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kontekstualiziramo v najširšem mož
nem okviru, ki ga predstavlja proces 
globalizacije. Ta je tematizirana v 
uvodnem prispevku, v katerem Da
mjan Mandelc prek analize različnih 
teoretskih pristopov pokaže na nje
no kompleksnost, protislovnost in 
konceptualno izmuzljivost. Čeprav 
nekateri prominentni teoretiki (npr. 
Beck, Held in Tomlinson) soglašajo, 
da je globalizacija oslabila nacionalno 
državo in okrepila vpliv transnacio
nalnih struktur, pa v skladu z njenimi 
protislovnimi učinki hkrati tudi velja, 
da je reverzibilno pripomogla h kre
pitvi nacionalnega in lokalnega (npr. 
Scholte). Mandelc to dvojnost aplici
ra na poosamosvojitveno Slovenijo, 
ki je zlasti zaradi želje po ekonomski 
varnosti stopila naproti evropskim in
tegracijskim procesom, vendar pa je 
zatajila na področju varovanja manj
šin, katerih položaj predstavlja lak
musov papir demokratične kulture. 
Slovenska ustava navaja le italijansko 
in madžarsko manjšino, medtem ko 
manjšine, obravnavane v zborniku, 
v pravnem smislu ne obstajajo, piše 
Mandelc. To je verjetno posledica 
ene izmed osrednjih ugotovitev zbor
nika, in sicer da slovenska nacionalna 
identifikacija ne temelji na predpo
stavkah zamišljanja večkulturne iden
titete.

Kot njen antipod se pojavlja ek
skluzivna, »nacionalistična« koncep
cija pripadanja, ki je v odnosu do 
evropske identitete in evropskosti 
tematizirana v prispevku Marinka 
Banjaca, v katerem se seznanimo z 
relativno dolgo zgodovino tega za
pletenega razmerja. Čeprav ideje o 
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Zbornik Identitete na presečišču 
kriz (2019) sestavlja osem prispev
kov, pod katere so se podpisali razis
kovalci in raziskovalke v programski 
skupini Problemi avtonomije in iden-
titet v času globalizacije, ki od leta 
1999 deluje na Oddelku za sociologi
jo Filozofske fakultete v Ljubljani. Če
prav so besedila v zborniku izjemno 
heterogena in raznolika po predmetu 
obravnave, metodologiji in temelj
nih epistemoloških izhodiščih, jim je 
skupno vprašanje identitete v sodob
nem populističnonacionalističnem 
kontekstu, ki ga determinira prese
čišče različnih kriz (npr. ekonomske, 
begunske in varnostne). Identiteta 
se v zborniku zarisuje kot osrednja 
konceptualna kategorija, v katero je 
inherentno vključena problematika 
družbenih razmerij, ki se konstitui
rajo med globalnim in lokalnim ter 
med dominantnim in marginalnim, ta 
razmerja pa imajo odločilno vlogo za 
razumevanje (de)konstrukcije (nad)
nacionalnih, regionalnih in manjšin
skih identitet.

Teh razmerij – in identitet, ki se 
strukturirajo okrog njih – pa ne mo
remo ustrezno razumeti, če jih ne 
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2007 in evropske begunske krize 
2015. Znotraj tega okvira ugotavlja 
omilitev poosamosvojitvenega nacio
nalizma, ki v obdobju gospodarske 
krize ni pričakovano vodil v porast 
ksenofobije, temveč v t. i. horizon
talno solidarnost z izkoriščanimi mi
grantskimi delavci iz držav nekdanje 
Jugoslavije, ob tem pa je bilo poruše
no vertikalno zaupanje v gospodar
sko in politično elito.

