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БРА ЧНИ И ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ У СЕВЕРНОЈ ШУМАДИЈИ У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА 

Апстракт 

Студија представља резултат проучаваља брака, породице и полног морала у Србији у 

другој половини 20. века. Након образлагаља основних теоријско-методолошких 

питаља, проблема и оквира, у првом делу, прелази се на критичку анализу друштвене 

. . 
теориЈе, политике и правне регулативе КОЈе су се у релевантном периоду односиле на 

поменуте установе. Овде су практично акцентовани кључни процеси и идеје који су 

утицали на трансформацију брака и породице од традиционалних до савремених 

облика. Процеси индустријализације, урбанизације и економског преструктуираља, 

утемељени у идејама прогреса, модернизације и демократизације друштва условили су 

специфичан ток трансформације брака и породице у модерном друштву Србије. 

У раду је наглашено преплитаље идеолошког и материјалног нивоа промена, па су у 

узрочно-последичноЈ анw1изи обрађене економске мере 
. . 

КОЈИМа Је извршен а 

трансформација материјалне основне постојаља традиционалне породице (аграрна 

реформа, Закон о наслеђиваљу, Обавеза откупа, колективизација) и друштва (миграције 

условљене процесима индустријализације и урбанизације), као и различите идеје 

прокламоване и спровођене мерама званичне (али и алтернативне) социјалне и 

културне политике (атеизација и секуларизациЈа, увођеље обавезног основног 

образоваља, еманципација жена и деце, десакрализација брака, подруштвљаваље 

породице, идеја слободног родитељства, планираље породице, ограничаваље рађаља). 

У наведеним оквирима идеја "слободе" показала се као свеобухватна идеологија чији је 

циљ био "ослобођеље" човека од сваке врсте принуде: од економске и радне до правне 

и моралне. Укидаље ауторитета које се стога може издвојити као једна од кључних 

одлика изучаваног периода, односило се првенствено на укидаље вере у есхатолошко 

оправдаље историјских реалности, па се "ослобођеље" од Божанског ауторитета јавља 

као услов и узрок свих осталих "слобода": слободе од рада, слободе (од)љубави, 

слободе од мужа, жене, оца, родитеља, слободе од одговорности, санкције итд 
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Промене изазване овим процесима и идеЈама документоване су и демографским и 

статистичким билансима проучаваног периода. Тако се у раду могу наћи прегледни 

упоредни подаци о вредностима наталитета, фертилитета, природног прираштаја у 

различитим временским интервалима друге половине 20. века, затим подаци о броју 

склопљених и разведених бракова, структури породице, броју намерних побачаја, 

стерилитета, и остали подаци ове врсте КОЈИ су у вези са трансформацијом брака, 

породице и полног морала у савременом друштву Србије. 

Док је први део рада, посвећен, дакле општим токовима и променама на нивоу 

глобалног друштва, у другом делу су изнети резултати проучаваља брака и породице у 

селу Дубона и околним селима, у северној Шумадији, које се овде ПОЈављуЈе као 

оперативан и синтетизован пример дешаваља на општем плану. 

Село је обрађена монографски, с тим што се садржај највећег дела овог сегмента 

студије односи на релевантне институције. Акцентоване су дакле промене у односу 

између приватног и јавног живота у селу из чега су умногоме проистекле и промене у 

расподели и структури друштвене моћи и ауторитета. У овом светлу су сагледане и 

унутарпородичне релациЈе, промена положаЈа жена, мушкараца, деце и припадника 

најстарије генерације. Свођене друштвеног живота села на ритуализоване, 

традиционалне форме (при томе без традиционалног значеља и функције), погодовала 

о о о 

Је ерозИЈИ ауторитета мушких чланова заЈеднице, што се показало као кључни моменат 

промене положаја (мада више понашања) жена, а посебно деце и омладине . Недостатак 

друштвене санкције коЈа Је постојала у традиционалном културном контексту, а који је 

такође у вези са променом односа јавног и приватног, условио је и помераље граница 

између забраљеног и дозвољеног, пожељног и реалног. 

Последице наведених дешавања најтранспарентије су биле управо у сфери брачних и 

породичних и односа и полног морала и то у оним љиховим сегментима КОЈИ су 

повезани са промељеним понашаљем жена, односно, девоЈака. 

Закључак до кога се дошло на основу анализе сакупљене грађе, а који је применљив и 

на нивоу глобалног друш:гва је да породица више не представља "друштво у малом", 

већ заједницу која се све више налази у процепу између мање или више 

традиционалних вредности и захтева савремене културе. У таквој, као и у ранијим 

ситуациЈама, породица и даље представља огледало друштвене стварности, али она 

својим вредносним моделима све мање може да утиче и на понашање које ће изабрати 

њени чланови и на формираље вредносних модела глобалног друштва. 
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На крају студије покушано је да се одговори на питање зашто су наведене идеЈе и 

процеси, који су начелно били спровођени у циљу хуманизације и демократизације 

друштва и добробити његових припадника, резултирали краЈње неповољним психо

социо-демографским кретањима, описаним у сваком ПОЈединачном поглављу ове 

студије? Овде је сугерисано да целовит антрополошки приступ треба да подразумева 

одговоре на темељна питања људске егзистенције, што, међутим, није могуће уколико 

се феномени друштва и културе посмтрају искључиво у њиховој "хоризонталној" 

равни . Иако предложена "вертикална" димензиЈа не одговара принципима 

позитивистички орјентисане и опредељене науке, недостатак увида у условљеност 

историјског времена "вертикалном" координатом људског постајања, сваки одговор на 

горе поменута питања чини непотпуним. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: брак, породица, полни морал, модерно друштво, слобода, процеси, 

о о 

идеологиЈе, атеизациЈа 



МARRlAGE AND FAMILY LIFE rN NORTH SUMADIJA IN ТНЕ SECOND HALF 

OF ХХ CENTURY 

Abstract 

The paper is а result of studies of marriage, fami!y апd gendeг morality in SerЬia in the 

second half of ХХ century. The e!aboratioп of basic theoretical and methodological 

issues, problems and framework in the first part is followed Ьу а crit ical analysis of social 

theory, policy and iegal regulations which refer to the mentioned institutes in the relevant 

period . The paper emphasizes key processes and ideas 1,\Љich had impact on 

transfaгmation of marriage and fami!y towards mode111 treнds . The processes of 

industrialization, urbanization and economic restructuring, Љнпdеd in the ideas of 

progress, гnodernization and democratization ofthe society, resulted in а specific trend in 

transformation of mютiage and family in modem society in SerЬia . 

The paper emphasizes interweaving of ideo!ogical and material \evel s of changes; thus, 

the cause-and-effect analysis elaborates the economic measures for the transformation of 

material base for existence ofthe traditional family (agrarian reform, Law on inheritance, 

compulsory del iveries, collectivization) and the society (migrations caused Ьу processes 

of industria!ization and urbanization), as well as different ideas proc\aimed and 

conducted through the measures of official (as well as a\temative) social and cultural 

policies (introduction of atheism and secularization, introduction of compulsory 

elementary education, emancipation of women and children, desacralization of marriage, 

socia\ization of the family, the idea of free parenthood, fami ly p\anning, limitation of 

Ьirthing). 

In the stated framework, the idea of "freedom" appeared as an overwhelming ideology 

aimed at "liЬerating" а human being from any kind of Љrced activity: from economic and 

work-related to Jegal and moral. Abolisl-1ment of aLithority \vhich may Ье singled out as 

one of the key traits of the studied period primarily referred to abolishment of belief in 

eschato!ogical justification of historic facts, so that "liЬerat ion" from Divine authority 

appears as а cause and result of а\1 other "freedoms": freedom from work, freedom 



of/from love, freedom from husband, kids, wife, father, parents, freedom from 

responsiЬility, sanctions, etc. 

The changes caused Ьу these processes and ideas are documented in the demographic and 

stati stical reports from the period. Thus, the paper contains comparative data on values 

and rates of Ьirth, fertility, Ьirth rates in different intervals in the second half of ХХ 

century, as well as data on the number of maпiages and divorces, family structures, the 

number of abortions, sterility, and all the other data related to transformation of marriage, 

fam ily, and gender mora\ity in contemporary society in SerЬia. 

The first part of the paper is thus dedicated to general trends and changes at g\obal 

society level, while the second part comprises results of the study of marriage and 

families in the village of Dubona and nearby villages in north Sumadija, which serves as 

an operational and synthesized example of developments in general . 

The village is treated in а monographic manner, and the major part ofthis segment ofthe 

study re\ates to relevant institutioпs. Therefore, the emphasis lies upon changes т 

relations between private and puЬlic life in the countryside which largely resulted т 

changes in structure of social powers and authorities. This is the perspective from which 

inter-family relations are observed, as well as the change in the position of women, men, 

chi ldren, and the elderly. Reducing sociallife in the village to ritual ized, traditional forms 

(without traditional meaning and functions, however), suited erosion of authority of male 

members of the community, which proved to Ье the key moment in the change of the 

position (or, rather, behaviour) of women, especially children and youth. The \ack of 

social sanctions that used to exist in the traditional cu ltural context, which is a\so 

connected to the changed relation between the puЬlic and the private, caused changes in 

limits between the forЬidden and the al!owed, the desiraЬ\e and the real . 

The consequences of the developments mentioned were most transparent in the field of 

marriage and family re]ations and gender morality, especially in the segments connected 

to changed behaviour of women, that is, girls. 

The conclusion reached based on the aпalysis of the collected materials, which may also 

Ье app\ied at the global society \evel, is that the family no longer represents "the society 

on а small sca\e", but а commuпity \Vhich is increasingly placed in а gap betwee:1 more 

or less traditional values and requirements of modern cu\ture. !n such а situation, as well 



as in previous ones, the family is still а reflection of social reality, but its value models 

decreasingly influence behaviour selected Ьу its members and determination of value 

models ofthe global society. 

The conclusion of the study aims at providing the answer to the question why the stated 

ideas and processes, which were generally implemented in order to contribute to 

humanization and democratization of the society and welfare of its members resulted in 

extremely unfavouraЬ\e psycho-socio-demographic trends, explained in each chapter of 

the study. It has been suggested that а wholesome anthropological approach should imply 

answers to fundamental issues of human existence, which, however, is not possiЬ\e in 

case social and cultural phenomena are regarded only on their "horizontal" level . 

Although the proposed "vertical" dimension does not suit the principles of science 

oriented and determined in а positivistic manner, the lack of insight into historic periods 

conditioned Ьу the "vertical" coordinate of human existence makes any answer to the 

above questions incomplete. 
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Имај непрестано 

на уму, Јwладићу, да је светска наука, ујединивши се у велику cWiy, 
претресла, нарочито у току последњег века, све оно небеско што 

нам је завештано у књигама светитеља; и после немW/осрдне 

аншzизе међу научницима овог света, од све пређашње светиње 

не остаде баш ништа. Али они су претресшzи део по део, а целину . 

превидеше, и то са таквим слепWiом да се човек зачуди. А целина 

стоји пред њиховим очима непоколебљива као и щ е, и врата 

паклена не могу надвладати. Зар није та целина живела 

деветнаест векова, зар не живи она и сад у покретима 

појединачних душа и у покретима народних маса?Чак и у 

покретима душа тих што су све разрзушWiи, у душама атеиста 

та целина живи као и пре непоколебљиво. Јер и они што се 

одрекоше хришћанства, и који устају против њега, у суштини 

својој су сачувшzи Христов облик, па су такви и остшzи, јер до 

данас ни мудрост њихова, ни пламен срца њихова не беху кадри 

створити неки виши узор човеку и његовом достојанству, као 

што је узор који је још давно указао Христос. 

Ф.Достојевски, Браћа Карамазови 

(Рад, Београд, 1967, 1,213) 
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IУВОД 

Верујем да велики број научних студиЈа почиље, а неке и завршаваЈу 

недоумицама, мада је и једнима и другима најчешће циљ да недоумице реше. Ако нису 

"сакривене" у базичним тезама на којима студија почива (односно, ако полазне 

хипотезе не представљају истовремено и недоумице), оне се обично тичу љених 

методолошких и шире, истраживачких оквира. 

Може се лако претпоставити да ће и ово моје излагаље започети недоумицама, а 

да ли ће се љима и завршити, прерано је обећавати. 

Основна недоумица са којом сам се срела у поставци проблема ове студиЈе 

мислим да превазилази оквире личног и индивидуалног научног приступа и да се више 

тиче евидентне кризе идентитета хуманистичких наука. Следећи тренд времена чиј а је 

битна одлика унификација културних вредности, те брисаље локалних специфичности, 

оне као да "узмичу" пред све популарнијом "антропологијом". Ова криза је оличена 

понајвише у предметној, али и у методолошкој дезоријентацији појединих дисциплина, 

те нижем вредноваљу љихових фунда.м:енталних истраживаља, и то не због тога што би 

она по дефиницији требало да претходе антропологији, него зато што их, као такве, 

одликује нижи степен општости, универзалности и применљивости. У оквиру 

етнологије ово доводи до запостављаља теренских истраживаља уопште, а посебно 

истраживаља руралних предела, затим до занемариваља дескрипције, пренебрегаваља 

историјског и различитих аспеката локалног друштвеног контекста. Овакво стаље је 

. . 
свакако одраз свеприсутног процеса културне хомогенизациЈе или, популарниЈе речено, 

глобализације, али и даваља предности, у оквиру научног дискурса, општем и 

глобалном у односу на појединачно и индивидуално што је управо супротно основним 

постулатима антропологије. 1 Овај проблем постаје посебно комплексан, када се има у 

виду чиљеница да у научном мљељу не постОЈИ консензус у вези са ближим 

дефинисаљем и одређељем садржаја антропологије и љеног односа са другим 

дисциплинама. 

Веома оперативан пример ове недоречености представља већ дуже времена 

оспоравано, ексклузивно "право" које је присвојила етнологија, да као синоним за свој 
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назив користи поЈам "антропологија".2 Ово право оправдавано је вишеструко, најпре 

примерима употребе ових термина у неким западноевропским и америчким научним 

круговима и институциЈама, затим Леви-Стросовим виђељем фаза (етнолошког) 

истраживачког рада и, најзад, предметном блискошћу етнологије и антропологије? 

Овде бих се задржала само на последља два објашљеља, Ј ер анализа садржаЈа 

британске "социјалне антропологије" и америчке "културне антропологије" захтева 

много више простора него што га имамо, као и темељније познаваље литературе из 

ових области. 

Мислим да НИЈе потребно посебно наглашавати да се примарна одређеља 

хуманистичких наука (овде мислим на етнологију, социологију, арехеологиј у, 

психологију и антропологију), по којима су се нпр . етнологија и антропологија бавиле 

проучаваљем примитивних заЈедница и традиционалних облика друштвености, а 

социологија - проучаваљем савременог, урбаног друштва, већ одавно не могу сматрати 

релевантним карактеристикама љиховог актуелног идентитета. Исто је тако давно 

постало ј асно да се као differentia specifica ПОЈединачних дисциплина не може узимати 

предмет љиховог истраживаља, што Је у вези са чиљеницом све већег преплитаља 

сфера љиховог интересоваља, као и са чиљеницом да феномени друштва, културе и 

"људскости" представљају љихов заједнички именитељ .4 Дакле, уколико би се узела у 

обзир уска дефиниција назива антропологије, која - као што је већ речено чини један од 
. . 

основа поменуте етнолошке праксе, свака од дисциплина ЧИЈИ се предмет препознаЈе у 

том "заједничком именитељу" има подједнаке разлоге да се назове антрополошком. 

Чини ми се да у овом светлу треба размотрити и Леви-Стросову фрагментацију 

истраживачког процеса. Познато је да је у потољој антропологија виђена као највиши 

ступаљ једног истраживаља, чији је циљ уопштаваље резултата претходних фаза, те 

формулисаље научних теориј а. С обзиром на већ речено, морамо бити свесни и 

чиљенице да, као таква, она не припада искључиво етнологиЈ и, Ј ер, аналогно 

сугерисаном низу етнографија-етнологија-антропологија, можемо да уведемо и низ 

социографија-социологија-антропологија, археографија, археологија-антропологија 

итд. 

2 Никола Ф. Павковић, Антропологија/етнологија- наука о "другима", Гласник Етнографског и нститута 
САНУ XLI, Београд, 1992, 205-21 1; Загорка Голубовић, Осврт, Антропологија и етнологија - једна WIИ 

две научне дисциплине? Гласник Етнографског института САНУ XLIII, Београд, 1994, 225-228; Никола 

Ф. Павковић, Поводом осврта "Антропологија и етнологија-једна или две научне дисциплине?", Гласник 

Етнографског института САНУ XLIV, Београд, 1995, 326-330. 
3 Никола Павковић, Антропологија, 205, 206. 
4 Zagorka Pesic-Golubovic, Antropologija, 12, 19. 
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Што се тиче метода, он представља тачку посебног преклапаља етнологиЈе и 

антропологије. Иако З. Голубовић у "преписци" са Н. Павковићем мегщолошке 

карактеристике антропологије наводи управо као специфичност која је од етнологије 

разликује, истина је да се оне наЈiазе управо у сржи етнолошке науке. 5 Field studies, life 

histories, case study и cross cultural study представљају завештаље које антрополошка 

наука "дугује" етнологији. О овим методолошким "позајмицама", као и о све 

евидентнијем методолошком преплитаљу хуманистичких наука, сведочи и детаљ из 

једне социолошке студије, објављене 1989. године.6 У љој аутор, Ж. Папић, истиче као 

ново откриће социологије методолошку формулу "приватно јесте јавно", која би 

требало да олакша сагледаваље и тумачеље проблема "женског питаља" . 7 Да ли 

тенденциозно или случајно, Ж. Папић је изгледа пренебрегла чиљеницу да управо 

етнологија настоји да друштвене, дакле "јавне" феномене тумачи на основу проучаваља 

индивидуалног и приватног.8 Дакле, очигледно је да, покушавајући да ове научне 
. . 

дисциплине разликујемо на основу предмета или пак метода, ипак остаЈемо на нивоу 

непостојеће конвенције о љиховим називима и терминологији. Предмет и метод јесу 

битне одлике љиховог идентитета, али не и љихове различитости . Остаје нам, дакле, 

још само приступ, који је и у студији З . Голубовић, у коме су формулисани постулати 

савремене антрополошке науке, истакнут као Једини солидан основ разликоваља 

поменутих научних дисциплина.9 На наведеном месту је истакнуто да антропологија 

тежи интеграцији друштвених наука, али и више од тога - она настоји да из постојећих 

икустава различитих наука сагледа тоталитет човека и љеговог односа са друштвом и 

10 к "11 . . 
културом. ао таква, она представља "науку о целовитом човеку , КОЈУ "одликуЈе 

специфичан приступ и јединствени циљ: она проучава друштвене и културне но јаве као 

• о о о 

свет КОЈИ Је човек створио и у коме остваруЈе или не успева да оствари своЈу човечност. 

