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нализацијапољопривреде,трансферзнањаупољопри
вреди,еколошкообразовање

Kроз исто ри ју  по љо при вре да је би ла основ на гра на при вре де и 
по кре тач или осло нац раз во ја оста лих при вред них гра на и це-

ло куп не кул ту ре, по ли ти ке и еко но ми је у дру штве ним за јед ни ца-
ма ши ром све та. Ути цај уз го ја пи рин ча на раз вој древ них кул ту ра 
Ја па на, Ки не или Ин ди је, уз го ја ло зе и ма сли на на раз вој ан тич ке 
Грч ке, уз го ја ку ку ру за на раз вој на ро да на аме рич ким кон ти нен ти-
ма или про ме на пре храм бе них на ви ка ста нов ни ка Ве ли ке Бри та-
ни је и кон ти нен тал не Евро пе у сред њем ве ку на кон по чет ка уво за 
ча ја и ра зних ег зо тич них биљ ки и за чи на из да ле ких др жа ва и ко-
ло ни ја би ли су од ви тал ног зна ча ја за раз вој ових др жа ва и ци ви ли-
за ци ја све до да на шњих да на. Не ка ар хе о ло шка на ла зи шта из до ба 
нео ли та, као што су на при мер Го бе кли Те пе и Ка тал хо јук у да на-
шњој Тур ској или Ђе ри хо на оба ли ре ке Јор дан, све до че ко ли ко су 
кул ту ра и пре хра на из тог пе ри о да, од но сно скла ди ште ње пше ни-
це, јеч ма или ма ху нар ки, као и уз гој сто ке, од но сно тех ни ка уз го ја, 
бер ба, скла ди ште ње и кон зу ма ци ја по љо при вред них про из во да да-
ље су ути ца ли на раз вој по љо при вре де, а ти ме и на раз вој при вре-
де и кул ту ре та да шњих дру шта ва. Као по пра ви лу, још од вре ме на 
ста рих су мер ских, еги пат ских, да ле ко и сточ них, ста ро грч ких или 
ста ро рим ских ци ви ли за ци ја ста тус и по ло жај по љо при вред ни ка у 
јед ном дру штву и др жа ви од сли ка ва ли су ста ње у по ли ти ци, еко но-
ми ји и кул ту ри дру штва и др жа ве. Ши ром све та све те књи ге тра ди-
ци о нал них ре ли ги ја, древ не исто риј ске хро ни ке цар ста ва и др жа-
ва, као и спи си зна чај них свет ских ин те лек ту а ла ца по ми њу или ис-
ти чу зна чај по љо при вре де и по љо при вред них про из во да на раз вој 
људ ских за јед ни ца, ути цај по љо при вред них ра до ва на ка лен дар,1) 
као и ути цај по љо при вре де на кул тур ни раз вој људ ских за јед ни ца. 
На при ме ру по љо при вре де и при пад ни ка дру штве ног сло ја се ља ка 
пре ла ма ли су се го то ви сви ва жни про бле ми кул ту ро ло шке, по ли-
тич ке, прав не и еко ном ске при ро де у дру штву и очи то вао сте пен 
раз во ја чи та ве јед не дру штве не за јед ни це. Мно ги исто ри ча ри у 
свом из у ча ва њу исто риј ског дис кур са не ке др жа ве, или пак чи та ве 
ци ви ли за ци је не ког под руч ја, усме ра ва ју сво ју па жњу на про у ча ва-
ње ва жних до га ђа ја у хро но ло шком то ку исто ри је као што су ра то-
ви, од но си не ке др жа ве са су сед ним др жа ва ма, и слич но. При то ме, 

1) Ца дик Да нон, Збиркапојмоваизјудаизма, Са вез је вреј ских оп шти на Ју го сла ви је, Бе о-
град, 1996.
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мно ги од њих не за не ма ру ју чи ње ни цу да је у про у ча ва њу исто ри је 
не ке др жа ве вр ло бит на при род на да тост под руч ја у ко јем се она 
на ла зи. Али, мно ги од њих ипак за не ма ру ју чи ње ни цу да је јед-
на од бит них исто риј ских де тер ми нан ти у од ре ђи ва њу исто риј ског 
прин ци па раз во ја не ке зе мље би ла и је сте пре хра на ста нов ни ка те 
зе мље, од но сно успе шан раз вој по љо при вре де у зе мљи. 

Од дав ни на је на чин пре хра не, уз сун це, ме сец, под зем не и 
над зем не во де, плод но зе мљи ште и оста ле ва жне ка рак те ри сти ке 
при род не око ли не, бит но ути цао на раз вој дру штве них за јед ни ца 
ши ром све та. Од Ју жне Аме ри ке, Ен гле ске до Мал те, ши ром све та 
древ ни на ро ди су по мо ћу ка ме них бло ко ва ри ту ал но сла ви ли сун-
це као из во ри ште жи во та или сла ви ли култ плод но сти и кул ту ру 
пре хра не. Са кул ту ром пре хра не су би ли по ве за ни и број ни ри ту-
а ли сла вље ња го ди шњих до ба или по ро дич ни ри ту а ли за за шти-
ту кућ ног ог њи шта, као што по ка зу ју при ме ри пра вље ња ка ме них 
или гли не них фи гу ри ца же на („ке ва“) са из ра же ним атри бу ти ма 
плод но сти у ло вач ко-са ку пљач ким и се ди мен тар ним људ ским за-
јед ни ца ма из ка ме ног и брон за ног до ба. За ова кве фи гу ри це ко је су 
про на ђе не у ар хе о ло шким на ла зи шти ма пр вих људ ских за јед ни ца 
ши ром све та2) прет по ста вља се да озна ча ва ју ода ва ње по ча сти же-
на ма ко је су би ле це ње не у сво јим се о ским за јед ни ца ма због свог 
до при но са њи хо вом бла го ста њу, за хва љу ју ћи сво јој спо соб но сти 
до но ше ња од лу ка, зна њу и ве шти ни у уз го ју би ља ка и бо та ни ци.3) 
Ко ли чи на по љо при вред них про из во да за ви си ла је од дав ни на не 
са мо од ра да по љо при вред ни ка и ква ли те те њи хо вог ору ђа, не го и 
о вре мен ским при ли ка ма и ква ли те ти при род ног окру же ња, те су 
по љо при вред ни ци сво ју за хвал ност за до бре при но се у по љо при-
вре ди, сто чар ству и ри бо ло ву из ра жа ва ли за хвал но шћу и сла вље-
њем Бо га, при ро де, ду хо ва или мит ских би ћа, већ пре ма то ме ка ко 
су гла си ли пр ви све ти и ми то ло шки спи си, а ка сни је и прав ни, фи-
ло зоф ски, еко ном ски ра до ви и уоп ште ра до ви ин те лек ту а ла ца на 
те му раз во ја по љо при вре де у др жа ва ма ши ром све та. 

2) Са ња Шу ља гић,ПроцесимодернизацијеЈапана, Ене лог, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2009, стр. 25-26: Фи гу ре же на („ке ва“) са из ра же ним атри бу ти ма плод-
но сти про на ђе не су у ар хе о ло шким на ла зи шти ма ло вач ко-са ку пљач ких и се ди мен тар-
них за јед ни ца ка ме ног и брон за ног до ба, од ста туе Ви лен дор фске Ве не ре у Не мач кој, 
ка ме них фи гу ра плод но сти у на ла зи шту Ле пен ски Вир у Ср би ји, гли не них фи гу ри ца 
плод но сти у ме сту Бре зо вља ни у Хр ват ској, ме сту Ди во стин у Ср би ји, на ра зним на ла-
зи шти ма у Афри ци све до гли не них фи гу ри ца плод но сти у ме сту Ка ми на бе у Ку ма мо то 
по кра ји ни у Ја па ну из вре ме на сред њег и ка сног Ђо мон пе ри о да (от при ли ке 3.600-
2.550 г.п.н.е.)

3) Ibid, стр. 24-26.
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И са мо пр во бит но зна че ње ре чи „кул ту ра“ - „кр че ње“ или 
„при пре ма зе мљи шта за об ра ду“ (тј. не го ва ње при род не ве ге та ци-
је) ука зу је на исто риј ску по ве за ност при ро де, по љо при вре де и кул-
ту ре“.4) На при мер, упра во до бра ор га ни за ци ја ра до ва на по љи ма 
пи рин ча у пра ста рим људ ским за јед ни ца ма на под руч ју азиј ских 
др жа ва умно го ме об ја шња ва ка сни ју трај но увре же ну ду го ве ков ну 
фи ло зо фи ју и иде о ло ги ју на ро да Ази је о ва жно сти при па да ња по-
је дин ца до бро ор га ни зо ва ној дру штве ној за јед ни ци у ко јој се по-
шту ју дру штве не нор ма тив не вред но сти и тра ди ци о нал но на сле ђе 
пре да ка. Од дав ни на два де се так ве ли ких ре ка ко је су би ле из во ри-
шта ци ви ли за ци ја на раз ли чи тим де ло ви ма све та има ле су ста тус 
све то сти у ми то ло ги ја ма ста рих на ро да. У Евро пи су нај ра зви је ни-
је би ле нео лит ске кул ту ре Ле пен ски Вир, Стар че во и Вин ча на ре-
ци Ду нав у Ср би ји, као и кул ту ра Тар та ри је на ре ци Му рес у Ру му-
ни ји и оне су сво јом ар хи тек ту ром, екс пре сив ним ка ме ним ста ту а-
ма и до ка зи ма о за че ци ма пи сме но сти на под руч ју Евро пе ујед но 
све до чи ле о зна ча ју ве ли ких ре ка, од но сно о зна ча ју во де, хра не и 
огре ва и оста лих пред но сти при род не да то сти за пре ла зак из дру-
штва ло ва ца и са ку пља ча на по љо при вред но дру штво или сто чар-
ство и зе мљо рад њу. У ми то ло ги ји ста ро се де лач ких на ро да кроз 
чи је зе мље је про ла зи ла ве ли ка ре ка Ду нав, баш као што је био слу-
чај и у ја пан ској, ко реј ској, грч кој, асир ској и оста лим свет ским 
ми то ло ги ја ма, овој ре ци су да ва на људ ска обе леж ја, од но сно сма-
тра ло се, као што по ка зу ју слич ни при ме ри из дру гих та да шњих 
по ли те и стич ких ре ли ги ја у све ту, да је Ду нав син Бо га Оке а на и 
Бо ги ње Те ти је. Нео лит ска на се ља у Вин чи на ре ци Ду нав у Ср би ји 
су бро јем ста нов ни ка и ве ли чи ном сво је те ри то ри је пре ма ши ла 
нео лит ска на се ља из оста лих кул ту ра, па чак и ка сни је пр ве гра до-
ве из гра ђе не на под руч ју Ме зо по та ми је, Егип та и обал ског по ја са 
Егеј ског мо ра. На Бли ском ис то ку и на се ве ру Афри ке, на оба ла ма 
ве ли ких ре ка Ти грис, Еуфрат и Нил, на ста ја ла су ур ба на на се ља 
као Ен ду, Урук, Ума, Абид и Јар мо, те Ба би лон и Ни не вех. Би ла су 
из гра ђе на и укра ше на ка ме ном, др ве том и ци глом, са де ко ра ци јом 
пу ном при зо ра би ља ка, пти ца, жи во ти ња и пеј за жа. За њи хов раз-