Horizontalna solidarnost pa je 
poniknila s pojavom begunske krize 
v letu 2015, ko je varnostni diskurz 
v dominantnih medijih preglasil hu
manitarnega. Ta obrat je prispeval k 
nastanku še ene izmed dveh »lukenj« 
v slovenski demokraciji, ki ju Tjaša 
Učakar vzame za izhodišče svojega 
prispevka. Obe imata osnovo v Za-
konu o tujcih, ki je najprej v začetku 
90. let – v nasprotju z vrednotami slo
venske osamosvojitve – vzpostavil 
pravno podlago za izvedbo izbrisa, 
pozneje, v letu 2017, pa je bil – nav
kljub kršitvi slovenske ustave in med
narodnopravnih zavez s področja 
varovanja človekovih pravic – sprejet 
kot odziv na povečano priseljevanje 
v Evropo. Avtorica analizira diskurz 
in argumentacijo parlamentarnih 
razprav, ki so ustvarile obe »luknji«. 
Njuni skupni značilnosti sta hierarhi
zacija in suspenz človekovih pravic, 
utemeljen z naturalizacijo ločnice 
»mi« vs. »oni«, kjer »nam« pripada več 
pravic kot »njim«.

Enak strukturni dualizem zasledi
mo tudi pri dveh manjšinskih identi
tetah, opredeljenih na osnovi spola in 
spolne usmerjenosti, ki ju Milica Antić 
Gaber in Roman Kuhar obravnavata 

Evropi kot enotnem kulturnem pro
storu najdemo že pri razsvetljenskih 
avtorjih, pa dobi diskurz gradnje 
evropske identitete institucionalno 
podlago šele po drugi svetovni vojni, 
ko je bila kategorija nacionalne drža
ve pojmovana kot zastarela politična 
forma, kot gojišče skrajnih naciona
lističnih ideologij, ki so rezultirale v 
genocidu in vojnah. Banjac presega 
samoumevnost pozicioniranja glo
balno vs. lokalno, saj argumentira, da 
se evropska identiteta ne izključuje 
z nacionalno, kajti prav posamezne 
nacionalne identitete predstavljajo 
prvi pogoj in vir legitimnosti za skup
no nadnacionalno delovanje. Še več, 
prav projekt Evropske unije naj bi 
bil zaslužen za ohranitev nacionalne 
države (npr. Milward). Kljub temu je 
Evropska unija pri (skrajnih) nacio
nalističnih gibanjih širom Evrope poj
movana kot projekt elit, ki neuspešno 
naslavlja glavne probleme sodobne 
družbene realnosti. Navkljub odklo
nilnemu odnosu do projekta EU pa 
se prav taista gibanja naslanjajo na 
ideološko podlago »skupne« evrop
ske zapuščine, ki naj bi jo določali ju
dovskokrščanski temelji.

V naslednjem prispevku Ana Je
še Perković proučuje transformacijo 
slovenske nacionalne identitete v luči 
deglobalizacijskih procesov. Z njimi 
demonstrira, kako globalizacija de
luje lokalno in sproža tudi obratne 
procese (populizem, nacionalizem, 
protekcionizem), ki pa ne prinesejo 
manj globalizacije, temveč njeno lo
kalno reakcijo. Kot obdobje intenziv
ne deglobalizacije definira čas med 
pojavoma globalne finančne krize 
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okrnjena tradicija in bistveni elementi 
muslimanske religije. Čeprav je težko 
podati dokončno rešitev, se vendarle 
zdi, da lahko upoštevanje pluralizma 
teorij – vključujoč koncept evroisla
ma (Ramadan in Tibi) – in empiričnih 
dejstev – npr. razumevanje zgodovin
skega stika evropskega (in slovenske
ga) prostora z islamom – pomaga raz
rahljati marsikatere predsodke evrop
skih družb, ki vodijo v unifikacijo in 
simplifikacijo »drugega«.

Obravnavo manjšinskih identitet 
zaokroža epistemološka refleksija 
Jožeta Vogrinca o vlogi kritične dis
kurzivne analize v raziskovanju me
dijskih reprezentacij družbenih manj
šin. V ospredju prispevka je raziskava 
Mediji za državljane (2006), v kateri 
so sodelavci in sodelavke Mirovnega 
inštituta ugotovili precejšnje temat
ske in količinske razlike v medijskih 
reprezentacijah treh manjšin: Romov, 
muslimanov ter gejev in lezbijk. Te 
razlike, pravi Vogrinc, je mogoče po
jasniti z rutinskimi praksami domi
nantnih medijev, katerih sprememba 
je prvi pogoj za trajno spremembo 
načina, kako mediji poročajo o depri
vilegiranih družbenih skupinah. Ni 
dovolj, da negativno medijsko poro
čanje, ki ga ugotavlja vsebinska anali
za diskurza, zamenjamo s pozitivnim: 
pomembneje je, da naslovimo pro
dukcijske pogoje medijskega diskur
za izbranih družbenih manjšin, ki so 
dejanski vzrok za stereotipno medij
sko poročanje. Povedano drugače, 
sprememba medijskega poročanja 
ne bo nujno vodila do spremembe 
družbenega položaja manjšin. Če
tudi se avtor z rutinami in njihovimi 