Због тога она прикупља такву аргументацију помоћу које ће моћи да објасни суштину 

човековог живљеља, проучавајући различите форме, различита друштва и културе кроз 

које се он остваривао као људско биће". 12 

Овакав "тотални" приступ свакако чини солидну основу идентитета Једне 

самосталне научне дисциплине, што савремена антропологија претендује да буде. 

5 Загорка Голубовић, Осврт, 228. 
6 Zarana Papic, Sociologija ifeminizam, lstrazivacko-izdavacki centar SSO SrЬije, Beograd, 1989. 
7 Исто, 76. 
8 Никола Ф. Павковић, Антропологија, 208. 
9 Zagorka Pesi6-Go1ubovi6, Antropologija. 
10 Исто, 13. 
11 Исто, 17. 
12 Исто, 19. 
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Ипак, чини се да, без обзира на овакву темељну концепцију, она не одступа суштински 

од спорног Леви-Сторосог низа, уз поновљену опаску да ј е као таква остварива у свакој 

од поменутих наука. Оствареље "тоталног" или антрополошког приступа (или 

антропологије као тоталног приступа) зависи, наравно, на првом месту, од циља и 

концепата од којих креће појединачни истраживач, али и од љегове способности да, не 

занемарујући фундаментални инструментариј своЈе дисциплине, као ни 

мултидисциплинарни приступ, види целину појаве коју проучава и факторе људскости 

у љој. Међутим, и у једном и другом случаЈу је проблем у томе што таква 

антропологија углавном није остварена. Она је сведена на неоспорно плодан 

мултидисциплинарни приступ и љу свакако одликује далеко већи степен теоретичности 

. . 
него ПОЈединачне дисциплине, али мислим да с правом могу да констатуЈеМ да 

савремена антрополошка терорија (мислим на период од шездесетих година до данас) 

већ деценијама доследно остаје у равни једнодимензионалног посматраља и тумачеља 

ПОЈава. 

Проучаваље човека и љегових творевина и институција искључиво у контексту 

. . 
хоризонталног, историЈског протока времена не доводи до спознаЈе целиvе људске 

природе. Позитивистичка догма, која је већ дуго, као неупитна научна истина, 

"проткана" кроз достигнућа хуманистичких наука, чини вертикалу људског постојаља 

недоступном научном пос:матрању. Мислим, међутим да есхатолошка димензија 

времена, те људска тежља за апсолуто:м и за вечношћу, тежља да се савлада данас 

једина преостала тајна - тајна смрти- има далеко до:минантнији утицај на формираље 

. . . . 
садржаЈа институциЈа друштва и културе него материЈална основа љиховог постоЈаља. 

Из наведених раз:мишљања проистекла је потреба да као поетски сажетак и 

:мото ове студије истакнем наведени извод из романа Ф. Достојевског, који је потврдио 

претходне недоумице. Оне се не тичу садржаја и увереља у истинистост онога што је 

тамо речено, већ применљивости истог у оквиру савремене научне :мисли. Свесна да 

сам избором овог текста себе, на известан начин обавезала да резултат овог писанија 

буде "целина", нисам могла да прескочим питаље значеља целине у овом случају. Са 

становишта науке и научника, као што је већ поменуто, императив целовитог приступа, 

обично се тумачи као нужност :мултидисциплинарног приступа истраживани:м 

феноменима. И заиста, полазећи са тог становишта, овоме се не :може ништа замерити, 

па ћу и ја покушати да проблем наведен у наслову прикаже:м у светлу историјских, 

демографских, социолошких, правних, економских, етнолошких чинилаца и 
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истраживања. Међутим, остаје питање, да ли је то "целина" о којој говори чувени руски 

писац или је тај приступ управо оно што он критикује? 

Но, вратимо се предметно-методолошким недоумицама КОЈе намеће концепт 

савремене етнолошко-антрополошке науке. 

У свом настајању базично повезана са проучавањем села и "традиције", 

етнологиј а је дуго времена остала у оквирима истраживања пасторалних предела и 

сакупљања грађе о " заосталим" облицима народног живота и културе. Но,промена 

концепта традиције, те спознаја динамичне природе њеног садржаја, као и рапидне 

промене социо-културног рељефа у нашим крајевима довели су наравно и до nромена у 

истраживачким орјентацијама унутар етнологије. Као и општи друштвени токови и 

етнологија је на известан начин оставила село по страни, пребацивши тежиште својих 

интересоваља на проучавање урбаних феномена. То је, као што је напоменуто сасвим 

логично исходиште ствари, јер су и, историјски гледано, битни друштвени, економски, 

политички и културни процеси у другој половини 20. века имали правац истоветан 

масововним миграцијама на релацији СЕЛО-ГРАД. Дакле, намеће се питање, има ли 

уопште смисла данас проучавати село? 

Како је за просторни оквир истраживања чији ће резултати бити изложени у 

овоЈ студији изабрана управо сеоска средина, морам одмах позитивно одговорити на 

постављено питање, али, наравно, са извесним образложењем. Осим што верујем да још 

увек, а с обзиром на глобалистичке трендове и процесе можда управо сада, постоји 

потреба за периодичном израдом обласно - предметних монографија, свако проучавање 

друштвених институција у историјској перспективи, требало би да узме у обзир горе 

поменути правац преношења културних вредности и њихов извор. 13 Но, чак и ако 

бисмо занемарили дијахронијски приступ, не можемо да превидима чињеницу да ова 

трансмисија (преношење) није једносмерна. Интезивно кретање становништва ка 

градским средиштима, које карактерише читаву другу половину прошлог века, 

допринело је да културни амалгам који се у градовима стварао, не остане само унутар 

зидина urbsa, него да се, заједно са онима који никада нису у потпуности прекинули 

везу са завичајем пренесе и на село. Тако је оно, чак и ако је изгубило углед творца и 

преносиоца традиције, за нас истраживаче постало изолован и на извеС1ан начин 
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синтетизован, па због тога и врло оперативан пример промена коЈе се дешаваЈУ на 

глобалном друштвеном нивоу. 

Због нужности сагледаваља проблема у наведеним релациЈама, већи део ове 

студије посвећен је општим процесима који су се, у вези са браком и породицом у 

Србији, дешавали током друге половине 20.века. Након тога су изложени резултати 

истраживаља брака и породице у селу Дубона и околним селима, у младеновачкоЈ 

области. С обзиром да су теренска истраживаља обављена крајем 90-тих година 20. 

века, посебан нагласак биће стављен на ситуацију која се са садашљег истраживачког 

. . 
становишта може сматрати епилогом, али КОЈа никако НИЈе и коначно исходиште овог 

периода бурне трансформације. 

Проучаваље брака и породице постаје посебно актуелно у време друштвених 

промена, превираља и кризних ситуација. Ово стога што ове институције представљају 

тачку најинтимнијег сусрета колективног и индивидуалног, општег и појединачног те 

се исходишта свих врста економско-социјално-политичких процеса и "захвата" на 

љима најбоље могу читати и анализирати. Трансформациј а брака и породице у Србији 

почела је много пре периода који представља временски оквир ове студије. Делатност 

просветитеља с краја 18 века, устанци с почетка 19-ог, те усвајаље нових законодавних 

аката насталих под знатним утицаЈем правних система западно-европских земаља, 

представљали су "иницијалну капислу" и подлогу каснијих промена и 

б . 14 . 
преструктуираља ср ИЈанског друштва , па и оних КОЈе су наступиле у периоду после 

Другог светског рата. Потоље се често повезуЈу искључиво са владавином 

комунистичке идеологије и то вероватно због тога што је доласком на власт љених 

заговорника процес трансформације нагло убрзан, односно, својеврсан еволуiивни ток 

ствари попримио је одлике револуције. Директно или индиректно, насилно или или 

"дипломатски" сугерисано или наметана, напуштаље свега старог, заиста је и довело 

до, у почетку често принудног, али врло брзо затим и добровољног одрицаља од 

тековина националне историје. Импликације ових дешаваља на институције брака и 

породице маље-више су познате и проучене. Но, чиљеница је да без обзира на евиденте 

промене структуре, форме, неких функција, те положаја у ширем друштвеном систему 

и без обзира на предвиђаља љиховог нестанка, брак и породица опстају као основне 

социјалне заједнице. Оно што је скоро из корена промељена јесте унутрашљи 

14 Митрополит Амфилохије Радовић, Светосавско просветно предање и просвећеност Доситеја 
Обрадовића, Основи православног васпитања, Врњачка Бања, 1993, 247-275 . 
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(унутарбрачни и унутарпородични) и спољашњи (друштвени) систем вредности којим 

се регулишу односи везани за ове облике, као и њихов међусобни однос. 

Релативизација онога што је некада било апсолутна вредност (макар и само као 

идеалтипски модел) која се често истиче као главна одлика поменутог периода 

. . . 
понаЈвише Је утицала на промену вредновања разних категориЈа полног морала, односа 

супружника, родитеља и деце, те вредновања родитељства уопште. Промењен је однос 

колективног и индивидуалног, јавног и приватног, идеалног и реалног. Ове промене 

биле су праћене различитим политичким, демографским, социјалним, економским и 

другим процесима, али и идејама, усуђујем се да кажем и идеологијама, којима су 

исписиване стране новије југословенске историје . Моја интелектуална радозналост 

била је потакнута управо потребом да на једном месту сажмем, за предмет овог 

истраживања битне стране те историје, те да одговорим на питање у којој мери и на 

који начин су поменути процеси, а посебно идеје утицали на трансформацију 

институција брака, породице и полног морала. С друге стране, покушај да се одговори 

на претходно постављена питања у вези са концептом, смислом и циљем 

антропологиЈе, намеће потребу не само да се унутар поменутих оквира K'lO њихов 

творац и главни "конзумент" акцентује човек, него и да се тај човек сагледа и изван 

његове друштвене и културуне условљености, дакле изван хоизонталне димензиЈе 

постојања. Мислим да нас само спознаја универзалних људски потреба и стремљења, у 

комбинацији са претходно поменутим знањима може довести до одговора на питања 

антрополошког значеља и смисла друштвених институциј а, као и до прогнозе њиховог 

даљег развоЈа. 
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П ИДЕЈЕ, ПРОЦЕСИ И СТРАТЕГИЈЕ 

1 )Одлике времена 

Интезитет, слојевитост и вишезначност процеса којима је била испуљена друга 

половина 20. века, дају као резултат вероватно једину неоспорну чиљеницу око које би 

се сложила већина оних који су своју научно-истраживачку инспирацију налазили у 

покушају констатоваља законитости друштвених збиваља поменутог периода. Она 

(чиљеница) се односи на немогућност сажетог, кратког и свеобухватног дефинисаља 

ових законитости, те узрочно-последичних веза и промена унутар друштвене 

структуре. 

Појам који можда најбоље резимира многобројне процесе и идеје, те друштвено

економско-политичко-културне промене љима изазване, јесте модернизација. Иако с 

једне стране дефинисана са позитивном конотацијом, "као процес усмераване промене 

. . 
преко КОЈе нека нациЈа постиже економски раст, политички развитак и самосталност, 

односно, друштвену обнову засновану на начелима јединства, повећаних слобода и 

задовољаваља базичних потреба" 15
, с друге, модернизација се скоро у апсолутном 

. . . 16 
смислу повезуЈе са кризом КОЈа Је евидентна на свим нивоима друштвеног система. 

Може се рећи да се модернизација првенствено односила на историјске процесе, 

као што су: индустријализација, урбанизација, развој привреде, техничко-технолошки 

напредак, миграције, институционализациЈа, изградља инфраструктуре, развоЈ 
. . 

школства и писмености, секуларизациЈа, демократизациЈа, комерциЈализациЈа, 

рационализациј а, транзиција, културна интеграција и хомогенизација17 
. •. а криза, на 

поремећај система вредности који је овим процесима био проузоркован. 

На основу више критеријума период од последљих педесет година двадесетог 

века може се поделити на "период обнове и социјалистичке изградље", период 

стагнације, затим регреса и период нове транзиције. Епитет придодат последљем 

15 Jovica Trkulja, Aporije пеиsреlе тodernizacije и prvoj i drиgoj Jиgoslaviji, Tokovi istorije 1-2, INIS, 
Beograd, 1993, 17-30, 18. 
16 Vladimir Cvetkovic, Usиd тoderniteta, SrЬija u modemizacijskim procesima ХХ veka Ј, INIS, Beograd, 
1994, 35-58, 60. 
17 Цветко Костић, Перспективе промене у нашем друштву и култури, Симпозијум, Етнолошко 
проучавање савремених промена у народној култури, ЕИ САНУ, Београд, 1974, 129-136, 131; Мирослава 
Малешевић, Демографске промене у неким насељима у околини Београда, ЗбЕИ САНУ 14-16, Београд, 
1984, 19-56, 19; Мило ш Марјановић, Нека методолошка искуства у проучавању друштвених и 
културних промена на селу, ГЕИ CAHYXXIV, Београд, 1985, 9-25, 19; Dubravka Stojanovic, Srpska 
socijaldeтokratska partija izтеаи politicke тoderne i revolиcioпarne ortodoksije, SrЬija u modemizacijskim 
procesima, 297-307, 299; Vera Gudac, Politika Koтипisticke partije Jиgoslavije, 1945-1953. godiпe kao faktor 
blokiranja тodernizacijskih procesa па selи, SrЬija u modemizacijskim procesima, 151-159, 151. 
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периоду намерно је наглашен због чињенице да се читаво раздобље друге половине 

прошлог века може посматрати као период трајне Gош увек незавршене) транзиције. 

Ово наравно, уколико се има у виду шире значење овог појма, дакле, ако се он преводи 

као сваки транзит, односно, прелаз из Једног друштвено-економско-политичког стања 

у друго, а не само као прелаз из социјализма у несоцијализам КОЈИ карактерише 

последњу фазу овог процеса. 18 Заједничко свим временским деловима поменутог 

процеса су њихова кризна, или језиком антрополошке анализе говорећи, лиминална 

обележја. 19 

Основна идеЈа модернизациЈе, прокламована од стране њених првих, 

послератних (Други светски рат) носилаца, рушење "старог" и изградња "новог", 

о о 

постала Је максима читаве поменуте транзиције, односно њена суштина, при чему се 

обрачун са "старим" из деценије у деценију настављао (мада је, захваљујући честој 

промени идеја и концепција, и оно ново брзо постајало старо и о обрнуто), а ново, 

односно, "коначно" ново (ако такво уопште постоји унутар хоризонталног тока 

времена) никако није формирано. Парадоксалност, амбивалентонст, инверзност, 

конфликтност, хаотичност, као одлике ове ситуације, своЈ сликовит израз налазе у 

чињеници да Је често криза вредности тумачена као Једна од основних кочница 

модернизације20 , мада је, она (криза) била прво, средње и последње чедо овог 

мегаломанског процеса, дакле, оно без чега се модернизација није могла замислити. 

Основно питање које се у вези са овим јавља је истовремено и "најболнија" 

тачка научних анализа ових феномена. То је, наиме питање шта је то "старо", а шта 

"ново" , односно, које су одлике полазне и крајње тачке процеса транзициј е? 

Проблематичност овог питања лежи у чињеници да Је и сама научна миrао током 

истраживаног раздобља потпадала под поменута правила лиминалности, односно да је 

она, некада и унутар истих истраживања, ишла од идеализације до потпуне 

рационализације предмета истраживања. Наравно, у односу на период у коме су научни 

радови писани, као и на идеолошко усмерење аутора варира и предмет КОЈИ Је 

идеализован, односно, рациона.rrизован . Као последица ове релативизације ј ављају се 

многобројне дихотомије - и у реалном, друштвеном животу и у његовим научним 

18 Silvano Bolcic, "Post-socijalisticka tranzicija": Kontekst promena drиstva Srblje pocetkom devedesetih, 
Drustvene promene i svakodnevni zivot: SrЬij a pocetkom devedesetih, ISI Filosofskog fakulteta u Beogradu, 
Beograd 1995, 13-30, 14; Slobodan Naumovic, Upotreba tradicije, Kulture u tranziciji, Beograd, 1994,95- 11 9, 
101 . 
19 Mirjana Prosic, Predgovor, Kulture u tranziciji, 9-11, Ј О. 
20 Zagorka Golubovic, Kиltиre и tranziciji и istocnoj Evropi i Jиgoslaviji: Raskorak izmeaи kиltиrnog i 
nacionalnog obrasca, Kulture u tranziciji, 35-43, 38. 
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анализама. Најбитније међу њима су оне које су произилазиле из основних усмерења 

социЈалне, економске и културне политике: 

ТРАДИЦИЈА/МОДЕРНИЗАЦИЈА 

ТРАДИЦИЈА/РАЗВОЈ 

КОЛЕКТИВНО/ИНДИВИДУАЛНО 

ПАТРИЈАРХАЛНОСТ/ДЕМОКРАТИЈА 

а оне су се до 70-тих година практично практично могле подвести под Једну, 

основну: 

СЕЛО/ГРАД 

Територијално и идеолошки, вредности "старог" биле су смештене у сеоску 

средину, те су и њихови носиоци били житељи села. Већ је добро познато да је, 

дефинишући село и сељака као главног непријатеља промена и прогреса, КПЈ спровела 

низ мера које су, декларативно биле усмерене на унапређење пољопривредне 

производње и побољшање животних услова на селу, али су реално довеле до његовог 

пропадања? 1 Мора се, међутим рећи да су осим економских захвата, типа аграрне 

реформе, национализације, колективизацције, обавезног откупа, система трговине по 

везаним ценама који су, будући често насилни, наилазили на отпор сеоског 

становништва22 , идеје о томе шта модернизација јесте релативно лако калемљене на, 

још у 19 веку, засађено дрво жеље за "бољим" и "лакшим" животом. , у "модерном 

?' 
европском друштву".-.) Већ тада, дакле, рођена (и још увек неиспуњена) жал за 

Европом, била је погодно тле новог (социјалистичког) хуманизма који је проповедао 

укидање традиционалне својинске структуре, културну и образовну еманципацију и 

политички активизам сваког поЈединца, подруштвљавање породице, те рушење 

патријархалних начела на којима је функционисала, ослобађање личности, планирање 

породице, употребу контрацептивних средстава, као и смањење наталитета.24 Имајући 

у виду њену свеобухватност, може се рећи да је модернизација мање била процес, а 

21 Момчило Митровић, Аграрна реформа 1953, Токови 1, Инситут за историју радничкоr покрета Србије, 
Београд, 1991,151-164,151. 
22 Исто, 155,1 60; Мирјана Петровић, нд 290. 
23 Smiljana Durovic, Iпdustrijalizacija Srbije-legitimitet za moderni svet ХХ veka, SrЬij a u modernizacijskim 
procesinщ 133-142, 135. 
24 Zarko Jovanovic, Modernizacijski procesi па srbijaпskom selu и ХХ veku, Tokovi istorije 1-2. INIS, Beograd, 
1993, 105-108, 106,1 07; Zagorka Pesic, Marksisticko shvatanje slobode liCпosti, Rad, Beograd, 1958, 45; Vera 
Gudac, нд, 1 55; Olivera Buric, Teorijski okvi1· za istrai ivanje povvezaпosti porodice i drustveпog sistema, 
Porodica i drustveni sistem, ur.Olivera Buric, Institut za socijalnu politiku, Beograd, 1980, 13-47, 28 ; Vojislav 
Duric, Urbaпizacija kao proces sireпja gradskog пасiпа iivota па selo, Sociologija sela 29-30, Zagreb, 1970, 
130-140, 138. 