4) Мир ја на Д. Сте фа но вић,Краткиуводуисторијусрпскекултуре,Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2008, стр. 21-22: Не мач ка реч „кол тер“ ( „col ter“), ко ја је срод на ре чи „кул ту-
ра“ озна ча ва се чи во на ра о ни ку за об ра ду зе мље, а из ла тин ског ко ре на ре чи „кул ту ра“, 
од но сно гла го ла „co le re“ ко ји има ве о ма ши ро ко зна че ње, али се мо же пре во ди ти као 
не го ва ти, за шти ти ти, на ста ни ти, об ра ђи ва ти (зе мљу) или уз га ја ти (биљ ке и жи во ти ње) 
про из ла зи ла тин ски „cul tus„ („оби чај, на ви ка“), као и „cul tor“ – „од га ји вач (жи во ти ња 
и би ља ка), об ра ђи вач зе мље и орач“ и во ди до да на шњег ре ли ги о зног пој ма „култ“. 
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вој су би ле зна чај не тех ни ке ис ко ри шта ва ња под зем них и над зем-
них во да, што је зах те ва ло и стро го утвр ђе ну дру штве ну хи је рар-
хи ју, као и све раз ви је ни ји прав ни си стем у тим на се љи ма. На дру-
гом кра ју све та, у се вер ној и за пад ној Ин ди ји, не ка од пр вих нео-
лит ских на се ља има ла су во до вод не си сте ме за снаб де ва ње ста нов-
ни штва во дом и на вод ња ва ње зе мљи шта, као и ре зер во а ре за са ку-
пља ње ки шни це. Ге не ти чар Ни ко лај Ива но вић Ва ви лов у сво јим 
ис тра жи ва њи ма древ них кул ту ра за кљу чио је да су се у нео лит-
ском до бу на под руч ју Ин ди је уз га ја ле раз ли чи те вр сте жи та ри ца, 
па чак и троп ско во ће као што је ман го, те да је у та да шњој по љо-
при вре ди по себ но зна чај но ме сто за у зи мао уз гој пи рин ча.5)  Пи ри-
нач се уз га јао и у до ли на ма Жу те ре ке у Ки ни, што је ути ца ло на 
раз вој се о ских на се ља, по љо при вре де, а за тим грн чар ства, раз ли-
чи тих гра на за нат ства и би ро кра ти је.6) Ру рал на кул ту ра об ра де зе-
мље, сто чар ства и ри бо ло ва уве ли ко је обе ле жи ла древ ну ки не ску, 
ја пан ску, ко реј ску и ин диј ску ми то ло ги ју. У вед ским Све тим спи-
си ма и за ко ни ма РигВеда, Махабхарата и Рамајана, баш као и 
ка сни је у исто риј ским хро но ло ги ја ма Којики и Нихоншоки у Ја па-
ну  или Илијада и Одисеја на дру гом кра ју све та у Грч кој, опи си ва-
не су и ве ли ча не до ма ће жи во ти ње по пут кра ве и во ла. Уз лов и 
ри бо лов, у нео лит ском и па ле о лит ском пе ри о ду Ја пан ци су са ди ли 
и одр жа ва ли раз не вр сте би ља ка, об ра ђи ва ли и скла ди шти ли хра ну 
и пра ви ли по су ђе и ору ђе од гли не ко ри сте ћи ми кро ли те и тех но-
ло ги ју се чи ва. Они су де ли ли са оста лим древ ним на ро ди ма све та 
не ке аспек те уве ре ња да су ми то ви о сун цу и не бу, кра љу-го спо да-
ру и за штит ни ку на ро да, плод ност же не7) или ва жност при ро де зе-
мљи шта за оп ста нак би ли не ке од основ них ка рак те ри сти ка у 

5) Ja red Di a mond,“Ja pa ne se Ro ots”, Discover, Vol. 19, No. 6, Ju ne 1998, New York, USA, 
1998, стр. 86-94:Из гле да да се пи ри нач уз га јао у јед ном про сто ру ко ји се про те зао од 
Хи ма ла ја пре ма до ли на ма ре ка у Се вер ном Аса му, Тај лан ду и Бур ми, све до Се вер ног 
Ви јет на ма и Ју жне Ки не.Ви де ти та ко ђе иV. D. Mi sra,„Be gin nings of Agri cul tu re in the 
Vindhyas (North-Cen tral In dia)“, in HistoryofAgricultureinIndia,uptoc.1200A.D., Vol 
V, Part 1, Con cept Pu blis hing Com pany, New Del hi, In dia, 2008, p. 27, ci ting N. I. Va vi lov, 
PhytogeographicBasisofPlantBreeding, 1951, The Ori gin, Va ri a tion, Im mu nity and Bre e-
ding of Cul ti va ted Plants, New York, Ro nald Press, p. 29

6) Ja red Di a mond, “Ja pa ne se Ro ots”, Discover, Vol. 19, No. 6, Ju ne 1998, New York, USA, 
1998: Пи ри нач се по хра њи вао за зим ни цу у умет нич ки об ли ко ва ним гли не ним ћу по-
ви ма, што је на ве ло ис тра жи ва че на уч ни ке да  за кљу че да су та да шњи љу ди би ли вр ло 
ве шти у уз го ју, об ра ди и скла ди ште њу пи рин ча. 

7) To ga wa Mi na ko,“Jo mon Clay Fi gu ri nes of the Ka mi na be Si te”, Ku ma mo to, Bulletinofthe
InternationalJomonCultureConference Vol. 1, 2004: Са вре ме не те о ри је сме шта ју „пра-
о тач ки“ тип ових жен ских фи гу ра-бо ги ња на про стор је зе ра Бај кал, чи јих по то ма ка 
има у амур ском ии у ја пан ском ти пу фи гу ри ца. Не ке од ових гли не них фи гу ри ца има ју 
раз ро га че не очи, слич но ка ме ним фи гу ра ма же на у на ла зи шту Ле пен ски Вир на ре ци 
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осни ва њу пр вих дру штве них за јед ни ца и њи хо вих за ко ни то сти. 
Али, оно што је дру штве ни раз вој древ них Ја па на ца и оста лих 
древ них азиј ских на ро да усме ри ло у дру га чи јем прав цу од древ них 
на ро да на под руч ју аме рич ког, европ ског и африч ког кон ти нен та, 
па чак на ве ло и не ке исто ри ча ре да твр де да су њи хо ве пр во бит не 
за јед ни це би ле на пред ни је од  за пад ног дру штва у из град њи по љо-
при вре де и на се ље них за јед ни ца би ли су но во про на ђе ни до ка зи о 
го то во 12.000 ста рој тра ди ци ји уз го ја пи рин ча у се вер ном де лу ја-
пан ског остр ва Кјуш ју и по кра ји не Гун ма у цен тру сре ди шњег ја-
пан ског остр ва Хон шу.8) Древ ни Ја пан ци и Ки не зи, баш као и ста ри 
Ариј ци и на ро ди Пер зи је, као на ро ди са по љо при вред ном тра ди-
ци јом, по себ но су по што ва ли не бо, за ко је су сма тра ли да им од ре-
ђу је суд би ну, та ко да не бо и сун це у њи хо вој ми то ло ги ји има ју зна-
чај ну уло гу. У Ја па ну је сла вље ње уло ге Сун ца у жи во ти ма љу ди 
на гла ше на не са мо у древ ним оби ча ји ма и ма ни ри ма,9) не го и у зва-
нич ним по ли ти ко ло шким ра до ви ма о на ци о нал ној мо рал но сти.10)
Као што су се у ми то ло ги ји древ них Аси ри ја ца и Су ме ра ца низ ра-
ме на њи хо вог бо га жи во та и об но ве Ери ду сли ва ле во де ре ка Ти-
грис и Еуфрат и да ва ле жи вот љу ди ма, та ко  се пре ма из вор ној ја-
пан ској ми то ло ги ји на кон по чет ног пе ри о да ха о са из ко јег су се 
из дво ји ли Не бо и Зе мља, мор ска во да сли ла са по диг ну тог ко пља 
бо га Иза на ги ја и бо ги ње Иза на ми и фор ми ра ла остр во ко је је са мо 
од се бе по ста ло со лид но и чвр сто коп но ко је су на кон то га на се ли-
ли ови бо го ви и њи хо ви по том ци.Пр во бит не др жа ви це-кла но ви на 
ја пан ском ар хи пе ла гу раз ви ја ле су се по сте пе но у цен тра ли зо ва ну 
др жа ву за хва љу ју ћи стро го утвр ђе ној хи је рар хи ји у дру штву про-
ис те клој из ис ку ства пра вил ног на вод ња ва ња и об ра ђи ва ња пи рин-
ча них по ља, што је усто ли чи ло по тре бу по што ва ња ста ри јих ис ку-
сних и му дрих љу ди у дру штву и по што ва ње дру штве них нор ма-
тив них вред но сти ко је су се мо гле све сти под јед но став ну мак си му 
„рад, ред и мир“. Ја пан ци су по што ва ли сун це, из ме ђу оста лог, и 

Ду нав у Ср би ји, и ве ћи на их је укра ше на цр ве ном бо јом, као и у слу ча ју на ла зи шта 
слич них фи гу ра кул та плод но сти у ра зним де ло ви ма све та.

8) Са ња Шу ља гић, ПроцесимодернизацијеЈапана,  стр. 8-15
9) Hil lary Jen ning, “Vi si ons of the Sun”, http://so lar-he li osp he ric.en gin.umich.edu/hjen ning/

Vi si ons.html#: Обо жа ва ње и по што ва ње сун ца је из ра же но на мно го раз ли чи тих на чи на 
ши ром Ја па на. У тзв. „не срећ ним да ни ма“ се ља ци су се зна ли оку пи ти у не кој од ку ћа 
и че ка ти из ла зак сун ца, а у пр ве да не про ле ћа и је се ни пле са ли су и мо ли ли се. Ја пан-
ско ал ко хол но пи ће ко је на ста је вре њем пи рин ча че сто се при но си из ла зе ћем сун цу на 
Но ву го ди ну уз мо ли тве и па ље ње ми ри сних шта пи ћа. 