skozi historično genezo politik ena
kosti na področju spola in seksualno
sti ter njuno umeščenost v akadem
sko institucionalno okolje. Težišče 
prispevka je posvečeno uporu proti 
tem politikam, natančneje gibanju 
proti t. i. teoriji spola, ki deluje glo
balno in – v nasprotju s kontinuiteto 
predhodnih antigibanj – uporablja 
nove taktike in politični diskurz, ki 
se sklicuje na človekove pravice. Ne 
samo da v Sloveniji ni prostora za za
mišljanje in udejanjanje večkulturne 
identitetne pozicije, zdi se tudi, da je 
temu komplementarna prevladujo
ča heteronormativna matrica zami
šljanja spolne identitete in odnosov 
med spoloma, ki se je najeklatantneje 
manifestirala v padcu dveh referen
dumov, vezanih na vprašanje isto
spolnih partnerskih zvez in družin. 
S tem – pa tudi z mnogimi drugimi 
akcijami in pobudami akterjev proti 
teoriji spola – se je potrdila stara/no
va sociološka maksima o večni nesa
moumevnosti že izbojevanih politik 
enakosti.

Etničnim in spolnim manjšinam 
se v prispevku Anje Zalta pridruži
jo še religijske. Avtorica z analizo 
notranje heterogenosti slovenske 
muslimanske skupnosti implicitno 
dekonstruira zdravorazumsko in v 
javnem diskurzu pogosto prisotno ti
ho podmeno o islamu kot homogeni 
in monolitni družbeni entiteti. S teo
retičnimi in empiričnimi argumenti 
ilustrira glavni vir kolizije med musli
manskimi skupnostmi v Sloveniji (in 
Evropi), ki ga povzema vprašanje, ka
ko postati integralni del evropske se
kularne družbe, ne da bi bila pri tem 
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tako veliko popularnostjo umet
niških del »čefurskega« žanra in še 
vedno prevladujočo etnonacionali
stično koncepcijo slovenstva, ki pri
padnike etničnih manjšin obsoja na 
obstranstvo? Je razlog za popularnost 
v izvirni upodobitvi subverzivnega 
preseganja oblastnih razmerij, ki ga 
prakticirajo glavni junaki, umešče
ni na križišče različnih identitet in 
okolij? Gledano nekoliko širše je na 
delu verjetno tudi specifičen oblast
ni mehanizem, ki s podeljevanjem 
»vidnosti« in »glasu« določeni manj
šini ustvarja občutek navidez strpne 
in demokratične družbe, v katero so 
deklarativno vključeni vsi, a le dokler 
niso artikulirane konkretne politične 
pobude, ki utegnejo ogroziti prevla
dujoča razmerja moči.

Zaradi tovrstnih preliminarnih 
iztočnic, ki se porajajo domala ves 
čas med branjem in nas usmerjajo 
onkraj uveljavljenih medijskih pred
stav in mnenj, je zbornik pomembno 
izhodišče za nadaljnje raziskovalno 
delo. Ne predstavlja le najaktualnej
ših problematik slovenske družbe na 
področju globalizacije, avtonomije 
in identitete, ampak nam daje tudi 
vpogled v epistemološko identiteto 
članov in članic programske skupine. 
To pa ne pomeni, da ne nagovarja šir
še javnosti. Nasprotno, zaradi lucid
nega sloga in tehtnih uvidov ga lahko 
v roke vzamejo vsi humanistično za
interesirani in družbeno angažirani 
akterji. Če ne zaradi česa drugega, pa 
vsaj zaradi splošne razgledanosti.