17 

више идеја у чијој конкретизаЦИЈИ Је највећу улогу одиграла индустријализација, из 

КОЈе су практично произишли сви остали, наведени процеси. 

Иако у првом послератном петогодишњем плану пољопривреда НИЈе била 

изостављена, за њу је предивиђен далеко спорији темпо развоја него за индустрију. 

Како је Југославија тада била изразито аграрна земља, главни, односно, једини могући 

носилац равоја индустрије била је пољопривреда.25 Реализација плана је значила 

запошљавање сеоског становништва у индустрији, чиме је требало да буде решено 

питање извесног "вишка" радне снаге на селу. На плану пољопривредне производње, 

ово је довело до њеног пада, а на плану демографије до озбиљних поремећаја, од којих 

је познати рурални егзодус можда и најмањи. Но, о томе ће више речи бити у посебном 

поглављу. 

Захваљујући умешном коришћењу традиционалних колективистичких образаца, 

те позивању на принцип надређености колективних над индивидуалним интересима, 

експресном брзином развијена индустрија у Југославији заиста је остварила изузетан 

успех који је државу уврстио у ред средње развијених земаља.26 Међутим, били су ту у 

питању економски резултати, КОЈИ су само, и то не задуго, прикрили суштинску кризу 

друштвеног система. Разни аспекти и нивои ове кризе биће обрађени у посебним 

поглављима, а овде треба поменути да Је она суштински била повезана са кризом 

идентитета проузрокованом променом односа глобалног друштва према селу и 

сељаштву, а затим и променом у вредностима самоодређења овог друштвеnог слоја. 

Иако је пољопривредно становништво чинило велику већину у професионалној 

структури тадашње државе, оно Је сматрано назадним елементом и препреком на путу 

остварења комунистичких идеала. Омаловажавајући однос према сељачком занимањ у и 

. . . 
селу уопште, значио Је деградациЈУ Једне историЈе, традициЈе и културе и, испоставило 

се врло брзо, императив њеног заборава. 27 Насупрот синдрому "сељачког 

конзервативизма", селу се све чешће могао приписати "синдром новачења"28 , а процес 

прихватања иновација резултирао је (скоро )потпуном интеграцијом сеоске културе са 

25 Мирјана Петровић, нд. 225,227. 
26 Јовица Тркуља,нд. 21. Mladen LaziC, Osobenost globalne drиstvene transformacije Srbije, Drustvene 
promene i svakodnevni zivot, 57-108; Zagorka Pesic, Marksisticko shvatanje slobode licnosti,40. 
27 Svetozzar Livada, Socijalno-demografske promene и selи i poljoprivredi, Sociologija sela 99-l ОО, Zagreb, 
1988,35-49,43. 
28 Мило ш Марјановић, нд 20. Vlado PuUiz, Seljastvo и Jиgoslaviji, Sociologija sela 99-1 ОО, Zagreb, 1988, 5-
25, 13. 
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глобалном. Због тога се савремено село, што Је већ наговештено на почетку овог 

излагаља, не може сматрати представником "традиционалне", патријархалне културе.29 

Потреба за ретрадиционализаЦИЈОМ друштва наступила Је упоредо са 

"откриваљем" озбиљне системске кризе. Она се често испољавала кроз идеализацију 

сеоског начина живота и наглашаваље позитивних карактерних особина сељака. 30 

Мотиви и елементи заборављене, односно, напуштене националне историје поново су 

постајаЈIИ актуелни, а величаље "традиционалне културе" било је све присутније у 

политичким памфлетима и у јавном животу. Ово је наравно пропраћено научном 

критиком КОЈа Је често ишла до потпуног негирања постојаља релативно утврђене 

структуре, вредности и система функционисаља традиционалних, патриЈархалних , 

заЈедница, а све под геслом "измишљених традиција". Ове критике међутим нису 

. 31 
садржале темељниЈе научне доказе . 

У опште, чиљеница да се о институцијама традиционалниог друштва "О Вори са 

извесне временске дистанце, нужно претпоставља формираље "модела" који по својој 

природи представљају избор најфреквентнијих друштвених образаца. Одступаља од 

љих увек постоје, али се у моделима она често не виде. Реалност модела могла би се 

меритити квантитетом одступаља од прокламованог реда ствари, тако да би свака 

тврдља да модел није био реално постојећи, морала да буде поткрепљена чиљеницама, 

а не претпоставкама. Међутим, нови концепти традиције, пропуштаље једне од 

најбитнијих одлика процеса кроз које је формиран нови културни миље, као и 

идеолошка опредељеност самих проучаваоца народне културе довели су до своЈеврсне 

релативизације историје чији је резултат чиљеница да дефинисаље сопствене 

(националне) традиције данас представља озбиљан (не само интелектуални) проблем . 

Осамдесете, а посебно деведеете године двадесетог века Југославија (Србија) је 

дочекала са уништеном пољопривредом, пропалом индустриЈОМ, опустошеним селима, 

пренасељеним градовима, маљком радне снаге у аграру, недостатком запослеља у 

метрополама. Ново, "хумано" друштво, грађено за "новог", "ослобођеног" и 

"разотуђеног"32 човека завршило је у социјалној и економској беди, сиромаштву и 

29 Миљана Радовановић, Традиционшто наслеђе и савременост и нека питаља примењене етнологије, 
Симnозијум: Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури, ПИ ЕИ САНУ, Београд, 
1974, 15-21, 17. 
30 Илдико Ердеи, Опозиција село-град, представе и реалности, ГЕИ САНУ XLIV, Београд, 1995 , 105-113, 
108. 
31 Dunja Rihtman Augustin, Tradicioпalпo тiSljenje, Sociologija 1, Beograd, 1974,73-86, 73; Dunja Rihtman, 
О modelи patrijarhalne zajedпice, Predmet i metod izucavanja patrijarhalnih zajednica и Jugoslaviji, CANU, 
Titograd, 198 1, 71-76 ; Zagorka Pesic, Marksisticko shvatanje sJobode licnosti, 7. 
32 Zagorka Pesic, Mшksisticko shvataпje slobode licпosti, 49. 
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з3 с ћ . Ј . . 34 
ратовима. ве у свему, може се ре и да модернизациЈа у угославиЈИ НИЈе успела. 

Одговор на питање зашто је то тако, такође је замагљен пропуштањем битних одлика 

модернизациЈских процеса на Југословенском простору. У след свеприсутног 

економског детерминизма, у анализама поменутог процеса устаљено је мишљење да су 

промене у систему вредности и криза из њих произишла били условљени првенствено 

захватима економске политике и техничко технолошким прогресом. Међутим овако 

постављен след узрочно-последичних односа неизбежно би морао да резултира 

упитном констатацијом : није ли економски развој могао да се одвија без тако дубоког 

уплива у вредносни систем, односно, паралелно са његовим еволутивним развојем?! 

Зашто је економска трансформација морала да значи радикалну промену дотадашњег 

. . . 
друштвеног устроЈства и НИЈе ли управо та, насилна идеолошка интервенциЈа и дала 

смер и карактер модернизације на простору Југославије? Дакле, може се из тенденције 

ових питања претпоставити да је овде изнета теза, коју ћу током рада покушати и да 

одбраним, а то је да је модернизација, са свим својим сегментима и подпроцесима била 

процес првенствено "духовне" трансформације, а прекид континуитета са вредностима 

традиционалне културе и националне историје, те императив изградње грађанског 

друштва на темељима порушеног сељачког, морао је, већ у самом старту, имати лоше 

прогнозе.35 Понуђене замене за садржаје вертикале нису биле довољно темељне за 

траЈНО проналажење новог смисла људске егзистенције, али су биле довољно 

примамљиве да у заборав баце "стари" . 

2)Лице и наличје економских реформи 

Аграрна реформа, Закон о наслеђивању, обавеза откупа и колективизациЈа 

Када је отишао на Сремски фронт, Стеван К имао је деветнаест година. У 

своје родно село у Војводини вратио се тек '48-сме, али се у љему није дуго задржао. 

Пошто међу победницима није било .llmoгo писмених, љега су као бившег дипломца 

трговачке школе поставили на место политичког комесара у оближљој вароши. Но, 

није тај критеријум био одлучујући у додели ове важне функције. Стеван је био један 

од ватренuх прегалаца у изградљи новог, комунистичког друштва. Утемељен у вери у 

33 Silvano Bolcic, О "svakodnevici" razorenog drиstva Srblje pocetkom devedesetih, Kulture u tranziciji, 137-
145,137. 
34 Mira Bogdanovic, Modernizacijski procesi и Srbiji и dvadesetom vekи, Srbija u modemizacijskim procesima 1, 
35-58,37. 
35 SiJvano Bolcic, О svakodnevici razorenog .. . , 137. 
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исправност стратегија своје партије, он је ревносно спроводио све наредбе које су 

стизале "са врха". Између осталог, издавао је и налоге за "обавезу", како је народ у 

том крају скраћено називао обавезу давања "вишка" од свих приноса са индивидуалних 

и1иања, зарад исхране војске и снабдеваља градова. Износ "вишка" одређивао се на лицу 

места, у стилу: -Дај, газда пола амбара кукуруза! 

-Како ћу, људи, нахранити свиње? 

-А кол 'ко свиња имаш? 

-Пет. 

-Добро. Дај овамо три! Товари! 

Наш политички комесар није често одлазио кући. У вароши је имао мали 

станчић, а уосталом, и радио је много, тако да времена за одмор практично није ни 

било. Чак и када би се указало, он гаје радије проводио са "друговима" у некој кафани. 

Волео је Стева да попије и да се уз музику и песму добро проведе. И тако, једне ноћи, 

када UJvt је и последњи бирцуз затворио врата, Стеван се са још пар бекрија упутио 

своме селу. 

-Код оца има и вина и ракије и шунке-мислио је, поносно. Лепо ћу их угостити. 

MeђyтUJvt, подрум из кога је, још као дете, оцу доносио вино, дочекао га је 

празан. 

-Камо вино, газда? -питао је оца који је, пробуђен грајом веселог друштва, и 

сам сишао у подрум, знајући да ће тамо наћи свог јединца. 

-Нема. Однели твоји!- одговорио је старацјетко, али смирено. 

-Који, бре моји? 

- Твоји. Комунисти. 

Како је завршен овај разговор, није остало у сећању оних који су ми га 

препричали. Свакако, већ после неколико месеци, Стеван је смењен са места 

политичког комесара. О томе зашто и како се то десило није никада 

причао."Отварање срца" нису донели чак ни касни ноћни сати које је углавном 

дочекивао у некој од сеоских кафана. Одмор од пијанчења налазио је у својој младићкој 

соби, читајућиДостојевског и "друге Русе". Средином педесетих ипакје " стао на луди 

камен", добио два сина и то прославио вишедневним весељем које је остало запамћено 

у усменој сеоско} хроници. Али ни брачна идила није имшш дуг век. Схвативши да 

имати за "супарницу" биртију значи водити у старту изгубљену битку, супруга га је 

убрзо оставила, вративши се својој кући. У ствари, оставила их је сву тројицу. Месеци 

и дани током наредних година Стевитюг живота, нису се много разликовали један од 
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другог. Кафана, соба, соба, кафана, књиге, ракија, књиге ... У јесен '75-me, решио је да 

тај моно тони низ сурово прекине. Отац га је нашао обешен ог у амбару. 

О мерама економске политике КОЈа Је у Југославији спровођена после Другог 

светског рата, као и о љиховим последицама написано је већ довољно црних 

хроника. Овде ће оне бити само укратко поменуте и то зато што су се тицале 

власништва над земљом КОЈа Је у материЈалном, али и у емотивном, психолошком и 

. . 
духовном смислу представљала основ егзистенциЈе ПОЈединачних породица и 

читавог сељачког друштва. 

Традиционална везаност сељака за земљу учинила је да стратегије економске 

политике буду, у техничком смислу примарне у процесу модернизације. Њихов 

прокламовани циљ био је елиминисаље експлоатације људске радне снаге кроз промену 

својинске структуре, а љихово исходиште (да не кажемо и латентна намера) била је 

промена односа сељака према властитом имању и последично, пропадаље 

пољопривреде. 36 

Аграрна реформа која је започела одмах након ослобођеља, НИЈе била прва 

реформа те врсте на југословенским просторима. За разлику од претходних, међутим, 

Законом о аграрној реформи и колонизацији од 23.августа 1945, био је предвиђен 

стриктан и доследан земљишни максимум од 25-45 ha обрадиве површине за велика 

пољопривредна и шумска добра, 10 ha за манастире и "друге верске установе", 3-5 ha 

за неземљораднике и за оне којима земљорадља није основно занимаље. }Јео вишка 

земље додељен је беземљашима и сиромашним сељацима, а део друштвеном сектору 

југословенске пољопривреде. Законом о земљишном фонду општенародне имовине, 

1953.године земљишни максимум је смаљен на 10, изузетно 15ha обрадиве земље, а 

земљишни фонд добијен на овај начин у целости је припао социјалистичком сектору 

пољопривреде, односно разним облицима задруга које су почеле да се оснивају од 1949. 

године.37 Главна девиза аграрне реформе била је да земља припада ономе ко је обрађује 

- дакле нико није могао имати више земље него што је могао сам, без најамне радне 

снаге да одржава. Занимљив је податак да је додељени, односно, дозвољени земљишни 

максимум могао бити већи- до 15 ха у случају породичних задруга и у крајевима где се 

36 Alija Hodzic, Urbanizacija kao element kulturne transformacije sela, Sociologija sela 79-81, Zagreb, \983, 
127-138, 129. 
37 Pravni leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1964., pod Agrarna reforma; Мирјана Петровић,нд. 
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земља обрађивала екстензивно и гле је била слабијег квалитета.38 Овај "попуст" важио 

је само док би задруга постојала, што је, чини се, требало стимулативна да делује на 

опстанак ове институције. Међутим, добро позната чиљеница да је време о коме 

говоримо управо оно које је било обележено нестанком патријархалних, породичних 

задруга, иде у прилог наше хипотезе о примарности вредносних над економским 

трансформацијама. 

Аграрна реформа, као и порези наЈвише су били усмерени ка имућнијим 

сељацима. Реформом је дошло до нестајаља велепоседа и повећаља броја "средљака", а 

високе пореске стопе биле су уређене тако да је иоле богатији домаћин био 

дестимулисан за производљу. Промена својинске структуре и кочеље пољопривредне 

производље нису, међутим биле једине последице овакве економске политике. 

Имућнији сељаци одувек су представљали својеврсну сеоску елиту која је свој углед и 

положај унутар локалне друштвене хијерархије стицала не само на основу материјалног 

богатства, него и на основу чиљенице да су они сами и љихове породице били носиоци 

и изразити представници највиших друштвених вредности и морала.39 Њиховим 

уклаљаљем са "главне сцене" друштвених збиваља нестао је и своЈеврсни узор на 

основу кога је формиран пожељан модел понашаља, а захтеви етичког система су 

прилагођени новој стратификацији . Прилагођаваље новим условима производље 

довело Је до тога да се читав живот почео организовати око економских вредности, 

о о 

што Је значило "редукциЈУ целог социоекономског и културног миљеа сељачког начина 

живота."40 

За земљу одузету одредбама Закона о аграрној реформи, била је предвиђена 

новчана надокнада коју је држава била обавезна да плати у року од 20 година, у 

б 41 п о годишљим ратама ез камате. оред тога, држава Је контролисала и забраљивала 

трговину земљом, чак и у ситуациЈама када се радило о количини испод зt.мљишног 

з б о б о 4? 
максимума. а раљена Је ила и куповина крупнИЈИХ пољопривредних машина,- а 

генерално, супротоно прокламованоЈ идеји прогреса која је подразумевала и 

механизацију аграра, употреба механизације је била отежана уситљаваљем поседа.43 

'8 
Ј Момчило Митровић, нд, 156. 
39 Мирјана Петровић, нд,207; Stipe Suvar, Neki aspekti konjliktnih odnosa selo-grad и nasem drustvu, 
Sociologija sela 35-36, Zagreb, 1972, 3-16, 14. 
40 Alija Hodzic, nd, 129. 
41 Pravni leksikon,pod Agrarna reforma 
42 Вера Гудац, нд. 153 
43 Мирјана Петровић, нд, 228. 
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Земљишни максимум био је регулисан и Законом о наслеђиваљу, из 1955. 

године, по коме наследник није могао да наследи више земље него што је то Законом о 

аграрној реформи било дозвољено (чл.153). Вишак земље постајао је општенародна 

имовина.44 Ово генерално не би требало да буде спорна одредба, јер је Закон о 

наслеђиваљу донет у време када је аграрна реформа већ била спроведена, тако да 

имаља која су се налазила у власништву појединаца нису могла ни да прелазе одређени 

земљишни максимум. Но, питаље је шта се дешавало са земљом која је била у 

власништву породичних задруга које су, као што је већ речено имале право на већи 

максимум земље, и чије је власништво, макар формално морало да буде везано за једно 

лице? С обзиром да се у члану 154 Закона о наслеђиваљу каже да "заоставштину члана 

породичне задруге наслеђују љегови наследници по општим правилима о 

наслеђиваљу ... " могло би се закључити да Је вишак КОЈИ Је прелазио земљишни 

максимум за индивидуална газдинстава постајао, после смрти формалног "власника" 

задружне имовине, друштвено власништво. 

