. Тач но је да је др жа ва сво јим пред у-
зе ћи ма ко ја су се ба ви ла ин ду стриј ском про из вод њом хра не да ла мо но-
пол на по је ди не про из во де (мле ко и млеч не пре ра ђе ви не, ме со и ме сне 
пре ра ђе ви не), али је се ља штво и ту пре по зна ло сво ју еко ном ску шан-
су уто ли ко што је фа бри ка ма хра не по ну ди ло си ро ви не (мле ко и сто-
ку), али не и го то ве про из во де, ма да се про из во ди од мле ка мо гу на ћи и 
на ло кал ним тр жни ца ма. Мо жда из гле да па ра док сал но, али ка ко су се 
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пред у зет ни ци у про из вод њи хра не раз ви ја ли, све ви ше су за по ста вља ли 
са му про из вод њу и све ви ше су се ба ви ли тр го ви ном, то јест пре про да-
јом хра не ко ју су ку по ва ли од се ља ка из уда ље них кра је ва, да би на кра ју 
чак по ви со ким це на ма про да ва ли зе мљу ра зним пред у зе ћи ма ко ја су се 
пре ме шта ла на пе ри фе ри је гра до ва и са мим гра до ви ма ко ји ма је зе мља 
би ла по треб на за из град њу но вих стам бе них на се ља (Ко ва че вић 1985: 
83). Све та кве еко ном ске ак тив но сти до ве ле су до при лич но ве ли ке аку-
му ла ци је ка пи та ла у се ља штву, то јест у по је ди ним се љач ким до ма ћин-
стви ма. Да ља суд би на тог ка пи та ла ве о ма је ин те ре сант на (Ко ва че вић 
1985; Ма тић 2007).

Еко ном ски по вољ ни усло ви за ве ћи део срп ског се ља штва то ком 
се дам де се тих и осам де се тих го ди на 20. сто ле ћа ја сно су по ка за ли, по-
ред оста лог, да је јед но се љач ко дру штво увек спрем но да пре по зна 
сво ју до бру при ли ку и упу сти се у про цес соп стве не тран сфор ма ци је 
он да ка да је из ве сно да та ква тран сфор ма ци ја пред ста вља на пре дак. 
Уоста лом, срп ско се ља штво је то ком чи та ве дру ге по ло ви не 20. сто ле-
ћа по ка за ло ви сок сте пен до ми шља то сти ка ко би са вла да ло мно го број-
не пре пре ке у соп стве ној тран сфор ма ци ји, али и у ре ша ва њу кри зних 
си ту а ци ја. Мно го број не ад ми ни стра тив не пре пре ке фор мал но ни-
су до зво ља ва ле бо га ће ње се ља штва, али је оно увек на ла зи ло ре ше ње 
(ма да не тре ба за не ма ри ти то ле рант ност др жа ве). На при мер, све до 
пред крај ше зде се тих го ди на се ља штву је би ло за бра ње но да на ба вља 
ве ли ку по љо при вред ну ме ха ни за ци ју, али су се ља ци из Де бе ли це, се ла 
крај Кња жев ца, у Сло ве ни ји још пе де се тих го ди на ку по ва ли мо тор не 
пум пе за на вод ња ва ње сво јих гра ди на, бу ду ћи да су се од вај ка да ин-
тен зив но ба ви ли по вр тар ством. Иако је на бав ка круп не ме ха ни за ци је 
би ла за бра ње на, по је ди ни се ља ци у мно гим се ли ма су ипак ку по ва ли 
ислу же не за дру жне трак то ре, до те ри ва ли их у рад но ста ње и на да ље их 
ин тен зив но ко ри сти ли, ка ко за соп стве не по тре бе та ко и за ра чун дру-
гих ко ји ма су сво је услу ге на пла ћи ва ли. За уве де ни аграр ни мак си мум 
мно ги су ре ше ње на шли, зву чи иро нич но, упра во у ма сов ним ми гра-
ци ја ма ста нов ни штва из се ла у гра до ве. На кон од ла ска у гра до ве, за 
мно ги ма је оста ла нео бра ђе на зе мља ко ју су дру ги ку по ва ли јеф ти но, 
а ка да би до сти гли аграр ни мак си мум он да су зе мљу узи ма ли у за куп, 
обич но под ве о ма по вољ ним усло ви ма. Они ма ко ји су оти шли у град из 
сен ти мен тал них раз ло га је би ло бит но да зе мља не оста не нео бра ђе на, 
док је за оне ко ји су у се лу оста ли то би ла ве ли ка шан са да ин ди рект-
но уве ћа ју свој кључ ни по љо при вред ни ре сурс – об ра ди ву зе мљу. Ни су 
би ли рет ки слу ча је ви да по је ди на до ма ћин ства об ра ђу ју и по ви ше од 
20 или 30 хек та ра зе мље.
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Очи глед на по сле ди ца еко ном ских зби ва ња у се ља штву у дру гој по-
ло ви ни 20. сто ле ћа, на ро чи то то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди-
на, је сте по сте пе на де ком по зи ци ја кла сич не се љач ке еко ном ске аутар-
кич но сти и уво ђе ње тр жи шта као на чи на ми шље ња. Ов де мо же мо да 
по ста ви мо пи та ње да ли је де ком по зи ци ја еко ном ске аутар кич но сти 
пот пу на? Ако је сте, он да то зна чи да су се ља ци по ста ли ин ду стриј ски 
про из во ђа чи хра не или су се пре ме сти ли у не ку дру гу еко ном ску гра ну, 
али су у сва ком слу ча ју на пу сти ли прин цип про из вод ње за соп стве ну 
по тро шњу. Та ко не што се ипак ни је де си ло.

Раз ме на до ба ра о ко јој сам прет ход но го во рио, да кле це ре мо ни-
јал на раз ме на и раз ме на ра да, кон цеп ту а ли зо ва на је у усло ви ма аутар-
кич не се љач ке еко но ми је и као та ква она се ја вља то ком чи та ве дру ге 
по ло ви не 20. сто ле ћа, све до да нас. На рав но, не мо же се ре ћи да је оста-
ла пе три фи ко ва на у свом из вор ном об ли ку, али се кон цеп ту ал но вр ло 
ма ло про ме ни ла. Да ли је то по ка за тељ ко ји све до чи да се еко но ми ја 
се ља штва и да нас мо же ока рак те ри са ти као аутар кич на? Би ло би по гре-
шно твр ди ти да је еко но ми ја се ља штва да нас са мо аутар кич на или са мо 
тр жи шна. То је ин тер ме ди јар на еко но ми ја, она син те ти ше прин ци пе и 
јед не и дру ге еко ном ске ор га ни за ци је.

То ком про це са укуп не тран сфор ма ци је се ља штва, са мим тим и 
тран сфор ма ци је њи хо ве еко ном ске ор га ни за ци је, иде ал тип ска про-
пор ци ја ве ли чи не по ро ди це и ве ли чи не има ња с об зи ром на по се до ва-
ње рад ног по тен ци ја ла, дво стру ко је на ру ше на. С јед не стра не мла ђи 
чла но ви по ро ди це, они ко ји има ју нај ве ћи рад ни по тен ци јал, на пу шта-
ју по ро ди цу и свој рад про да ју у гло бал ном дру штву. С дру ге стра не, у 
до ма ћин стви ма ко ја су се опре де ли ла за ба вље ње по љо при вре дом по-
ве ћа ње оби ма по љо при вред них (и дру гих) по сло ва би ло је мно го бр же 
не го по ве ћа ње по ро ди це, па са мим тим бр же не го при лив но вих рад но 
спо соб них чла но ва до ма ћин ства. Шта ви ше, и у та квим до ма ћин стви ма 
мла ђи чла но ви су се ра до опре де љи ва ли за шко ло ва ње или пот пу ни пре-
ла зак у гло бал но дру штво па ни су у ве ћој ме ри уче ство ва ли у ра ду до ма-
ћин ства. Ни је мно го оних ко ји су оста ли у по љо при вред ној про из вод њи 
јер она све до кра ја осам де се тих го ди на због ра зних ад ми ни стра тив них 
за бра на ни је мо гла да пре ра сте у ин ду стриј ску про из вод њу хра не у при-
ват ном вла сни штву. 

Јед на од ди рект них по сле ди ца тур бу лен ци ја у се љач кој еко но ми-
ји био је, да кле, очи гле дан не до ста так рад не сна ге. Пр ва стра те ги ја за 
ре ша ва ње про бле ма сма ње не рад не сна ге у окви ру до ма ћин ства би ло 
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је сма њи ва ње оби ма про из вод ње, то јест од у ста ја ње од об ра ђи ва ња све 
зе мље ко ја се по се ду је. Ви шак зе мље ипак ни је увек про да ван, већ је 
да ван у за куп они ма ко ји су же ле ли да је об ра ђу ју. Сма ње њем об ра ди ве 
зе мље мо жда се нај јед но став ни је ус по ста вља но ви ефи ка сни ба ланс из-
ме ђу уло же ног рад ног на по ра и оства ре ног нео п ход ног по љо при вред ног 
про из во да по је ди ни ци ра да. Та ква стра те ги ја, ме ђу тим, ни је раз вој на 
стра те ги ја и су прот на је оп штим то ко ви ма на прет ка, по себ но од по чет ка 
ше зде се тих до кра ја осам де се тих го ди на.

Ре ша ва ње про бле ма не до стат ка рад не сна ге мо гло је да се по тра-
жи на тр жи шту по љо при вред ног ра да, али то је би ло са мо спо ра дич но 
ре ше ње. То ком чи та вог про це са тран сфор ма ци је се љач ке еко но ми је и 
ма сов ног тран сфе ра ста нов ни штва из ру рал них у ур ба не сре ди не кон-
стан тан мо тив је сте иде ја се ља штва да је по љо при вред ни рад из у зет но 
на по ран. То сва ка ко ни је та ко већ због то га што су аутар кич на еко но ми-
ја и по лу ек стен зив ни про цес по љо при вред не про из вод ње под ра зу ме ва-
ли ре ла тив но ма ли број рад них да на, а и у окви ру тих рад них да на про-
пор ци о нал но ма ли број рад них са ти (Ми тро вић 1998: 180–183). Све га је 
не ко ли ко рад них да на зах те ва ло рад то ком це лог да на. Не ки Си ми ће ви 
(Si mić 1973: 86) ка зи ва чи чак на во де да су на пу сти ли се ло због не до вољ-
не упо сле но сти то ком зи ме и осе ћа ја гу бље ња дра го це ног вре ме на. С 
та квим ста вом не мо же се оче ки ва ти фор ми ра ње тр жи шта ра да, а и рад 
у ин ду стри ји био је мно го бо ље пла ћен од ра да у по љо при вре ди и под ра-
зу ме вао је пен зи о но, здрав стве но и со ци јал но оси гу ра ње. Пла ће ни рад 
у по љо при вре ди из ван др жав них агро ин ду стриј ских ком би на та ни је био 
мо гућ и због ди рект них ад ми ни стра тив них огра ни че ња, пре све га због 
за бра не да ин ди ви ду ал ни по љо при вред ни ци за по шља ва ју рад ни ке.