10) John S. Brow nleey,“Fo ur sta ges of the Ja pa ne se Ko ku tai (na ti o nal es sen ce)”, http://www.
adi le gian.com/PDF/brow nlee.pdf
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због њи хо ве по ве за но сти са дру штве ним нор ма тив ним вред но сти-
ма као што је рад на ети ка, што је са др жа но у јед ном тра ди ци о нал-
ном оби ча ју да уста ју ра но ују тро ка ко би по здра ви ли сун це ко је се 
ди же на не бу. На кон што би опра ли сво је ли це и ру ке, за пље ска ли 
би и по кло ни ли се у прав цу сун ца.11)У ве ћи ни свет ских ми то ло ги-
ја са те мом сун ца као из во ра жи во та, обич но је по то мак сун ца био 
му шког ро да, а сун це је има ло уло гу не ке вр сте оца за штит ни ка, 
као што су ка сни је уло гу за штит ни ка на ро да пре у зи ма ли ца ре ви 
вла да ри на зе мљи. Сли чан мо тив се по на вља у ми то ло ги ја ма ши-
ром све та, од древ ног Ја па на, Ин ди је, Ме зо по та ми је, Егип та и Грч-
ке до древ ног Ке чуа на ро да на под руч ју да на шњег Пе руа. У Ју жној 
Аме ри ци је за бе ле же но да су се од 2.500 го ди на пре но ве ере па 
на да ље и древ ни Пе ру ан ци у при мор ју ба ви ли по љо при вре дом, 
сто чар ством и ри бо ло вом. Они су гра ди ли мо ну мен тал не хра мо ве 
и ири га ци о не си сте ме, пра ви ли бо га то укра ше ну ке ра ми ку и тек-
стил и об ра ђи ва ли ме тал, зла то, сре бро и ба кар ко је су упо тре бља-
ва ли у по греб ним и свет ков ним ри ту а ли ма. Сун це је би ло и ар хи-
тек тон ски сла вље но, као што по ка зу је слу чај „све тог сун ча ног гра-
да“ хе ли о по ли са на под руч ју иш че злих ци ви ли за ци ја на под руч ју 
Си ри је, Егип та или Грч ке или на при ме ру  на се ља Ле пен ски Вир 
на ре ци Ду нав у Ср би ји (5.300-4.800. г.п.н.е.) ко ји је био је дан „све-
ти Сун чев град“ зе мљо рад ни ка и сто ча ра из ме зо лит ског пе ри о да, 
у ко јем ње го ви ста нов ни ци сво ја ра зна бо жан ства-ауто ри те те при-
ка зу ју као људ ска би ћа у об ли ку ка ме них ста туа. По ве за ност са 
по љо при вре дом за па жа се и у фор ми сла вље ња при ро де и ње них 
про ме на у об ли ку ри ту ал них при ред би ко ји ма су се озна ча ва ле 
про ме не го ди шњих до ба као што су то ра ди ли Ин ди јан ци у Но вом 
Мек си ку или Ста ре Ма је у Ју ка та ну, или у сла вље њу тре шњи ног 
цве та ња у про ле ће и ме ња ња бо ја ли шћа у је сен у Ја па ну. Ка ко је 
при ме тио Та кео Дои, је дан од во де ћих ја пан ских пси хо ло га два де-
се тог ве ка, Ја пан ци су још од сво јих пр вих хро но ло шких збир ки 
ми то ва и по е зи је сма тра ли бо ги њу сун ца Ама те ра су прет ки њом ја-
пан ске на ци је и бо ги њом са вр ло из ра же ним мај чин ским свој стви-
ма и свој стви ма ху ма но сти. Глав но зна че ње ко је сун це има за Ја-
пан це је сте иде ја пре о бра жа ва ња, од но сно про спе ри те та и об но-
вље ног (пре по ро ђе ног) жи во та.12)

11) Hil lary Jen nings,“Vi si ons of the Sun”
12) PictorialEncyclopediaofJapaneseCulture, Gak ken Co. Ltd, Tokyo, Ja pan, 1987.
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Осим сво је вр сног кул та или кул ту ре обо жа ва ња ви ше не бе ске 
си ле и при ро де, у мно гим др жа ва ма су се кроз исто ри ју за по јам 
по љо при вре де, се ља штва и обич ног на ро да по че ли да ве зу ју из-
ра зи „ду ша, дух, ср це јед ног на ро да“, као у Не мач кој хе ге лов ски 
из раз Volksgeist или хер де ров ски из раз „кул ту ра љу ди“ (Kulturdes
Volkes), у Ки ни „линг хун“13), у Ја па ну из раз „та ма“,14) у Ви јет на му 
из раз dânkhí,15)у Ср би ји или Хр ват ској „на род на ду ша“, „дух на-
ро да“ или „на род но ср це”16), а слич ни при ме ри мо гу да се про на ђу 
у мно гим др жа ва ма ши ром све та. 

Пре ма нај ра ни јим хро но ло ги ја ма исто ри је Ки не Записивели
когисторичара (Shiji) Si ma Qu an у дру гом ве ку пре но ве ере, древ-
на ки не ска се ла су да ти ра ла још из пе ри о да пре 5.000 го ди на, из 
пе ри о да ка да је, пре ма јед ној ле ген ди, пр ви пи ри нач лич но за се јао 
ки не ски „су ве ре ни Цар“ Ху анг ди (2737-2698. г.п.н.е.), по знат као 
Цар Yan или „Отац зр не вља“. За ње га се ве ру је да је под у ча вао сво-
је су на род ни ке тех ни ка ма по љо при вре де ка ко би се из бе гло уби ја-
ње жи во ти ња. Сма тра се да је овај вла дар, ка сни је по знат по име ну 
Shen-nung („Бо жан ски фар мер“), био при ста ли ца та о и зма, „отац 
ки не ске по љо при вре де“, из у ми тељ ча ја и за чет ник тра ди ци о нал не 
биљ не ме ди ци не. Са ма чи ње ни ца да се су ве ре ни во ђа ни је устру-
ча вао да лич но сам уз га ја пи ри нач или да ле чи љу де, об ја шња ва 
за што је иде о ло ги ја дру штве ног за јед ни штва, од но сно ка сни је ре-
ли ги ја кон фу чи јан ство, би ла при јем чи ва за раз у ме ва ње и усва ја ње 
Ки не зи ма, а ка сни је и Ја пан ци ма, Ко ре ан ци ма или Ви јет нам ци ма, 

13) Ch’ü, T’ung-tsu, HanSocialStructure, Edi ted by Jack L. Dull, Han Dynasty Chi na, Vol. 1, 
Se at tle and Lon don, Uni ver sity of Was hing ton Press, 1972. 

14) Emi ko Omu ki-Ti er ney, Ri ce as self: Ja pa ne se iden ti ti es thro ugh ti me, Prin ce ton Uni ver sity 
Press, 1993, str. 53 и Ito Mi ki ha ru, „Evo lu tion of the Con cept Ka mi“, http://www2.ko ku ga-
kuin.ac.jp/ijcc/wp/cpjr/ka mi/ito.html

15) Vinh Sinh, PhanChâuTrinhandhisPoliticalWritings, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 
2009, U.S.A., стр. 115. 

16) Ja sna Ča po Žme gač, “Dvi je znan stve ne pa ra dig me u hr vat skoj et no lo gi ji: An tun Ra dić i Mi-
lo van Ga vaz zi“ Narodnaumjetnost, Vol. 32, br. 1, Za greb, 1995, str. 25-38: Хр ват ски ет но-
лог и по ли ти чар Ан тун Ра дић (1868-1919) имао је те о риј ску кон цеп ци ју о „се љач кој“ и 
„го спод ској“ кул ту ри, те по став ку да је се љач ка кул ту ра на род на кул ту ра. У свом де лу 
Osnovazasabiranjeiproučavanjegrađeonarodnomživotuбу нио се про тив ле ги ти ма ци-
је би ро кра ти је и плу то кра ти је пу тем обра зо ва ња и ме ди ја. An tun Ra dić, Sabranadjela 
I. Za greb. Se ljač ka slo ga, 1936: „У оби ча ји ма је као за вјеч на вре ме на са ли вен у туч сав 
ду шев ни жи вот на ро да.“ (Ra dić1936:50). Без оби ча ја би на род био пуст и пра зан. Кроз 
про у ча ва ње оби ча ја ви ди се у сва ком на ро ду ка кве су ве зе с њи хо вим пре ци ма, с про-
шло шћу, ка ко се на род од но си пре ма те ко ви на ма ко је су ства ра ли њи хо ви дје до ви… 
Оби ча ји што су се са ви ли око ове три зго де у људ ском жи во ту об у хва та ју већ свих по-
ја ва ду шев ног жи во та: у њи ма се са лио и обич ни жи вот, и пра во, и за ба ве, и по е зи ја и 
вје ро ва ње; у њи ма је ис ку ство, зна ње и му дрост вје ко ва и по ко ље ња..“ (Ra dić 1936:55)
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за чи ју је по љо при вре ду био из ним но ва жан, пре све га, груп но ор-
га ни зо ван уз гој пи рин ча, а он да и оста лих вр ста зр не вља. Они љу-
ди ко ји су је ли зр не вље као про со, пше ни цу, је чам или пи ри нач 
сма тра ли су се Ки не зи ма,17) а они ко ји ни су, сма тра ли су се вар ва-
ри ма. Древ ни ми то ви из вре ме на Сханг и Зхоу ди на сти ја го во ре 
да је вла да ру та да шње Ки не до де љен Ман дат Не ба (Ти ан Минг). 
У древ ној про шло сти Ки не „Ман дат до би вен од Не ба“ или тиан 
(тианминг) гла сио је да се тај ман дат од но сио на ону вла да ју ћу 
фа ми ли ју ко ја је би ла до стој на те од го вор но сти. Та ко не што се мо-
гло утвр ди ти са мо ако би не ка вла да ју ћа фа ми ли ја би ла сврг ну та, 
јер је то зна чи ло да је по бед ник у тој бор би био до сто јан „Ман да та 
Не ба“.18) Та ко су за древ не Ки не зе пр ви вла да ри би ли не ка вр ста 
мо рал них во ди ча, за штит ни ка и по лу мит ских би ћа – мо нар ха.19) И 
у да на шњој мо дер ној Ки ни на по чет ку два де сет пр вог ве ка, осе ћа 
се ве ли ки ути цај по љо при вре де на на чин жи во та ста нов ни штва. И 
да нас се осам сто ти на ми ли о на љу ди у Ки ни, од но сно пре ко две 
сто ти не ми ли о на до ма ћин ста ва, на ла зи у ру рал ним под руч ји ма др-
жа ве, од но сно го то во 480 ми ли о на љу ди ко ји су у рад ном од но су, а 
по љо при вред ни сек тор об у хва та око 16 % ДБП (GDP).20) 

17) Jo seph Ne ed ham,“Bi o logy and Bi o lo gi cal Tec hno logy”, ScienceandCivilizationinChina, 
Ed. Fran ce sca Bray, Vol. VI, No. 2, Cam brid ge Uni ver sity Press, Gre at Bri tain, 1984, стр. 1: 
За ки не ско древ но цар ство, чи ја је основ на при вред на гра на би ла по љо при вре да, дух 
на ци о нал ног оп стан ка био је „дух зе мље и жи та ри ца“ (shechi).

18) Сла вље ње бо га Не ба, од но сно бо га сун ца и зве зда за ме ни ло је ре ли ги ју из пе ри о да ди-
на сти је Сханг. Фор ма вла да ви не но ве ди на сти је би ла је фе у дал на и за вре ме по след њег 
пе ри о да ове ди на сти је, та ко зва ног пе ри о да „За ра ће них др жа ва“ у ко јем се фе у дал на 
вла сте ла бо ри ла за пре власт по сле свр га ва ња ца ра (475-221. г. п.н.е.) про цва ла је фи-
ло зоф ска ми сао, та ко да је овај пе ри од по знат и по на зи ву „Пе ри од сто шко ла“. То је 
био пе ри од тр го вин ске и нов ча не раз ме не, до но ше ња прав них за ко на, пи са ња по е зи је 
и про зе, уса вр ша ва ња ору ђа од гво жђа што је по мо гло раз во ју по љо при вре де, а ти ме 
и по ра сту бро ја ста нов ни ка, те на стан ку кон фу чи јан ства, та о и зма и ле га ли зма. Ку ин 
ди на сти ја ца ра Схи-Ху анг ди (или Ку ин Схи-Ху анг, 259-210. п.п.н.е.), пе ри од 221-206. 
г.п.н.е. обе ле жен је стан дар ди за ци јом ки не ског пи сма и је зи ка, за хва љу ју ћи ле га ли-
стич ким и ад ми ни стра тив ним ме то да ма упра вља ња до та да раз дво је ним и уда ље ним 
де ло ви ма цар ства. По че ла је из град ња Ки не ског зи да, це ста, ка на ла и упо тре ба нов ца 
од ба кра, а чу ве не су и дан-да нас ста туе од 6.000 вој ни ка на пра вље них од те ра ко те ко је 
су по ста вље не око гроб ног ме ста пре ми ну лог ца ра Схи-Ху анг ди.