Одредбе обичајног права доведене су у питаље и у члану 4 овог Закона у коме су 

мушка и женска лица изједначена у наслеђиваљу. Овде се нећемо дуго задржавати на 

. . . 
познатоЈ чиљеници правног дуализма КОЈИ Је настао као последица неусаглашености 

два правна система, али ћемо поставити једно питаље, односно хипотезу. По:::нато је да 

су се на територији Србије, без обзира на могућност коју им је пружило послератно 

законодавство, женска деца, односно, сестре, најчешће одрицале свог дела имаља у 

корист браће. Кажемо најчешће јер је ипак у овом периоду дошло до извесног пораста 

броја супротних случајева. Питаље у вези са овим је, да ли је могуће да је ова пракса 

отпочела због потребе да се сачува породично имаље, па су сестре, макар и формално 

прихватале свој део наслеђа који би у другом случају отишао у руке државе? 

Упоредо са аграрном реформом, сељацима је био наметнут "обавезан откуп" 

пољопривредних производа за потребе снабдеваља градова, војске и индустрије, а од 

1948. године почиље да се спродови конфискација земљишта као врста санкције за 

неизвршеље ове обавезе.45 Откуп се вршио по ценама које је држава одређивала, а с 

обзиром да су износи били испод реалних вредности производа деловао је крајње 

. 46 
дестимулативно на развиЈаље пољопривредне производље. 

44 Zakon о nasledivanju, Komentari i objasnjenja, Arhiv za pravne i drustvene nauke, Beograd, 1955,47. 
45 Момчило Митровић, нд, 152. 
46 Вера Гудац, нд, 153. 
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Обавеза откупа укинута је 1952. године, али је у међувремену селу наметнут нов 

Јарам у виду процеса колективизације. У теорији, оваплоћеној у послератном 

законодавству, колективизација, односно, задружни систем удруживаља требало је да 

представља "сажетак традиционалног задружног система и задружног менталитета"47 • 

Задруге су, по дефиницији у члану 1. Основног закона о задругама замишљене као 

"добровољне организације радног народа чији је циљ организоваље производље, 

снабдеваље и расподела робе ... "48 Међутим, како се то често дешава, теорија је била 

далеко од праксе. Задруге заиста, по својим спољним обележјима јесу подсећале на 

традиционалне, али су се принципи љиховог функционисаља не само битно 

разликовали од потољих, него су одступали и од оних прокламованих законом. 

Основно одступаље односило се на принцип добровољности. Иако је тюстојаље 

приватног поседа било законом одобрено, притисак за приступаље задругама вршен је 

на два начина. С једне стране за задружна имаља, односно љихове носиоце (оне који су 

своју земљу "приложили" задружној) биле су предвиђене многобројне економске 

олакшице. С друге стране, пошто је, без обзира на исте, постојао велики отпор сељака 

. ђ 49 
колективизациЈИ спрово ене су многе мере економског и психолошког притиска. 

Задруге су имали право да оснивају само сиромашни сељаци и колонисти, а евентуално 

напуштаље ове организације било је отежано чиљеницом да задругар није могао назад 

да добије своју земљу, него парцелу коју би му одредила локална власт и која се по 

. 50 з 
правилу налазила на земљишту лошиЈег квалитета од оног унетог у задругу. а тему 

ове студије посебно занимљив принцип, прокламован као саставни део процеса 

колективизације био је принцип равноправности . Њиме се директно желело утицати на 

укидаље сениората мушких над женским и старијих над млађим који је карактерисао 

традиционалне облике породице. На учешће у раду и одлучиваљу у новоЈ задрузи 

имали су право сви чланови породице, мада су се као формални представници 

појединих породица и даље јављале старешине домаћинстава. Оно што је битно је да су 

се одлуке доносиле већином гласова, а право на гласаље имале су жене и омладинци од 

16 година, па на даље.51 Ово је практично био први званични канал преношеља идеја 

равноправности и еманципације које ће, што ће бити приказано у наредним 

47 Matija Golob, Neka sociologijska gledista о nasledivanju па seljackim gospodarstvima, Sociologija sela 75-
76, Zagreb, 1982, 45-52, 47. 
48 Мирјана Петровић, нд. 183. 
49 Исто, 266; Момчило Митровић нд.153. 
50 Мирјана Петровић, нд. 200; 
51 Исто, 183,195,200. 
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поглављима, дати значаЈНУ смерницу трансформацији породице и уопште 

модернизацијским процесима у Србији и Југославији. 

Било како било, колективизација је доживела прави дебакл. У првом периоду је, 

што због позитивних уверења и обећања, што због притиска и принуде, број задруга 

стално растао, да би затим почео нагло да опада. Системом задруга је до те мере 

уназађена пољопривредна производња да су, без обзира на све отежавајуће околности, 

" ? 
многи одлучили да из њих иступе.)_ 

Основни облик задружног система требало је да буду земљорадничке задруге, 

али је, крајем 40-тих. с обзиром на општи однос државе према земљорадњи, дошло до 

форсирања сељачких радних задруга, а на штету земљорадничких. Најмасовнији 

задружни облик биле су набавно-продајне задруге чија је намена била трговина 

индустријским производима на селу. Ове задруге су биле и посредници у "трговини по 

везаним ценама", која је практично подразумевала размену пољопривредних добара за 

индустријске производе. И ова економска мера је имала негативно дејство на 

пољопривредну производњу јер се показало да фонд индустријских производа намењен 

овој трговини није довољан да покрије укупну количину пољопривредних артикала. 

Б . б . . ћ 53 
онови КОЈе су за потоње до ИЈали сељаци остаЈали су, дакле, често неискориш ени. 

Тежиште послератне југословенске привредне политике било је, очигледно, на 

развоју индустирије. Иако је основни и људски и материјални потенцијал за овај процес 

почивао на аграру, мере економске политике које смо поменули биле су погрешне у 

оба правца - оне су довеле до пропадања пољопривредне производње и села уопште, а 

тиме је изгубљено и тло за успешну индустријализацију. Обавезан откуп за потребе 

снабдевања градских подручЈа, општа привилегованост градске радничке класе, те 

чињеница да Је у периоду ових интезивних реформи доходак по глави 

непољопривредног становништва био три пута већи од оног за пољопривредгике (иако 

ј е пољопривреда имала изразито преимућство у укупном националном дохотку)54 били 

су одлична основа за развијање осећања инфериорности сељака у односу на житеље 

града. Само у песничким фразама "тиха", чежња за градом постала је снажан покретач 

процеса урбанизације, који, за разлику од осталих који су обележили почетак друге 

половине 20. века (пр, индустријализација) траје и данас . 

52 Од 1.679 задружних имања колико их је било у Срби ј и 1952. године, 1953 . године остало је свега 662; 
Момчило Митровић, нд, 154; Мирјана Петровић, нд, 289. 
53 Мирјана Петровић, нд, 174, 220, 241 . 
54 Предраг Ј. Марковић, Теорија модернизације и њена критичка примена на међу ратну ЈУгославију и 
друге источно-европске земrье, Годишњак за друштвену историју, Година 1, свеска 1, Београд, 1994, 11-
34, 16; Мирјана Петровић, нд, 209,228. 
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З.Живот (је) око ауто-пута 

Проблем вишка радне снаге на селу, који је требало да буде решен развојем 

индустрије, био је посредно њиме и изазван. Модернизација је, у оквиру стратегија 

развоЈа земље, често схватана у њеном најужем смислу, односно, свођена је на 

индустријализацију55 , тако да су скоро све економске мере спровођене на 
. . 

Југословенском селу, имале латентно усмерење ка развОЈУ индустриЈе, што Је 

пољопривреду стављало у други план. Земља која је остајала у власништву породице 

након спровођења аграрне реформе, заиста више није била довољна да запосли, а често 

ни да прехрани све чланове домаћинства, а осим овог, конкретног проблема, долазило 

је, негде брже, негде спорије и до идеолошког преусмеравања - од традиционалних ка 

модерним културним обрасцима.56 Основна тековина потоњих била је идеја о лакшем 

животу који је најчешће замишљан као онај који се одвија унутар града, далеко од 

плуга и мотике. 

Иако се сматра да је индустријска револуција у Србији почела још 191 О. године, 

након завршетка Царинског рата57 , свој прави замах она је доживела у периоду после 

Другог светског рата. Након прикупљања почетне акумулациЈе КОЈе Је вршено 

поменутим еконкомским мерама, дакле, потпуним ослањањем и на уштрб 

пољопривредне производње, између 1953. године и друге половине 60-тих прешло се 
. . 

на интезивну индустриЈализациЈУ КОЈа Је подразумевала масовни прелазак 

пољопривредника у непољопривредне делатности . Крај овог периода обележен је као 

почетак економске кризе који је праћен исто тако масовним запошљавањем домаће 

·g 
радне снаге у иностранству.) Сама чињеница економске кризе говори о томе да 

статистичке анализе о порасту учешћа индустрије, а смањењу учешћа пољопривредних 

производа у укупном друштвеном производу нису значиле и реалан успех 

индустријализације59 него само деаграризацију привреде. Овоме у прилог иде и 

податак да је број оних који су у Југославији живели од рада на сопственој земљи пао 

55 Вера Гудац, нд, 1 51. 
56 Петар Влаховић, Етничка структура и миграције становништва, ГЕМ 44, Београд, 1 980, 21 -40, 25; 
Zdravko Mlinar, Socijalisticki razvoj sela: Materijalna izgradnja i тijenjanje svijeta, Sociologija sela 65-66, 
Zagreb, 1979, 16-29,28. 
57 Смиљана Ђуровић, нд. 135. 
58 Vlado Puljiz, nd, 13, 16. 
59 Године 1947, пољопривреда је чинила 39, l%, а индустрија 33,3% укупног друштвеног производа. У 
Ј 961. индустрија учествује са 4 7%, а пољопривреда са 22,9%, види у: Petar Markovic i Darinka Kostic, 
Strиktиralne proтene najиgoslovenskoт selи и posleratnoт periodи (1945-1962), Sociologija 3-4, Beograd, 
1964, 170-183, 172. 
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са 75% колико је износио 1945. године, на 36%, 1971.60 У Србији је овај бро~ ишао од 

80% 1940. године, до 50%, а у неким крајевима и 35%, 1980. године.61 

Процес урбанизације, КОЈИ Је у почетку био саставни део процеса 

индустријализације, а касније настављен и независно од ње ( у периоду од 1981-1991 , 

градско становништво је порасло са 46,65% на 50,7% у централној Србији62), у најужем 

смислу подразумевао је пораст броја градског смањењем сеоског становништва. Поред 

тога, урбанизација је спровођења и формирањем приградских насеља, најчешће око 

фабричких димњака а понајвише преношењем тековина и вредности урбаног живота 

на село. Потоње, које је понајвише допринело стварању нове и најзад глобалне културе, 

вршено је путем више канала. Могло би се рећи да су у почетку овог процеса примарну 

улогу имали тзв . "полутани", сељаци који су се запошљавали у непољопривредним 

делатностима не остављајући у потпуности живот на имању, а затим и изградња 

инфраструктуре путева, институција и услуга, те електрификација и експанзиЈа 

употребе радио и ТВ апарата. Овде наравно треба поменути и увођење апарата за 

домаћинство и механизацију пољопривреде, која је довела до смањења радног, а 

повећања слободног времена, а тиме и до стварања нових потреба које, међутим често 

нису могле да буду задовољене унутар сеоске средине.63 Економски мотиви, мотиви 

престижа путем достизања економског благостања постају примарни, али њихова 

реализациЈа не доноси целовитиЈе испуњење. Експанзија науке и генерална 

рационализација живота доприносе банализовању и омаловажавању сељачког 

занимања64 , те већина оних којима се указала прилика напуштаЈу село, а они КОЈИ 

остају, и дан данас на дошљаке из града, посебно Београда, гледаЈу са извесним 

дивљењем, које у себи прикрива комплекс ниже вредности . 

Основна последица оваквих уверења и процеса по живот села била је промена 

старосно-полне структуре сеоских насеља. Она је с Једне стране довела до 

феминизације пољопривреде 
65 

Јер су у првим таласима запошљавања у 

60 v 

Stipe Suvar, nd, 6. 
61 Мирко Барјактаревић, Традиционшtно привређивање, ГЕМ 44, Београд, 1980,41 -52,50. 
62 Marina Blagojevic, Demografska slika Srblje devedesetih: Dihotomija i stagnacija, Srbija pocetkom 
deevedesetih, lnstitut za socUalna istrazivanja ... ,31-55, 35. 
63 Милош Немањић,нд,65; Петар Влаховић, нд, 28; Alija Hodzic, nd. 134; Vlado Puljiz, nd. l4; Милка 
Јовановић, Преображај народне културе у сеоским и при градским насељима Србије, ГЕИ САНУ 41, 
Београд, 1992, 157-162, 158. 
64 Svetozar Livada, Socijalno-demografske promene и selu i poljoprivredi, Sociologija sela 99-1 ОО, Zagreb, 
1988, 35-49, 38; Duro Stefanovic, Uticaj industrijalizacije poljoprivrede па ugled zanimanja seljako, 
Sociologija sela 105-106, Zagreb, 1989,285-291,287,288. 
65 Marina Blagojevic, Demografska slika Srbije devedesetih: dihotomija i stagnacija, Drustvene promene 
svakodnevni zivot: Srbija pocetkom devedesetih, ur. Silvano Bolcic, ISI FF, Beograd, 1995, 31 -5 5, 52. 
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непољопривредним делатностима учествовали углавном мушкарци, а затим и до 

сенилизације не само пољопривреде, него и села уопште.66 Дневним миграцијама из 

села у неки индустријски центар најчешће су били обухваћени ожењени мушкарци са 

већ формираним породицама, док су се на трајна пресељења одлучивали млади људи, у 

репродуктивном узрасту који су своје породице формирали у новом окружењу. 

Временом се губе сва правила у вези пола, старости и брачног статуса "исељеника", па 

село напуштаЈУ сви: девојке, младићи, мушкарци, жене, породице, па чак и стариЈе 

. 67 
генерациЈе. 

Но, процес урбанизације није значио миграције само на релацији село-град.У 

потрази са лакшим, бољим и "новим" животом становништво Југославије селило се "од 

Југа ка северу, од извора према ушћу, с планина у подножја ... "68
, из сиромашних 

предела у богатије69 ••. ближе путевима, варошима, индустриЈским центрима.70 

Удаљеност од "жељеног" и данас се мери удаљеношћу од ауто-пута који, као каква 

аорта напаЈ а преостш-ш, махом запустела сеоска насеља импулсима жељеног градског 

живота. 

4. Промене изражене бројевима 

Иако су демографска кретања последица и објективан показатељ деЈства и 

распростраљености одређених процеса и идеја, па би их стога можда требало приказати 

тек након целовитог образлагаља потоњих, они ће ипак бити приказзани на овом месту, 

да би се стекао утисак о глобалном нивоу промена кроз које је пролазило и још увек 

пролази Југословенско, односно српско друштво. 

Поред интезивних миграциЈа и смањења пољопривредног становништва, 

послератну и новију југословенску историју карактерисали су и други демографски 

процеси КОЈИ су се дешавшш не само у вези са сеоским становништвом, него и на нивоу 

укупне популације. Ново економско устроЈ ство, односно, примарна усмереност ка 

економским вредностима и постигнућима, у комбинацији са идејама слободе, 

66 Svetozar Livada, nd.37, 38; V1ado Puljiz, nd. i 7. Mladen Lazic, Osobenost globalne drиstvene transformacije 
Srbije, и SrЬija pocetkom devedesetih, 57-108, 113. · 
67 У периоду од 1948-1981 . године, у Југославији је из села у градове прешло око 6,5 милиона ми граната. 
Види у: M1aden Lazic, nd, 113. 
68 Svetozar Livada, nd. 37. 
69 Miroljub Rancic, Migracije, иrbanizacija i prirodno kretanje stanovnistva, Stanovnistvo 1-4, Beograd, 1985, 
5-13,6. 
70 Владимир Ђурић, Промене у насељима у ФНР Југославији, Сезб LXXIV, Насеља и порекло 
становништва 36, Београд, 1960, 356. 
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демократије, хуманизма, прогреса, еманципације и културног плурализма, о којима ће, 

појединачно, бити речи нешто касније, најдиректније су утицали на демографску слику 

земље и то примарно на оне њене елементе који се тичу брака и породице. Тенденцију 

опадања током читавог поменутог периода показивале су опште и специфичне стопе 

наталитета, фертилитета, природног прираштаја, затим величина породице, број 

склопљених бракова, а у порасту су број разведених бракова, ванбрачно рођене деце и 

намерних побачаја.Овде ће бити речи о основним кретањима наталитета, фертилитета и 

природног прираштаја, док ће остали демографски подаци пратити поглављг у којима 

ће поједини процеси бити подробније анализирани. 

Процес опадања наталитета у већем делу данашње уже Србије започео је још 

деведесетих година 19. века71 од када се, све до данас, ово подручје сматра 

нисконаталитетним. Овај тренд је напуштен само за врло кратко време током тзв. 