Да би се обез бе ди ла нео п ход на рад на сна га при бе гло се упра во раз-
ме ни ра да и фор ми ра њу отво ре них рад них ко а ли ци ја. Ни је пре те ра но 
ре ћи да је у вре ме ин тен зив них про ме на се љач ке еко но ми је раз ме на 
ра да цве та ла. Прин ци пи и нор ме раз ме не ра да ве о ма бр зо су по че ле да 
се при ме њу ју на мно ге дру ге вр сте по сло ва ко је су уз по љо при вред ни 
рад уве де не у си стем раз ме не. Раз ме на ра да би ла је ефи ка сно ре ше ње 
но ве еко ном ске кал ку ла ци је упра вља ња до ма ћин ством у но вим усло ви-
ма сма ње ног бро ја рад ни ка. Све док се раз ме на ра да оба вља ме ђу до ма-
ћин стви ма ко ја и да ље део свог про из во да кон зу ми ра ју са ма, раз ме на 
не обра ћа па жњу на то ко ји ствар ни део по љо при вред ног про из во да иде 
на ло кал ну тр жни цу, ко ји део се да је у от куп др жав ним про из во ђа чи ма 
хра не, а ко ји се кон зу ми ра у са мом до ма ћин ству. Бит но је да до ма ћин-
ство по шту је ре ци про ци јал не од но се раз ме не ра да и она се на ста вља 
чак и ка да не ко до ма ћин ство поч не ве ћи ну свог про из во да да пла си ра 
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на тр жи ште хра не. Пре ће се де си ти да та кво до ма ћин ство са мо се бе 
ис кљу чи из си сте ма раз ме не ра да не го да бу де ис кљу че но од стра не дру-
гих иако уред но уз вра ћа узе ти рад. Ве ли ко по ве ћа ње оби ма про из вод-
ње објек ти но спре ча ва јед но до ма ћин ство да уз вра ћа рад јер ти ме, као 
што сам већ на вео, ди рект но угро жа ва соп стве ни про цес про из вод ње. 
Ка да се до ма ћин ство опре де ли за обим ну про из вод њу хра не за тр жи-
ште оно са по лу ек стен зив не пре ла зи на ин тен зив ну по љо при вре ду. То 
ујед но зна чи и ин тен зив ну при ме ну ме ха ни за ци је (од се дам де се тих го-
ди на ин ди ви ду ал ним по љо при вред ни ци ма је до зво ље но да је ку пу ју) и 
ра зних агро тех нич ких ме ра чи јом је при ме ном знат но по ве ћа на рад на 
ефи ка сност. Та кво до ма ћин ство он да исто вре ме но и не ма по тре бу за 
обим ни јом до дат ном рад ном сна гом, ни ти је у мо гућ но сти да оба ви ре-
ци про ци јал но уз вра ћа ње евен ту ал но узе тог ра да. Прем да ми кон крет ни 
ста ти стич ки по да ци ни су до ступ ни, ако уоп ште и по сто је, кон крет на си-
ту а ци ја у са да шњем се ља штву по ка зу је да је та квих до ма ћин ста ва ко ја 
су по сте пе но пре ра сла у ве ће про из во ђа че хра не би ло про пор ци о нал но 
ма ло. Пре би се мо гло го во ри ти о огра ни че ном по ве ћа њу про из вод ње 
за рад оства ри ва ња ви шег жи вот ног стан дар да не го о тран сфор ма ци ји у 
тр жи шно ор јен ти са ног про из во ђа ча хра не.

Фак то ри ко је је Ко ва че вић (Ко ва че вић 1985) пре зен то вао и са ми ја-
сно по ка зу ју због че га ни су по сто ја ли фор мал ни усло ви за тран сфор ма ци ју 
пред у зи мљи вих се ља ка у ве ли ке аграр не пред у зет ни ке. Ра зна по зи тив но-
прав на огра ни че ња ко ја су по сто ја ла до кра ја осам де се тих го ди на 20. сто-
ле ћа узро ко ва ла су тран сфер ка пи та ла из еко ном ске у со ци јал ну сфе ру, где 
је град ња мо ну мен тал них гроб ни ца, не сра змер но ве ли ких ку ћа38 и дру гих 
обје ка та би ла јед на од сфе ра не е ко ном ске (не е ко но мич не) по тро шње ка-
пи та ла уме сто ула га ња у оплод њу тог ка пи та ла и у раз вој уоп ште.

Це ре мо ни јал на по тро шња, под ра зу ме ва ју ћи и це ре мо ни јал ну раз-
ме ну до ба ра, би ла је ве о ма ефи ка сан ка нал кон крет ног ис ко ри шћа ва ња 
тран сфе ро ва ног еко но ма ког ка пи та ла у со ци јал ној сфе ри. Прем да се 
та ква по тро шња и у про шло сти и да нас у јав ном мње њу до жи вља ва као 
не ра ци о нал но ра сип ни штво (кон кре тан по вод за Ко ва че ви ће ву ана ли зу 
од но са раз ме не и да ра у свад бе ном це ре мо ни ја лу би ли су мно го број ни 
но вин ски члан ци: Ko va če vić 1987), она има са свим ја сну со ци јал ну и 
ег зи стен ци јал ну уло гу. Сва ко по вр шно по сма тра ње це ре мо ни ја ла мо же 
или да их фор мал но из јед на чи с по тла чом, или да их са гле да као пра-
вље ње рас ка ла шне и рас пу сне све ча но сти ко ја не ма ни ка кву свр ху. По-

38  О тран сфе ру ка пи та ла у со ци јал ну сфе ру и из град њи не сра змер но ве ли ких 

ку ћа ко је се ко ри сте за со ци јал ну ем фа зу ви де ти: Bra tić 1982.
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себ на па жња је обра ћа на и на вр сту и обим да ро ва, али упра во њи хов 
обим и са др жај све до че о иде ји да су це ре мо ни ја ли, пре све га свад ба, 
би ли си ту а ци је у ко ји ма до ла зи до кон цен тра ци је ег зи стен ци јал но бит-
них до ба ра, пре вас ход но ма те ри јал них, за до ма ћин ство ко је ор га ни зу је 
це ре мо ни јал. Од нос вред но сти ко ји ма опе ри ше еко ном ска кал ку ла ци ја 
јед ног це ре мо ни ја ла, или ни за це ре мо ни ја ла исте вр сте ни је се су штин-
ски про ме ни ла иако се са др жај це ре мо ни ја ла про ме нио. За пра во, с оп-
штим по ве ћа њем еко ном ског бо гат ства у се ља штву до шло је и до по ве-
ћа ња ап со лут не вред но сти до ба ра чи ја се тран сак ци ја оба вља у окви ру 
це ре мо ни ја ла. Сва ко до ма ћин ство се и да ље на ла зи у окви ру ни за да-
ва ња и ни за при ма ња, али оно са да да је и при ма до бра но ми нал но ве-
ће вред но сти. Дру га чи је ре че но, у ор га ни зо ва ње це ре мо ни ја ла ула же се 
ви ше до ба ра и нов ца, али је и вред ност до би је них да ро ва но ми нал но ве-
ћа. Са др жај да ри ва них до ба ра – са да то ви ше ни су ћи ли ми, ве зе не ко шу-
ље или ча ра пе, већ на ме штај, те ле ви зо ри, ра дио апа ра ти, за мр зи ва чи, 
фри жи де ри (да на ве дем са мо вред ни је да ро ве) – и да ље пред ста вља скуп 
ег зи стен ци јал них до ба ра. На тај на чин је пу тем це ре мо ни јал не раз ме не, 
ка да има мо у ви ду да се она оба вља као без вре ме ни низ да ва ња и при-
ма ња до ба ра, еко ном ски ка пи тал пре ме штен у со ци јал ну сфе ру да би у 
су шти ни био ин ди рект но уло жен у соп стве но до ма ћин ство. Због то га је 
нор мал на бри га о да ро ва ним ства ри ма и те жња да се кор пус до би је них 
да ро ва кон тро ли ше до го во ром о да ро ва ној ства ри.

Ако раз ме ну до ба ра и раз ме ну ра да узме мо као ре ал не па ра ме тре 
на осно ву ко јих по сма тра мо еко ном ску ор га ни за ци ју се ља штва, он да се 
мо же за кљу чи ти да је та еко ном ска ор га ни за ци ја и да ље аутар кич на јер 
оба ви да раз ме не сле де исте прин ци пе кон цеп ту а ли зо ва не у аутар кич ној 
еко но ми ји. Уоста лом, на по чет ку овог по гла вља сам већ на вео да пла си ра-
ње ве ћег де ла про из во да на тр жи ште не зна чи са мим тим да се љач ко (или 
је он да ис прав ни је ре ћи се о ско) до ма ћин ство има тр жи шну еко ном ску 
ор га ни за ци ју. Ин тер пер со нал ни еко ном ски од но си уну тар гру пе (до ма-
ћин ства) и еко ном ски од но си гру пе (до ма ћин ства) с дру ги ма и да ље мо гу 
да под ра зу ме ва ју ре ци клич ни про ток не са мо про из во да већ уоп ште до-
ба ра и ре сур са на ни воу јед не еко ном ске ор га ни за ци о не је ди ни це (до ма-
ћин ства). Ре ак ци је се ља штва на то ко ве у еко но ми ји гло бал ног дру штва, 
то јест у тр жи шној еко но ми ји, мо гу да бу ду са свим раз ли чи те, а че сто су 
та кве да их Адам Озан (Ozan ne 1999) ис прав но на зи ва пер верз ним – из-
о па че ним у сми слу нео че ки ва но сти. Украт ко, за се ља штво ни је нео бич но 
да, на при мер, он да кад се сход но еко ном ским прин ци пи ма оче ку је по-
раст про из вод ње оно је сма њу је и обр ну то. Озан на во ди не ко ли ко мо де ла 
та квог из о па че ног ре а го ва ња се ља штва у усло ви ма про ме не и не из ве сно-
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сти у тр жи шној еко но ми ји, под ра зу ме ва ју ћи на рав но да из ме ђу се ља штва 
и тр жи шта гло бал ног дру штва по сто ји од ре ђе на ин тер ак ци ја. По је ди ни 
еле мен ти тих мо де ла на ла зе се и у кон крет ном кон цеп ту ге не рал не ре ак-
ци је срп ског се ља штва на еко ном ске про це се у гло бал ном дру штву. Тре ба 
ипак има ти на уму да је Озан ана ли зи рао ре ак ци је се љач ке еко но ми је у 
од но су на ка пи та ли стич ка тр жи шта, а да се та кво тр жи ште у срп ском гло-
бал ном дру штву не ја вља све до по чет ка 21. сто ле ћа.

Ти пич но аутар кич но се љач ко до ма ћин ство по пра ви лу има фик-
си ран нов ча ни фонд ко ји оства ру је на тр жни ци. Оног тре нут ка ка да тај 
фонд бу де до стиг нут, оно се ви ше не по ја вљу је на тр жи шту. То зна чи 
да с па дом це на на тр жи шту се ља штво про да је ве ћи део свог про из во да 
да би по пу ни ло свој фонд, што зан чи да ће или да сма њи сво ју по тро-
шњу, или да по ве ћа сво ју про из вод њу. Та кав прин цип ре а го ва ња срп ског 
се ља штва на ла зи мо на по чет ку дру ге по ло ви не 20. сто ле ћа (сва ка ко и 
пре то га), али се с по ве ћа њем по тре бе за хра ном у гло бал ном дру штву и 
с по ве ћа ним уче шћем на тр жи шту – укљу чу ју ћи ини ци јал но по ве ћа ње 
ефи ка сно сти по љо при вред ног ра да за хва љу ју ћи при ме ни агро тех нич-
ких ме ра – у срп ском се ља штву ја вља ва ри ја бил ни мо не тар ни фонд ко ји 
пре ла зи гра ни це нео п ход ног да би се од го во ри ло на зах те ве из гло бал-
ног дру штва. Та кав ва ри ја бил ни нов ча ни фонд по пу ња ва се тек с евен-
ту ал ном про из вод њом ви шко ва ко ји се пла си ра ју на тр жи шту. Ре ак ци ја 
на то ко ве тр жи шта је тзв. не га тив на ре ак ци ја и под ра зу ме ва да ће се 
од ра зи ти на ва ри ја бил ни фонд нов ца до би је ног про да јом ви шко ва, али 
не и на ег зи стен ци јал ни део про из вод ње, ко ја оста је ви ше-ма ње не про-
ме ње на, то јест про ме не на тр жи шту не ути чу на ни во по тро шње уну тар 
до ма ћин ства. Ми слим да је то мо дел ко ји је при ме њи ва ла ве ћи на се љач-
ких до ма ћин ста ва у срп ском се ља штву дру ге по ло ви не 20. и по чет ка 21. 
сто ле ћа. Нај ве ћи број до ма ћин ста ва ко ја сам по се тио то ком те рен ског 
ис тра жи ва ња би ла су или кла сич не по ро ди це, дво ге не ра циј ске или тро-
ге не ра циј ске, или су то би ла тзв. ста рач ка до ма ћин ства ко ја су се са сто-
ја ла од два или три чла на. Њи хо ва еко ном ска стра те ги ја је кон цеп ту а ли-
зо ва на та ко да је усме ре на пр вен стве но ка обез бе ђи ва њу ег зи стен ци је, а 
тек он да ка евен ту ал ном по ве ћа њу ко ри сно сти ре сур са и ства ра њу про-
фи та. Они, да кле, и да ље про из во де пре вас ход но за сво је по тре бе, с тим 
што је део по тре ба са да мо не та ри зо ван и ре ша ва се на тр жи шту. Уче шће 
на тр жи шту, то јест на ло кал ној град ској пи ја ци, са сто ји се од про да је 
по вр ћа, во ћа, ја ја, си ра и сл. да би се до би ла нај пре нео п ход на ко ли чи на 
нов ца, а за тим да би се оства рио из ве стан про фит. У ста рач ким до ма-
ћин стви ма ни је се о раз во ју уоп ште ни раз ми шља ло. Та ква до ма ћин ства 
су на сле ђе ра ни јег, прет кри зног пе ри о да, ка да је фор мал ни еко ном ски 
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раз вој пре био спу тан пре ла ском мла ђе ге не ра ци је у гло бал но дру штво 
не го та да шњим ад ми ни стра тив ним огра ни че њи ма. Струк ту ра до ма ћин-
ста ва ко ју сам за те као то ком те рен ских ис тра жи ва ња у По мо ра вљу, ре-
ци мо, ни је се су штин ски про ме ни ла у од но су на крај се дам де се тих и 
по че так осам де се тих го ди на, док се у дру гим обла сти ма, у од но су на тај 
пе ри од, са да по ве ћао број ста рач ких до ма ћин ста ва. У ства ри, све те до-
ма ћин ске гру пе и да ље се ја сно при др жа ва ју Ча ја но вље ве (пре ма: Wolf 
1966: 14) те зе да се љак упра вља до ма ћин ством, а не пред у зе ћем или 
пред у зет нич ким по ду хва том.