19) Stu art D. B. Pic ken, “The Im pe rial systems in tra di ti o nal Chi na and Ja pan: A com pa ra ti ve 
analysis of con tra sting po li ti cal phi lo sop hi es and the ir sig ni fi can ce”, AsianPhilosophy, Vol. 
7, No. 2, 1997, стр. 109: Кон фу чи јан ство је оправ да ва ло др жав ни си стем по зи ва њем на 
„Ман дат Не ба“ и тај др жав ни кон цепт је од нео при мат над бу ди стич ким др жав ним кон-
цеп том у Ки ни у до ба ца ра Ксу ан зонг (712-756), а у Ја па ну тек ка сни је, ка да је ја пан ска 
пре стол ни ца из На ре пре ме ште на у Кјо то 794. го ди не.

20) Ji a hua Pan,RuralEnergyPatternsinChina:APreliminaryAssesmentfromAvailableData
Sources, No vem ber 2002, Pro gram on Energy and Su sta i na ble De ve lop ment, Stan ford Uni-
ver sity, p. 30, http://cesp.stan ford. edu/pesd
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Ми шље ња струч ња ка о прав ци ма раз во ја жи во та и ра да ста-
нов ни ка у ру рал ним под руч ји ма раз ли ко ва ла су се у за ви сно сти 
од исто риј ског пе ри о да и ге о граф ског под руч ја у све ту. Ипак, без 
об зи ра на ра су, ве ру или те ку ћу по ли тич ку иде о ло ги ју на ге о граф-
ским под руч ји ма на ко ји ма су љу ди пр во бит но фор ми ра ли сво је 
др жа ве, основ не дру штве не ин сти ту ци је од по чет ка раз во ја по-
љо при вре де би ли су зе мљи шно вла сни штво и при мар на по ро ди-
ца, о че му све до че ра не дру штве не ин сти ту ци је, као што су се о ске 
оп шти неkebenet у ста ром Егип ту, genosi у ста рој Грч кој, domus у 
ста ром Ри му или ujiу Ја па ну. Ду го трај но по сто ја ње та квих дру-
штве них ор га ни за ци ја у по љо при вре ди по ка зу је да је успе шна ор-
га ни за ци ја ра да у њи ма, уз по сто је ће по вољ не при род не и кли мат-
ске усло ве, би ла пре суд на за успех по љо при вред ног и еко ном ског 
си сте ма у дру штве ним за јед ни ца ма. Вре ме ном су у раз ви је ним др-
жа ва ма по љо при вред ни ци, за на тли је, тех но ло зи, еко но ми сти, кул-
ту ро ло зи, исто ри ча ри, фи ло зо фи, ет но ло зи, со ци о ло зи и при пад-
ни ци дру гих дру штве них за ни ма ња сво јим ис тра жи ва њи ма по че ли 
да до при но се мо дер ни за ци ји се ла и по љо при вре де, а ти ме и укуп-
ном дру штве ном раз во ју у сво јим сре ди на ма. Та ко су зна чај се ла 
и по љо при вре де (ра тар ства, сто чар ства и ри бар ства) за све у куп ни 
раз вој дру штва и др жа ве по ста ја ли те ма раз ми шља ња ин те лек ту а-
ла ца у др жа ва ма ши ром све та, од вре ме на ста рих Гр ка и Ри мља на 
Пла то на, Ари сто те ла, Хо ме ра, Вер ги ли ја и Ци це ро на, фран цу ских 
со ци о ло га Фре де рик Ле Пле ја и Еми ла Дир ке ма, не мач ких со ци о-
ло га, еко но ми ста и исто ри ча ра Maкс Ве бе ра, Франц Ли ста, Вер не-
ра Ро сне ра или се вер но а ме рич ких пред сед ни ка То ма са Џе фер со на 
и Те о до ра Ру звел та, до са вре ме них се вер но а ме рич ких исто ри ча ра, 
би о ло га, аграр них со ци о ло га, ге о гра фа и ет но ло га Пол Фрид ма на,  
Вес Џек со на и Џе ред Дај мон да и мно гих дру гих струч ња ка ко ји су 
по сред но или не по сред но про у ча ва ли по љо при вре ду и раз вој ру-
рал них за јед ни ца у све ту.  На уч на гра ђа о  раз во ју по љо при вре де 
и се ла ко ја се вре ме ном са ку пља ла омо гу ћи ла је да се ус по ста ви 
јед на по себ на гра на со ци о ло ги је – аграр на со ци о ло ги ја, ко ја је ана-
ли зи ра ла се о ске за јед ни це, од но се из ме ђу се о ских по ро ди ца у тим 
за јед ни ца ма, од но се ста нов ни штва се ла и гра да, од но се и по ја ве 
у об ли ци ма вла сни штва над по љо при вред ним га здин стви ма, као 
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и по сле ди це ко је су про из ла зи ле из на чи на жи во та и ра да у по љо-
при вре ди.21) 

УТИЦАЈРАЗВОЈАПОЉОПРИВРЕДЕ
НАРАЗВОЈЧИТАВОГДРУШТВА

Је дан од нај по зна ти јих арап ских и свет ских со ци о ло га, фи ло-
зо фа и исто ри ча ра Ибн Кал дун (1332-1406) у свом ис тра жи ва њу 
по ре кла и раз во ја ци ви ли за ци је сма трао је да је је дан од нај ва жни-
јих ци ви ли за циј ских раз вој них прин ци па би ла дру штве на со ли-
дар ност раз ви је на у по љо при вред ним за јед ни ца ма кроз исто ри ју. 
Ибн Кал дун је сма трао да је ру рал но дру штво би ло осно ва и из вор 
на стан ка ци ви ли за ци је и гра до ва22)и хва лио је удру же не на по ре 
и хра брост у ра ду и жи во ту по љо при вред ни ка.23) У арап ском све-
ту зна чај по љо при вре де се од ра жа ва у кул ту ри жи вље ња, за што 
су са мо не ки од при ме ра ле пе умет но сти, ду хов ност, обра зо ва ње, 
еко но ми ја, за на ти, про из вод ња за чи на и ми ри са, ви со ко раз ви је на 
га стро но ми ја и ра зно вр сност ло кал них пи ја ца. У Ита ли ји су му-
дро сти по љо при вред ни ка и њи хо вих по ро ди ца ис пр ва  за пи си ва-
не на ла тин ском је зи ку, а ка сни је су пре во ђе не на ита ли јан ски и 
фран цу ски је зик. Је дан од нај по зна ти јих хри шћан ских учи те ља 
Све ти Аугу стин (Aure li us Augu sti nus, 353–430) у свом де лу ОБож
јојдржави (Decivitatedei)твр дио је да су вр ли не ко је кра се се о-
ски жи вот и од ли ку ју са мо стал ног и не за ви сног зе мљо по сед ни ка 
чи ни ле да за ни ма ње по љо при вред ни ка бу де нај леп ше за ни ма ње.24) 
Пре ма не ким про це на ма го то во чи та во ста нов ни штво Евро пе у 
ра ном сред њем ве ку жи ве ло је на се лу,  та ко да је се ља штво (зе-
мљо рад ни ци, сто ча ри и ри ба ри), упр кос по ра сту дру гих за ни ма ња, 

21) Ђор ђе Мир че тић,Аграрнасоциологија, Вла сти та на кла да, Вин ков ци, Хр ват ска, 1998: 
У овом ра ду со ци о лог Ђор ђе Мир че тић дао је јед ну од нај пре ци зни јих де фи ни ци ја 
аграр не со ци о ло ги је (енг. sociology of agriculture, франц. sociologie de l´agriculture, 
њем. Agrarsоziologie). 

22) Ab del Ma gid Al-Ara ki, GlossaryofIbnKhaldun, Oslo Uni ver sity Col le ge, May 2006 1. 7, 
пре у зе тоса http://ho me.on li ne.no/~al-ara ki/ara ba se2/ibn/oldkh/kterm003.html, стр. 3, та-
ко ђе ви де ти Ab del Ma gid Al-Ara ki, “Ibn Khal dun: A Fo re run ner for Mo dern So ci o logy”, 
Discourseof theMethodandConceptsofEconomicSociology, Uni ver sity of Oslo, Oslo, 
Nor way, 1983. 

23) Ab des se lam Ched da di,“Ibn Khal dun (A.D. 1332-1406/A.H. 732-808)”,Prospects:thequ
arterlyreviewofcomparativeeducation, UNE SCO: In ter na ti o nal Bu re au of Edu ca tion, Pa-
ris, Vol. XXIV, No. 1/2, 1994, pp. 7-19, UNE SCO: In ter na ti o nal Bu re au of Edu ca tion, 2000, 
пре у зе то са http://www.ibe.une sco.org/pu bli ca ti ons/Thin kersPdf/khal du ne.pdf, стр. 3.

24) Ми лан Жу пан чић, „Оби тељ ска по љо при вред на го спо дар ства и ру рал ни раз ви так у Хр-
ват ској“, Социологија села,  43, 165, Ин сти тут за дру штве на ис тра жи ва ња у За гре бу, 
За греб, Хр ват ска, 2005, стр. 172. 
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чи ни ло око 95 % укуп ног ста нов ни штва, од но сно се ља ци су би ли 
нај број ни ји слој дру штва. У по чет ку су се ља ци са сво јим по ро ди-
ца ма жи ве ли по ред сво је вр сних сред њо ве ков них ма на сти ра или 
пак фе у дал них гра до ва-утвр ђе ња. Евро па је би ла пре пу на ва ри ја-
ци ја на та кву вр сту на се ља ко ја су на ста ја ла од на се ља-утвр ђе ња 
по не ког фе у дал ног вла сте ли на или као са мо стал ни ма на сти ри са 
ин тер ном ор га ни за ци јом и при па да ју ћим им се ли ма. Та ква ур ба на 
ор га ни за ци ја је вре ме ном до би ја ла из глед ком плек сног по се да са 
раз ли чи тим вр ста ма при вред ним де лат но сти. За раз ли ку од ис точ-
них кра је ва Ви зан тиј ског цар ства у де се том и је да на е стом ве ку, где 
су се о ске па ро хи је по ста ја ле тр го вач ка и кул тур на сре ди шта, ова 
европ ска сред њо ве ков на на се ља су на ста ја ла обич но у бр до ви тим 
под руч ји ма уда ље ним од глав них са о бра ћај ни ца или  во де них пу-
те ва да би се та ко из бе гао евен ту ал ни до ла зак стра них осва ја ча. 
Та кве на стам бе са при па да ју ћим им „под гра ђи ма“ у ко ји ма се жи-
ве ло и тр го ва ло по че ла су од три на е стог ве ка да се да ље ур ба ни-
стич ки ши ре и раз ви ја ју у од но су на обич на се ла ко ја су гра ђе на у 
до ли на ма ре ка или на про план ци ма до ли на ре ка, та ко да су се ова 
из дво је на два ти па на се ља са мо стал но и за себ но раз ви ја ла јед на од 
дру гих. Се ла у жу па ма су по ста ја ла ор га ни за ци је са мо ор га ни зо ва-
ног сло бод ног ста нов ни штва и пред ста вља ла су осно ву за ка сни ји 
за че так се о ског за дру гар ства, а про из во ди ко је су про из во ди ли за 
про да ју ван сво је за јед ни це про да ва ли су на пи ја ца ма и ва ша ри ма. 
У сред њој Евро пи су вре ме ном по че ла да се гра де на се ља нео р-
ган ског ка рак те ра са  из гра ђе ним тр го ви ма у сре ди ни на се ља и за-
штит ним зи ди на ма око на се ља. У сред њо ве ков ним кне же ви на ма у 
Ср би ји на Бал кан ском по лу о стр ву по ли тич ка, цр кве на и фе у дал на 
ели та је гра ди ла ма на сти ре, че сто у об ли ку три ли ста, ко ји ма су 
би ли при дру же на окол на се ла, воћ ња ци, риб ња ци, че сто и пче ли-
ња ци, шу ме и па шња ци. У Ср би ји је по сто ја ње се о ске за дру ге би-
ло за бе ле же но у ра ним сред њо ве ков ним и сред њо ве ков ним прав-
ним ак ти ма ко ји су се од но си ли на за дру жни жи вот се ља ка, као и у 
са ку пље ним и за бе ле же ним од ред ба ма оби чај ног пра ва.25) По себ-
но прав но устрој ство за јед ни штва сред њо ве ков не срп ске вла сте ле, 