компензационог периода, после Другог светског рата. Силазна путања важила ј е за 

читаво подручје Југославије (1921 . године, југословенски наталитет је износио 35 

промила, а 1965, 20,8), с тим што је брзина опадања била различита у различитим 

регионима. 72 Уочи Другог светског рата (1935-1939), просечна годишња стопа 

наталитета износила је у ужој Србији 25,7 промила, у првом поратном међупописном 

периоду порасла је на 27,2, да би, одмах затим, у интервалу између 1950-1954. године 

опала на 26,1 промила. Као што је речено, смањивање стопе се наставило, па је за 

период од 1955-1959, она износила 19,6 промила, од 1960-1964. 16,2 промила, а од 

1971-1981 , 15 промила.73 Попис из 1991. године показао је да је стопа наталитета у 

Србији два пута нижа него што је била 1950. године. У централној Србији она је опала 

са 28,1 промила (1950. године), на 11,6 промила (1991 .г)74 

Миграције су првенствено утицале на смањење наталитета на селу, које је, све 

до 70-тих година 20. века имало већински удео у проценту укупног броја живорођене 

деце у земљи. Наиме, још 1961. године, у селима уже Србије рађано је 58%, а у 

градовима 35% поменутог броја, а 1981, овај однос је скоро обрнут: у селима је рођено 

39%, а у градовима 53%. (остатак и у једном и другом периоду одлази на тзв. мешовита 

71 Jovan Ilic, Kvantitativno-dinamicka klasifikacija teritorijalnih jedinica па primeru poratnog menjanja broja 
stanovnika и SR Srbiji, Stanovnistvo l-4 za 1982-1983, Beograd, 1983, 29-35, 39. 
72 М. Sentic i D. Breznik, Demografske karakteristike etnickih, religioznih i rasnih grupa, Stanovnistvo 3-4, 
Beograd 1968, 141-183, 178; Miroljub Rancic, nd,7. 
73 Jovan Ilic, nd., 38;Dusan Breznik, Demografski pregled, Stanovnistvo l, Beograd 1963, 98-111, 99; Statisticki 
priiog, Stanovnistvo 2-3, Beograd, 1965, 202. 
74 Marina Blagojevic, nd.35. 
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7" 
насеља). ) Међутим, с обзиром да су повезане са комплекСНИЈОМ променом система 

вредности (а не само са чиљеницом географског помераља становништва) стопе 

наталитета опадају и у градским срединама. Без обзира што је, дакле, услед руралног 

егзодуса дошло до знатног подмлађиваља градске популације, ова предност није 

изазвала раст ових демографских показатеља у градским срединама. Наиме, иако је, на 

пр. 1981. године, на подручју Београда рођено 26% укупног броја живорођене деце у 

Србији (без покрајина/6, ово подручје је 1994. године било међу двадесет других (у 

Србији са покрајинама) које је имало негативан природни прираштај (свега 9 је имало 

) 
77 к . 

позитиван. ао додатна илустрациЈа ових кретаља могу послужити и подаци о 

наталитету пољопривредног односно, непољопривредног становништва. И у једној и у 

другој категорији стопе су опадаљу: код пољопривредног 1953. године оне износе 26,8 

промила ,а 1961 . 18,5, а код непољопривредног са 22,6 промила 1953.г., падају на 15,7, 

1961. г. 78 

Као што се може и претпоставити, у фокусираном периоду опадају и опште и 

специфичне стопе фертилитета.У року од тридесет година ова вредност се, на подручју 

уже Србије скоро двоструко смаљила, од 100,7 колико је била 1950. године, на 55,1, 

1980-те. 79 

Изражена укупним бројевима живорођене деце, ова демографска кретаља 

постају још читљивија. У Србији је 1991. године рођено 142 641 дете, од чега у 

централној Србији 67 443, што је за 44% маље него 1950. године.80 

Занимљиво је поменути да број ванбрачно рођене деце све до осамдесетих 

година 20. века не показује битније осцилације. На нивоу Југославије, он је из.юсио око 

8,5% од укупног броја живорођене деце, а на територији уже Србије овај проценат иде 

од 11,22%-1960. године, преко 10,66%-1962, 11,35%-1963 до 11,27%-1964.81 По неким 

тврдљама, у периоду од 1981 до 1991, знатно је повећан број ванбрачних рађаља.* 

Марина Благој евић пише да је "у Србији 1991. године рођено преко 20 000 ванбрачне 

75 Исто, 38. 
76 Miroljub Rancic, nd, 11 . 
77 Marina Blagojevic, Roditeljstvo ifertilitet, Srbija devedesetih, ISI FF, Beograd, 1997, 129. 
78 Bratislava Maksimovic, Prelazak poljoprivrednog stanovnistva и nepoljoprivredne delatnosti,Stanovnistvo 1, 
Beograd, 1964,5-21 , 13. 
79 Miroslav Lalovic, Plodnost stanovnistva Ј ucestalost abortиsa и Jиgoslaviji, Stanovnistvo 1-4 za 1984 i 1985, 
Beograd, 1985, 64-74, 68, 70. 
80 Marina Blagojevic, Demografska slika Srbije devedesetih:Dihotomija i stagnacija, u: Srbija pocetkom 
devedesetih, ur.Silvano Bolcic, ISI Filosofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 35. 
81 Dusan Breznik, Razvitak stanovnistva Jugoslavije и posleratnom periodи, Stanovnistvo 3-4, za 1973 i 1974, 
Beograd, 1974, 11 -58, 32; Statisticki prilog, Stanovnistvo 3, Beograd 1964, 320. 



31 

деце, што значи да Је на хиљаду живорођених 140,6 било изван брака"82 Судећи, 

међутим по расположивим статистичким подацима, вредност ванбрачног фертилитета 

била је слична и 1960. године када је у Србији 20 061 дете рођено ван брака.83 

На крају треба поменути и вредности природног прираштаја, које можда 

најдиректније говоре о драматичности промена у демографској сфери. Наиме, по неким 

тврдљама, од почетка деведесетих, у Војводини и централној Србији престаје 

биолошко обнављаље становништва.84 То значи да је у овом периоду већи морталитет 

од наталитета, односно да се вредности природног прираштаја исказују негативним 

бројкама. Висока вредност природног прираштаја која ј е карактерисала читаво 

југословенско подручје између два рата85 , након педесетих година 20. века почиље да 

пада, задржавајући тај правац све до данас. Овај тренд није погађао све регионе, као ни 

све етничке заједнице подједнаком јачином . Најизраженији пад природног прираштаја 

био је, као што је поменуто у Војводини и на ужем подручју Србије, у оквиру кога су 

предљачили нишки регион, област источне Србије, средишљи део Шумадије и 

Колубара.86 Док је педесете године централна Србија учествовала са 77% у укупном 

природном прираштаЈУ републике са покрајинама, 1992. г 85% овог износа чини 

албанска популација. 87 Ова тенденција највише је погодила "неградска" насеља 

централне Србије и Војводине која су сва, у периоду између 1981. и 1990, године имала 

негативан природни прираштај.88 Године 1981. села су учествовала са 7% у укупном 

природном прираштају у Србији. 89 Природни прираштај у ужој Србији износио је 1959. 

године 1 0,3%, 1969 -6,6%, 1979 -5,6%, 1982 -4,3%, 1991 -0,8%. Оваква кретаља чине да 

је, на основу демографских класификација и пописа 2002. већи део Србије, без Косова и 

Метохије сврстан у области које се налазе на прагу демографске старости, а не мали 

број региона је окарактерисан као они у најдубљој демографско} старости. Према 

последљем попису у Србији је деце од 0-4 године било 342 344, док је људи од 70-75 

82 Marina B1agojevic, Demografska s1ika, 36. 
*У вези са ванбрачним рађањем уоnште, без обзира на период о коме се говори, треба имати у виду да се 

ту често радило о фактички постојећим, али званичним законским поступком нерегистрованим брачним 

заједницама. 
83 Statisticki prilog, Stanovnistvo З, Beograd, 1964, 320. 
84 Светлана Радовановић, Становништво градова и села у Србији после Другог светског рата, ГЕИ 
САНУ XLIV,Бeorpaд, 1995, 55-60, 56 
85 Владим ир Ђурић, нд, 354. 
86 Jovan Ilic, nd,4 1. 
87 Светлана Радовановић, нд,56. 
88 Исто 58 
89 Jova~ Ilit, nd,4 1; Bratislava Maksimovic, nd, 12. 
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године било 387 284. Најбројнија је категорија оних између 45-49 године, 62 1 553, а 

затим следи популација између 50-54 године старости, 571 353.90 

5) Идеје и идеологије или 

"Смрт фашизму СЛОБОДА народу" 

Покретачка снага модернизацијских процеса, као што ј е већ наговештено биле 

су различите идеје у вези са уређељем новог, модерно конципираног друштва. Неке од 

љих биле су у самој основи дешаваља, а неке су опет из љих произилазиле дајући 

друштвеним токовима нове и нове димензиј е. Не изузимајући и пежоративни смисао 

. . . . 
ПОЈМа, ове идеЈе често можемо посматрати и као идеологиЈе Јер су оне представљале 

раширене системе убеђеља и начина мишљеља који су се односили на све облике 

људске делатности и постој ања. 91 Раскид са старим, "назадним" , "конзервативним", 

патријархалним... био је, у ствари секунда р на идеја, односно, већ последица једне 

темељније и свеобухватне идеологије "слободе". Изгледа да се, у наслову поглавља 

наведена максима Другог светског рата, није односила само на војну победу и 

ослобођеље окупираних териоторија од непријатеља, него да ј е љу требало спровести у 

односу на много шире схваћену "слободу народа" - слободу и право рада, избора, 

љубави, савести, личности, жена, деце, слободу од нужности, рада, Бога .. . Идеја 

(идеологија) слободе била је заједнички именитељ процеса (и идеја) демократизације 

друштва, еманципације љегових чланова (посебно жена и деце), "новог хуманизма" и 

прогреса. 

Проблем слободе се често поЈављуЈе као проблем односа индивидуалног и 

колективног. Ово је посебно било изражено у идеолошким поставкама креатора 

. . . 
послератне Југословенске политике и друштва, Јер Је прокламована комунистичка етика 

требало да произилази из "признаља приоритета друштвених интереса над личним'т, а 

индивидуална слобода је била замишљена као добровољно прихватаље и увиђаље 

оправданости норми којима су "централни органи" настојали да ускладе кол~ктивне и 

90 Osnovni skupovi stanovnistva, Popis, 2002, knjiga 16, Beograd, 2005, 9.Политика, Субота ЈО . мај 2003, 
Старима све бр:же, Бранислав Радивојша. 
91 Political science and Political Theory, Social Science Lexicon, ed. Jessica Kuper, London, New York, 1987, 
vidi : Ideology; Oksfordskifiloso_fski recnik, Novi Sad, 1951, pod: ldeologija; Recnik sociologije i socijalne 
psihologije, Zagreb, 1977, pod: Ideo\ogija. 
92 Zagorka Pesic, Marksisticko shvatanje slobode licnosti, 40. 
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индивидуалне интересе.93 Однос индивидуалног и колективног КОЈИ Је постоЈао у 

српској традицији најчешће је анализиран површно и као могући модел усаглашаваља 

ова два ентитета у савременом друштву, не само да је одбациван него је и жестоко 

критикован.94 Као да Је новом социЈалистичком друштву претходила каква 

преисториЈска, пећинска заједница, извесни аутори који стварају у јеку процеса 

социјалистичке изградље, сматрају да је нови, ослобођени човек онај који се издиже 

изнад нагона и страсти и "неконтролисаног, стихијно г делаља". Следећи изгледа 

максиму и увереље да је рад створио човека исти аутори као оновну полугу слободе 

истичу слободу рада кроз који би човек требало да развија своје људске вредности.95 И 

заиста, како је истакнуто у једном новијем раду "у првој транзицији хтело се 

ослободити рад, подстаћи непосредни произвођач на предан, заинтересован и 

креативан однос према раду, тиме што ће радници, осим радне, добити и уг.рављачку 

улогу. Деприватизација путем национализације, односно социјализације средстава за 

производљу била је начин и средство да се омогући ослобађаље рада и да се повећа 

продуктивност .. . "96 О (не)остварељу прокламованих циљева национализације већ је, 

мислим, довољно речено, а овим, чини ми се и о слободи која је са љима била повезана. 

Карактер друге или "пост-социајалистичке" транзиције која је била "у знаку враћаља 

. . 
доЈучерашљих социЈалистичких друштава на љихову неприродно прекинуту путаљу 

пред-социјалистичког развоја"97 довољно речито говори о неуспеху послератних 

економских стратегија. Међутим, снажан унутрашљи импулс слободе модерног 

друштва овим сазнаљем није могао бити угашен.98 

Сматрајући категорију људске природе друштвено условљеном, односно не 

прихватајући њено објективно постојаље, па тиме ни законе као начин устројаваља те 

природе, марксистички орјентисани теоретичари предвиђали су тренутак када ће нови 

човек бити довољно нов и довољно слободан да му закон неће бити потребан, односно, 

када љегова слобода неће бити одређена законима него способношћу да влада самим 

собом и спољашљим светом.99 Други, пак нису ишли тако далеко, па су, уместо у 

вредностима новог хуманизма остајали заробљени у идеји прогреса који је био 

условљен управо ста.iшим сукобљаваљем индивидуе и друштвених норми. Тренутак 

93 Радован Павићевић, Ауторитет и слобода у будућем друштву, Анали Правног факултета у Београду 4, 
Београд, 1961,599-614, 599,603. 
94 Svetozar Livada, nd, 43. 
95 Zagorka Pesic, Marksisticko shvatanje slobode licnosti, 16. 
96 Silvano Bolcic, Post-socijalisticka tranzicija, 15. 
97 Isto, 18. 
98 Владимир Цветковић, нд, 60. 
99 Zagorka Pesic, Marksisticko shvatanje ... lб. 
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дефинитивног решеља ове утакмице они су видели као крај прогреса, што Је за љих 

очигледно представљало озбиљан, не само философски него и егзистенцијални 

проблем. 100 

Било како било, коракнувши "из царства нужности у царство слободе" у коме је, 

• • 101 ( ) б 
на краЈу краЈева, све постало дозвољено , човек друштво се про удио у сред из 

. . 
темеља уништеног друштва ЧИЈа се разореност "исказуЈе у свакодневном масовном 

делаљу људи као да друштво више не постоји, у суштинској испражљености базичних 

институција друштва, у масовном окретаљу леђа свим прописима ... " 102 Међутим, иако 

можда делује парадоксално, рекло би се да економска криза заузима скоро маргиналну 

позицију на листи узрока разорености друштвеног система. Криза друштвених и 

људских вредности, а на првом месту криза смисла до КОЈе Је, поред осталог, дошло 

намерним или случајним изостављаљем егзистенцијалних и метафизичких питаља (и 

одговора) од стране "марксиста", "хуманиста", "слободљака" и "прогресиваца", чини 

нашу садашњицу посебно комплексном, а нашу сутрашљицу, ако не апокалиптичном, 

онда, свакако неизвесном. 

100 Радован Павићевић, нд, 606. 
101 Zagorka GoluboviC, Kulture н n·anziciji ... 38. 
102 Silvano Bolcic, О svakodnevici razorenog ... 137 



35 

5.1 Слобода од Бога 

Ако би ишта било тешко оспорити у оквиру марксистичке философије и погледа 

на свет, онда би то свакако била идеја о људској несавршености. С друге стране, ако је 

нешто из овог философског система у старту било спорно, онда је то била утопијска 

идеја о могућности превазилажеља овог несавршенства, која је читаво чозечанство 

усмерила на слепи колосек прогреса и људског ослобођеља у оквирима хоризонталног 

времена и КОЈа, чини се, и данас егзистира чак и независно од социјалистичке и 

комунистичке идеологиЈе . Једним од основних елемената и узрока људске неслободе, 

односно несавршености, лево орјентисани теоретичари сматрали су религију и верска 

осећаља, па је, као основни предуслов стицаља слободе, било истакнуто укидаље 

религије коју је требало да замени научни поглед на свет. Овакво третираље религије 

свакако је било у вези са поимаљем "људксе природе" којој су марксистички 

теоретичари одрицали објективно постојаље . Сматрајући да су "људска природа", као и 

. . 
друштвени и индивидуални морал и закони КОЈИ постоЈе у сврси љеног усмераваља и 

обуздаваља, апсолутно друштвено условљени, они као да су остали потпуно 

неосетљиви за тежљу "људксе природе" ка објективној, апсолутној истини и 

вредностима. Могло би се чак рећи даје концепција новог света садржала и потоље па 

је стога и била врло пријемчива, а љене последице далекосежне; међутим, оно што јој је 

недостајало била је димензија вечности, која, без обзира на реалну чиљеницу 

друштвено-историјске условљености религијских облика, остаје универзална, стварна и 

суштинска потреба људског бића, која свој одговор налази управо у религији. 

"Укидаљем Бога", а тиме и вертикалне димензије људског постојаља, укида се и 

смисао многих базичних елемената у функционисаљу друштва што се огледа у 

. . . 
неминовноЈ релативизациЈИ свих вредности КОЈ е су до тада, директно или индиректно 

биле регулисане догмом, канонима и (или) личном вером. 103 

Чега је, у ствари, требало да буде ослобођен човек? Кључна тачка критике 

• • • о 

религиЈе у марксистичкоЈ интерпретациЈИ односила се на тезу да се религиЈа налази у 

служби одређене друштвене стратификације, односно, да она служи као љено 

оправдаље и да тако омогућава експлоатацију људске радне снаге од стране владајуће 

103 Yera GrЬi c i Milica Veskovic, Religioznost kao porodicna snaga, Zbomik antropologija bolesti i zdravlja, 
Beograd, 2000, 7 4-81, 77. 
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104 и . класе. ако Је овакво тумачење мање-више историЈски утемељено, П(Јсебно на 

подручју западне Европе, оно садржи битан недостатак . Наиме, ова теорија није узела у 

обзир разлику између институционалне (или институционализоване) религије и личне, 

индивидуалне вере. Поред тога, пратећи развој глобалног друштва и економије, убрзо 
. . . . 
Је постало Јасно да секуларизациЈа и атеизациЈа нису довеле до нестанка класа, нити 

укидања експлоататорских односа између њих. Било како било, човек "нове ере" 

требало је да буде ослобођен сваке нужде и принуде (од радне до моралне). Он је 

требало да буде и закон и судија, а његова савест мерило истине, исправности и 

објективности. До тада несавршеном човеку, парадоксално је приписана могућност 

потпуног ослобођења. Глобални правац кретања цивилизације довољно сведочи о томе 

колико је он за то био неспреман. 

У марксистичкој критици религије хришћанство је, логично, прво било на удару. 

Оно је сматрано "кочницом развоја" и "најтипичнијим представником фаталистичке 

теорије" . 105 Непознавање хришћанског учења о слободи или, једноставно, лично 

уверење аутора довели су до погрешног тумачења појма слободе, а кроз опет погрешно 

тумачење односа човека и Бога, и исхитреног закључивања да је, у хришћанској 

философији "све апсолутно предодређена божанском промишљу", те да човек сам није 

способан да било шта учини "нити својом мисли, нити вољом, нити љубављу, нити 

делом". 106 

Истина (о хришћанском учењу) била је међутим танано у речима, а знатно у 

суштини, другачија. Основна и рекла бих свеобухватна слобода коју хришћанство даје 

човеку јесте слобода избора. Борба између добра и зла, између Бога и "непријатеља 

људског рода" одвија се непрестано, а воља човечија, воља, дакле да се изабере један 

или други господар је она која чини да један или други тас превагне на теразијама 

личног и колективног постојања. Уверење да Бог познаје или непознаје унапред исход 

ове борбе, не мења чињеницу људске слободе избора. 