Ме ђу тим, на при ме ру оних до ма ћин ста ва ко ја су у ве ћој ме ри 
по ве ћа ла обим про из вод ње и уче шћа на тр жи шту мо же се из гра ди ти 
мо дел огра ни че не ду жи, где су кон крет не ад ми ни стра тив не ме ре гло-
бал ног дру штва фак тор ко ји је огра ни ча вао еко ном ски мак си мум по је-
ди нач них до ма ћин ста ва. На тој ду жи на ла зи се ва ри ја бил на тач ка ко ја 
дуж де ли на део соп стве не по тро шње и тр жи шни део. Део ду жи ко ји се 
од но си на соп стве ну по тро шњу об у хва та не са мо ег зи стен ци јал ну по-
тро шњу већ и со ци јал ну по тро шњу (це ре мо ни ја ли, ста тус, еду ка ци ја 
итд.) ко ја под ра зу ме ва и раз ме ну до ба ра. На кон кре тан по ло жај те тач ке 
ути чу про из вод на спо соб ност се љач ког до ма ћин ства, зах те ви гло бал ног 
дру штва, со ци јал ни зах те ви се љач ког дру штва, иде ја о штед њи и раз-
во ју, це не на тр жи шту итд. На чин ми шље ња у до ма ћин стви ма ко ја су 
на еко но ми ју гло бал ног дру штва од ре а го ва ла пра ће њем та квог мо де ла 
осет но се при бли жа ва тр жи шном на чи ну ми шље ња, али при ме на та квог 
мо де ла ре ак ци је на еко но ми ју гло бал ног дру штва још увек не зна чи да 
је реч о пра вом тр жи шно ор јен ти са ном до ма ћин ству. Да би оно би ло 
чи сто тр жи шно нео п ход но је да са ле ве стра не ва ри ја бил не тач ке, да кле 
са стра не ко ја при па да оп се гу соп стве не по тро шње, не оста не ни шта, 
то јест да се тач ка ко ја де ли дуж пот пу но по ме ри на ле ву стра ну. Та-
да сва про из вод ња од ла зи на тр жи ште и то је пра во тр жи шно ор јен ти-
са но до ма ћин ство ко је ди рект но и у пот пу но сти ре а гу је на по вољ не и 
не по вољ не тр жи шне про це се. Све док се раз ме на на ла зи с ле ве стра не 
ва ри ја бил не тач ке, све док се део про из вод них ак тив но сти и са мих про-
из во да уно си у раз ме ну, она је сте па ра ме тар ко ји све до чи о аутар кич но-
сти39 до ма ћин ства, ма да је ја сно да је та аутар кич ност ни жег об у хва та од 

39  Ов де сам и да ље склон да ко ри стим по јам аутар кич но сти прем да се у ли-

те ра ту ри ко ри сти по јам суп стан тив не се љач ке еко но ми је (на при мер: Sar ris 1999; 

Ozan ne 1999; Swa in 2000). По јам суп стан тив не еко но ми је, с об зи ром на кон цеп те 

суп стан ти ви стич ког при сту па у еко ном ској ан тро по ло ги ји, под ра зу ме ва и изо ло ва-

ност у од но су на дру ге еко ном ске суп си сте ме, што са еко но ми јом се ља штва сва ка ко 

ни је слу чај, по себ но у 20. сто ле ћу.
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аутар кич но сти тра ди циј ског се ља штва. Та ко ђе, све док се с ле ве стра не 
ва ри ја бил не тач ке на ла зе не мо не тар ни ци ље ви оства ре ни еко ном ским 
ак тив но сти ма до ма ћин ства и да ље мо же мо да го во ри мо о аутар кич но-
сти ње го ве еко но ми је. То ће ре ћи да ако до ма ћин ство и да ље део свог 
про из во да ди рек но тран сфор ми ше, ре ци мо, у це ре мо ни ја ле, оно се он-
да и да ље при др жа ва кон цеп та еко ном ске аутар кич но сти јер у су шти ни 
про из во ди за соп стве не по тре бе.

Ма ло је оних ко ји су уисти ну еко ном ску ора га ни за ци ју свог до-
ма ћин ства тран сфро ми са ли од аутар кич не до тр жи шне. Је дан та кав 
при мер је сте до ма ћин ство Ж. Ј. из се ла То лић крај Ми о ни це. Ж. Ј. је 
ро ђен кра јем че тр де се тих го ди на 20. сто ле ћа у кла сич ном се љач ком 
до ма ћин ству ко је ни је по се до ва ло мно го об ра ди ве зе мље. По ро дич но 
има ње углав ном ни је би ло до вољ но за еле мен тар ну ег зи стен ци ју до ма-
ћин ства. Ж. Ј. је за вр шио са мо основ ну шко лу и као ве о ма млад по чео 
је да се ба ви пре во зни штвом. Ко ри стио је ислу же не по лов не ка ми о не. 
На тај на чин је сте као из ве стан ка пи тал ко ји је уме сто у це ре мо ни ја ле 
или из град њу обје ка та уло жио у ства ра ње фар ме ко ка но си ља. Сва ки да-
ље сте чен ка пи тал он је и да ље ула гао у раз вој про из вод ње, а тек је дан 
ма њи део у по тро шњу соп стве ног до ма ћин ства. Да нас се за Ж. Ј. мо же 
ре ћи да је аграр ни пред у зет ник чи је је до ма ћин ство пот пу но тр жи шно 
ор јен ти са но, то јест ни шта од оног што про из во ди не кон зу ми ра сâмо. 
Сав про из вод се на тр жи шту пре тва ра у но вац, а но вац се по том ма њим 
де лом пре ра спо ре ђу је на соп стве ну по тро шњу, а ве ћи део се аку му ли ра 
и ула же у раз вој. У до ма ћин ству Ж. Ј. це ре мо ни јал на раз ме на је у пот пу-
но сти по ме ре на у сфе ру ин тим ног по ро дич ног жи во та, али је укло пље на 
у ре до ван бу џет по ро дич не по тро шње. Да нас Ж. Ј. не оба вља тран сфер 
еко ном ског ка пи та ла у со ци јал ну сфе ру ми мо ра ци о нал не еко ном ске 
ра чу ни це, зна чи не до зво ља ва да та кав тран сфер ка пи та ла угро зи про-
цес еко ном ске ре про дук ци је и раз во ја. Раз ме ну ра да уоп ште не прак ти-
ку је, а рад ну сна гу узи ма на тр жи шту ра да. Не про фит на упо тре ба нов ца 
на ла зи се ис кљу чи во у до ме ну не ра сип не по тро шње до ма ћин ства. Јед-
но став но ре че но, Ж. Ј. свој ка пи тал не ула же у це ре мо ни ја ле, већ у про-
из вод њу. То сва ка ко не зна чи да ње го во до ма ћин ство не по се ду је це ре-
мо ни јал ни фонд и да се на ла зи из ван си сте ма це ре мо ни јал не раз ме не и 
из ван си сте ма кон вен ци о нал них со ци јал них од но са.

Спе ци фи чан слу чај ов де пред ста вља ју до ма ћин ске гру пе ко је има-
ју ге не ра циј ски би мо дал ни еко ном ски ка рак тер. У тим до ма ћин стви-
ма ја вља се до вољ но ја сна, ма да не пот пу на, ге не ра циј ска се гре га ци ја 
схва та ња еко ном ске ор га ни за ци је до ма ћин ста ва. При пад ни ци мла ђе 
ге не ра ци је има ју тен ден ци ју да ор га ни зу ју тр жи шно ор јен ти са ну про из-
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вод њу, док ста ри ји чла но ви и да ље при ме њу ју аутар кич ну еко ном ску ор-
га ни за ци ју. Уоби ча је но је да мла ђи чла но ви до ма ћин ства узи ма ју је дан 
део има ња и ту се ба ве про из вод њом за тр жи ште, ре ци мо по вр тар ством 
или уз го јем сто ке. Дру ги део има ња за др жа ва ју ста ри ји чла но ви ко ји и 
да ље про из во де за по тре бе кон зу ми ра ња у окви ру до ма ћин ства, али и за 
тр жи ште. Из ме ђу две ге не ра ци је по сто ји ин тен зив на еко ном ска ин тер-
ак ци ја ко ја под ра зу ме ва и ме ђу соб ну раз ме ну ра да, ма да се у том слу ча-
ју при др жа ва ју прин ци па ге не ра ли зо ва ног ре ци про ци те та. Не мо же се 
твр ди ти да у та квим до ма ћин ским гру па ма има уни вер зал них еко ном-
ских ак тив но сти ко је сви чла но ви оба вља ју за јед но, већ је ипак пре реч о 
до вољ но ја сно раз дво је ним еко ном ским ак тив но сти ма. На при мер, мла-
ђи чла но ви до ма ћин ства не ће уче ство ва ти у уз го ју ку ку ру за или пше-
ни це ко ју ко ри сте ста ри ји чла но ви за уз гој сво је сто ке или жи ви не, али 
ће сва ка ко уче ство ва ти у обим ни јим по сло ви ма. С дру ге стра не, ста ри ји 
чла но ви до ма ћин ства не ће ре дов но уче ство ва ти у про из вод њи ко ју во де 
мла ђи чла но ви, али ће са да они при те ћи у по моћ ка да је нео п ход но оба-
ви ти не ке те же или обим ни је по сло ве. Ме ђу ге не ра циј ска раз ме на ра да 
не пред ста вља ни шта дру го до ра ци о нал ну ефи ка сну пре ра спо де лу ра да 
уну тар до ма ћин ства. Та ква раз ме на не би би ла мо гу ћа да у до ма ћин ству 
с по де лом еко ном ских ак тив но сти не по сто ји и ор га ни за ци о на по де ла 
ра да. Узи ма ње рад не сна ге из дру гог де ла до ма ћин ства уме сто на тр жи-
шту ра да по сле ди ца је ефи ка сног ис ко ри шћа ва ња по сто је ћег рад ног на-
по ра у до ма ћин ству и ус по ста вља ња ра ци о нал нок ба лан са мак си мал не 
ис ко ри сти во сти ра да у од но су на до би је ни про из вод. Али упра во је то 
је дан од кључ них еле ме на та еко ном ске ор га ни за ци је ко ји та ква до ма-
ћин ства ста вља на стра ну се љач ке еко но ми је. 

У окви ру та квих до ма ћин ста ва и по тро шња је ре ла тив но ја сно одво-
је на. Све у куп на еко ном ска ор га ни за ци ја ге не ра циј ски би мо дал них до ма-
ћин ста ва је та ква да по се ду је два па ра лел на кон цеп та еко ном ске ор га-
ни за ци је, аутар кич ни и тр жи шни, али се та два кон цеп та у не кој тач ки 
су сре ћу и има ју јед ну ма лу за јед нич ку сфе ру. У тој сфе ри на ла зи се и раз-
ме на, пре све га раз ме на ра да, али и це ре мо ни јал на раз ме на јер се та кво 
до ма ћин ство и да ље ора га ни зу је као це ло ви та се љач ка до ма ћин ска гру па. 
У тој сфе ри се на ла зи и део за јед нич ке по тро шње ко ја пред ста вља бри ко-
лаж еле ме на та аутар кич не и тр жи шне по тро шње. Еко ном ски би мо дал на 
до ма ћин ства се не мо гу по сма тра ти ни као чи сто тр жи шна ни као аутар-
кич на, и она су мо жда нај ја сни ји па ра ме тар ко ји об ја шња ва ин тер ме ди-
јар ни ка рак тер еко ном ске ор га ни за ци је са вре ме ног срп ског се ља штва.