pogoji reprodukcije ne ukvarja, pa 
pozornost nameni formalnemu in 
vsebinskemu interpretativnemu okvi
ru, ki določa hierarhijo medijskih 
vsebin in načine poročanja, to dvoje 
pa je odločilno za razumevanje v raz
iskavi ugotovljenih empiričnih razlik 
med medijskimi reprezentacijami po
sameznih manjšin. Prav privatizacija 
in komercializacija medijev ter pojav 
medmrežja so v temeljih preobliko
vali kanonsko razvrstitev tematskih 
pod ročij informativnih medijev, s 
tem pa se je spremenilo tudi poro
čanje o manjšinah. Njihovo (samo)
reprezentacijo v »informacijski druž
bi« ogroža hiter pretok sovražnih in 
lažnih informacij prek družabnih 
omrežij, kjer mnenje (anonimnih) 
posameznikov pridobi javen značaj.

Da je zamišljanje in udejanjanje 
večkulturne identitete pereč izziv za 
slovensko družbo, nam izpričuje tu
di romaneskna in filmska produkcija 
na temo »čefurstva«, ki jo v sklepnem 
prispevku analizirata Ana Vogrinčič 
Čepič in Polona Petek. Njuna študija, 
ki izhaja iz opusa Gorana Vojnovića, 
osvetli pomenljiv razkorak: »čefur
ska« literatura in film s prikazovanjem 
bridkih usod glavnih junakov v sploš
nem pesimistično sporočata, da je 
slovensko identiteto težko udejanja
ti, če nisi rojen kot Slovenec, hkrati 
pa visoko število prodanih izvodov/
vstopnic, najprestižnejše nacionalne 
nagrade in naklonjeni kritiški odzivi 
govorijo o izjemno pozitivni recep
ciji. Kako pojasniti diskrepanco med 
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stopnic v uvodnih poglavjih dela, ob 
tem pa poudarja, da kapitalistični od
nosi niso tuji angleškemu podeželju, 
temveč so njegov avtohtoni del.

To specifično izhodišče, ki pred
stavlja tudi precejšen del samega be
sedila, bi nas lahko napeljalo do skle
pa, da Dežela in mesto – razen zelo 
ozkim krogom poznavalcev angleške 
literarne tradicije – slovenskemu pro
storu ne ponuja veliko. Tudi Williams 
se zaveda specifičnosti dela, a pou
darja njegov splošen pomen. Ta ne 
temelji le na posebnem in osrednjem 
položaju, ki ga Anglija zaseda v zgo
dovini razvoja kapitalizma, ampak 
tudi na univerzalni napetosti med 
deželo in mestom, ki ga je moč za
slediti v vseh kapitalističnih družbah. 
Specifično izhodišče evidentnega ne
skladja med zgodovinsko realnostjo 
podeželskih dvorcev in njihovim opi
som v pastoralni poeziji ali kanonski 
literarni analizi se tako kaže kot pri
mer splošnega neskladja med opisi 
organske podeželske skupnosti in 
krepostne narave na eni ter razredno 
razklano, z izkoriščanjem in ograje
vanjem zaznamovano dejanskostjo 
na drugi strani. A da bi ponazoril to 
neskladje, ga razumel in analiziral, se 
je moral Williams soočiti z veliko bolj 
kompleksnim literarnim in zgodovin
skim materialom: odnosom med mes
tom in podeželjem. Zato je prevod, 
ki je žal mestoma neroden in težko 
berljiv, izjemnega pomena za lokalne 
razmisleke o odnosu med mestom in 
podeželjem kot tudi za lokalne anali
ze o razvoju kapitalizma. 