Но, другачије схватање слободе од овога, те "човекоцентризам" који је из њега 

• 107 Об 
произишао ипак Је дао свет поприлично супротан оном жељеном. ожење човека 

неупитно усмереног ка прогресу дешавало се на глобалном нивоу, дакле, независно од 

експлициране комунистичке или социЈалистиче идеологиЈе. Нови, ,,човекобог" 

104 Радмила Радић,Држава и верске заједнице 1945-1970, I књиrа, Београд, 2002, 341. 
105 Zagorka Pesic, Marksisticko shvatanje ... , 16, 19. 
106 Исто, 16. 
107 Gordana Zivkovic, Kriza moderne racionalnosti i pravoslavlje, Religija i razvoj, JUNIR, Nis, 1995, 71-78, 
72. 



37 

(насупрот хришћанском Богочовеку) "имао је права да све проблеме и све муке свога 

духа решава по своме нахођењу, па је стога у замену за Христа понаизмишљао себи 

безброј терапија, идеја, хипотеза, илузија и утеха. Међу њима: материјализам, атеизам 

• "108 и . б . 
и соцИЈализам . ако Је атеизам ио замишљен као "елемент социЈалистичког 

програма за целовиту личност", 109 људска потреба за светим и божанским учинила је 

да он прерасте у фанатичну веру. "Била је то вера без страха од одговорности за оно 

што се чини, због одсуства ауторитета који то што се чини види, просуђује и може да 

санкционише. Ако је ауторитета и било, он је умео само безусловно да заповеда, али не 

и да разуме и да прашта." 110 

Но, да се вратимо на почетак. 

а) "Српско православље" 

Специфичност "српског православља" већ је добро позната чињеница и ван 

научних кругова. Повезаност верске и националне историје, те конфесиuналног и 

етничког идентитета (које нису једине специфичности српског православља нити су 

само њему својствене) не престаје, међутим да се изнова и изнова ПОЈављуЈе као 

проблем, али и плодно поље социо-политичког деловања. 111 

Да ли је и колико српски народ био црквен, можемо судити на основу 

малобројних докумената (архивских, историјских, етнолошких) из различитих периода 

његове историје. Генера.:rшо, у науци, па и у широј јавности влада мишљење да своју 

опредељеност за хришћанство Срби нису примарно изражавали масовнијим учешћем у 

литургијском животу и познавањем хришћанских догми, већ више кроз извесно 

народно, обредно православље и неупитно признаваље основних и догматских и 

етичких постулата хришћансва. 112 Међутим, известан број извештаја о рF:довности 

поста, исповедању, припреми за причешће, повезаности са манастирима, слављењу 

108 Dragan Subotic, Pravoslavпi Bogocovek i evropski covekobog i тоgиспоst za toleraпcijи i еkитепizат, 
Religija i razvoj, JUNIR, Nis, 1995, 70-84, 81.Bozidar Zarkovic, Svetosavskafilosofija progresa arhiтaпdrita 
Jиstiпa Popovica, Religija i razvoj, JUNIR, Nis, 1995, 100-102, 100. 
109 Esad Ciшic, Ateizaт i religija, Socilologija 3-4, Beograd, 1970, 387-397, 391. 
110 Ljubinko Milosavljevic, Hriscaпstvo i пjegove alternaЊ,.e, JUNIR, Nis, 2001, 118-120, 120. 
111 Владимир Ђоровић, Покрет и дела, Београд, 1920, 46; Ђоко Слијепчевић, Историја Српске 
православне цркве l, Београд, 1991, 38. Mirko Blagojevic, Drиstveпi sиkobl i revitalizacija religije, u Religija 
i razvoj, 138-143, 142; Radiшi1a Radic, Verska elita i тodernizacija i teskoce pronalaienja odgovora, Srbija u 
шodernizacijskiш procesiшa 19-20. veka З, Beograd, 2003, 153-190, 153. 
112 Вера Грбић и Милиuа Весковић, нд, 76; Мирко Благојевић, Приближавање православљу, Ниш, 1995, 
106; Toшislav Zigmanov, Eticka paradigтa krscanstva i kriza vjere, JUNIR, 2001,39-47,44. 
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црквених празника, обавезује нас на извесну дистанцу у односу на изворе за 

проучаваље овог питаља. 113 

Претпоставке о (могућем) утицају Српске православне цркве на народни живот, 

често смо принуђени да правимо посредно, на основу извештаја и чиљеница о 

различитим сегментима некадашљег живота нашег народа, КОЈИ често и нису директно 

повезани са црквом или религијом. Један од таквих података је онај КОЈИ говори о 

угледу и положају свештеника у стратификацији традиционалног друштва. Они су се, 

поред "добрих домаћина, оних који су најбоље водили имаље и н&јвише се 

придржавали патријархалног морала" и сеоског учитеља, налазили на врху лествице 

• . 114 и б б . 
друштвене ХИЈерархиЈе. ако сла о о разовано, често и неписмена, свештенство Је 

било тесно повезано са својом паством у којој је уживало велики углед, чак, како пише 

Слијепчевић, "много већи него касније, образованији свештеници који су се почели 

туђити од народа'' . 115 Радмила Радић наводи да је, осим што је било необразовано, 

б б . 116 н 
недисциплинована, разуздано и грамзиво, свештенство ило и мало рОЈНО. аиме по 

подацима из наведене студије, Србија је 1846. године имала 825 хиљада људи, од чега 

783 хиљаде сељака, 748 свештеника и 412 калуђера. По рачуници коју овде износи 

. о 91 117 • аутор, на хиљаду верника долазио Је , свештеник, што заиста делуЈе недовољно. 

Међутим, ако узмемо да је, у најгорем случају, просечна величина домаћинства у то 

време у Србији износила 4 члана, онда ревидиран резултат даје једног свештеника на 

око 250 домаћинстава и то, ако се искључи могућност да је међу наведеним бројем 

калуђера било и свештеника, односно јеромонаха. У данашље време, када је број 

свештеника свакако већи, парохија од 250 домаћинстава, сматра се маљом парохијом. 

Поред утицаја свештеника, веза народа са црквом могла је бити ојачана и чиљеницом 

да су током 19. века, све до установљеља учитељских школа учитељ и били школовани 

у Богословијама. 118 Не можемо, а да овде не поменемо да су у нашем народу постојали 

и негативни стереотипи у вези са свештеницима, као ни реалност љихових, горе 

поменутих негативних особина, али ће о томе више речи бити касније. 

113 Видосава Николић, Враљске Поморавље, СеЗб LXXXVI, Живот и обичај и 36, САНУ Београд, 1974; 
Александра Павићевић, Народни и црквени брак у српском сеоском друштву, ПИ Етнографског 

института 46, Београд, 2000, 16-21. 
114 Stipe Suvar, nd, 14. 
115 Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве II, Београд, I 991 , 479; Александра Павићевић , 
нд, 18 
116 Radmila Radic, Verska elita .. . 16l . 
117 Исто, 161. 
118 LjuЬinka Trgovcevic, Obrazovanje kao cinilac modernizacije и Srbiji и 19. vekи, SrЬija u modeгnizacijskim 
procesima 1, INIS, Beograd, 1994,217-232, 222. 
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Индикативно може бити и поштовање и ослањање на црквени каленЈ~:ар, као и 

обележавање црквених празника, којих је, поред недеља, у току године било 170. 

Реформа канонизације до које је дошло у 19. веку, наишла је на отпор и народа и 

свештенства. 119 

Оно што је, међутим условило "дубинско" прожимање цркве и српског народа 

био је однос који је црква имала према организацији нашег традиционалног друштва. 

Наиме, она је прихватила, озаконила и штитила његов патријархални поредак 

усвајајући скоро све вредносне аспекте који су га карактерисали. 120
• Иако, како је већ 

поменуто, ова веза најчешће није подразумевала ревносну црквеност, као ни темељно 

познавање хришћанских догми , " црква је у прошлости толико дубоко зашла у 

културни и и духовни живот народа, да је традиционалне вредности било немогуће 

замислити без цркве". 121 

Посебан проблем у проучавању односа Српске православне цркве и нашег 

народног живота у прошлости, представља и извесна амбивалентност мишљења аутора 

који су се овим питањем бавили. Ово не би требало много да чуди, јер ова 

"неодлучност" у изрицању дефинитивног става и "научне истине" по реченом питању, 

произилази из чињенице духовно- историЈског дисконтинуитета са тековинама 

националне (тиме и религијске) историје , као и генералне релативизације вредности о 

којој је већ било говора и од које ни "научна објективност" није поштеђена. Тако аутор 

о о 

ЧИЈИ смо цитат горе навели, у коме су практично ИЗЈедначене традиционалне вредности 

са онима КОЈе Је пропагирала црква, на другом месту каже да су "патриЈархална свест и 

патријархални морал дубље укорењени од црквеног учења". 122 И даље, што је, усуђујем 

се да тврдим, и спорније од претходног, да се " ... народ противио догми и принуди . 

Бога је сматрао поштеним партнером у послу, а цркву друштвеном, државном и 

земаљском формом ... " 123 Моралне норме обичајног и црквеног права у многоме су 

биле сличне, али умногоме и различите. Још је већа била разлика између црквених 

124 н о о о 
канона и реалног модела народног живота. о, оно што Је извесно Је да Је тзв. 

традиционална вера (ако можемо тако да назовем српско православље) била чврст 

119 Radmila Radic, Verska elita, 157. 
120 Александра Павићевић, нд, 19. 
121 Радмила Радић, Неки проблеми историографског истра:живања односа др:жаве и верских заједница 
на југословенског простору, Годишњак за друштвену историју, година I, свеска 2, Београд, 1994, 213-215, 
214. 
122 Radmila Radic, Verska e\ita, 156. 
12' 

Ј Исто, 156. 
124 Александра Павићевић, нд, 115-131 . 
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ђ 125 о . 
систем утвр ених вредности. но што га Је разликовала од чисто етичког система 

који се развија у новом веку, а што га приближава, ако не и идентификује са изворним 

православљем, Јесте онтолошка усмереност, односно, неупитност вере у личну 

бесмртност, која "отвара простор за безприговорно оствареље моралних захтева". 126 

Посматраље проблема кроз ову призму, можда би резултирало барем делимичним 

научним консензусом о овом, као и о многим другим питаљима. Само, да ли би 

сагласност била овако инспиративна? 

Ипак, не смемо губити из вида још једну специфичност српске вере која свакако 

. . 
даЈе своЈ допринос академским тумараљима по неисписаним странама наше културне 

историје. Та посебност лежи у чиљеници да је оно што називамо српским 

православљем представљало у ствари мешавину различитих религиЈских система и 

слојева. У овом систему своје место нашли су и елементи паганске обредне праксе и 

хришћанска философија и обредност, као и орјентални култови који су нашем народу 

б 127 о . . 
постали лиски услед дугог периода турске владавине. ваква ситуациЈа логично Је 

резултирала и питаљем, додуше не баш експлицираним, предоминације нексг од ових 

система, односно, питаљем основног карактера српске побожности. Одговор је у 

многоме зависио од (идеолошког) усмереља оних који су се љиме бавили, а понајвише 

је био последица суштинског непознаваља хришћанске вере, која не би требало да 

чуди јер су ови аутори углавном припадали генерацијама које су о православљу мало 

могли бити информисани у званичним институцијама образоваља. 128 • Због недостатка 

информација, као и личне саживљености са црквом, аутори су "упадали у логичке 

грешке, па је целокупна религијска традиција и обичајна традицијска култура била 

. ћ "129 
Једноставно проглашена претхриш анском, уз позиваље на резултате претходника . 

Дакле, у науци је преовладаваао став о паганском карактеру српске религије, а 

расправе, уколико их је уопште било, углавном су се кретале око питаља ритуалне 

побожности . 130 Сматра се да је православна побожност почела да нестаје са пропашћу 

српске државе у средљем веку, те да она тада добија примарно ритуална обележја, док 

се, на другом месту (код истог аутора) тврди да је "ритуално вероваље код 

125 Владан Поповић, Православље и проблем хришћана у сектору наглих социјалних промена, Гласник 
СПЦ7, Београд, 1963, 264-278,269. 
126 Tomislav Zigmanov, nd, 44. 
127 Душан Бандић, Народна религија Срба, Београд, 1991; Александра Павићевић, нд, 8. 
128 Вера Грбић и Милица Весковић, нд, 77. 
129 Драган Антонић, Однос етнологије према проучавању хришћанства, ГЕИ САНУ XLI, Београд, 1992, 
227-233, 23 Ј ,232. 
130Бојан Јовановић, Читање традиције, ГЕИ САНУ XLIII, Београд, 1994, 137- 140; Radmila RadiC, Verska 
elita, Ј 56,167. 
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православног света на ниском ступљу". !31 Но, питаље предоминације хришћанског или 

паганског у српској обредној пракси, није посебно значајно за тему ове студије. О томе 

да партиципациЈа у ритуалу не мора нужна да подразумева и познаваље љеговог 

изворног ("оригиналног") идеолошког утемељеља сведочи чиљеница да се у данашље 

време народни живот и живот цркве много више и много чешће поклапају само у 

форми(ритуалу) него у идеји о значељу одређеног сакралног поступка. Чини се да смо у 

прошлости имали обрнуту ситуацију. 

б) Атеизација и секуларизација 

Повезаност нације и религије у мултиетничкој држави каква је била Југославија, 

комунисти су сматрали једним од основних проблема у остварељу концепције братства 

. . 132 Зб ф . 
и Јединства и Једнакости свих народа. ог тога се на удару ре орми наЈпре нашла 

Српска православна црква, која је из Другог светског рата изашла већ поприлично 

оштећена и духовно и по питаљу људских и материјалних губитака, као и по питаљу 

унутрашље организације. 133 Ипак, слабост Српске православне цркве није била само 

последица љеног страдаља током окупације. Комунистички идеолози и реформатори 

који су цркву сматрали највећом препреком напретка и креираља новог друштва, имали 

су релативно мало проблема у спровођељу свог програма "искорељаваља вере" 134 . 

Секуларизација друштва која је отпочела много раније била је одлична подлога за 

ширеље идеја "новог доба". 

Ако постоје суштински и маље суштински расцепи у култури, онда би се онај 

који се у Србији десио или почео дешавати средином 18. века морао уврстити у прву 

групу. Радом просветитеља међу којима Је свакако најистакнутији био Доситеј 

Обрадовић, а затим и делатношћу Вука Караџића и нешто касније Светозара 

Марковића, отпочео је процес разградље и трансформације онога што данас називамо 

традицијском културом, у ужем смислу те речи. Последица овог расцепа било је 

ствараље трајне амбиваленције између националног и космополитског, религијског и 

рационалног, патријархалног и демократског, између усмерености ка Исток; и жудље 

за Западом, која и дан данас узима свој данак сликовито испољен у догађајима новије 

српске и политичке и културне историје. Овај историјски, унутрашљи опортунизам 

131 Radmila RadiC, Verska elita, 156, 167. 
132 Исто, Ј 53; Радмила Радић, Држава и верске заједнице, 127. 
133 Radmila Radic, Verska elita, 177. 
134 Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве 1П, Београд, 1991, 5. 
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српског националног бића имао је своје достојне представнике у Доситеју Обрадовићу, 

који се, напустивши монашки подвиг, претворио у једног од најжешћих критичара 

цркве, православља и народног живота, и, као такав, светску славу стекао под својим 

монашким именом. 135 Други је био Вук Караџић коме ни репутација "верујућег" није 

била сметња да своју мисионарску делатност усмери ка секуларизацији образовања у 

Србији и упрошћавању језика на коме су се одвијале црквене службе. 136 Ово су, морамо 

рећи, били само најистакнутији реформатори, али су значајан допринос на овом послу 

дали и многи други, као што су: Јован Рајић, Димитрије Давидовић, Стерија Поповић, 

Јоаким Вујић ... који су сви школовани у евангелистичким гимназијама у Аустрији. 

Наведени су припадали правцу који је донекле остао близак изворном православљу док 

. д . Об ћ б . 137 
Је оситеЈ радови ио заступник идеЈа западно-европског просветитељства. 

Делатност Светозара Марковића, карактерисала је већ развијена социјалистичка 

мисао и концепт друштвеног преуређења у коме се он залагао за потпуну победу науке 

над религијом, те за револуцију којом ће се буржоаско друштво преобразити у 

• " 138 
социЈалистичко "засновано на науци . 

Као резултат идеја које су стизале "са Запада", углавном, дакле, преко домаће 

интелигенциј е школоване у неком од центара Западне Европе (мада је међу 

просветитељима било доста оних који су се школовали у Рус иј и), читав 19. век 

карактерисала је смањење друштвеног утицаја цркве, које се дешавало паралелно са 

променом односа цркве и државе, које су настојале да једна другој ограниче сфере 

1~9 
деловања и власти . .) Будући да је у народу била присутна преко углавном слабо 

образованог свештенства, црква није била у стању да парира развоју модерне државе. 

Већ почетком 20. века наилази се на јавне и отворене критике лошег стања у цркви које 

су се односиле првенствено на образованост, али и на моралне иступе свештенства, а 

затим и на "обредни формализам и запуштеност моралне улоге" коју је до тада црква у 

народу имала. 140 Програмом Комунистичке партије Југославије из 1919. године било је 

предвиђено одвајање цркве од државе, а 1920. године и аграрна реформа црквених 

поседа. У ставом из 1921, и 1931. Српска православна црква је изгубила статус државне 

цркве, али није у потпуности била одвојена од државе. Она је практично било 

135 Митрополит Амфилохије (Радовић), Светосавско просветно предање и просвећеност Доситеја 
Обрадовића, Основи православног васпитања, Врњачка Бања, 1993, 247-275 ; Иван Ковачевић . Историја 

српске етнологије I, Београд, 2001 . 
13 6 Radmila Radic, Verska elita, 166. 
137 Иван Ковачевић, нд, 23, 27. 
138 Андрија Б. Стојковић, Јован Жујовић о религији и цркви, ГЕИ САНУ XXIX, Београд, 1980, 33-43, 33. 
139 Radmila Radic, Verska elita, 153 , 159; Александра Павићевић, нд. , 19. 
140 Radmila Radic, Verska elita, 167,168. 
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изједначена са другим, већим верским заједницама. Потоње су, као и СПЦ задржале 

неке функције фржаве, као што су: регистрација, рођења, венчања и смрти и биле су 

надлежне у брачним споровима. Српска црква је била повлашћена само у томе што је 

православна веронаука била обавезан предмет у редовним школама, с тим што треба 

поменути да је и католичкој цркви било дозвољено да држи неке основне и средње 

школе. 141 Други извор, међутим, упућује на то даје СПЦ законом од 9. новембра 1929. 