Док су се не ка се љач ка до ма ћин ства у дру гој по ло ви ни 20. сто ле ћа 
у ве ли кој ме ри при бли жи ла нео кла сич ној тр жи шно кон цеп ту а ли зо ва ној 
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еко ном ској ор га ни за ци ји, на ро чи то то ком осам де се тих го ди на, ге не ра-
циј ски би мо дал на до ма ћин ства пред ста вља ју (и ра ни је и да нас) ква ли тет-
но је згро за фор ми ра ње чи сто тр жи шно ор јен ти са них при ват них про из-
во ђа ча хра не. Оп шти еко ном ски ток у гло бал ном дру штву и у се ља штву 
ства рао је по год не усло ве за по ја ву ве ли ког бро ја аграр них пред у зет ни-
ка, по себ но ка да су кра јем осам де се тих го ди на уки ну та мно га фор мал на 
ад ми ни стра тив на огра ни че ња ко ја су ути ца ла на тран сфер ка пи та ла из 
еко ном ске у со ци јал ну сфе ру. С об зи ром на сво ју аграр ну ре пу та ци ју и 
на по тен ци јал аграр них ре сур са, кра јем осам де се тих го ди на за по че та со-
ци јал на и еко ном ска тран зи ци ја слу ти ла је да ће Ср би ја по ста ти је дан од 
нај зна чај ни јих европ ских про из во ђа ча ква ли тет не хра не.

Дру штве на тран зи ци ја у Ср би ји по чи ње сре ди ном осам де се тих го-
ди на про шлог сто ле ћа. Та да шњи си стем вред но сти по чи ње су штин ски 
да се ме ња и фор ми ра се но ви струк тур ни од нос ме ђу ин те ре сним гру-
па ма ко је, уз по ја ву но вих ин те ре сних гру па, се би тра же бо ље со ци јал-
не и еко ном ске по зи ци је. С об зи ром на на сле ђе ни ли бе рал ни ка рак тер 
со ци ја ли зма, тран зи ци ја еко ном ског си сте ма у Ср би ји на до ве зу је се на 
по сто је ће пред у зет нич ке по ду хва те ко ји с фор мал ном за кон ском ле га-
ли за ци јом од кра ја осам де се тих го ди на по ста ју све обим ни ји и ин тен-
зив ни ји. Тран зи ци о ни про цес у Ср би ји је у по чет ку био при лич но убр-
зан упра во због то га што прет ход но со ци ја ли стич ко уре ђе ње од по чет ка 
осам де се тих го ди на ни је санк ци о ни са ло лич но бо га ће ње оства ре но ра-
зним об ли ци ма пред у зет ни штва. За раз ли ку од оста лих европ ских со-
ци ја ли стич ких др жа ва, тран зи ци о ни про цес у Ср би ји био је у по чет ку 
пи та ње оп штег дру штве ног на прет ка, док је у оста лим со ци ја ли стич ким 
зе мља ма он био пи та ње сло бо де, про цес осло ба ђа ња од ко му ни зма.

Ко ва че вић (Ко ва че вић 2007: 22–24) раз ли ку је два пе ри о да про це са 
тран зи ци је у Ср би ји, ма да тај про цес још ни је за вр шен. У пр вом пе ри о ду 
се пре ма мом ми шље њу из два ја ју две фа зе: пр ва од сре ди не осам де се-
тих до по чет ка де ве де се тих и дру га од по чет ка де ве де се тих го ди на про-
шлог сто ле ћа до 2001. го ди не, то јест до ствар не про ме не по ли тич ког 
ре жи ма у Ср би ји. Пр ву фа зу ли бе ра ли за ци је углав ном од ли ку је ви сок 
сте пен спон та но сти, ка да ка пи тал и пред у зет ни штво – у не сна ла же њу, 
кон фу зи ји и сла бој кон тро ли од стра не по ли тич ког еста бли шмен та, али 
и у отво ре ном за ла га њу за еко ном ске ре фор ме од стра не де ла истог тог 
по ли тич ког вр ха – сле де уоби ча је не со ци јал но-еко ном ске за ко ни то сти 
де тер ми ни са не кон крет ним по ли тич ко-еко ном ским усло ви ма и кул-
тур ним кон тек стом. Дру га фа за, фа за де ва ста ци је, у фор ми гра ђан ског 
ра та у бив шој Ју го сла ви ји, су штин ски је про же та иде јом кон флик та. У 
еко но ми ји се ја вља стро га кон тро ла ка пи та ла и пред у зет ни штва од стра-
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не уског кру га љу ди у са мом по ли тич ком вр ху, оку пље них око по ро ди-
це та да шњег пред сед ни ка Ср би је. У та квим усло ви ма оста вље но је ма-
ло сло бо де са мо сит ном пред у зет ни штву, али је и ту аку му ла ци ја ве ћег 
ка пи та ла би ла суп тил но су зби ја на. Та да до ла зи до де ва ста ци је ве ћи не 
пре о ста лих дру штве них пред у зе ћа, по ра ста тзв. цр не и си ве еко но ми је, 
пре ли ва ња ка пи та ла у ру ке ма лих ин те ре сних гру па (по гле да ти: Pa la i ret 
2001). 

У та квој кон сте ла ци ји при ли ка у ко ји ма, да кле, по сто ји де це ни ја-
ма из гра ђи ван ани мо зи тет пре ма по љо при вред ном ра ду и оби ман од-
лив љу ди и ка пи та ла из по љо при вре де, и у па ра диг ми гра ђан ског ра-
та и по ли тич ке ре пре си је у ко јој се ка пи тал де ли мич но од ли ва у рат ну 
ин ду стри ју и у ру ке по је ди них ин те ре сних гру па, не ма мно го ме ста за 
аграр но пред у зет ни штво. Број оних ко ји су се упу сти ли у аграр но пред у-
зет ни штво ве о ма је ма ли, а мно ги од њих ни су ус пе ли озбиљ ни је да раз-
ви ју свој по сао. По ме ну ти Ж. Ј. са мо је је дан од из у зе та ка. На ка кве све 
пре пре ке на и ла зи не ко ко се упу стио у аграр но пред у зет ни штво ја сно је 
пред ста вио Сло бо дан На у мо вић (Na u mo vić 2006) у ве о ма ин спи ра тив-
ном ра ду у ко јем пра ти суд би ну јед ног од та квих пред у зет ни ка.

Ис тра жи ва ња про це са тран зи ци је у зе мља ма Ис точ не и Ју го и сточ-
не Евро пе углав ном до ла зе до за кључ ка да се еко но ми ја се ља штва у су-
шти ни гра на ка два сво ја екс тре ма. С јед не стра не раз ви ја се аграр но 
пред у зет ни штво с нео кла сич ном еко ном ском ор га ни за ци јом, док се с 
дру ге стра не ја вља тен ден ци ја ка ма лим са мо до вољ ним до ма ћин стви ма 
ве о ма ни ског про дук тив ног ни воа (на при мер: Swa in 2000; Sar ris 1999; 
та ко ђе ви де ти и за ни мљи ве кон крет не при ме ре: Stan 2000; Cel la ri us 
2000). Фи лип Ко стов (Ko stov 2002: 84) сма тра да је ова дру га тен ден-
ци ја де ко мер ци ја ли за ци је уне ко ли ко па ра док сал на с об зи ром на јав но 
де кла ри сан циљ уво ђе ња тр жи шне еко но ми је, али је у ства ри и оче ки-
ва на у усло ви ма не пот пу ног и не у ре ђе ног тр жи шта. У мно гим слу ча је-
ви ма се љач ка до ма ћин ства се би за циљ по ста вља ју са мо до вољ ност пре 
не го про из вод њу за про да ју на тр жни ци. Ту ефи ка сност ни је у пр вом 
пла ну. Аутар кич на до ма ћин ства су оку пи ра на пре жи вља ва њем, а не 
оства ри ва њем про фи та, и кон вен ци о нал на ана ли за тр жи шта, ко ја им и 
до са да ни је би ла по зна та, не мо же да са вла да та кав об лик еко ном ског 
по на ша ња. Ре ак ци ја ве ћи не се љач ких до ма ћин ста ва се у тран зи ци о ној 
си ту а ци ји, она ко ка ко их Озан (Ozan ne 1999) са гле да ва, пре убра ја у 
до мен из о па че них ре ак ци ја. Фор ми ра ње тр жи шта би тре ба ло да пред-
ста вља еко ном ску шан су јер, по при ро ди ства ри, се љач ко до ма ћин ство 
већ је сте при ват ни про из во ђач хра не ко ји по се ду је нео п хо дан ка пи тал и 
отва ра ње сло бод ног тр жи шта за ње га би тре ба ло да пред ста вља шан су за 
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на гли раз вој. Уме сто то га до ла зи до ком пак ти за ци је про из вод ње и чак до 
вра ћа ња по је ди ним аспек ти ма аутар кич но сти и на зад ним тех но ло ги ја-
ма при сут ним још у тра ди циј ском се ља штву ка ко би еко ном ски ри зи ци 
би ли мак си мал но из бег ну ти или ума ње ни (Ko stov 2002; Sar ris 1999). То 
је би ло плод но тло за раз ме ну до ба ра, али вра ти ћу се на то ка сни је.

Хи по те тич ки, ма ла се љач ка до ма ћин ства ко ја по се ду ју до вољ но 
ре сур са (а та квих је у Ср би ји мно го) мо гу да бу ду ве о ма ефи ка сна и кон-
ку рент на у тр жи шној еко но ми ји. Она су флек си бил на, ла ко се при ла го-
ђа ва ју то ко ви ма тр жи шта и при лич но су от пор на на не га тив не тр жи шне 
про це се. Про из вод ња ма лог оби ма омо гу ћа ва и ви сок ни во флек си бил-
но сти у ор га ни за ци ји ра да. Са рис (Sar ris 1999) ипак уоча ва не ко ли ко 
пре пре ка тран сфор ма ци ји ма лих по љо при вред них до ма ћин ста ва у тр-
жи шне про из во ђа че хра не. Пр во, про ме на њи хо ве прет ход не со ци јал не 
ор га ни за ци је под ра зу ме ва про ме ну со ци јал них уло га у са мом до ма ћин-
ству и у ши рој ло кал ној за јед ни ци, а про ме на уло га зна чи по ре ме ћај 
ши ре со ци јал не струк ту ре, што у се ља штву пред ста вља ства ра ње усло ва 
не си гур но сти. Због то га се мно ги и да ље опре де љу ју за не што по ве ћан 
обим про из вод ње, али без су штин ске про ме не еко ном ске ор га ни за ци је. 
Тран сфор ма ци ја под ра зу ме ва и уво ђе ње ино ва ци ја, а ино ва ци је има ју 
сво ју це ну – еко ном ску и со ци јал ну. Пи та ње је да ли ма ло се љач ко до-
ма ћин ство има мо гућ но сти да пла ти ту це ну. Еко ном ска це на ино ва ци ја 
под ра зу ме ва ула га ње чи стог нов ца и до ма ћин ству је по треб но да нај пре 
аку му ли ра тај но вац. У Ср би ји се на по чет ку тран зи ци о ног пе ри о да то 
и де ша ва ло, и за то се и мо же ре ћи да је срп ски аграр имао до бру раз-
вој ну пер спек ти ву, али тре ба има ти на уму да је, за раз ли ку од дру гих 
ис точ но е вроп ских зе ма ља, Ср би ја у по след њој де це ни ји углав ном има ла 
рат ну еко но ми ју и ве ли ку еко ном ску кри зу, што је пред ста вља ло усло ве 
из ра зи те не си гур но сти, усло ве ко ји су ди рект но спу та ва ли раз вој ну ло-
ги ку аграр них пред у зет ни ка.