25) Сто јан Но ва ко вић,Село, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1965., ви де ти та ко ђе нај-
по зна ти ји срп ски сред њо ве ков ни прав ни до ку мент ЗаконикЦараСтефанаДушана,
Би стрич ки ру ко пис, Оде ље ње дру штве них на у ка, Из во ри срп ског пра ва, IV, књ.II, СА-
НУ, Бе о град, 1981, чи ји се чла но ви 55, 65, 68 и 69 по себ но од но се на за дру гу, а за бе ле-
же но је да су се чак и у вре ме осман лиј ске ко ло ни за ци је тих про сто ра  по је ди ни де ло ви 
тур ског си сте ма од но си ли на ку ћу ука зу ју ћи на за дру гу. Та ко ђе ви де ти Јо ван Цви јић, 
Балканскополуострвоијужнословенскеземље, Са бра на де ла, Књижевненовине, књ. 
2, Бе о град, 1987. го ди не 
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цр кве и се ља ка „ме роп са“ у до ба вла да ви не срп ске сред њо ве ков не 
цар ске ди на сти је Не ма њи ћа ви ди се на при ме ру из град ње и функ-
ци о ни са ња срп ских сред њо ве ков них ма на сти ра ко ји ни су би ли са-
мо из раз за ду жби нар ства срп ских сред њо ве ков них ца ре ва, не го и 
чу ва ри вер ских, исто риј ских и се о ских на род них за пи са и до ку ме-
на та, те ра сад ни ци кул ту ре и пи сме но сти при пад ни ка и ви ших и 
ни жих дру штве них ста ле жа.26) Упо ре до са цр кве ном ак тив но шћу 
опи сме ња ва ња и про све ти тељ ства на ро да, по се ли ма се ве ко ви-
ма не го ва ла усме на на род на књи жев ност у об ли ку при ча, пе са ма, 
ле ген ди, ба сни, бај ки, по сло ви ца и дру гих умо тво ри на. Упра во је 
на род на усме на књи жев ност по мо гла очу ва њу кул тур ног и на ци о-
нал ног иден ти те та Ср би је то ком ви ше ве ков не вла да ви не ото ман-
ског цар ства на Бал кан ском по лу о стр ву. С дру ге стра не, у мно гим 
европ ским др жа ва ма на род на усме на умет ност да ла је под сти цај 
ства ра њу не ких од нај леп ших ин ди ви ду ал них ли ков них и књи жев-
них ра до ва епо ха ре не сан се, ро ко коа, ро ман ти зма и ре а ли зма, ре-
а ли зма и оста лих пра ва ца у умет но сти. У Ру си ји је, на при мер, 
на род на умет ност ути ца ла на ства ра ње нај леп ших ру ских и уоп-
ште свет ских умет нич ких де ла од осам на е стог ве ка па на да ље – на 
кла сич не му зич ке ком по зи ци је Рим ски-Кор са ко ва, Пе тра Иљи ча 
Чај ков ског, Ан то на Арен ског, Сер ге ја Рах ма њи но ва или Ди ми три 
Ка ба лев ског или на ро ма не, пе сме и при по вет ке Ан то на Че хо ва, 
Сер геј Је се њи на, Фјо до ра До сто јев ског и Ла ва Ни ко ла је ви ћа Тол-
сто ја, Алек сан дра Пу шки на, Ива на Тур ге ње ва или Ми хај ла Шо-
ло хо ва. Та ко је на род но ства ра ла штво у Ру си ји ути ца ло на раз вој 
на у ке и кул ту ре чи та вог ру ског дру штва.

За раз ли ку од не ких ра ни је по зна тих исто ри ча ра и еко но ми-
ста,27) по је ди ни са вре ме ни исто ри ча ри сма тра ју да је тер мин „фе у-
да ли зам“, ко ји се че сто ис ти че као глав на од ред ни ца епо хе сред њег 
ве ка, јед на ана хро на кон струк ци ја са ла жним осе ћа њем уни форм-
но сти.28)Та ква тврд ња има из ве сног осно ва ако се раз ма тра ју дру-

26) Те о дор Та ра нов ски, Историјаспрскогправаунемањићкојдржави, Пр ви део, Исто
ријадржавногправа, Ге ца Кон, Бе о град, 1931: Прав ник Та ра нов ски пи ше о по сто ја њу 
за дру га као за јед ни ца ра да и за јед ни ца има ња у свим дру штве ним ста ле жи ма сред-
њо ве ков не срп ске др жа ве и о ме ђу соб ној ис пре пле те но сти жи во та и ра да при пад ни ка 
за дру га ме ђу со бом. 

27) Marc Bloch, FeudalSociety, trans. L.A. Manyon, 2 v., Uni ver sity of Chi ca go Press, 1961, 
U.S.A., Fran co is-Lo is Gan shof, Feudalism, trans. Phi lip Gri er son, Har per&Row, New York, 
1964, U.S.A., та ко ђе ви де ти Karl Marks, Bedafilozofije, Kul tu ra, Be o grad, 1964.

28) Eli za beth A. R. Brown, “The Tyranny of a Con struct: Fe u da lism and Hi sto ri ans of Me di e-
val Euro pe”, TheAmericanHistoricalReview79,Ame ri can Hi sto ri cal As so ci a tion, 1974, 
та ко ђе ви де ти Su san Reynolds, FiefsandVassals:TheMedievalEvidenceReinterpreted, 
Ox ford, Uni ver sity Press, Ox ford, 1994.
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штве ни од но си у раз ви је ним сред њо ве ков ним и пост-сред њо ве-
ков ним за пад но е вроп ским др жа ва ма, као што су Ен гле ска, Не мач-
ка, Ита ли ја, Шпа ни ја, Пор ту гал, Хо лан ди ја или Фран цу ска, ко је 
су под ути ца јем раз во ја тр го ви не, за нат ства и по ја ве но вих тех-
нич ких про из во да раз ви ја ле под јед на ко и сво је гра до ве и се ла.  У 
три на е стом ве ку на Апе нин ском по лу о стр ву су по ста ли по пу лар ни 
тек сто ви о по љо при вре ди правникa и агрономa Пјетрo Кре шен ци 
(Pi e tro Cre scen zi, c.1233-c.1321). Удру же ни на по ри ло кал них по-
љо при вред ни ка и на уч ни ка до ве ли су до уса вр ша ва ња по љо при-
вред них ма ши на, тех ни ка об ра ђи ва ња по ља и оп штег раз во ја ру-
рал них под руч ја у се вер ној и сре ди шњем де лу по лу о стр ва. На кон 
про цва та по љо при вре де, тр го ви не и пред у зет ни штва у Ита ли ји на-
ста вак раз во ја у обла сти по љо при вре де озва ни чен је у об ли ку спе-
ци ја ли зо ва них по љо при вред них шко ла ши ром Ита ли је, а ка сни је и 
Евро пе и све та. Ка да су сре ди ном XIV ве ка у Ен гле ској и дру гим 
европ ским др жа ва ма по че ли да из би ја ју ве ли ки се љач ки про те сти, 
се ља штво је, због ур ба ни за ци је по је ди них под руч ја као по сле ди це 
ра ста тр го ви не, чи ни ло 85 % укуп ног ста нов ни штва. На кон то га 
се вре ме ном у ен гле ским и оста лим европ ским се ли ма и гра до ви-
ма по че ла ства ра ти не ка вр ста еко ном ске сим би о зе зе мљо рад ни ка, 
се ља ка-кућ них за на тли ја, тр го ва ца, пре ку па ца и по тро ша ча, а то је 
ујед но пра тио и раз вој суд ства и по ли тич ких ин сти ту ци ја, ле пих 
умет но сти и кул ту ре уоп ште, те ства ра ње но вих при вред них гра-
на. У По чет ком и сре ди ном ше сна е стог ве ка у Тју дор ској Ен гле ској 
пи сац и по љо при вред ник То мас Та сер (Tho mas Tus ser, 1524–1580) 
и фи ло зоф Френ сис Беј кон (Fran cis Ba con, 1561-1626) об ја вљи ва-
ли су на уч не ра до ве у обла сти по љо при вре де, што ће да ље на ста-
ви ти и при ме њи ва ти у ствар ном жи во ту у др жа ви и ње ним ко ло-
ни ја ма и оста ли ис так ну ти бри тан ски на уч ни ци и еко но ми сти.29) 
До ма ћи ин те лек ту ал ци у спре зи са по љо при вред ни ци ма ус пе ли 
су вре ме ном да у прак си са жи ве пред ло ге о сво је вр сној син те зи 
„го спод ства“ и на у ке за ко ју се за ла гао бри тан ски на уч ник Ђо зеф 
Бенкс (Jo seph Banks, 1743–1820), по себ но про мо ви шу ћи син те зу 
го спод ства и си сте ма ти за ци је на уч ног зна ња на по љо при вред ним 
има њи ма у бри тан ским се ли ма и у бри тан ској еко но ми ји уоп ште.30) 

29) John E. Rus sell,AhistoryofagriculturalscienceinGreatBritain,16201954,  Ge or ge Alien 
and Un win, Lon don, Gre at Bri tain, 1966.

30) G. E. Fus sell, “My Im pres si ons of Wil li am Mar shall”, AgriculturalHistory, Vol. 23, No. 1, 
Ja nu ary 1949, the Agri cul tu ral Hi story So ci ety, U.S.A, стр. 57-61:  У Ве ли кој Бри та ни ји 
је та ква Бенк со ва за ми сао спро во ђе на у прак си већ на при ме ру из да ва ња пе ри о дич них 
ча со пи са и књи га на те му по љо при вре де од 1784. го ди не се пе ри о дич ни ча со пи си и 



стр:203228.