године била одвојена од државе. што се првенствено односило на финансијске послове, 

мада је држава задржала себи право на експропријацију појединих црквених поседа, 

као и на утицај на избор патријарха. Поред тога "црквени судови су, у циљу извођења 

доказа могли тражити правну помоћ од редовних државних судова". 142 

Колико су и на који начин учене идеје могле допрети до обичног народа, тешко 

је рећи. Свакако, најпре лагани, а затим и револуционарни прелазак из грађанског у 

социјалистичко друштво подразумевао је нове норме и правила. 143 Продор 

материјализма, позитивизма и секуларизације одразио се на све сфере народног 

живота, а концепт који је имао најделокосежније и по изворно православље 

најбогубније последице била је идеја хуманизма, изражена кроз протестантске поимање 

религије. По овоме је религију требало ослободити "догматизма и метафизике", те је 

преобликовати у "социјалну религију", која би као таква требало да се бави 

. б 144 н 
регулисаљем социЈаЈшог морала и решавањем друштвених про лема. а опасност од 

оваквог "приземљења " вере, упозоравали су ученији православни теолози 145 , али, се 

захухтала кочија прогреса тешко могла зауставити. 

Опадање друштвеног заначаја религије постало је видно већ током прве 

половине 20. века. Осим наведеног извештаја с почетка столећа, наилазимо и на један 

архивски документ из 1935. године који се тиче односа сељана из околионе Београда 

према цркви: "Народ, са малим изузецима, заборавио је и на цркву и на веру не мисли, 

због великих такси за чинодејства, јер их свештеници одређују по пракси од раније 

(наплаћују папрено без обзира на правилник законом одређен). Цркве су празне, а 

" 146 о . 
народ и празником ради и тера стоку као и радног дана. но у чему је црква и даље 

неизоставно учествовала била су венчања, домаће славе и погреби . Занимљив је 

141 Радмила Радић, Држава и верске заједнице, 124,1 35. 
142 Ђоко Слијепчевић, Историја Ш, 12. 
143 Драган Антонић, нд, 231; Вера Грбић и Милица Весковић, нд, 77 
144 Андрија Б. Стојковић, нд, 35. 
145 Архмандрит др Јустин Поповић, нд; Владика Николај Велимировић, Изнад Истока и Запада, 
Београд, 1996. 
146 Radmi!a Radic, Verska elita, 175. 
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податак да, за разлику од свих других у којима је црква узимала учешће, број 

посмртних ритуала није опао ни током друге половине 20. века147 што би могло да иде 

у прилог (хипо )тези да је у концепту "новог света" направљен битан пропуст, који ће се 

касније показати као лош темељ једне наизглед сјајне грађевине. 

Радикалан раскид са црквом, па и са вером, почео се дешавати након Другог 

светског рата по програму Комунистичке партије Југославије . Процеси атеизације и 

секуларизације текли су узлазном линијом практично све до осамдесе:.их, па и 

деведесетих година 20 века, када се религија и црква почиљу враћати у народ, али опет, 

на сасвим специфичан начин. 

Од свих вероисповести и религиЈа, православље се у послератној Југославији 

понајвише нашло на удару реформи. Овакав третман био је повезан са уверељем да су 

српски национализам и Српска православна црква као љегов главни носилац били 

. ћ . 148 и наЈве а препрека мира и напретка у новоЈ држави. ако се велики број празника 

православне цркве прослављао међу партизанима током трајаља рата, а мртви 

"другови" сахраљивали са крсним знамељем 149
, у уништаваљу и скрнављељу цркава, 

као и у унутрашљој, братоубилачкој борби често учествовали и домаћи комунисти, тј. 

Ј -о партизани. ) 

Послератни процес потискиваља СПЦ на маргине "експлоататорске 

прошлости" спровођен је на више начина: слабљељем економске моћи ратним 

страдаљима већ ослабљене цркве, увођељем закона који су миниманилизовали љен 

уплив не само у државне послове него и у свакодневни живот народа, реформом 

школства, пропагираљем идеја новог, бољег и принуде ослобођеног живота, а изнад 

свега или поред свега и мерама присиле и принуде . 

Равноправност православне, католичке и муслиманске вероисповести , без 

обзира на број следбеника сваке од љих, била је уређена, као што је поменуто, већ 

У ставом из 1921. Ово је био један од принципа будуће заједничке државе, усвојен на 

Крфској конференцији 1917. године. 151 И Устав из 1946. гарантовао је слободу 
. . 

вероисповедаља свим верским заЈедницама , али Је љиме проглашено и начело потпуне 

одвојености цркве од државе. Вера ј е постала приватна ствар, која је, иако законом 

147 Ше;vrатизам Епархије шумадијске, Српска православна епархија шумадијска, 1947-1997, приредио 
Негован Јованчевић, Крагујевац, 1997 
148 Вера Грбић и Милица Весковић, нд, 77; Radmila Radic, Verska elita, 177. 
149 Радмила Радић, Држава и верске заједнице, 133; Radmila Radic, Uticaj razvoja SPC, 352 
150 Ђоко Слијепчевић, Историја Ш, 119. 
151 Димшо Перић, Прилог проучавању питања веронауке у периоду од 1945-!992, Гласник СПЦ, Април, 
1993, Београд, 67-71,67. 
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дозвољена, сузбијана на све могуће начине. 152 Државни званичници већ су 1945. године 

сасвим отворено писали и говорили о нужности ограничавања утицаја цркве на народ, а 

1953. г. Тито је у једном свом говору указао на обавезу државе да спречи утицај 

15' 
религиозних родитеља на омладину. -' 

Примена нових закона подразумевала је, између осталог, да регистрациЈа 

рођених, венчаних и умрлих прелази у надлештво државних органа, а цркви је било 

дозвољено да за своје потребе води евиденцију оних, који су, опет по датој могућности 

слободног вероисповедања, могли приступити овим обредима под окриљем цркве. 

Међутим, ово ново устројство које се најдиректније односило на промене у обичајном 

животу народа, није спровођена без проблема. Наиме, по Закону о државним и 

матичним књигама, грађани су били дужни да свако рођено (чл. 23, чл.24) и умрло лице 

(чл. 37, чл.38, чл.39) пријаве надлежним органима, а по Основном закону о браку, из 

1946. г. црквени обред венчања могао се обавити тек након регистрације извршене од 

стране матичара. 154 На основу ј е дне преписке из 194 7 године, између Земаљске 

комисије за верске послове Н.Р. Србије и Светог Архијерејског Синода, види се да су се 

и грађани и свештеници масовно оглушавали о обавезе које су им законом биле 

прописане, а посебно када је у питању била пријава новорођених и умрлих лица. Тако 

се у објави Светог Архијерејског Синода свештенству и надлежним архијерејима, 

апелује на свештенике да не врше венчања и апела пре увида у потребне потврде издате 

од стране државних органа. Обред крштења није био условљен овим потврдама, а 

посебно је наглашено у поменутоЈ преписци да свештеници нису дужни да сами 

приЈаВЉУЈУ случајеве рођења и смрти 
. . . 155 

КОЈИ се дешаваЈУ у њиховим парохиЈама. 

Законом о Правном положају верских заједница који је ступио на снагу 4. јуна, 1953. 

године, само су потврђене до тада примељиване одредбе о правној једнакости свих 

верских заједница, слободи вероисповести, вршењу верских обреда итд. Занимљиво је 

даје члан 14 овог закона предвиђао даје за крштење и обрезање малолетника старијег 

од 1 О година био потребан његов пристанак, а за похађање верске наставе, које је 

третирана у члану 19, поред пристанка малолетника неопходан је био и пристанак оба 

152 Димшо Перић, Место црквеног права у систему правних наука и његова потреба данас, Анали 
ПравногфакултетауБеоrраду 1-З,Београд, 1997,110-121, 110;РадмилаРадић,Верскаелита, 177. 
153 Радмила Радић, Држава и верске заједнице, 179, 341. 
154 Мехмед Беговић, Породично право, Београд, 1961. 
155 Упутство о вршењу обреда крштења, венчања и сахране у вези с новим државним законима, Гласник 
СПЦ, Београд, 1947, 274-275; Примена члана 39. Закона о државним и матичним књигама, Гласник 
СПЦ, Београд, 1947,276-277 
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родитеља. 156 Примедба КОЈа Је стављена на Предлог овог закона, а КОЈа се тицала 
. . 

захтева да ПОЈединац на одлужељу ВОЈНОГ рока има иста верска права као и остали 

грађани, као и да свештеници могу посећивати особе у затворима, одбијена је, мада се у 

члану 16 Закона каже да "Лица која се налазе у болницама, домовима стараца, 

интернатима и сличним заводима и установама, могу у границама кућног реда вршити 

исповедаље своје вере, а може их походити и свештеник, ако они то захтевају". 157 

Тридесетак година касније, из Саопштеља ванредног заседаља Светог Архијерејског 

Сабора Српске православне цркве, одржаног октобра, 1987. сазнајемо да је приступ 

свештеника у казнено-поправне домове и посећиваље верника у болницама од стране 

свештенства, потпуно онемогућено, а да се војницима на одлужељу ВОЈНОГ рока 

1'8 забраљује одлазак у цркву и исповедаље вере . ) 

Што се тиче закона о аграрној реформи, он је посебно погодио манастире, а 

економска база цркве била је узрдрмана и конфискацијом имовине, ревалоlЈизацијом 

црквених фондова, укидаљем патријаршијских приреза и генерално смањиваљем 

. . . б 159 н 
средстава КОЈе Је држава издваЈала за потре е цркве. а основу горе наведеног 

саопштеља Светог Архијерејског Синода, може се закључити да до краја осамдесетих 

година двадесетог века, национализована црквена имовина још није била враћена свом 

власнику. 1 60 

Ако принуда и присила и нису биле присутне у самим законима, који су, без 

обзира на прокламоване начело слободе вероисповедаља, знатно отежавали живот 

. . . 
цркве и верних, оне су свакако пратиле скоро сваки покушаЈ реализациЈе онога што Је 

У ставом било одобрено и прописан о, а што се тицало вере. Вербални обрачуни са 

клирицима постшш су сасвим уобичајени, а не ретки су били и физички напади на 

свештенство и на чланове епископата. 161 Познати феномен "морално-политичке 

подобности" која је била услов не само професионалног напредоваља, него често и 

опстанка у одређеном колективу, религијска осећаља и испољаваља претворио је у 

породичну тајну. Нал:азећи се дуго иза добро закључаних кућних двери, садржај ове 

тајне је често трансформисан у нешто што је само подсећало на изворно православље: 

156 Закон о правном положају верских заједница, Гласник СПЦ, Београд, 1953, 102-103, 
157 Исто, 1 03; Радмила Радић, Држава и верске заједнице, 379. 
158 Саопштење ванредног заседања Светог Архијерејског Сабора Српске православне цркве, Гланик 
СПЦ, Београд, 1987, 250. 
159 Radmila Radic, Verska elita, 177. 
160 Саопштење ванредног заседања, 250. 
16 1 Радмила Радић, Verska elita, 177. 
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прослава крсног имена, Божића и Васкрса, знатно скраћени периоди постова, ретко или 

никакво исповедаље и причешћиваље ... 

На удару реформи били су и црквени празници КОЈИ су традиционално били 

праћени великим народним светковинама. У документима којима је ово питаље требало 

да буде регулисано, прославе Светог Саве, Божића и Васкрса нигде нису експлицитно 

забраљиване, али су постојале извесне "препоруке" просветним радницима да ђаци не 

учествују у обележаваљу ових празника. Опште је позната ствар да су "препоруке " 

практично биле наређеља чије је непоштоваље повлачило оштре санкције. 162 По уредби 

Министарства просвете НР Србије из 1946. године, прослава школске славе, Светог 

Саве, морала је бити одвојена од верског обреда, а по закону из 1949, за званичне, 

школске празнике и нерадне дане признати су 1. и 2. мај , 29. и 30. новембар, 1. и 2. 

јануар, а за ученике православне вероисповести 7. јануар и дан крсне славе. У пракси 

се, међутим дешавало да су ученици који би изостали на дан Божића или крсне славе 

били кажљавани. 163 Од 1947. године и литије су уврштене у ред забраљених 

"окупљаља", "са образложељем да органи црквене власти нису поступили по Закону о 

удружељима, зборовима и другим јавним скуповима". 164 Посебно занимл-ив метод 

десакрализације до тада признатих светиља састојао се у концепту и датумима нових 

празника. Наиме, новоуведена прослава Дана републике која се због нерадних дана 

врло брзо усталила као време "свиљокоља" (и уживаља у разним прерађевинама од 

свиљског меса), поклапала се са првом седмицом Божићног поста, док се прослава 

Нове године, по новом календару дешавала на почетку последље седмице овог 

традиционално посног периода. И прослава Дана рада често је коинцидирала са данима 

Великог, Васкршљег поста, а Првомајски уранак био је поприлично добра алтернатива 

Ђурђевданском. С обзиром на нагло повећаље броја запослених у индустрији и уопште 

ван пољопривредног имаља, о коме је било речи у претходним поглављима, јасно је да 

је нови "годишљи циклус" обичаја врло брзо био прихваћен као једини могући. Поред 

овога, на имаљима или чак и у самим портама појединих манастира отваране су кафане, 

грађени базени, спортски центри165 , а и разне летље школе које су манастири били 

дужни да приме под свој кров, олакшале су продираље "светског духа" у монашки 

живот. И Завод за заштиту споменика, посебно Републике Србије, дао је свој допринос 

овом процесу секуларизаr~ије. Унутрашња и спољашња рестаурација храмова које је 

162 Димшо Перић, Прwюг проучавању, 69. 
163 Радмила Радић,Држава и верске заједнице, 228. 
164 Исто, 229. 
165 Саопштење Ванредног заседања ... , 250 
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овај Завод обављао најчешће је подразумевала својеврсну "опсаду" цркава које су дуго 

година остајале заробљене зидарским скелама и неупотребљиве за одржаваље редовних 

служби. 

Непосредно после Другог светског рата, од свих гласила Српске православне 

цркве наставио Је да излази само Гласник, мада је црква и у љеговом издаваљу 

наилазила на проблеме који су у једном тренутку довели и до обуставе излажеља овог 

166 с б . ћн . 
листа. а друге стране, званична штампа ила Је мо о средство пропагираља идеЈа 

. . 
комунизма, па су се у ЉОЈ не ретко налазили написи против цркве као институциЈе, као 

и они у којима је оспоравана вредност и смисао православне догме. Тако је у наслову 

једног текста који је поводом Васкрса 194б.године изашао у листу Република и који је 

издвојила Р. Радић, на известан начин садржан читав процес секуларизациЈе на 

. . . . . 
Југословенском простору : од ПОЈаве идеЈа просветитеља до развиЈеног социЈализма и 

комунистичке идеологије. Идеја експлицирана у наслову "Уместо на 'оном' данас 

тражимо спас на 'овом' свету", сликовито указује на правац којим се кретала духовност 

савременог света. 167 

Битан канал преношеља идеЈа новог политичког, економског и друштвеног 

устројства биле су различите омладинске и спортске организациЈе, синдикати, 

удружеља жена ... али је дефинитивно најплодније и за нову власт најбитније подручје 

које је требало освојити било образоваље. 

в) Слобода од рада или, "Учи, сине, да не копаш" 

Разлог због кога смо образоваље сврстали у поглавље везано за цркву и процесе 

атеизације и секуларизације лежи у чиљеници да је оно било главни канал преношеља 

нових идеја, те је, као такво, морало бити посветовљачено веома брзо и то прилично 

оштрим мерама. Секуларизовано школство је било најпоузданији залог будућности 

новог друштва, па су школе убрзо после рата претворене у институције у којима се 

отворено пропагирао атеизам као научни поглед на свет и у којима су васпитаване 

• 168 
младе генерациЈе атеиста. 

С друге стране, разлог због кога би проблем образоваља можд:', требало 

разматрати у посебном поглављу је чиљеница да се током читаве друге половине 20. 

166 Радмила Радић, Држава и верске заједнице, 326. 
167 Исто, 228. 
168 Исто,341. 
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века развиЈала извесна "идеологиЈа образоваља", КОЈа Је проистицала из концепта 

модернизације друштва који је, између осталог подразумевао побољшаље укупног 

образовног нивоа становништва. Нова знаља требало је да допринесу "променама 

унутар менталитета, коЈе се могу свести на потискиваље традиционалног схватаља 

морала, митова и вероваља, на прихватаље плурализма у сфери идеја, религија и 

култура и на измене у животу породице". 169 

Без обзира на већ поменуте идеЈе просветитељства КОЈе су се односиле на 

реформу образоваља, веронаука је, као обавезан предмет у српским (и југословенским) 

школама изучавана све до краја Другог светског рата. Прво званично оспораваље 

оваквог концепта школства било је садржане у Упутству НКОЈ-а из 1944. године у 

коме се позива на изјашљаваље родитеља у вези са жељом да им деца похађају 

170 и . б 
веронауку. сте године донета Је и привремена одлука да верска настава не уде 

више део званичног школског програма, него да се организује факултативно за оне 

ученике чији родитељи то буду желели. 171 Међутим, без обзира на овакве одредбе, те и 

следеће године, више од 90% ученика било је пријављено за похађаље овог предмета, 

па су власти настоЈале да применом "других метода" онемогуће одржаваље часова 

веронауке . Настава је на разне начине ометана, а између осталог, вршено је и 

застрашиваље ђака и родитеља да деца не би похађала часове овог спорног предмета. 172 

Вероучитељи су плату примали од државе до 1946. године, а након тога је бригу о 

љима морала да преузме сама црква. Након вишегодишљег полузваничног спора 

између цркве и државе, током кога је веронаука била легално одобрена, али се 

фактички одржавала са много проблема, 1951. године дошло је до доношеља службене 

забране верске наставе усвајаљем Закона о народним школама. 173 Законом <> правном 

положају верских заједница, из 1953. године, школа је и званично била одвојена од 

цркве. Катихезација се могла обављати у црквеним просторијама и ван времена редовне 

наставе, с тим што је за љено похађаље, као што је поменуто био потребан пристанак 

б 174 Б . б б . 
о а родитеља и малолетника . роЈ ученика веронауке, посе но у градовима ио Је 

релативно висок, све до времена издаваља ових законских аката. Судећи по апелима 

одређених епископа упућених свештеницима у сеоским парохиЈама, потољи су и у 

наредном периоду показиваЈш маљак агилности што је довело до бржег, а негде и 

169 Ljubinka Trgovcevic, nd, 217. 
170 Радмила Радић, Држава и верске заједнице, 134. 
171 Исто, 189. 
172 Исто, 191; Димшо Перић, Прилог проучавању питања веронауке, 68. 
173 Радмила Радић, Држава и верске заједнице, 194. 
174 Закон о правном положају верских заједница, 102, 1 ОЗ.(чл. 4, чл. 19) 
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потпуног одумираља црквеног живота у селу, у односу на онај у граду. 175 Село је и за 

свештенике постало много маље привлачно, а улога села као "чувара" народне, а тиме 

и црквене традиције, током свих ових процеса, а и услед љих, почела је полако да 

бледи. 