Из о па че на ре ак ци ја ма лих се љач ких про из во ђа ча хра не не на ла зи 
се са мо у до ме ну про из вод ње већ и у сфе ри по тро шње. Уки да ње ад ми-
ни стра тив них фак то ра ко ји су ма хом узро ко ва ли тран сфер ка пи та ла из 
еко ном ске у со ци јал ну сфе ру ни је са мим тим зна чи ло пре ста нак та квог 
тран сфе ра. Мно га се љач ка до ма ћин ства, па и аграр ни пред у зет ни ци, 
ни су у ста њу да раз ли ку ју фор ме ка пи та ла. У свом мо де лу со ци јал не ре-
про дук ци је Бур ди је (Bo ur di eu 1986: 241) иден ти фи ку је раз ли чи те фор-
ме ка пи та ла, као што су еко ном ски, кул тур ни, со ци јал ни или сим бо-
лич ки ка пи тал. Ка пи тал се мо же кон вер то ва ти из јед не фор ме у дру гу, 
а у свом то та ли те ту има тен ден ци ју да се ре про ду ку је у иден тич ној или 
про ши ре ној фор ми и да ис тра је у свом по сто ја њу. Не пре по зна ва ње раз-
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ли чи тих фор ми ка пи та ла и њи хо ве тран сфор ма ци је из јед не фор ме у 
дру гу Бур ди је у ве ли кој ме ри при пи су је де ло ва њу „јад не ло ги ке“ ко ју он 
тре ти ра као ак си ом сва ко днев не пер цеп ци је. Јад на ло ги ка је спо соб на 
да ор га ни зу је све ми сли, пер цеп ци је и ак ци је по мо ћу не ко ли ко оп штих 
прин ци па ко ји су ме ђу соб но те сно по ве за ни и са чи ња ва ју спе ци фич но 
ин те гри са ну це ли ну. Јад на ло ги ка ко ри сти ана ло ги је и хо мо ло ги је да би 
ге не ри са ла слич но сти и асо ци ја ци је ко је су у прак си за мен љи ве, али ко-
је у су шти ни не мо гу да из др же кри ти ку фор мал не ло ги ке. Кон крет не 
слич но сти и асо ци ја ци је ге не ри са не јад ном ло ги ком по ста ју кон вен ци о-
на ли зо ва не у од ре ђе ном исто риј ском кон тек сту (Bo ur di eu 1990: 86–87, 
97). Дру гим ре чи ма, јад на ло ги ка у ме ђу соб ну ве зу до во ди оно што је из 
аспек та фор мал не ло ги ке не спо ји во. Ка да иде ју о јад ној ло ги ци пре не-
се мо у сфе ру еко но ми је, уви ђа мо да су у се љач кој еко но ми ји, фор ми ра-
ној у од ре ђе ном гло бал ном кон тек сту, у јед ну це ли ну по ве за ни еле мен-
ти ко ји су у мо дер ној ка пи та ли стич кој еко но ми ји ме ђу соб но не спо ји ви. 
Се љач ка еко но ми ја, иако раз ли ку је по је ди не фон до ве (Wolf 1966: 4–10), 
по ла зи од по ро ди це као еле мен тар не је ди ни це про из вод ње и по тро шње, 
што зна чи да се у се ља штву по ро ди ца и ње на имо ви на ја вља ју као ок-
вир ло гич ког си сте ма и као при мар на де тер ми нан та еко ном ске ло ги ке. 
По сма тра на из аспек та са мог се ља штва, ру рал на еко ном ска ло ги ка је 
то тал ни си стем ми шље ња. Она не мо ра ну жно да бу де јад на, иако је сте 
ла ич ка. Про блем се ја вља он да ка да се по је ди ни сег мен ти ру рал ног еко-
ном ског раз ми шља ња им пле мен ти ра ју у тр жи шну еко но ми ју. Ве ћи на 
аграр них пред у зет ни ка у Ср би ји огра ни ча ва сво је пред у зет ни штво по-
ро ди цом, ма да у њи хо вом слу ча ју не мо же мо го во ри ти о аутар кич но сти 
на онај на чин на ко ји то чи ни мо ка да го во ри мо о не пред у зет нич ким 
до ма ћин стви ма. Ве ћи на оства ре ног роб ног или нов ча ног при хо да се и 
да ље ди рект но кон зу ми ра у до ма ћин ству. Друк чи је ре че но, еко ном ска 
ор га ни за ци ја је су штин ски не про ме ње на, са мо што се са др жај по тро-
шње про ме нио у скла ду с по је ди ним тр жи шним трен до ви ма. Та кав сим-
пли фи ци ра ни прин цип во ђе ња по ро дич не еко но ми је на звао бих се ми-
а у тар кич ним.

Ко стов (Ko stov 2002) као је дан од кључ них раз ло га за сво је вр сну 
ком пак ти за ци ју еко но ми је до ма ћин ста ва ви ди од су ство ја сно де фи ни-
са них ин сти ту ци ја гло бал ног дру штва. Не по сто ја ње ква ли тет них ин-
сти ту ци ја не зна чи са мо не мо гућ ност кон крет ног ре ша ва ња про бле ма 
и оба вља ња ад ми ни стра тив них по сло ва већ је и па ра диг ма дру штве ног 
про сто ра без пре ци зно де фи ни са них со ци јал них ре пе ра ко ји се ко ри-
сте у фор ми ра њу ког ни тив не ор јен та ци је. То ва жи за све, а не са мо за 
се ља штво. От су ство де фи ни са них и по у зда них ин сти ту ци ја гло бал ног 
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дру штва по себ но је ва жно у срп ском се ља штву бу ду ћи да је оно одав но 
има ло из гра ђен ам би ва лен тан од нос стра хо по што ва ња пре ма ин сти ту-
ци ја ма. Др жав не ин сти ту ци је су у исто вре ме би ле не што што тре ба из-
бе га ва ти, су до ве и оп штин ску ад ми ни стра ци ју на ро чи то, али су са гле-
да ва не и као моћ но сред ство ко је ре ша ва се ља ко ве про бле ме, од но сно 
ме сто на ко је је он тран сцен ди рао сво је про бле ме. Се ља штву су у тран-
зи ци ји по треб не ин сти ту ци је ко је ће по др жа ти ње го ву тран сфор ма ци ју 
у сми слу фи нан сиј ског и ло ги стич ко-стра те шког под сти ца ја.

Све у куп но са гле да но, у усло ви ма дру штве не тран зи ци је ко ја још 
увек тра је и у усло ви ма еко ном ске кри зе то ком де ве де се тих го ди на, ге-
не рал на еко ном ска стра те ги ја се љач ких до ма ћин ста ва би ла је при ступ 
из бе га ва ња ри зи ка (упо ре ди ти: Men do la 2007: 55) и ком пак ти за ци ја 
еко ном ских ак тив но сти, то јест мак си мал но уве ћа ње ефи ка сно сти ис-
ко ри шће ња по сто је ћих ре сур са сход но прин ци пи ма еко ном ске аутар-
кич но сти до ма ћин ства. До ду ше, не тре ба ми сли ти да је реч о пот пу ној 
аутар кич но сти. Ни јед но до ма ћин ство (осим не ко ли ко екс трем них из у-
зе та ка) ни је при бе гло пот пу ној изо ла ци ји, али је нео спор но да су мно га 
од њих осет но ре ду ко ва ла про из вод њу и по тро шњу, огра ни чи ла се на 
окви ре соп стве ног до ма ћин ства и осет но сма њи ла про из вод њу за тр жи-
ште. 

Дру га стра те ги ја је сте уве ћа ње про из вод ње за рад про пор ци о нал ног 
уве ћа ња при хо да, али и ту до ми ни ра прин цип по тро шње у окви ру соп-
стве ног до ма ћин ства, а не пре тва ра ње до ма ћин ства у пред у зет нич ко 
пред у зе ће ко је уче ству је на тр жи шту у пу ном сми слу. Због то га у та-
квим до ма ћин стви ма не на ла зи мо ре ал ну еко ном ску кал ку ла ци ју мак-
си мал не ко ри сно сти од но са уло же ног и до би је ног, већ се ја вља не про-
пор ци о нал но по ве ћа ње ула га ња ре сур са за рад ве ћег при хо да иако од нос 
уло же ног и до би је ног по ста је не по во љан. Ру ко во ђе на прин ци пи ма јад не 
ло ги ке, та ква до ма ћин ства се усред сре ђу ју на не мо не тар не ци ље ве у до-
ме ну по тро шње, нај че шће оне це ре мо ни јал не.

Ма сов на де по пу ла ци ја ру рал них обла сти и еко ном ска кри за на 
кра ју 20. сто ле ћа до ве ли су до ре по зи ци о ни ра ња по је ди них еле ме на та 
со ци јал не и еко ном ске ор га ни за ци је у ру рал ном дру штву. Ство рен је до-
вољ но ши рок про стор и нео п ход ни усло ви за на ста нак но ве сфе ре раз-
ме не до ба ра. Углав ном по осно ву срод нич ких од но са на стао је оби ман 
про ток до ба ра из ме ђу ру рал ног и гло бал ног дру штва, што је кон крет но 
кон цеп ту а ли зо ва но као раз ме на до ба ра из ме ђу срод ни ка ко ји су оста ли 
у се лу и оних ко ји жи ве у гра ду. По не кад се као со ци јал на осно ва за раз-
ме ну до ба ра ја вља при ја тељ ство, али у за не мар љи во ма лом бро ју слу ча-
је ва у од но су на срод ство.
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Пре ве ли ке еко ном ске кри зе де ве де се тих го ди на они ко ји су оста ли 
на се лу на из глед ни су мо ра ли да бу ду за ви сни од оних ко ји су у гра ду. 
У се лу су има ли све по треб не еко ном ске и со ци јал не ре сур се и усло ве, 
на ро чи то он де где је др жа ва ула га ла у ин фра струк ту ру и со ци јал ни ка-
пи тал се ла. Ви шак про из во да, ка да се ја вио за хва љу ју ћи уве ћа њу ефи-
ка сно сти про из вод ње, про да ва ли су на град ским пи ја ца ма не за ви сно 
од сво јих срод ни ка у тим гра до ви ма. Ипак, они ма ко ји су би ли у гра ду 
хра на ни је не до ста ја ла, али им је не до ста ја ла јеф ти на хра на. Та ко ђе, 
на кон соп стве ног уста љи ва ња у гра ду, они су се лу мо гли или ди рект но 
да пру же услу ге гло бал ног дру штва или да по мог ну у до би ја њу тих услу-
га. Не мо гу се ов де за не ма ри ти мно го број ни со ци јал ни или емо ци о нал-
ни фак то ри, али у кон крет ним по зи ци ја ма ко је су има ли они у се лу и 
они у гра ду на ђе на је ра ци о нал на праг ма тич на ве за ко ја је фор ми ра ла 
од но се раз ме не. Со ци јал ни и емо ци о нал ни фак то ри су де тер ми ни са ли 
да то бу де упра во раз ме на ме ђу срод ни ци ма. У окол но сти ма амо рал-
ног фа ми ли ја ри зма срод ство је нај по у зда ни ји ка нал раз ме не. Кључ ни 
срод нич ки од нос за за сни ва ње од но са раз ме не је сте ро ди тељ ство, ка да 
ро ди те љи оста ју у се лу, а де ца су у гра ду. Мо жда ово ли чи на ме ђу соб но 
ис по ма га ње пре не го на раз ме ну, али са ма чи ње ни ца да се во ди ра чу на о 
да том и до би је ном и о не ком об ли ку ре ци про циј лних од но са су штин ски 
та кав од нос ста вља на стра ну раз ме не. На лик раз ме ни уну тар ге не ра циј-
ских би мо дал них до ма ћин ста ва у се лу. Осим са сво јом де цом раз ме на 
се за сни ва ла и с дру гим срод ни ци ма, крв ним или та збин ским, све јед но. 
Де ша ва ло се да јед но се о ско до ма ћин ство за сну је не ко ли ко ди ја да ре ци-
про ци јал них тран сак ци ја с по ро ди ца ма у гра ду.

 Раз ме на је пра ти ла ма три цу ур ба но–ру рал но : рад–хра на : услу-
ге–хра на. Срод ни ци из гра да су они ма са се ла да ва ли свој рад и пру жа ли 
услу ге гло бал ног дру штва (здрав ство, суд ство, ад ми ни стра ци ја, по ли ци-
ја итд.), а се ља штво је за уз врат да ва ло јеф ти ну и ква ли тет ну хра ну. Од-
нос раз ме не под ра зу ме вао је оства ри ва ње ге не рал ног ре ци про ци те та, 
то јест ни је се стро го во ди ло ра чу на о да том и до би је ном. Стро га ева лу-
а ци ја вред но сти ни је у знат ној ме ри за сту пље на у овој сфе ри раз ме не. 
Се о ска до ма ћин ства су та ко ја у су шти ни во де ра чу на о укуп ном оби му 
раз ме не јер мо ра ју да во де ра чу на о соп стве ним про из вод ним мо гућ-
но сти ма. Ја сно је да због при ме не од но са ге не рал ног ре ци про ци те та та 
кал ку ла ци ја ни је та ко стро га као код раз ме не ра да с дру гим се о ским до-
ма ћин стви ма, о че му је би ло ре чи ра ни је. Раз ме на у овој, да је та ко на-
зо вем, ру рал но–ур ба ној сфе ри та ко ђе је кон стру и са на око ни за да ва ња 
и ни за при ма ња и при ме њу је прин цип од га ђа ња уз вра ћа ња. Јед но став-
ни је ре че но, се о ско до ма ћин ство мо же у јед ном тре нут ку да дâ хра ну, а 
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да за уз врат оче ку је не ку услгу у гра ду он да ка да јој то у бу дућ но сти бу де 
тре ба ло. С дру ге стра не, рад но спо соб ни чла но ви град ске по ро ди це мо гу 
да да ју свој рад се о ском до ма ћин ству без тре нут ног уз вра ћа ња хра ном, 
већ да ка сни је, кад им бу де би ло нео п ход но, за тра же од ре ђе ну ко ли чи-
ну хра не. На при мер, они мо гу да по ма жу при ли ком бра ња ку ку ру за у 
ок то бру, а да за уз врат до бу ју пра се за Но ву го ди ну. Ја сно и јед но став но 
пра ће ње по зна тих нор ми раз ме не.