Iz soočanja z angleškim literarnim 
kanonom, ki je mimogrede temelj 
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Delo Dežela in mesto je izšlo leta 
1973 in je v veliki meri produkt svo
jega časa in prostora. Spoprijema se 
tako z dominantno angleško intelek
tualno tradicijo kot tudi z angleškimi 
ideološkimi konvencijami o statusu 
in pomenu tako mesta kot podeželja. 
Predvsem je utemeljeno v nesklad
ju med idejami o angleškem pode
želju in dejanskostjo letega, kar je 
 Williams občutil izjemno osebno, saj 
je odraščal na valižanskem podeže
lju. Hkrati je vpeto, a ni neposredno 
povezano s takratnim vzponom inte
lektualnih protitokov v Angliji, ki so 
se zoperstavljali in kritično analizira
li kulturne konvencije ter se zbirali 
okoli Centre for Contemporary Cultu
ral Studies Univerze v Birminghamu. 
Delo ima na prvi pogled relativno 
jasno in preprosto izhodišče: je ko
mentar in kritika poezije o podežel
skem dvorcu, ki je v jedru angleškega 
literarnega kanona. Avtor se je hotel 
soočiti predvsem s tradicionalnimi 
analizami, ki trdijo, da angleška pasto
ralna poezija predstavlja odziv na raz
pad organske podeželske skupnosti, 
ki sta jo razgradila kapitalizem in pre
vlada mesta. Po Williamsu pa organ
ska skupnost nikoli ni obstajala, kar 
odlično pokaže z metaforo tekočih 
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kot materialnih razmerij. Predvsem 
so zanimivi hkratna trajnost tega na
sprotja, lahko ga opazimo tako v an
tiki kot v današnjem globaliziranem 
kapitalizmu, in njegova zgodovinska 
ter geografska heterogenost. Ta dvoj
nost je razvidna tudi v strukturi knjige, 
ki se otvori s poglavjem Dežela in me-
sto ter zaključi s poglavjem Dežele in 
mesta. Vsaka doba je proizvedla svoje 
poglede na razmerje med deželo in 
mestom, a kljub temu se ohranja rela
tivna stabilnost form, ki podeželje po
tiskajo v preteklost, v mestih pa iščejo 
zametke prihodnosti. Delitev ni eno
značna, saj tako mesto kot podeželje 
zaznamuje dvojnost negativnega in 
pozitivnega. Mesto je hkrati dojeto kot 
odtujeno, nevarno in umazano, a tudi 
civilizirano, izobraženo ter napredno. 
Na drugi strani pa je podeželje za
znamovano s krepostjo, naravnostjo, 
solidarnostjo in človeškim stikom, a 
hkrati tudi z zaostalostjo, neumnostjo, 
revščino in dolgočasjem. To dvojnost 
mesta in podeželja pa preči temeljna 
delitev med mestom in podeželjem, 
ki ju naj bi zaznamovali ločenost ter 
dominacija mesta nad podeželjem. A 
Williams odločno pokaže, da mesto 
in dežela nista dva ločena sistema, am
pak se prepletata in soobstajata. To je 
morebiti najbolj vidno pri analizi zgra
žanja nad koruptivnostjo mesta, pri 
čemer pa je velik del te korupcije vpet 
v trgovanje z zemljiškimi posestvi, na
zivi ali pa denarjem, pridobljenim iz 
kmetovanja. Tako mesta in dežele ni 
moč misliti ločeno, ampak kot soodvi
sen sistem, ki temelji na delitvi dela. 

Poleg poglobljene analize repre
zentacij mesta in podeželja v širokem 

celotnega Williamsovega opusa, 
je nastalo izjemno delo, polno po
membnih uvidov, kompleksnih ana
liz in detajlnih ponazoritev. Delo, ki 
meša različne registre in vire ter pre
pleta zgodovino, literarno teorijo, po
litično ekonomijo, družbeno in eko
nomsko geografijo ter avtobiografijo. 
Kljub kompleksnosti pa Dežela in 
mesto ohranja konsistentnost v nači
nu analize, ki jo je avtor nakazal že v 
članku Baza in nadstavba v marksi-
stični teoriji kulture (Williams, 1997), 
ki je ravno tako izšel leta 1973. To je 
analiza, ki poskuša razumeti produk
cijska sredstva kulture (npr. literarne 
konvencije, kot je pastoralna poezija) 
in pogoje obstoja teh produkcijskih 
sredstev. Za razumevanje pastoralne 
poezije je treba razumeti različna ma
terialno proizvedena mesta gledanja 
na deželo in mesto, mesta gledanja, 
ki so razredno zaznamovana in po
sledično selektivna. Za Williamsa pa 
je ključno, da ti pogledi in selektivne 
tradicije, ki jih ohranjajo, niso napač
ni, četudi so občasno lažnivi in instru
mentalizirani s strani vladajočih razre
dov, temveč so proizvod specifične 
perspektive in so artikulacija specifič
ne, razredno zaznamovane strukture 
občutij. In ker je velik del zgodovine 
govoril samo en razred – in, kot po
udari Williams pri analizi Jane Austin, 
ko se kaže samo en razred, se ne kaže 
noben razred – se zgodovina pode
želskega dvorca kaže kot organska 
zgodovina stika z naravo. 