- 217 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

Свој до жи вљај та кве успе шне сим би о зе по љо при вре де, од но сно 
ру рал но сти, и при ме не при род них и дру штве них на у ка (од но сно 
„го спод ства“, за што се за ла гао Ћо зеф Бенкс), ка сни је у де вет на е-
стом ве ку је опи сао ен гле ски пи сац Во шинг тон Ир винг сле де ћим 
ре чи ма: “Ако же ли да упо зна дух ен гле ског на ро да, стра нац мо ра 
оти ћи у уну тра шњост и ви де ти се ла, за се о ке, двор це, ви ле, се о ска 
га здин ства, ко ли бе, се о ске цр кве, по се ти ти се о ске ва ша ре и сај-
мо ве и спо зна ти на ви ке и ху мор ста нов ни штва … У не ким др жа-
ва ма ве ли ки гра до ви ап сор би ра ју бо гат ство и мо ду јед не на ци је и 
еле гант ног и ин те ли гент ног дру штва,  а уну тра шњост је на се ље на 
ско ро углав ном при про стим се ља штвом, док је у  Ен гле ској ме-
тро по ла обич но ме сто за са ста ја ње љу ди или не ка вр ста ге не рал-
ног rendezvous-a пред став ни ка ви ших кла са, где они про во де не ко 
вре ме, да би се по сле вра ти ли уста ље ним на ви ка ма свог се о ског 
жи во та …“31) С дру ге стра не, у Швај цар ској је агро ном Фи лип фон 
Фе лен берг (Phi lipp Ema nuel von Fel len berg, 1771-1844), на по се ду 
крај Бер на 1799. го ди не, осно вао по љо при вред не шко ле за де цу 
си ро ма шних по љо при вред ни ка и де цу из ари сто крат ских дру-
штве них сло је ва под јед на ко. Те шко ле су да ле под сти цај ка сни јем 
раз во ју по љо при вред них шко ла у Дан ској, Не мач кој, Фран цу ској 
и Ве ли кој Бри та ни ји. За раз вој европ ске по љо при вре де по је ди них 
европ ских др жа ва ве ли ки до при нос да ли су све ште ни ци Ка то лич-

књи ге на те му по љо при вре де из да ва ли још од 1784. го ди не.По зна ти ен гле ски пи сци и 
струч ња ци за по љо при вре ду Ар тур Јанг (Art hur Young, 1741-1820) и Ви ли јам Мар шал 
(Wil li am Mar shall, 1745-1818) ак тив но су из у ча ва ли по љо при вре ду, ка ко те о рет ским, 
та ко и ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма. За хва љу ју ћи сво јим мно го број ним сту диј ским 
пу то ва њи ма и упо ред ба ма до ма ће по љо при вре де са по љо при вре дом су сед них зе ма ља, 
ови ин те лек ту ал ци су да ли ве ли ки до при нос раз во ју по љо при вре де у сво јој др жа ви и 
ин спи ри са ли мно ге сво је са вре ме ни ке да ра де на раз во ју по љо при вре де у др жа ви и 
у ње ним ко ло ни ја ма и ти ме да ујед но по ма жу и укуп ном еко ном ском раз во ју Ве ли ке 
Бри та ни је.

31) Was hing ton Ir ving, The Complete Works of Washington Irving, Ba u dry’s Li brary, Pa ris, 
1834, стр. 243-244: „... Ру рал ни чо век мо же да бу де јед но ста ван и груб, али не мо же 
би ти вул га ран. У та квом ам би јен ту ра фи ни ра ни чо век не мо же да на ђе ни шта уз не ми-
ра ва ју ће у од но су са ни жим дру штве ним сло је ви ма, као што би му се мо гло де си ти у 
гра ду… Ве ру јем да је то је дан од раз ло га за што су плем ство и го спо да по пу лар ни ји ме-
ђу чла но ви ма ни жег дру штве ног сло ја у Ен гле ској не го у не кој дру гој зе мљи и за што су 
ови дру ги из др жа ли то ли ко мно го пре си је без да се ви ше бу не око не пра вед не ди стри-
бу ци је бо гат ства и при ви ле ги ја.” О при ме ру под руч ја Се вер не Ита ли је ви де ти: Jo seph 
Ne ed ham, ScienceandCivilizationinChina, Ed. Fran ce sca Braz, Vol. VI, No. 2, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, 1984, стр. 48: Ви де ти при мер олак ша ва ња еко ном ског жи во та се ља ка 
у Ита ли ји, од но сно успе шног ко ри шће ња тех ни ка ве тра и во де у уз го ју пи рин ча и сви-
ле, за хва љу ју ћи де ли ма на уч ни ка и ин же ње ра Il Tac co la, Mar ti ni, али та ко ђе и, ка ко се 
по рет по ста вља, и де лу Chen Fu Записиопољопривредииз 1149. го ди не, ко је је тр го вач-
ким ру та ма од Ки не до Евро пе до спе ло у ру ке на уч ни ка, тр го ва ца и се ља ка у се вер ном 
под руч ју Ита ли је.
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ке цр кве ко ји су до бро са ра ђи ва ли са ло кал ним се о ским ста нов ни-
штвом у по љо при вред ном обра зо ва њу, про у ча ва њу, про из вод њи и 
пре ра ди ло кал них пре храм бе них на мир ни ца.32)  При ли ком на се ља-
ва ња европ ских на ро да у Ка на ди у  се дам на е стом ве ку пр ви би скуп 
Кве бе ка Фран соа де Ла вал (François de La val, 1623-1708) осно вао 
је 1670. го ди не пр ву по љо при вред ну шко лу и та ко за по чео раз вој 
по љо при вре де у Ка на ди. И у два де се том и два де сет и пр вом ве ку 
у сво јим зва нич ним до ку мен ти ма Ка то лич ка цр ква је по зи ва ла на 
со ли дар ност и по моћ у пре но су зна ња и сред ста ва раз ви је них си ла 
си ро ма шним и не раз ви је ним др жа ва ма и на ро ди ма.33) У Не мач кој, 
Фран цу ској, Шпа ни ји, Ита ли ји или у Хр ват ској че сто су тра ди ци-
о нал но ка то лич ки све ште ни ци и ча сне се стре у ма на сти ри ма и се-
ља ци-по љо при вред ни ци са ра ђи ва ли у очу ва њу ста рих на род них 
ре це па та у про из вод њи по вр ћа и во ћа, на пи та ка од ле ко ви тих тра ва 
или тра ди ци о нал них кек са и ко ла ча.34) Је дан од нај по зна ти јих при-
ме ра та кве тра ди ци је је при мер све ште ни ка, ле ка ра и фи то те ра пе-
у та Се ба сти јан Кнај па  (Se ba stian Kne ipp, 1821 – 1897), ко ји је уз 
свог су на род ни ка хе ми ча ра Ју стус фон Ли би ха (Ju stus von Li e big, 
1803-1873)  дао ве ли ки до при нос раз во ју по љо при вре де и пред у-
зет ни штва уоп ште у обла сти по љо при вре де у Не мач кој. Мно ги по-
зна ти еко но ми сти и по ли тич ки фи ло зо фи у Не мач кој, ко ја је тра ди-
ци о нал но по све ћи ва ла мно го па жње раз во ју сво је по љо при вре де и  
про из вод њи ква ли тет них пре храм бе них  на мир ни ца. У том сми слу 
су и по зна ти не мач ки еко но ми сти и по ли тич ки фи ло зо фи Фри дрих 
Лист, Макс Ве бер, То мас Хер дер, Карл Маркс или Адолф Ваг нер 

32) Mi lo rad Bi bić Mo sor, „Jo ško Ni sko ta: Ma sli na je kao maj ka, a lo za je kao že na!“,Slobodna
Dalmacija,29.03.2009., Split, Hr vat ska: Иако се сма тра да је се о ско за дру гар ство на ста-
ло у Шкот ској и Вел су од 1761. го ди не па на да ље, за бе ле же но је да су 1552. го ди не све-
ште ни ци гла го ља ши из По љи ца у Дал ма ци ји бе же ћи пред Тур ци ма до спе ли у до ли ну 
Бла ца на остр ву Бра чу и та мо осно ва ли не ку вр сту пр ве по љо при вред не за дру ге. У њој 
су ста ре ши не све ште ни ци и све тов ња ци ор га ни зо ва ли по сло ве се ља ци ма (те жа ци ма) 
да уз га ја ју ов це, во ло ве и ма зге и про из во де ма сли но во уље, ви но и мед.

33) An ton Bo za nić, “Kul tu ra i so ci jal ni na uk cr kve”, Crkvausvijetu, Vol. 33 No. 3, 1998, Split, 
Hr vat ska, str. 236-237, ци ти ра ју ћи . J. C. Dwyer, DignitуofPerson,The New Dictionarу 
of Cat ho lic So cial Tho ught, Co le ge vil le, Min ne so ta 1994., 734; C. E. Cur ran, Anthropology,
The New Dic ti o narv, стр. 45-46; та ко ђе ви де ти до ку мен те и про гла се Ка то лич ке цр кве 
као што је Па сто рал на кон сти ту ци ја GaudiumetSpes(Радостинада),br. 86, 3; 53: Цр-
кве ни ве ли ко до стој ни ци су апе ло ва ли да се у раз ли чи тим обла сти ма дру штва, па та ко 
и у при вре ди, у сре ди ште ста ве со ли дар ност, људ ско до сто јан ство, сло бо да по је дин ца 
и ње го ва људ ска пра ва.

34)  Dean Si nov čić, Želj ko Ro go šić, Ma ri na Bi luš,“Euro pa glad na pr šu ta i ra ki je”, Nacional,бр. 
594, 04.03. 2007.: Ча сне се стре из бе не дик тан ског ма на сти ра на остр ву Па гу са чу ва ле 
су до да нас три сто ти не ду гу тра ди ци ју пра вље ња аутох то ног дво пе ка-ко ла ча ба шко ти-
на. 
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на гла ша ва ли у сво јим де ли ма да је раз вој по љо при вре де од ви тал-
не ва жно сти за раз вој дру штва и на ци је у јед ној др жа ви. 

Не мач ки фи ло зоф Јо хан Хер дер (Jo hann Gottfried von Her der, 
1744-1803) за ла гао се за раз ме ну „кул ту ре љу ди“ (KulturdesVol
kes) са „кул ту ра ма уче них љу ди“ (KulturderGelehrten) у ур ба ним 
цен три ма, а не за до ми на ци ју ових по то њих. То су са мо не ки од 
број них при ме ра успе шног те о рет ског и прак тич ног пре но са зна-
ња при пад ни ка раз ли чи тих дру штве них сло је ва по љо при вред ни-
ци ма у свр ху њи хо вог про све ћи ва ња и олак ша ва ња и по бољ ша ва-
ња усло ва у ко ји ма они жи ве и ра де. У том сми слу ка рак те ри стич-
на је и иде ја јед ног ле ка ра Ла зе Ди ми три је ви ћа (1858-1899) ко ји 
се шко ло вао у ино стран ству и на кон шко ло ва ња вра тио у Ср би ју 
да кра јем де вет на е стог ве ка ра ди по за ба че ним се о ским под руч ји-
ма. За пре па штен из у зет но те шким усло ви ма у ко ји ма су се ра ђа ли, 
жи ве ли и ра ди ли се ља ци ко је је ле чио, Ла за Ди ми три је вић је у сво-
јим де ли ма Какоживинашнарод–белешкеједногокружногле
кара 1893. го ди не и ПисмаизнародаI,II (1896-1897) дао иде ју да 
ин те лек ту ал ке оку пље не око дру штва Женскодруштво у Ср би ји 
обра зу ју си ро ма шне се о ске де вој ке и по мог ну се о ским же на ма да 
по бољ ша ва ју усло ве свог жи во та и ра да и уса вр ша ва ју сво ја зна ња 
и ве шти не у се о ским сре ди на ма. 