Дру ги би тан вид раз ме не у ру рал но-ур ба ној сфе ри је сте до бро 
по зна та це ре мо ни јал на раз ме на. Ипак, це ре мо ни јал на раз ме на не по-
ка зу је ни ка кве спе ци фич не раз ли ке из ме ђу оне у се љач ком дру штву у 
од но су на раз ме ну ко ја об у хва та и уче сни ке из гра до ва. Сва ки уче сник 
у раз ме ни пот пу но рав но прав но има јед но вре ме ну при пад ност ни зу да-
ва ња и при ма ња, што об у хва та сва ње го ва ре ци про ци јал на пра ва и оба-
ве зе, а ње го во ме сто ста но ва ња је пот пу но ире ле вант но. Ор га ни зо ва ње 
це ре мо ни ја ла је ње го ва не за ви сна кал ку ла ци ја, у се лу или гра ду, са свим 
је све јед но. То ка ко ће не ко да обез бе ди сред ства за ор га ни зо ва ње це ре-
мо ни ја ла (се љач ки це ре мо ни јал ни фонд) већ не ко ли ко де це ни ја уна зад 
је ствар сло бод ног из бо ра и во ље, ствар ин тим не по ро дич не еко ном ске 
кал ку ла ци је. До ду ше, про бле ма с це ре мо ни јал ном је сте би ло ра ни је, све 
док су се пој мо ви естет ске вред но сти и ма те ри јал не функ ци о нал но сти 
раз ли ко ва ли у се лу и гра ду. Про блем је би ло то што су се ља ци гра ђа ни-
ма да ри ва ли ства ри ко је овим дру гим ни су ни шта зна чи ле, или су им 
зна чи ле вр ло ма ло, али и обр ну то, се ља ци су на дар до би ја ли за њих 
не функ ци о нал не да ро ве. Са из јед на ча ва њем ути ли тар них и естет ских 
схва та ња у се ља штву и гло бал ном дру штву тај про блем је иш че зао.

Раз ме на ра да, услу га и хра не је то ком кри зних го ди на по при ми ла 
по се бан зна чај. За не ке ур ба не по ро ди це она је зна чи ла упра во ег зи-
стен ци јал ни спас. Се ло је то ком кри зних го ди на, под ра зу ме ва се, са чу-
ва ло зе мљу као је дан од кључ них ре сур са, али је због при род ног ста ре ња 
до брим де лом оста ло без ра да, дру гог кључ ног ре сур са. Рад је за ег зи-
стен ци јал ну про из вод њу хра не по тра жен у ур ба ном срод ству. Оста ре ли 
се ља ци, чи ји је рад ни век био при кра ју или је већ за вр шен, ни су у ста њу 
да се ба ве по љо при вре дом чак и да би за до во љи ли сво је основ не фи зи о-
ло шке по тре бе (ка ло риј ски ми ни мум). Има ње им оста је нео бра ђе но. С 
дру ге стра не рад но спо соб ни срод ни ци су у гра ду оста ли без по сла и до-
шли су у ста ње рад не не е фи ка сно сти. Они свој рад, уко ли ко га већ ни су 
ан га жо ва ли у сфе ри си ве или цр не еко но ми је, ула жу у по љо при вред ну 
про из вод њу, али и да ље у ви ду раз ме не за хра ну. Њи хов пот пу ни по-
вра так се лу и по љо при вред ној про из вод њи из о ста је из истих раз ло га из 
ко јих рад но ви тал на се о ска до ма ћин ства у про це су тран зи ци је не пре ра-
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ста ју у тр жи шно ор јен ти са не про из во ђа че хра не, већ при сту па ју ми ни-
ма ли за ци ји про из вод ње и евен ту ал ном по ве ћа њу сте пе на аутар кич но-
сти (о не вра ћа њу на се ло ви де ти још: Ма тић 2008б). Кон крет ни раз ло зи 
за оста ја ње у гра ду мо гу би ти ра зно вр сни и ра зно род ни, али они ни су 
ди рек тан по вод за раз ме ну ра да у по љо при вре ди за хра ну. Та ква раз ме-
на се до жи вља ва као ну жно зло или као сред ство за пу ко пре жи вља ва ње, 
јер се и сам по љо при вред ни рад та ко до жи вља ва. То уисти ну све до чи о 
од су ству на ме ре за ба вље њем аграр ним пред у зет ни штвом, иако за то 
по сто је ви ше не го по вољ ни објек тив ни усло ви.
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ИЗ ВЕ СНОСТ РАЗ МЕ НЕ ДО БА РА

Еко ном ска ор га ни за ци ја се љач ких дру шта ва струк тур но је аутар-
кич на еко но ми ја без об зи ра на то што је у са вре ме ном се ља штву ни во 
еко ном ске са мо до вољ но сти ре ла тив но ма ли, а се ља штво се у ве ли кој ме-
ри ја вља на ло кал ном тр жи шту. Уче ство ва ње на тр жи шту ипак не зна чи 
при па да ње и уче ство ва ње у тр жи шној еко но ми ји. Се љач ка и тр жи шна 
еко но ми ја, осим дру гих раз ли ка, ме ђу соб но су су штин ски из ди фе рен-
ци ра не и по то ме ка ко се у ко јој од њих оба вља ди стри бу ци ја ре сур са и 
до ба ра.

Раз ме на до ба ра – це ре мо ни јал на раз ме на или раз ме на ра да – пред-
ста вља је дан од кон це па та се љач ке еко но ми је за ефи ка сну и ра ци о нал ну 
ди стри бу ци ју ре сур са и про из во да. Она ни је је ди ни ме тод еко ном ског 
упра вља ња се љач ким до ма ћин ством, али сва ка ко је сте је дан од кључ них 
ме то да. Раз ме на до ба ра је за пра во спе ци фич на „кон трол на је ди ни ца“, 
ја сно струк ту ри ран ме ха ни зам ди стри бу ци је до ба ра ко ји се у се љач кој 
еко но ми ји пру жа исто вре ме но и у до мен про из вод ње и у до мен по тро-
шње, спа ја ју ћи их у јед но. Све док се прак ти ку је раз ме на она ква ка ква је 
са да, док то ни је тр жи шна раз ме на, еко ном ска ор га ни за ци ја се ља штва 
се мо же ге не рал но ка рак те ри са ти као са мо до вољ на еко но ми ја чи ји ни во 
са мо до вољ но сти ва ри ра од при ли ке до при ли ке. Раз ме на до ба ра у се ља-
штву сва ка ко је сте ефи ка сан ме тод ди стри бу ци је, ме тод ко ји укљу чу је 
и ди на мич ну рав но мер ност и ди на мич ну рав но прав ност. Ње на за се ља-
штво кључ на ка рак те ри сти ка је сте то што за хва љу ју ћи струк тур ној без-
вре ме но сти и ја сно де фи ни са ним оба ве за ма да ва ња и уз вра ћа ња обез бе-
ђу је ду го роч ну из ве сност, а из ве сност у се ља штву зна чи си гур ност. Све 
док је раз ме на ме тод из ве сне и ја сно пред ви ди ве ди стри бу ци је до ба ра, 
она мо же да бу де ко ри шће на као јед на од стра те ги ја за упра вља ње се-
љач ком до ма ћин ском гру пом. По врх то га, раз ме на ни је са мо стра те ги ја 
за еко ном ско упра вља ње до ма ћин ством већ је пу тем из ве сне ало ка ци је 
ре сур са и до ба ра ефи ка сан ме тод за по твр ђи ва ње иде а ла јед на ко сти у 
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се ља штву и ме тод за учвр шћи ва ње со ли дар но сти као ва жне – у се ља-
штву чак и нео п ход не – дру штве не вред но сти.

Упра во због сво је из ве сно сти и пред ви ди во сти ис хо да раз ме на до-
ба ра и до би ја но ви зна чај у го ди на ма тран зи ци је и еконмске кри зе на 
кра ју 20. и по чет ку 21. сто ле ћа. Свој ство из ве сно сти је то ко је раз ме ну 
до ба ра и да нас одр жа ва, и све док гло бал но дру штво не ство ри функ ци-
о нал ну и ли бе рал ну тр жи шну еко но ми ју, и уоп ште со ци јал ни и еко ном-
ски си стем ко ји ће би ти струк тур но и функ ци о нал но ста би лан, раз ме на 
до ба ра ће би ти ре ле вант на ал тер на ти ва за ди стри бу ци ју до ба ра и оп шту 
дру штве ну ре про дук ци ју, чак и из ван стро гих окви ра са вре ме ног се љач-
ког дру штва. 

Мо жда је Ко стов (Ko stov 2002) и у пра ву ка да при да је ве ли ки зна-
чај ин сти ту ци ја ма гло бал ног дру штва. Та ква ка ква је, раз ме на ма те ри-
јал них до ба ра и ра да је из аспек та тр жи шне еко но ми је јед на не раз вој на, 
не ли бе рал на (па мо жда чак и ан ти ли бе рал на) и стаг на ци о на стар те ги-
ја, је дан у су шти ни не мо не тар ни кон структ, не мо не тар ни јер не по зна је 
уни вер зал ну про це ну вред но сти као што то чи ни тр жи шна еко но ми ја. 
Гло бал но дру штво да нас оче ку је од се ља ка да по ста ну пред у зет ни ци у 
по љо при вре ди (Стра те ги ја 2005) та ко што ће при хва ти ти тр жи шни на-
чин раз ми шља ња, али бе сми сле но је оче ки ва ти од не ко га ко већ по се ду је 
у да тим окол но сти ма са свим функ ци о нал ну еко ном ску стра те ги ју да је 
ме ња тек та ко, без про ме не чи та вог кон тек ста ру рал не со ци јал не ор га-
ни за ци је. По се до ва ње ста бил ног си сте ма еко ном ског упра вља ња до ма-
ћин ством – чак иако тај си стем под ра зу ме ва про из вод њу ма лог оби ма, 
ни ско ра зви је ну тех но ло ги ју по љо при вред ног про це са и ви сок сте пен са-
мо до вољ но сти – је дан је од кључ них од го во ра на пи та ње због че га у се лу 
Цр ни Врх (Ста ра пла ни на) у про ле ће 2008. го ди не ни ко ни је до шао на 
еду ка тив но пре да ва ње о ор ган ској про из вод њи хра не иако би то тре ба ло 
да пред ста вља до бру и по жељ ну шан су за ру рал ни еко ном ски раз вој.

Раз ме на до ба ра је ан тро по ло шка и еко ном ска ре ал ност да нас исто 
као што је то би ла и у про шло сти. Из пер спек ти ве ин сти ту ци о нал не 
еко но ми је она мо жда пред ста вља еко ном ску стран пу ти цу, ма да је ве ћи 
про блем то што еко но ми ја на раз ме ну до ба ра о ко јој је ов де би ло ре-
чи уоп ште и не обра ћа па жњу. Не мо гу ће је да нас ре ћи ко ји обим до ба-
ра те че кроз ка на ле раз ме не до ба ра, али сва ка ко да то ни је ма ли обим. 
Шта ви ше, у сво јим пр вим ко ра ци ма мно ги пред у зет ни ци су по чет ком 
де ве де се тих го ди на 20. сто ле ћа сво јим пред у зе ћи ма упра вља ли при др-
жа ва ју ћи се не ких од прин ци па раз ме не до ба ра. Ни је ту реч ни о це ре-
мо ни јал ној раз ме ни ни о раз ме ни ра да, већ о од но су да ва ња и од га ђа ња 
уз вра ћа ња ро бе или услу га, чи ме су по че ли по ла ко да на ста ју ни зо ви да-
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ва ња и уз вра ћа ња у јед ној пот пу но дру га чи јој еко ном ској сфе ри, сфе ри 
ко ја (на из глед) не ма ни ка кве ве зе с еко но ми јом се љач ког дру штва.