Poleg soočanja z angleškim lite
rarnim kanonom pa delo zaznamuje 
tudi poglobljena analiza odnosa med 
deželo in mestom, tako na ravni idej 
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tudi dve veliko bolj subtilni temi, ki 
pa ju je moč uvideti le, če delo ume
stimo v celoten Williamsov opus. Pr
va je povezana z vprašanjem angle
ške nacionalne kulture, ki je Williams 
v svojih delih ni le demistificiral in 
pokazal njeno vlogo pri ohranjanju 
razrednih razmerij, ampak je hkrati 
želel izbrskati in oblikovati temelje 
za delavsko kulturo. To je storil tako 
s teoretskimi poudarkom, da kultura 
ni last elite, ampak jo poseduje vsak 
razred (kultura je navadna), kot tudi 
z analizo različnih kulturnih forma
cij, ki so ostale skrite, zakrite, utišane 
ali zavržene. Tako tudi pri analizi de
žele in mesta pokaže načine izbrisa 
delavske in kmečke kulture ter opiše 
različne postopke tega izbrisa. Prvi 
in osnoven je preprosta odsotnost 
delavcev pri opisih pokrajine in na
rave, pa čeprav je ta evidenten pro
dukt dela. Drug postopek so opisi 
kmečkih opravil kot dela narave, pri 
čemer kmete enačijo s pokrajino. Ta 
postopek je najbolj viden pri pasto
ralni literaturi. Zadnji postopek, ki se 
ga poslužijo, ko delo, običajno v času 
uporov, postane vidno, pa so opisi 
kmetov in delavcev kot nekulturnega 
ali neciviliziranega krdela. Ti različni 
postopki skrivajo delavsko kulturo, 
ki jo poskuša Williams ponovno od
kriti in jo na posameznih mestih v 
delu tudi izjemno ganljivo opiše. Ta
ko ponudi pomemben opis »divjega 
lova« kot oblike razrednega boja in 
kulture revežev, ki jo prekriva pravna 
forma zločina. »Sam sem slišal svoje
ga deda govoriti o »delavski večerji« 
z nečim, kar se mi je takrat enako kot 
zdaj zdelo razumljiv ponos: zajec, ki 

spektru literarnih del, delo zaznamu
je tudi poglobljena zgodovinska ana
liza odnosa med mestom in podeže
ljem. Prek te analize pokaže, da pri 
razvoju angleškega kapitalizma nima
mo opravka z vdorom mesta na po
deželje, ampak z reorganizacijo kme
tovanja, ki ga zaznamujejo ograjeva
nje, sistem zakupništva, koncentracija 
lastnine in krepitev tržnih odnosov. S 
tem Williams zavrne klasični komer
cialni model razvoja kapitalizma, ki 
temelji na ideji postopnega širjenja 
tržne menjave iz mest na podeželje, 
temveč pokaže, da so kapitalistični 
odnosi vznikali na preseku med me
stom in podeželjem. Hkrati delo po
nuja poglobljene opise lastniške re
organizacije podeželja, nasilja ograje
vanja in izgona avtonomnih načinov 
preživetja, s tem pa tudi postopnega 
oblikovanja dvakrat svobodnega de
lavskega razreda. Poleg poglobljenih 
opisov podeželja pa lahko v delu 
preberemo tudi pomembno, čeprav 
veliko šibkejšo in manj podrobno 
analizo angleške urbanizacije. Osred
njega pomena je opis razlike med 
Londonom, ki je mesto raznolikih de
javnosti, in drugih industrijskih mest, 
utemeljenih na tovarniški dejavnosti, 
ki so začela vznikati v 19. stoletju. Tu
di tu in znova urbanizacije ne ana
lizira ločeno od razvoja podeželja, 
kakor tudi idej o mestu ne moremo 
razumeti ločeno od idej o podeželju. 
Industrijske urbanizacije ne moremo 
ločiti od ruralizacije podeželja, ideje 
o umazanem mestu ne od ideje na
ravnega ter krepostne vasi.