Слич не иде је, али на пла ну др жав них ре фор ми, ра ни је у про-
шло сти је имао и оства рио и сам ру ски цар Пе тар Ве ли ки (1682–
1725) за ла жу ћи се за про ме не у оби ча ји ма и ма ни ри ма при пад ни ка 
си ро ма шних дру штве них сло је ва на се лу, еман ци па ци ју же на, про-
ме не у обла сти хи ги је не си ро ма шних се ља ка, ре фор ме обра зо ва ња 
и уса вр ша ва ње у за на ти ма и по сло ви ма. У Ру си ји се од дав ни на 
кроз број на ма те ри јал на све до чан ства и ду хов не оби ча је и ма ни-
ре од сли ка ва по ве за ност по љо при вре де са ду хов но шћу, за ко ном, 
по ли тич ким уре ђе њем или ле пим умет но сти ма. За Ру си ју је ка рак-
те ри стич но одр жа ње ме ша ви не древ них оби ча ја и ве ро ва ња по љо-
при вред ни ка са ви ше од ми ле ни ју ма ста ром слу жбе ном ре ли ги јом 
пра во слав ног хри шћан ства у мно гим да на шњим свет ко ви на ма и 
оби ча ји ма се ља ка. Пре ма фран цу ском исто ри ча ру Ал фред Рем-
боу (Al fred Ni co las Ram baud, 1842-1905), чак и пре не го што су 
Ру си при хва ти ли хри шћан ство њи хо ви па ган ски бо го ви би ли су 
ве за ни за зе мљо рад њу ко ја је Ру си ма од дав ни на би ла нај дра же 
за ни ма ње.35)Ме ђу да на шњим на род ним ру ским оби ча ји ма мо гу се 

35) Al fred Ram baud, TheHistoryofRussia:FromtheEarliestTimesto1709,  No va Sci en ce 
Pu blis hers Inc., 2006.
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ра за зна ти еле мен ти не ких древ них обичајa као што су „про чи шћа-
ва ње“ зе мљи шта со љу и сла вље ње сун ца,36) што је би ло ка рак те-
ри стич но и за кул ту ру древ них Ја па на ца, за тим оби ча ји фар ба ња 
ко кош јих ја ја на Ус крс, до но ше ње жи та, ме да и во ћа све ште ни ку 
на бла го си ља ње, што је у не ки сег мен ти ма слич но оби ча ју ко ји 
су ве ко ви ма  упра жња ва ли се ља ци у Ср би ји при ли ком сла вље ња 
њи хо вих по ро дич них све та ца „сла ва“, из во ђе ње сто ке на ис па-
шу на Све ти че твр так, на Дан Све тог Ге ор ги ја и из во ђе ње ра зних 
дру гих ри ту а ла и оби ча ја у се о ској ку ћи, на по љу и ре ка ма у да не 
сла вље ња хри шћан ских све та ца, за тим укра ша ва ње се о ских кућ-
них кан ди ла гран чи ца ма бре зе, пле те ње ве на ца од гран чи ца бре зе, 
слич но оби ча ју осве шта ва ња вр би це у тра ди ци ји пра во сла вља у 
Ср би ји или бла го си ља њу бо сиљ ка у тра ди ци ји пра во сла вља у Грч-
кој, пле те ње ве на ца од цве то ва ка ми ли це и дру гог цве ћа и број ни 
дру ги оби ча ји ко ји ма су по љо при вред ни ци од дав ни на сла ви ли и 
мо ли ли за до бар род зе мље и при нос по љо при вред них про из во да, 
плод ност ста нов ни штва, здра вље сто ке, очу ва ност по љо при вред-
них про из во да и слич но.37) Не ки од ка рак те ри стич них при ме ра ру-
ске на род не (се љач ке) умет но сти су и по пу лар не гра ву ре у др ве ту 
или ме та лу „лу бок“ у ко ји ма су ове ко ве че ни, осим ре ли ги о зних, 
умет нич ких, рат них и оста лих мо ти ва, и оби ча ји, ве ро ва ња и ма-
ни ри се ља ка у сва ко днев ном жи во ту,38) као и осли ка ва ње по пу лар-
них др ве них лу та ка „ма тр јо шки“ на ла ки ра ном др ве ту у бо ја ма ру-
ских на род них но шњи, за тим по ми ња ње др ве та бре зе у на род ним 
оби ча ји ма, при ча ма, књи жев но сти и сли кар ству и слич но.Вре ме-
ном се кроз исто ри јуу сло вен ским на ро ди ма по че ла фор ми ра ти 
ин сти ту ци ја се о ске по ро дич не за дру ге као уста но ве ко ја је би ла 
ка рак те ри стич на и за ро дов ско и за кла сно дру штво.39) Исто ри чар, 
прав ник и ет но лог Вал та зар Бо ги шић и прав ник и по ли ти чар Алек-

36) Bac hin ska ia, Ni na Mik ha i lov na.Narodnyepesnivtvorchestverusskikhkompozitorov. Edi-
ted by E. V. Gip pi us. Mo scow: Mu zgiz, 1962. Rimsky-Kor sa kov, Ni ko lai An dre e vich. Sto
russkikhnarodnykhpesen[O ne Hun dred Rus sian Folk songs], op. 24. St. Pe ters burg: Bes sel, 
1877: По зна ти ру ски ком по зи то ри кла сич не му зи ке де вет на е стог и два де се тог ве ка ин-
спи ра ци ју за сво ја де ла про на ла зи ли су у про у ча ва њу ста рих ру ских се о ских ига ра, 
пе са ма, ле ген ди и оби ча ја, за што је је дан ка рак те ри сти чан при мер опе ра Рим ски-Кор-
са ко ва Снегоручка. Се љач ки ра до ви на по љу и на род не игре, се љач ки кућ ни оби ча ји и 
на род на но шња опе ва ни су у мно гим књи жев ним и ли ков ним де ли ма ру ских умет ни ка 
де вет на е стог и два де се тог ве ка.

37) Lin da J. Iva nits,RussianFolkBelief,M.E. Shar pe Inc, 1992, USA
38) Step hen Nor ris, “Ima ges of 1812: Ivan Te re be nev and the Rus sian War ti me Lu bok.” National

Identities Vol. 7, Iss. 1, March 2005, стр. 1-21.
39) Јо ван Цви јић, Антропогеографски проблеми Балканског полуострва, Срп ски ет но-

граф ски збор ник СА НУ, књ. III, Be o grad, 1902. 
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са С. Јо ва но вић уочи ли су склад ност дру штве не стра ти фи ка ци је 
пр во у тра ди ци о нал ној се о ској по ро ди ци у сло вен ским зе мља ма 
на Бал кан ском по лу о стр ву. Исто ри чар и по ли ти чар Фра њо Рач ки 
та ко ђе је ис тра жи вао та да шњи за дру жни об лик по ро ди ца, ко ји је 
при пи си вао свим Сло ве ни ма, а нај ви ше га је про у ча вао на при ме-
ру се о ског жи во та Хр ва та. Он је сма трао да у осно ви пле мен ског 
уре ђе ња у „при ми тив ном дру штву Сло ве на“ ви ше по ро ди ца чи ни 
род, чи је су осо би не би ле за јед нич ка имо ви на, по себ но име и скуп-
шти на на ко јој су му шкар ци и же не рав но прав но од лу чи ва ли и на 
чи јем че лу је био ста ре ши на ко ји је упра вљао се о ском за дру гом.40) 
Фра њо Рач ки је ис ти цао и ода ност ста ре ши на се о ске за јед ни це цр-
кви, ко јој су по кла ња ли за дру жну имо ви ну, а сли чан оби чај је по-
сто јао и у  сред њо ве ков ној Ср би ји. Вал та зар Бо ги шић и Алек са С. 
Јо ва но вић су сма тра ли да се о ска за дру га у осно ви про ис ти че из 
упу ће но сти обич не по ро ди це „ино ко шти не“ на по што ва ње се о ске 
за дру ге у ко јој су се „по спо соб но сти и ра ди но сти“ и фор мал но и 
пре ћут но би ра ли пу но лет ни му шки за дру га ри за ста ре ши не. Обич-
но су за ста ре ши не се о ске за дру ге би ли би ра ни ста ри ји љу ди, ко ји 
су, у слу ча ју да ни су во ди ли ра чу на о ин те ре су за дру ге, би ли сме-
њи ва ни.41) Иако је Фра њо Рач ки, као и Вал та зар Бо ги шић и Алек са 
С. Јо ва но вић, сма трао да је де мо кра тич ност си сте ма за дру гар ства 
би ла је дан од оп штих исто риј ских усло ва на ста ја ња ауто ри те та у 
дру штве ној за јед ни ци, а са мим тим и плем ства у раз во ју та да шњих 
дру штве них од но са, на при ме ру хр ват ског плем ства он је опи си вао 
да су ста ре ши не име но ва ле на след ни ке још за сво га жи во та.42) 

40) Сма тра се да је за дру гар ство на ста ло у Шкот ској и Вел су од 1761. го ди не па на да ње, и 
да су по угле ду на бри тан ског пред у зет ни ка и ре фор ма то ра Ро берт Ове на (1771-1858) у 
XIX ве ку по љо при вред ни ци тра жи ли пра во по ли тич ког од лу чи ва ња кроз са мо-ор га ни-
зо ва ње. Gary Ric hard son, „A Ta le of Two The o ri es: Mo no po li es and Craft Gu ilds in Me di e-
val En gland and Mo dern Ima gi na tion“, JournaloftheHistoryofEconomicThought, Vo lu me 
23, Num ber 2, 2001, стр. 1, ци ти ра ју ћи Pi ren ne 1937: Као што су по љо при вред ни ци 
осни ва ли за дру ге, та ко су за на тли је и тр гов ци осни ва ли сво је есна фе, са те жњом да се 
та ко удру же ни од у пру кон ку рен ци ји но вај ли ја, од но сно да ство ре не ку вр сту „еко ном-
ске за шти те“. Пре то га, пред крај сред њег ве ка на те ри то ри ји Дал ма ци је за бе ле же но 
је осни ва ње пр ве се о ске за дру ге. О то ме ви де ти у Mi lo rad Bi bić Mo sor, „Jo ško Ni sko ta: 
Ma sli na je kao maj ka,  a lo za je kao že na!“, SlobodnaDalmacija, Split, 29.03.2009.

41) На да Но ва ко вић,„Те о ри је о на стан ку и струк ту ри по ро дич них за дру га“, Становни
штво, вол. 43, 1-4, 2005, стр. 109-110, ци ти ра ју ћи Val ta zar Bo gi šić, Građauodgovorima
izrazličitihkrajevaSlovenskogJuga, Za greb, JA ZU, 1884, a); и Val ta zar Bo gi šić Oobliku
nazvanominokoštianuseoskojporodiciSrbaiHrvata, Be o grad , 1884, b)

42)  Ibid, ци ти ра ју ћи Fra njo Rač ki, NutarnjestanjeHrvatskeprijeXII.vijeka, Za greb, Rad, JA-
ZU, 1890.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАПОЉОПРИВРЕДЕ
УДВАДЕСЕТОМИДВАДЕСЕТИПРВОМВЕКУ

И у Ита ли ји је још од до ба ху ма ни зма и ре не сан се, без об зи ра  
на про ме не по ли тич ке вла сти на Апе нин ском по лу о стр ву, био за-
жи вео и све до дан-да нас остао зна ча јан у  кул ту ри жи вље ња кон-
цепт се о ских има ња-по ро дич них ра ди о ни ца на чи јем че лу је био 
ар хе тип ски отац по ро ди це. Се ло је у Ита ли ји по ста ло пред мет зва-
нич ног на уч ног про у ча ва ња од 1927. го ди не осни ва њем Ин сти ту та 
за аграр ну еко но ми ју у Ри му, а по сле Дру гог свет ског ра та по ја ви-
ла су се мно га зна чај на те о риј ска де ла на те му уна пре ђе ња жи во та 
и ра да у ита ли јан ским се ли ма. Сма тра се да је на уч но из у ча ва ње 
аграр не со ци о ло ги је по че ло пр во у Не мач кој, а за тим у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма. У Фран цу ској, Ита ли ји, Хо лан ди ји, Ен гле-
ској, Швед ској, Не мач кој и Аустри ји се по сле Дру гог свет ског ра та 
ин тен зив но при сту пи ло осни ва њу ра зних ин сти ту та за про у ча ва-
ње аграр не со ци о ло ги је, ру рал не еко ло ги је и аграр не еко но ми је, 
с тим што су се у Фран цу ској ру рал ни со ци о ло зи по себ но ин тен-
зив но ба ви ли де фи ни са њем аграр не со ци о ло ги је и про на ла же њем 
раз вој них про це са и ве за из ме ђу про шло сти и са да шњо сти у по-
љо при вре ди. У САД је 1935. го ди не осно ва но Руралносоциолошко
друштво ко је се по ред те о рет ских осно ва ба ви ло и оспо со бља ва ње 
со ци јал них ин же ње ра за ства ра ње на пред них фар ми и по љо при-
вред ни ка да успе шно пре но се те ко ви не тех нич ког и тех но ло шког 
на прет ка у по љо при вре ду (ме ха ни за ци ја и хе ми за ци ја). Упо ре до 
с тим по сте пе но су се осни ва ле по љо при вред не екс пе ри мен тал не 
ста ни це за ис тра жи ва ње и при ме ну ру рал не со ци о ло ги је у прак си. 