Не ка ко са мо по се би на ме ће се пи та ње мо гу ли се прин ци пи раз ме-
не до ба ра угра ди ти у нео кла сич ну ка пи та ли стич ку тр жи шну еко но ми ју. 
На ре че ни при ват ни пред у зет ни ци се, на жа лост, пре ја вља ју као тр жи-
шни ме ше та ри не го као пра ви раз вој ни пред у зет ни ци, ма да је ме ше тар-
ство још увек бит на ка рак те ри сти ка еко но ми је у Ср би ји. Мо жда би би ло 
и су ви ше пре тен ци о зно сма тра ти да раз ме на до ба ра пред ста вља ре ше ње 
еко ном ских про бле ма, али има ју ћи у ви ду да је у вре ме пи са ња ове књи-
ге чи та ва свет ска еко но ми ја упа ла у кри зу и ре це си ју, та ква иде ја зву-
чи ин три гант но. Нео спор но је да раз ме на до ба ра, она ко ка ко је до са да 
струк ту ри ра на у мно гим кул ту ра ма, пред ста вља ве о ма ста би лан си стем 
ди стри бу ци је ре сур са и до ба ра, те сто га ни је зго рег на у чи ти по не што од 
ње. Раз ме на до ба ра, као ге не ра тор или кул тур ни ме тод за пер пе ту и ра ње 
дру штве не со ли дар но сти и дру штве ног ре ци про ци те та, не сме се по сма-
тра ти као не што што би у раз ви је ним и ста бил ним тр жи шним од но си ма 
тре ба ло да не ста не, већ као, ре ци мо, ал тер на тив ни кул тур ни ме тод за 
ху ма ни за ци ју тр жи шних од но са и мо дер ног ка пи та ли зма ка квог по зна-
је мо да нас. Она је ујед но ја сан ин ди ка тор те зе у еко ном ској ан тро по ло-
ги ји да еко ном ско по на ша ње не под ра зу ме ва са мо про дук ци ју ма те ри-
јал них вред но сти, већ и ра зних со ци јал них и сим бо лич ких вред но сти.

Или ће се све све сти на опа ску јед ног од мо јих ис пи та ни ка: „Се љак 
је као вре ћа бра шна, кад год је уда риш из ње не што ис пад не“.
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THE EX CHAN GE OF GO ODS
IN THE PE A SANT SO CI ETY OF SER BIA

S u m  m a r y

The ex chan ge of go ods rig htedly can be con si de red as a uni ver sal form 
of hu man be ha vi or pre sent in all so ci e ti es, ir re spec ti ve of the le vel of the ir 
de ve lop ment and way of the or ga ni za tion, con ti nu ally thro ugh the ti me and 
spa ce. This is the re a son why the ex chan ge of go ods ever sin ce has been at trac-
ting gre at at ten tion of anthro po logy and sin ce its first pro to sci en ti fic steps, 
the ex chan ge of go ods has been esta blis hed as the to pic of in ve sti ga tion out of 
qu e sti on. 

In this bo ok the to pic is ex po sed in the form of ana li sis of the go ods ex-
chan ge as a mul ti-le vel eco no mic stra tegy in the or ga ni za tion of pe a sant so ci-
ety in Ser bia, and not as a so cial in ter ac tion. This is the re a son why the pri mary 
the o re ti cal ap pro ach to the to pic in this re se arch is eco no mi cal-anthro po lo gi-
cal. The na tu re of ex chan ge by it self do esn’t per mit any sim ple ap pro ach to 
the to pic and re qu i res mul ti la te ral de com po sing of the ex chan ge struc tu re and 
ana li sis of the sig ni fi can ce of re spec ti ve com po nents wit hin the cul tu ral con-
text. In es sen ce, the ex chan ge of go ods re pre sents the stra tegy for the for ma-
tion of a wi de so cial-eco no mic ha bi tus, stra tegy for even al lo ca tion of ava i la-
ble re so ur ces and go ods, for so lu tion of exi sten ti al ne eds in as sig ned ma te rial, 
eco no mic and so cial con di ti ons, but as stra tegy for con sti tu tion, con fi gu ra tion 
and struc tu ring of so cial re la ti ons, too. At the sa me ti me the ex chan ge of go ods 
can be esta blis hed as eco no mic and so cial stra tegy, as pro cess of ma king ra ti-
o nal eco no mic de ci si ons, i. e. as stra te gic con struc tion of the way of thin king 
and the man ner of be ha vi o ur to re gu la te si mul ta ne o usly eco no mic and so cial 
pro ces ses in the ob ser ved cul tu ral con text. In this bo ok the ex chan ge of go ods 
will be con tem pla ted as the eco no mic stra tegy for de fi ni tion and ori en ta tion 
wit hin the so cial en vi ron ment and as stra tegy for the de fi ni tion of re la ti ons 
with ot hers.

The con cept of the eco no mic anthro po logy is not un fa mi li ar and unk-
nown in the Ser bian anthro po logy, but con si de ring that the pri mary the o re ti-
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cal ap pro ach in this bo ok is eco no mi cal-anthro po lo gi cal, a for mi da ble part is 
de di ca ted to the pre sen ta tion and com ments on the to pics and the o ric con cep-
ti ons, for mu la ti ons and met hods wit hin this sub di si ci pli ne. Pre sen ted con cep-
ti ons of the eco no mic anthro po logy af ter wards we ren’t ap plied on the col lec-
ted em pi ric ma te rial, but we re used as a ge ne ral the o ri cal con cept and as a ba se 
for re spec ti ve ex pla na ti ons.

En ti re sub di sci pli ne in deed con stantly con tem pla tes man’s per for man ce 
of the ra ti o nal eco no mic cal cu la tion of re la tion bet we en in ve sted re so ur ces 
and ef forts and ga i ned be ne fit, i. e. cal cu la tion of met hods of ra ti o nal eco no-
mic cho o se. Eco no mic anthro po logy is pre va i lingly ba sed on the con cept ho mo 
eco no mi cus as star ting po int, ap pe a red in the 19th cen tury yet, and in tro du ced 
la ter in the anthro po logy by the hi story of eco nomy and po li ti cal eco nomy. 
The cru cial cha rac ter of the eco no mic anthro po logy in en ti re in ve sti ga tion of 
eco no mic be ha vi o ur is the struc tu ral in tro duc tion of am ple va ri ety of so cial 
and cul tu ral fac tors in the eco no mic equ a ti on in ve sted-ga i ned, espe ci ally when 
the con cept of be ne fit and the pro cess of ma king eco no mic de ci sion are in qu-
e sti on. Eco no mic anthro po logy cle arly pro ve that the per for man ce of ra ti o nal 
eco no mic cal cu la tion is much mo re com plex than the mat he ma tic com pu tion 
of re la tion bet we en in co ming and out co ming (ma te rial) va lu es. Man’s hus ban-
dry is com plex pro cess, but in the eco no mic anthro po logy eco no mic de ci si ons 
by the ir self don’t ap pe ar as ob ject of the ana li sis, it is the de ci sion pro cess 
the met hod to ma ke de ci si ons. Eco no mic anthro po logy is in te re sted in cul tu ral 
con no ta tion of the de ci sion pro cess and ma de de ci si ons. Right he re is ope ned 
lar ge fi eld for the struc tu ral ac tion of cul tu ral and so cial fac tors in man’s hus-
ban dry.

Ne vert he less, eco no mic anthro po logy for a long ti me hasn’t been paying 
suf fi ci ent at ten tion to pe a sant so ci e ti es and most of its for mu la ti ons till the 
eig hti es of the 20th cen tury had been de du ced on re se arch on pri mi ti ve so ci e ti-
es. Be ca u se of that in the bo ok was ne ces sary a spe cial con tem pla tion and com-
ment on the eco no mic or ga ni za tion of pe a sant so ci e ti es. In con trast to usual 
com pre hen si ons whe re (al most sche ma ti cally) the pe a san try was po si ti o ned 
as in ter me di a te pha se bet we en pri mi ti ve and mo dern so ci e ti es, and whe re the 
eco no mic autarchy of ho u se hold was con si de red the cru cial cha rac te ri stic of 
the eco no mic pe a sant or ga ni za tion, I com men ted the pe a sant eco nomy in the 
con text of sub or di na ted po si tion of pe a san try wit hin the glo bal so ci ety. From 
such a sub or di na ted po si tion are de ri ved many con cre te ele ments and struc-
tu ral re la ti ons bet we en ele ments of pe a sant eco no mic or ga ni za tion, in clu ding 
the eco no mic autarchy, and the re fo re autarchy can be tre a ted as con se qu en ce, 
and not as cri te rion to di stin gu ish eco no mic or ga ni za tion of pe a san try. 

The ex chan ge of go ods per forms thro ugh a chain of di rect dyadic re la ti-
ons and do esn’t know the con cept of me di um, as the mar ket has mo ney, mer-
chants, mar ket pla ce, etc. The ex chan ge in pe a san try has not one po int (mar ket) 



 The Exchange of Goods in the Peasant Society of Serbia 183

whe re all tran sac ti ons ha ve to pass and in this sen se shows the lack of me di um. 
The eva lu a tion of go ods in the tran sac tion is not pre de fi ned with any uni ver sal 
system of me a su re ment, but va ri es wit hin the so ci ally esta blis hed system of 
be ne fit per cep tion, the system which in clu des lar ge num ber of non-eco no mic 
fac tors. Ex chan ge of go ods in the con tem po rary pe a san try de fi ni tely knows the 
mo ney, but in the tran sac tion by it self is used li ke uni ver sal good, and not li ke 
(mar ket) mo ney or li ke a re so ur ce. 

The in ven tory of go ods which can ta ke part in the re ci pro cal ex chan ge 
tran sac tion can lo ok very va ri e ga ted, but the ir eco no mic in ter pre ta tion unam-
bi gu o usly shows the exi sten ce of low le vel of he te ro ge ne ity of go ods clas ses, 
espe ci ally the ma te rial ones, so im ma nent in the ru ral cul tu re. Cru cial sen se of 
the eco no mic in ter pre ta tion of go ods in tro du ced in to the ex chan ge is di scern-
ment of two clas ses of go ods. On the one hand, in to the ex chan ge are in tro du-
ced ma te rial and so cial go ods, when ma te rial go ods are cle arly cor re la ted with 
the exi sten ti al ne eds of par ti ci pants in the ex chan ge. Do mi nant so cial good is 
ho spi ta lity, and be si des can ap pe ar so me ser vi ces, too. In the se cond class are 
in clu ded re so ur ces, prin ci pally agri cul tu ral work, re so ur ce the pe a san try cer ta-
inly can com ple tely dis po se of. Two di scer ned clas ses of go ods don’t mix each 
ot her; i. e. each of them has its own tran sac tion ex chan ge co ur se. Im por tant 
dis tin ction very easily to be no ti ced is that the ma te rial and so cial go ods are 
ex chan ged wit hin the ce re mo nial si tu a ti ons, me an whi le the work is ex chan ged 
wit hin cle arly de fi ned part ner re la ti ons con fi gu red as sta bi le co a li ti ons. In the 
cor pus of ex chan ged ob jects is in clu ded mo ney too, but is tre a ted as uni ver sal 
gift in the ce re mo nial ex chan ge and it can be ob ser ved li ke so cial ca pi tal be-
ca u se is not used as re so ur ce, but for so cial po si ti o ning of the do nor and the 
pre sen tee in as sig ned ce re mo nial con text, and the pre sen tee uses it to tran-
sform it in to the exi sten ti al good on his own cho i ce. The mo ney that ap pe ars in 
the ce re mo nial ex chan ge is not ac cu mu la ted eco no mic ca pi tal used to ma ke a 
pro fit; i. e. is not used in the en tre pre ne u rial sen se. The ce re mo nial si tu a tion is 
eco no mi cally non-pro fi ta ble en ter pri se, and do esn’t mean a pri o ri that is eco-
no mi cally ir ra ti o nal. 

Ele men tary eco no mic cal cu la tion of or ga ni za tion of the ce re mo nial si-
tu a tion in the pe a sant so ci ety is tightly cor re la ted with ba sic prin ci ples of the 
ex chan ge of go ods. Every or ga ni zed ce re mo nial, when wed ding ce re mo nial is 
con si de red as he u ri sti cally the most pro duc ti ve ca se, can be ob ser ved synchro-
ni cally and wit hin the par ti cu lar ce re mo nial we can find the equ i va len ce of 
to tal va lu es of of fe red ho spi ta lity and re ce i ved gifts. But firstly, con cre te et-
hno grap hic da ta, espe ci ally da ta con cer ning the pe riod of cri sis and tran si tion, 
show that such equ i va len ce mostly do esn’t exist. From the per spec ti ve of the 
le vel of con cre te dyadic ex chan ge re la ti ons wit hin the ce re mo nial by it self, we 
can see that the re ci pro cal ba lan ce of of fe red ho spi ta lity and ob ta i ned gift was 
dra sti cally per tur bed right the re whe re the dyadic re la tion was ba sed on the 
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high le vel of so cial pro xi mity, i. e. the clo se par ti ci pants in the ex chan ge do na-
te the gift mo re va lu a ble than the re ce i ved ban qu et, and in this ca se wit hin the 
ce re mo nial wo uld be esta blis hed un de si ra ble in ver se pro por tion of so cial pro-
xi mity and im por tan ce of so cial re la ti ons. Whet her the ex chan ge then be co mes 
so ci ally dysfun cti o nal? 