Poleg analize zgodovine in litera
ture pa delo Dežela in mesto ponuja 
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in pasivnosti podeželja. Williams v 
nasprotju s tem pokaže na aktivnost 
razrednega boja na podeželju, na 
upornost kmečkega prebivalstva, 
predvsem pa vnovič obudi klic po 
odpravljanju protislovja med mestom 
in podeželjem. 

A tega protislovja ne želi odpra
viti s popolno urbanizacijo ali (kar je 
isto) s popolno proletarizacijo kmeč
kega prebivalstva, kot so si prehod 
v socializem zamišljali ortodoksni 
mark sisti njegovega časa. V nasprotju 
s tem poudarja pomen kmetovanja 
in stika z zemljo, ki je temeljna dejav
nost človeškega preživetja. Zato kliče 
po odpravi delitve dela, predvsem pa 
po odpravi nedemokratične koncen
tracije zmožnosti investiranja v rokah 
peščice, kar vodi v koncentracijo in
vesticij v mestu na eni ter v krepitev 
industrijskega kmetijstva na podeže
lju na drugi strani. S tem se nasprotje 
med mestom in podeželjem zaostru
je, saj se zaostrujejo mehanizmi, ki so 
podlaga za to delitev. A kot izpostav
lja Williams, zavračanje tega nasprotja 
ne more biti ne popolnoma urbano 
in ne popolnoma ruralno, temveč 
utemeljeno tako v mestnem kot po
deželskem boju. »Mesto ne bo rešilo 
dežele, kot tudi dežela ne bo rešila 
mesta. Dolgotrajen boj znotraj obeh 
bo postal splošen boj, kar je v nekem 
smislu pravzaprav že od nekdaj bil« 
(str. 483). 
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si ga podrl za živo mejo, in repa, ki 
si jo izruval ob robu steze: obrok za 
osem otrok. Če so ljudje zdaj priprav
ljeni žalovati zaradi izgube podežel
skega načina življenja, naj žalujejo za 
»divjimi lovci«, ki so jih lovili in divje 
kaznovali (…) In če obstajajo ljudje, ki 
želijo napadati tiste, ki so uničili po
deželske običaje, naj napadejo tatove, 
ki so iskanje hrane spremenili v tatvi
no« (str. 302). 

Druga, verjetno še bolj subtilna 
tema, pa je kritika marksističnega 
spoprijemanja z nasprotjem med 
deželo in mestom. Čeravno sta Marx 
in Engels v več svojih delih nakazala 
pomen tega nasprotja ter ponudila 
več nastavkov za analizo (delitev de
la v Nemški ideologiji, koncentracija 
v O stanovanjskem vprašanju, odnos 
metropola in periferija v Manifestu 
ali pa kratka analiza družbene geo
grafije v Osemnajsti brumaire Lud-
vika  Bonaparta), pa kasnejši avtorji 
teh vpogledov niso podrobneje razi
skali. In to kljub zelo ostrim zapisom 
o nujnosti ukinitve protislovja med 
mestom in podeželjem za uresničitev 
socialistične revolucije. Williams se v 
delu Dežela in mesto dotakne vseh 
teh nastavkov in jih tudi na pomem
ben način razdela. Ena izmed glavnih 
težav ortodoksnega marksizma, ki ga 
Williams komentira, je poudarjanje 
pomena mestnega, industrijskega 
proleta ri ata pri prehodu v socializem 
in s tem zanemarjanje kmečkega pre
bivalstva ter vloge podeželja. Te teze 
so se pogosto opirale na ponesreče
no frazo o »ruralnem idiotizmu«, ki je 
uporab ljena v Manifestu, s čimer se 
ohranja buržoazna ideja o zaostalosti 