За че так ши ре про мо ци је ру рал но сти и по љо при вре де у сред-
стви ма јав ног ин фор ми са ња у Евро пи на сво је вр стан на чин обе-
ле жи ла је по пу лар ност деч је књи ге Хајди (Heidi) швај цар ске 
књи жев ни це Јо ха не Спи ри (Jo han na Spyri, 1827-1901) у ши ро ким 
чи та лач ким кру го ви ма. У тој књи зи је на спе ци фи чан на чин опи са-
на ле по та жи вље ња у пла нин ском се лу у од но су на жи вот у гра ду у 
Швај цар ској де вет на е стог ве ка. На по чет ку два де сет и пр вог. ве ка 
у све ту као слич ни при ме ри по пу лар не про мо ци је по љо при вре де и 
ру рал но сти мо гу да по слу же при ме ри по пу лар них деч јих фил мо ва 
ПоштарПат, ТракторТом(PostmanPаt, TractorTom) итд., у ко ји-
ма се иди лич но при ка зу је ми ран, уго дан и про спе ра ти ван жи вот на 
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се лу,43) те број не до ку мен тар не еми си је и до ку мен тар ни и игра ни 
фил мо ви и се ри је на ту те му ши ром све та. 

Да на шњи про це си „ме тро по ли за ци је“ др жа ва ши ром све та, 
од но сно про це си ма сов них исе ља ва ња ру рал ног ста нов ни штва у 
ве ћа ур ба на на се ља због по тра ге за бо љим обра зо ва њем и по слом, 
ука зу ју на то да ће бу ду ћи раз вој по љо при вре де умно го ме за ви си ти 
пр вен стве но од успе шно сти про мо ци је „ру рал но сти“ у тим др жа-
ва ма, као и од ефи ка сних др жав них и ло кал них стра те ги ја ожи вља-
ва ња и одр жи вог ра ста опу сте лих ру рал них под руч ја, мо дер ни за-
ци је по љо при вре де и олак ша ва ња усло ва жи во та и ра да са да шњим 
по љо при вред ни ци ма и ге не ра ци ја ма по љо при вред ни ка ко је до ла зе 
иза њих. Уз про бле ме ко ји се по ја вљу ју у то ку од и гра ва ња ових 
про це са, при ме ћу ју се и све ве ћи про бле ми еко ло шке при ро де на 
свим кра је ви ма пла не те, та ко да ће од са да па на да ље раз вој при-
вре де и по љо при вре де умно го ме за ви си ти од ди на ми ке раз во ја 
еко ло шких, а не са мо ге о по ли тичких и еко ном ских по ли ти ка као 
што је то че сто био слу чај у про шло сти. То по го то во вре ди за под-
руч је Ме ди те ран ског ба зе на у Евро пи због пред ви ђе не тро пи ка ли-
за ци је ме ди те ран ског под руч ја у бу дућ но сти. Упо зо ра ва ју ћа смер-
ни ца за даљ њу ор га ни за ци ју ин сти ту ци о на ли за ци ју по љо при вре де 
у све ту је и све ве ћи број по пла ва, су ша, зе мљо тре са, при род не и 
ве штач ке за га ђе но сти плод ног зе мљи шта и слат ких и сла них во-
да ко је се ко ри сте у раз во ју ра тар ства и сто чар ства и уоп ште су 
од ви тал не ва жно сти за жи вот и рад по љо при вред ни ка и оста лог 
ста нов ни штва. За то је по треб но да се у обла сти оп штег школ ског 
обра зо ва ња, а не са мо у по љо при вред ним шко ла ма ши ром све та, 
ви ше па жње обра ти на свр сис ход но обра зо ва ње мла дих о по тре би 
очу ва ња жи вот не око ли не и за шти те од при род них не по го да. Због 
озбиљ но угро же ног би о е ко ло шког си сте ма пла не те Зе мље од го ва-
ра ју ће обра зо ва ње из обла сти за шти те и раз во ја жи вот не сре ди не 
и ин сти ту ци о на ли за ци ја у тој обла сти би тре ба ло под јед на ко да 
по ста ну оба ве зна став ка и у школ ским про гра ми ма и у раз вој ним 
про гра ми ма ме ђу на род них, др жав них и ло кал них по ли тич ких и 
еко ном ских ин сти ту ци ја.

43) Hor ton Josh, „Pro du cing Post man Pat: The po pu lar cul tu ral con struc tion of idyllic ru ra lity”, 
JournalofRuralStudies Vol. 24, No. 4, 2008, El se vi er, Ltd., Uni ted King dom, str. 389–98.
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INAGRICULTUREFORSOCIALDEVELOPMENT

Summary
In this text authoranalyzedbasicdeterminantsof deve
lopmentofagricultureinvariousstatesaroundtheworld
throughouthistory.Theauthorunderlinedthatinthepro
cessofdevelopmentofagriculture in thesestatesoneof
mainpreconditions fordevelopingagriculturewascrea
tionofstablesystemsofsocialnormsandlegalandpoliti
calinstitutionalizationthatprecededcreationoftechnical
and informative systems for development of agriculture.
Authorcametoconclusionthatdevelopmentofagricultu
reindevelopedstateswastheresultofconsensusonsigni
ficanceofagricultureintheirancientpoliticalcommuni
tiesaswellastheresultofcooperationofmembersofall
social classes in subsequentdevelopmentofagriculture.
This implies that thedevelopmentofagriculturewasthe
resultofunderstandingofleadingpoliticalphilosophers,
lawyers,economistsand technologists in thesestateson
significanceofagricultureforgeneraldevelopmentofthe
irstatesandsubsequenttransferofknowledgeofthesele
adingintellectualstomembersofsocialclassofpeasants
intheirstates.
Key Words: system of social norms, cooperative farm,
modernizationofagriculture,institutionalizationofagri
culture, transfer of knowledge in agriculture, ecological
education
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Resume
Inthistextauthoranalyzedemergenceoffirstsettlement
communities and statesworldwide and their subsequent
development.Inthetextalsothereisanalyzedsignificance
ofdevelopmentofagricultureanditssuccessfulinstitutio
nalizationforsocialdevelopmentingeneral.
First part of the text is dedicated to an analysis of first
humansettlementsinthevalleysoftheriversworldwide,
takingintoconsiderationinparticularfirsthumansettle
mentsontheriverDanubeinSerbiaoftoday,suchasan
cientNeolithicandMesolithichumansettlementsLepen
skiVirandVinca.Theauthoralsodedicatedonepartof
thetexttopresentationofinfluenceofgoodorganization
ofcultivatingricefieldsinAsianstatestosubsequentinsti
tutionalorganizationofAsianstatesandcreationoftheir
specificsystemsofsocialvalues.Thentheauthoranalyzed
creationofinstitutionssuchasthelandpropertyandpri
maryfamilyinstitutionsworldwideandtheroleoftradi
tionalreligionsoncreationofsystemsofsocialnormsin
thestateswithdevelopedagriculturalinstitutionalization.
Inthiscontexttheauthoranalyzedrapiddevelopmentof
agriculture in territory of Apennine peninsula starting
from thirteen century, as well as rapid development of
agricultureinGreatBritainfromsixteencenturyandon
anddevelopmentofagricultureinCanadafromsevente
enthcenturyandonandinSwitzerlandandGermanyfrom
nineteenthcenturyandon.
The author underlined a fact that in certain states such
asGreatBritain,Germany, Italy, Russia or Switzerland
contributionofmainpoliticalphilosophers,theologistsor
thestaterulerswhotookagricultureintothefocusoftheir
thinkingaswellassuccessfulimplementationofbothso
cialandnaturalsciencesinsocietywasofcrucialimpor
tance for successful development of agriculture in these
states. In this context the author underlined the idea of
“synthesisofnoblenessandscience”byBritishscientist
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JosephBanksregardingdevelopmentofagriculturalland
inBritish villages and inBritish economy in general at
the turnof eighteenthandnineteenthcenturyasagood
exampleofsynthesisofknowledgeandskillsofthepeople
livinginbothruralandurbancommunitiesforpurposeof
developmentofagricultureandeconomyin theirsociety
ingeneral.Insimilarsenseexamplesofsomesuccessful
symbiosisofSwissandGermannaturalandsocialscienti
ficeducationandentrepreneurshiparepresentedaswell.
In final chapters the author presented examples of suc
cessful institutionalization in the field of education and
agricultureinsomedevelopedstatesintheworld.Aspar
ticularlyvaluableexamplestheauthorunderlinedgrowing
number ofmarketable cartoons, books and othermedia
forchildrenandadultsalikewhichsuccessfullypromote
agriculturalproductionandlivinginruralareasandcon
sequently help development of agriculture and economy
inthisarea.Infinalpartofthetextitisunderlinedthatin
twentyfirstcenturyofvitalimportancetherewillbeeco
logicaleducationofyounggenerationsaswellascareful
considerationof protectionof rural lands fromnumero
usnaturalcatastrophesandnaturalphenomenonsuchas
theearthquakes,floods,fires,aridityof fertile landsand
similar,as thisgrowingproblemofprotectionofnatural
resources fromnatural disasterswill demand some new
typesofinstitutionalizationinthefieldofagricultureand
developmentofruralareasingeneral.

 Овај рад је примљен 18. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. 
јуна 2011. године.


	p-revija-2-2011-crop
	broj-2-00-0sadr
	broj-2-1-0
	broj-2-1-1
	broj-2-1-2
	broj-2-1-3
	broj-2-1-4
	broj-2-1-5
	broj-2-2-0
	broj-2-2-1
	broj-2-2-2
	broj-2-2-3
	broj-2-3-0
	broj-2-3-1
	broj-2-3-2
	broj-2-4-0
	broj-2-4-1
	broj-2-4-2
	broj-2-4-3
	broj-2-4-5
	broj-2-5-0
	broj-2-5-1
	broj-2-5-2
	broj-2-5-3
	broj-2-5-4
	broj-2-5-5
	broj-2-6-0
	broj-2-6-1
	broj-2-6-2
	broj-2-6-3
	broj-2-6-4-cip