Re gu la tory norms of cu stom law con cer ning the ex chan ge of go ods and 
di scern ment of go ods in the tran sac tion put every ho u se hol der’s gro up in the 
long-term pro cess of gi ving and re ce i ving. Ho u se hol der’s gro up is in deed in 
two pa ral lel cha ins of ex chan ge – chain of gi ving and chain of re ce i ving. The-
se two cha ins re pre sent com ple men tary li nes of go ods tran sac ti ons, and they 
don’t mix each ot her. Vo lu me of tran sac tion in di ca tes that par ti ci pants ha ve 
to gu i de them sel ves by the prin ci ple of ba lan ced re ci pro city and every re la tion 
of va lu es is be ing po si ti o ned in the chro no lo gi cal long-term chain of si tu a ti ons 
of the sa me class (with cle arly de fi ned ex cep ti ons). Pri mary ba lan ce of va lu es 
is com pu ted in the se pa ra te cha ins of tran sac ti ons and equ i va len ce of va lu es 
has to be ac com plis hed wit hin spe cial cha ins, and hypot he tic ab so lu te ness of 
cha ins ma kes pos si bi lity for cor rec ti ons in the ca se of the per tur ba tion of ba-
lan ce. 

Such con struc tion of the ce re mo nial ex chan ge of go ods can be ob ser-
ved as one of cul tu rally de ve lo ped met hods of so cial re pro duc tion. In ter ac-
tion of the go ods ex chan ge is the re flec tion of tho se clas ses of ma te rial and 
symbo lic va lu es that so ci ety as signs to its re pro duc ti ve co ur se. Cru cial roll in 
the ex chan ge as met hod of so cial re pro duc tion has the ti me pro ro ga tion of re-
spon ding and re qu est on re spon ding. Cul tu ral con struc tion of the ex chan ge of 
go ods of ten di rectly re pro du ces esta blis hed so cial re la ti ons in the sen se that 
the re is al ways the ten dency to not to be chan ged in the pe riod from gi ving to 
re spon ding in or der to ac com plish the equ i va len ce of gi ven and re ce i ved. Any 
per tur ba tion of so cial re la ti ons ca u ses the per tur ba tion of the prin ci ple of the 
equ i va lency and vi ce ver sa. Exi sting so cial re la ti ons and the ex chan ge of go ods 
per pe tu a te each ot her. In the pe a sant eco no mic or ga ni za tion, that ope ra tes 
with very te nu o us ba lan ce of pro duc tion and con sump tion, each per tur ba tion 
of the go ods ex chan ge ba lan ce ca u se the per tur ba tion of the ba lan ce and af-
fect the exi sten ce of the ho u se hold. The ex chan ge by it self is con struc ted on 
the ba se of esta blis hed so cial re la ti ons, but the per tur ba tion of the ex chan ge 
re la tion per turbs so cial re la ti ons. Furt her mo re, then is di rectly af fec ted the 
eco no mi cal system of pe a sant ho u se hold be ca u se in its ba lan ce of pro duc tion 
and con sump tion al so are in tro du ced (ge ne rally thro ugh the ce re mo nial fund) 
go ods ga i ned in the ex chan ge tran sac ti ons.

Ob ser ved from the per spec ti ve of the neo c las sic eco nomy, the or ga ni za-
tion of one ce re mo nial for every ho u se hold re pre sents eco no mic shock, but 
con se qu en ces of that shock are mo de ra ted by the con struc tion of mu tual ex-
chan ge re la ti ons. Or ga ni za tion of the ce re mo nial is the si tu a tion whe re ap-
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pe ars sud den over si zed con sump tion, and in the ca se of such con sump tion is 
ne ces sary to in sti tu ti o na li ze the al lo ca tion of re so ur ces that in the cru cial mo-
ment can be con cen tra ted on ne e ded pla ce. De si ra ble al lo ca tion of re so ur ces 
is in clu ded in the ex chan ge system, so food (food and drink) is in clu ded too in 
the cor pus of go ods in tran sac tion, and as long as autarchy is still do mi nant as 
cha rac te ri stic in the eco no mic pe a sant or ga ni za tion and ba lan ce of pro duc tion 
and con sump tion has to be ma in ta i ned, food, as cru cial ma te rial seg ment of 
ho spi ta lity, will be in clu ded in the ex chan ge. Such al lo ca tion of the ce re mo nial 
re so ur ces is form of len ding. Sin ce pe a sant eco nomy be gan struc tu ral ap pro-
xi ma ti on to the mer can ti le eco nomy (sin ce the se ven ti es of the 20th cen tury) 
and when par ti cu lar ho u se holds be ca me eco no mi cally eno ugh po wer ful to or-
ga ni ze the ce re mo nial in de pen dently, food has not been li sted anymo re in the 
cor pus of go ods in tro du ced in the ex chan ge tran sac ti ons (but in the ex chan ge 
re ma ins swe et food). In con tem po rary so ci ety, when mo ney ap pe ars as uni ver-
sal gift, can oc cur par tial tran sfer of mo ney from the sphe re of gif ted ob jects to 
the sphe re of ce re mo nial or ga ni za tion, and this al so ap pro xi ma tes the pe a sant 
ho u se hold to the mer can ti le way of thin king, but ce re mo nial still re ma ins non-
pro fi ta ble en ter pri se.

In the cor pus of do na ted ob jects is in clu ded set of exi sten ti al go ods, i.e. 
tho se ob jects of ma te rial cul tu re con ce i ved in di spen sa ble in the per cep tion of 
the cre a ti o nal act of new ma tri mo nial co u ple for the or ga ni za tion of fu tu re li fe 
(of fa mily, but of child too, in the ca se of chri ste ning). Con si de ring con tem-
po rary con di ti ons in which com mo di ti es ap pe ar, is un der stan da ble that the 
ce re mo nial or ga ni zer tends to in flu en ce on to tal cor pus of re ce i ved go ods in 
agre e ment with do nors. But cor pus of re ce i ved go ods can al so be in flu en ced 
in di rectly, by gi ving in cer tain dyads the go ods wan ted in the fu tu re and sup-
po sing the ef fi ci ency of the ru le of gi ving back the good of the sa me type and 
va lue in the oc ca sion of the ce re mo nial si tu a tion of the sa me type. 

Ul ti ma tely, eco no mic cal cu la tion is pro ces sed on to tal num ber of par ti-
ci pants in the ex chan ge of cir cle whe re as sig ned ho u se hold gro up be longs. On 
that way is ma de the ba lan ce of in ve sting pos si bi li ti es in ex chan ge and re ce i-
ving. 

Pro ces sing ra ti o nal eco no mic cal cu la tion is much mo re ob vi o us in the 
sphe re of the ex chan ge of agri cul tu ral work. In this ca se, each ho u se hold gro-
up ex chan ges exactly the vo lu me of work that re pre sents ba lan ce bet we en its 
ne ces si ti es and its pos si bi li ti es. Ta king mo re work than ne e ded me ans not only 
mo re ef fi ci ency in do ing its jobs, but al so af fec tion of the exi sten ce be ca u se 
ta ken work had to be com pen sa ted and at the sa me ti me ot her ac ti vi ti es are af-
fec ted. (Maybe to ex pla in ver bally) Be ca u se of that, and emer gency to dis po se 
of exactly de fi ned vo lu me of work due to pro cess cha rac te ri stics of agri cul tu ral 
pro duc tion, are cre a ted co a li ti ons with ot her ho u se holds and now the ex chan-
ge of work is de fi ned with them and each per tur ba tion of such co a li ti ons af-
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fects the exi sten ce of all par ti ci pants in the co a li tion. Co a li ti ons are nor mally 
bi la te ral, but can be tri la te ral or mul ti la te ral, and one ho u se hold can esta blish 
se ve ral bi la te ral/two-mem ber co a li ti ons.

Pro ces ses that ha ve be ing ap pe a red in pe a san try sin ce the mid dle of 20th 
cen tury, so pretty co lo red ide o lo gi cally ge ne rally can be con si de red as re pres-
si ve (agra rian ma xi mum, for ced, but not ac com plis hed col lec ti vi za tion, and, 
the most im por tant, im po sing of forms and ways of li fe of glo bal so ci ety), alt-
ho ugh it is im por tant to not to for get pro gres si ve pro ces ses li ke in tro duc tion 
of con tem po rary agro-tec hni cal me a su res, cre a tion of con di ti ons con ve ni ent 
for a de com po si tion of pe a sant eco no mic or ga ni za tion and eco no mic autarchy, 
and ap pro xi ma ti on to the mar ket way of thin king in the do main of eco nomy. 
He re pe a san try, op po si tely to the set tled con cep ti ons abo ut con ser va tism and 
inert ness, has adap ted very qu ickly to new eco no mic con di ti ons and has been 
very keen on par ti ci pa tion in eco no mic en tre pre ne ur ship. Pre sent eco no mic 
or ga ni za tion of pe a san try in Ser bia can be cal led in ter me di ary, be ca u se it con-
ta ins synthe sis of prin ci ples from both eco no mic systems – the pe a sant and the 
mer can ti le.

The tran si tion of the eco no mic or ga ni za tion of pe a san try from te nu o-
us and fra gi le pro duc tion and con sump tion ba lan ce to the in ter me di ary sta te 
do esn’t mean obli ga tory that the go ods ex chan ge chan ged struc tu rally. Ba sic 
prin ci ples of go ods ex chan ge con cep tu a li zed in the tra di ti o nal so ci ety to day 
al so per sist, with cer tain form mo di fi ca tion. In the se cond half of 20th cen tury, 
due to mas si ve ru ral-ur ban mi gra ti ons and due to the ine xi sten ce of agri cul-
tu ral work mar ket, work ex chan ge is still de ve lo ping in stead of fa ding. The 
ce re mo nial ex chan ge of go ods is still be ing im ple men ted un der the sa me prin-
ci ples, but the no mi nal va lue of go ods in tran sac tion is hig her, and be ca u se of 
the sta bi li za tion of pro duc tion and con sump tion ba lan ce and be ca u se of the 
in cre a sed ac cu mu la tion of the ca pi tal in the pe a san try, in vest ments in the ce-
re mo nial or ga ni za tion are mo re se ve re.

At the end can be pro po un ded the qu e sti on: what re pre sents the es sen-
tial stra te gic cha rac te ri stic of the go ods ex chan ge? The go ods ex chan ge in the 
pe a sant eco no mic or ga ni za tion in deed is a cle arly struc tu red met hod of re so-
ur ces and go ods di stri bu tion. Con struc ted as the per pe tu a tion in stru ment of 
struc tu ral so cial re pro duc tion, with the do mi na tion of prin ci ple of obli ga tory 
(and) pro ro ga ted com pen sa tion, es sen tial cha rac te ri stic of the go ods ex chan ge 
is the cer ta inty of pro cess. Be ca u se of this cer ta inty, the go ods ex chan ge was 
very gladly used stra tegy for dyna mic, even and equ al di stri bu tion of re so ur ces 
and go ods – not only the eco no mic ones, but the so cial and symbo lic, too – and 
the re so ur ces and go ods di stri bu tion in deed is the es sen ce of eco no mic ma na-
ge ment of the ho u se hold. In the last unit of the third chap ter of the bo ok the 
di rect to pic wasn’t only the ex chan ge, be ca u se I wan ted to show how cer tain 
ex chan ge prin ci ples can in flu en ce the for ma tion of dif fe rent met hods of eco-
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no mic ho u se hold ma na ge ment. The reby the the sis abo ut ex chan ge stra te gi city 
is to ok out of the ex chan ge by it self and tran sfer red in to the eco no mic or ga ni-
za tion and eco no mic pro ces ses in pe a san try in ge ne ral. And how the ex chan ge 
is ac tu ally im ple men ted as eco no mic stra tegy on the best way shows the ru-
ral-ur ban ex chan ge of work and food in the pe riod of cri sis in the tran si ti o nal 
pro cess at the end of the 20th cen tury.
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