О томе да ни наредне генерације политичара нису имале другачији став према 

верском образоваљу сведочи један извештај из 1987. године у коме се каже .z.,.a се "још 

увек застрашују деца у школама да не би учествовала у верској настави, светосавским и 

другим црквеним свечаностима." 176 

Током овог периода интезивне секуларизације друштва и верске школе су се 

нашле на удару нових политички стремљеља. Иако је законом било прописано 

другачије, ученици богословија и Богословског факултета нису имали бенефиције као 

ученици других, лаичких школа, позиве за војску добијали су у свако доба године, а 

њиховим родитељима је често укидан дечији додатак и могућност здравственог 

осигураља, односно, бесплатног лечеља деце. 177 Сматрало се да ученици верских 

школа потичу из "непријатељских" породица, па је држава настојала да на сваки начин 

ограничи рад ових образовних установа. Православни богословски факултет 

дефинитивно је одвојен из састава Београдског универзитета 1952. године 178 , 

задршавши у овом смислу недефинисан статус до данашљих дана. Број студената овог 

факултета од 1945 до 1952. године стално је растао. Занимљиво је поменути да је 1952 

године, од укупног броја (251 ), било 44 особе женског пола које нису имале практично 

ф " . 179 
никакву "про есионалну перспективу након завршених студиЈа. 

"Идеологија" образоваља, поменута на почетку овог поглавља, односи се 

првенствено на чиљеницу да Је школоваље омладине постало неприкосновена жеља 

свих друштвених слојева, која је обележила читаву другу половину 20 века. Већ у првој 

половини 19 века, законска регулатива школства показала је тенденцију да основним 

образоваљем буду обухваћена сва деца у земљи. Уставом из 1833. године први пут је 

дозвољено школоваље женске деце, а Законом о основним школама, донетим за време 

министарства Стојана Новаковића, 1882. године испуљена је ранија тежља. "Свако 

дете које живи у Србији" требало је да похађа основну школу, у трајаљу од шест, а 

175 Радмила Радић, Др:жава и верске заједнице, 192, 193, 194. 
176 Саопштење ванредног заседања, 250. 
177 Димшо Перић, Прwюг проучавању питања веронауке, 68. 
178 Radmila Radic, Verska elita, 181. 
179 Радмила Радић,Др:жава и верске заједнице, 226; Radmila Radic, Verska elita, 182. 



51 

касније четири године. 180 Међутим, без обзира на ове "напредне" уредбе, све до 

периода после Другог светског рата, школство је карактерисала ниска обухватност, 

посебно уочљива код женске деце. 181 

Као да су нагло постали свесни тешког живота на селу, после Другог светског 

рата већина родитеља је желела да школује своју децу, управо да би их поштедела муке 

земљорадничког занимања. 182 Првенствено су се школовала мушка деца, 183 док је у 

новије време ова тенденција почела да узима супротан смер, са епилогом још 

погубнијим од раније праксе.* Наиме, иако је школовање генерално стимулисало 

напуштање пољопривреде и села, у време током кога су се примарно школовала мушка 

деца, рурални егзодус још није био у пуном јеку. Школовање се често сводило на 

стицање основног образовања, тако да је известан број "школованих" ипак остајао на 

селу. Школовање женске деце се,међутим, у новије време, јавља као неприкосновена 

обавеза родитеља, која се не завршава најнижим степеном образовања. Настављајући 

школовање у образовним установама другог и трећег степена, женска деца траЈНО 

напуштају сеоску средину, дајући свој допринос поремећају старосне и полне 

структуре села. 

Будући да је веронауку у школама заменио марксизам, који је, као нови школски 

премет уведен на почетку школске 1952/53. године, школа се показала, као главни 

• 1 ~ г . 50 агенс атеизациЈе друштва. енерализациЈа осмогодишњег школовања почетком -

тих учинила је идеје "новог друштва" доступним свим друштвеним слојевима и још 

много више од тога - била је један од главних чинилаца "уклапања сеоске средине у 

18-
опште друштвене токове" ). Потоњи су, међутим, морали бити нови и сеоском и 

градском становништву. Наиме, разлике које су постојале између руралног и урбаног 

живота тицале су се првенствено економских параметара, док се систем вредности и 

Једне и друге средине кретао углавном у оквирима традиционалне, патриЈархалне 

културе. У њој, без обзира на различите манифестације и степене ритуалне 

партиципације једно уверење никако није довођено у питање, а то је била вера у Божије 

постојање . Заједнички именитељ већине идеологија и "подидеологија" које су 

180 Ljubinka Trgovcevic, nd, 220, 221. 
181 Исто, 225. 
182 Милка Јовановић, Рад Етнографског института САНУ на проучавању савремених npoмeha у 
народној култури, ГЕИ САНУ, XXII, Београд, 1973, 143-149, 145. 
183 Милка Јовановић, СтшlНо праћење промена у народној култури на селу, ЗбЕИ САНУ 1 О, Београд, 
1980,21-27,23. 
*Податке о школоваљу женске деце износим на основу сопствених истраживања. 
184 Радмила Радић, Држава и верске заједнице, 341. 
185 Десанка Николић, Јавне установе-фактори друштвеног преображаја, ЗбЕИ САНУ, књига 10, Београд, 
1980, 65-72, 68. 
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пропагиране у Србији и Југославији после Другог светског рата била је тежља да се 

креира друштво слободно од религијских убеђеља и човек који ће сопственим снагама 

загосподарити својим окружељем. Како је сељачко (будуће градско) становништво 

чинила већину популације послератне Југославије, јавна делатност разних установа, 

међу којима се налазила и школа била је усмерена првенствено ка љиховом 

"просвећиваљу". 

г) Делатност цркве и унутрашља секуларизација 

Шта рећи о активностима и положаЈу Српске православне цркве током овог 

бурног периода? Како је и да ли је она на прави начин организовала "одбрану" 

православља, или је, иако "тијело Христово" и установа божанског порекла, ипак, 

снисходећи својим "телесним" страстима поклекла пред благом "овога" свет"l и духом 

новог времена? 

Као што Је већ поменуто, Српска православна црква Је из рата изашла са 

нарушеном унутрашљом организацијом, осиромашена, и у људском и у материјалном 

смислу, али ипак, како је то на први поглед изгледа..ТЈо, на страни победника. Оно што 

ј е, међутим цркву повезивала са потољима био је само заједнички (ратни) непријатељ, 

док Је све друго, па чак и концепција борбе за народно ослобођеље, наговештавало 

потпуно размимоилажеље црквених и нових државних власти. Између борбе за 

националне интересе за које се залагала црква, и социјалне револуције, како је Други 

светски рат видела КПЈ, 186 налазио се непремостиви јаз који ће учинити да држава и 

црква у наредном периоду постану оштро супротстављене стране, са неједнаким 

шансама за успешно делаље. Настојаља која је Српска православна црква чинила 

током прве половине 20. века, да отвараљем верских школа и Богословског факултета, 

. . 
те осниваљем штампариЈа и покретаљем верских часописа поврати своЈ углед у народу, 

била су потпуно обесмишљена третманом који је црква добила после Другог рата. 187 

Непосредно након ослобођеља, црквене општине су се издржавале искључиво из свог 

буџета чија су основа били чинодејства, продаја свећа, добровољни прилози, а исто је 

важило и за манастире и појединачне свештенике. 188 Пошто су верска настава, разне 

црквене прославе и уопште било каква партиципација у животу цркве били, као што 

186 Radmila Radic, Verska elita, 177. 
187 Исто, 173,176. 
188 Радмила Радић,Држава и верске заједнице, 206. 
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. . 
смо видели, ометани на разне начине, црква Је покушавала да одржи своЈ утицаЈ у 

народу преко црквених одбора, хорова и организоваља разних прослава упркос 

сметљама. Епископи су апеловали на свештенике да своју мисионарску делатност не 

своде само на проповед у цркви, него да што више одлазе у домаћинства и уопште да 

активно буду присутни у свакодневном животу додељене им парохиЈе, а верне су 

опомиљали да врше црквене обреде подсећајући их на љихово светотајинско 

значеље. 189 Но, ако се било која од метода којима су комунистички идеолози 

покушавали да смаље друштвени утицај цркве, може назвати "поготком право у мету", 

онда је то било лаицизираље брака и осталих обреда из животног циклуса, у којима је 

до тада црква неизоставно учествовала. Било би можда помало исхитрено закључивати 

да је овим поступком доведена у питаље и сама вера, али специфичан тип 

религиозности, односно црквености, чија је битна одлика била управо селективна 

ритуална партиципација, свакако јесте. Руководство СПЦ је, изгледа наивно верујући 

да се ствар може променити, настојала да у многобројним препискама са .1ржавним 

органима изрази своје незадовољство, или, чак много блаже, да "сугерише", 

"предложи", "брижно опомене" на пропусте који су у новим законоима направљени . 

Такав је био случај управо са Представком коју је Савезној влади Д.Ф.Ј. 1945. године 

с . . б б !90 у 
упутио вети архиЈереЈСКИ синод, а у вези са потре ом да се одржи црквени рак. 

овом документу који је писан крајље снисходљивим тоном и у коме се "мудри 

законодавац" позива и "подсећа" на принцип да законодавство мора бити израз 

народне душе, налази се и "пристанак" цркве на евентуално увођеље факултативног 

грађанског брака, као и схватаља о карактеру институције брака и важности породице 

за развој целокупног друштва, о чему ће бити више речи нешто касније. Свештеници 

су се често оглушавали о нове законске уредбе, па је и то био повод за преписку између 

Синода и разних министарстава. Посебно се ово односило на непоштоваље одредби 

Закона о државним и матичним кљигама и Основног закона о браку, у вези са 

обављаљем обреда крштеља, венчаља и погреба. Често се, изгледа дешавало, нарочито 

када су посмртни ритуали били у питаљу, да су свештеници чинодејствовали без 

. . 
претходног увида у потврду да Је промена животног статуса приЈављена надлежним 

државним органима. 191 Црква је, за своје потребе могла да настави са вођељем 

протокола крштених, венчаних и умрлих, али је дотадашље кљиге била обавезна да 

189 Исто, 193, 200. Божићна посланица патријарха Германа, ГСПЦ, децембар 1974, 266-267 ? 
190 Преставка Савезној владиД.Ф. Ј. за одржање црквеног брака, ГСПЦ 11 и 12, Београд, 1945, 100-102. 
191 Упутство о вршењу обреда крштења, венчања и сахране у вези са нoвu.iw државним законима, ГСПЦ, 
Београд, 194 7, 274-276; Примена чл. 39. Закона оматичним књигама, ГСПЦ, Београд, 1947,276-277. 
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преда држави, тобож само на увид. Те књиге ни дан данас нису враћене. И поводом 

овог захтева, одређени број клирика покушао је да пружи отпор, па је забележено да су 

многи свештеници у младеновачком срезу одбили да закључе књиге, под изговором да 

за то нису добили наређење од црквених власти. 192 Од половине педесетих година 

двадесетог века, црква је настојала да узме активније учешће у друштвеном животу, па 

је почела све чешће да организује верске скупове и манифестације. Ово су најчешће 

биле прославе већих хришћанских празника, које су из године у годину биле све 

масовније, 193 а мора се рећи и све спектакуларније. Елементи спектакла и забаве у овим 

прославама као разлог учествовања у њима,често су били важнији и од верских и од 

националних убеђења већине учесника. У истом периоду, дакле од педесетих година, 

повећан је и број крштења, венчања и погреба обављених у цркви. Од почетка 

шездесетих, индикативне су и прославе Српске Нове године које су биле све бучније и 

све чешће праћене шовинистичким испадима. 194 Овај "новокомпоновани" празник, 

често је и коришћен као извесни друштвени вентил кроз који су избијала затомљена 

осећања националне припадности, која, јасно је, опет нису имала много везе са верским 

потребама. Следећи вишевековну традицију, црква је опет идентификована са 

националним интересима, с тим што се у овом новом контексту, радило о нациЈИ коЈа Је 

оствареље својих интереса све мање везивала за базичне хришћанске истине и 

вредности. 

Пошто ЈОЈ Је била ускраћена могућност да кроз школску наставу пружа 

религијско образоваље, црква је била приморана да користи сваки могући начин да 

пропагира хришћанске вредности и своје ставове о различитим друштвеним појавама 

које су се са атеизацијом почеле умножавати. Један од тих начина биле су празничне 

посланице патријарха верном народу, као и написи православних теолога који су 

објављивани углавном у Гласнику СПЦ. На основу анализе ових малобројних текстова 

лако је закључити које је проблеме новог друштвеног устројства црква поентирала као 

најкритичније и како су уопште вредности модерног света тумачене са православног 

становишта. Оно што је за православне ствараоце тог времена било очигледно била је 

криза морала и система вредности која ј е на првом месту погађала институције брака и 

породице, а са њима и читавог друштва. Та криза је, по једном тумачењу била 

последица сукоба "старог и новог", религије и атеизма, старијих генерација и 

192 Радмила Радић, Држава и верске заједнице, 201. 
193 Radmila Radic, Verska elita, 176. 
194 Исто, 186. 
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омладине. 195 Као једно од кључних изворишта кризе и даље деградациЈе старих 

вредности, било је истакнуто одвајање цркве од школе, које је такође, макар и 

посредно, дало свој допринос дестабилизацији породице. 196 Због тога се у овим 

текстовима, а посебно у посланицама наглашавао значаЈ Јединства школе, цркве и 

породице, при чему Је, као најоптималнији облик фаворизована традиционална, 

патриЈархална породица. Као посебан проблем третирана је и експанзија идеје о 

планирању породице и контроли рађања, чему се црква оштро противила, истичући 

енормно велики број утробних чедоморстава који се као последица ових идеја дешавао 

у Србији. 197 Из наведене посланице може се закључити да је у порасту био и број 

ванбрачних односа и бракова без деце, што је црква такође сматрала негативним 

тенденцијама којима су у питање доведене темељне људске потребе и вредности. 198 

Очигледно је, дакле, да је црква основом објективног вредновања морала сматрала 

• • • 199 
религиЈу, чиЈа Је догма представљала отелотвореље неупитних људских вредности. 

Због оваквих схватања она је често била на удару критика у којима јој је понајвише 

замерано одсуство осећања за реалност и токове друштвених промена?00 И заиста, ова 

критика се мора сматрати оправданом, али уз извесне ограде. Наиме, постојале су 

унутар Српске православне цркве (бар) две струје чији су се ставови кретали у правцу 

прогресивних и насупрот њима, конзервативних концепција развоја цркве. Знаменити 

представник конзервативне струје био је један од најученијих људи у Србији тог доба, 

владика Николај Велимировић, који је због својих идеја био критикован и чак прогнан 

од стране државних власти, али није био омиљен ни у црквеним круговш ш. Његов 

богати теолошки и философски опус представља духовну и интелектуалну одбрану 

изворног православља које би, као такво требало да одолева и одговара свим 

друштвеним менама и процесима. Критика хуманизма изашла из пера владике Николаја 

и његових следбеника, на првом месту архимандрита Јустина ПОповића, није 

представљала негирање цивилизацијских процеса који су се одвијали у Европи у доба 

• • 201 ћн 
ренесенсе, како се наЈедном месту закљ;гчуЈе , него пре сумњу у могу ост остварења 

и есхатолошког оправдања прокламованих циљева ове епохе и њене идеологиЈе. 

195 Жарко Аничић, Катихизација младих-њена данашња кретања и усмерења, Гласник СПЦ, март, 
Београд, 1983,51-56,51. 
196 Исто, 52; Епископ бањалучки Василије, Извесне појаве код омладине које забрињавају, ГСПЦ 8, 
Београд, \957, 177-180. 
197 Божићна посланица патријарха Германа, Гласник СПЦ; децембар, Београд, 1974, 266-267; 
198 Исто; Преставка Савезној владиДФ.Ј., 101 . 
199 Марко Видицки, МорШ! - основни закон социјШlног живота, Гласник СПЦ 1, Београд, 1952, 39-42, 40. 
200 Radmila RadiC, Uticaj razzvoja SPC, 350. 
201 Radmila Radic, Uticaj razvoja SPC, 352. 
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Есхатолошка усмереност људског духа, акцентована у радовима ових црквених 

"конзервативаца" давала је циљевима цркве у односу на хуманистичке једну димензију 

више: димензију у којој све институције "овога"света добијају нешто другачије 

ђ 202 п . б 
одре еље и назначеље. рогресивне идеЈе, са друге стране, ишле су ка о разлагаљу 

потребе интелектуалне одбране вере, која се, како се на истом месту тврди "коначно 

интелектом не може усвојити"203 . Признаваљем закона еволуције, црква је требало да 

направи компромис са светом и тиме допринесе и општем бољитку и напретку у самој 

цркви?04 Иако се може рећи да су "прогресивне" идеје преовладале у Српској 

православној цркви, одступаље од православног аскетизма, није суштински побољшало 

љен положај и углед. Дапаче, унутрашља секуларизација која је била неминовна 

последица модернизације, била је истовремено један од битних фактора слабљеља 

друштвеног утицаЈа цркве. Заузимајући позицију између "царства земаљског" и 

"царства небеског", при чему је "земаљско благо" најчешће припадало само 

"посвећенима" она је себе довела у ситуацију немогућности, а често и немаr:а и према 

духовним потребама и према свакодневним проблемима своје пастве. Будући да је 

институционална организација цркве овим скоро у потпуности отуђена од "реалног 

живота", вера у љено божанко порекло заиста је постала ствар индивидуалног и личног 

духовног устрОЈСТВа. 

Православна догма и канони утврђени на седам васељенских сабора и изражени 

кроз апостолска правила, правила светих отаца и одребе помесних сабора остали су 

непромељени темељ устројства цркве. Тако је барем "на папиру" изгледало, док пракса 

сведочи другачије. Победа "прогресивних" стремљеља значила је у суштини 

преобликоваље вере у социјално-политичку доктрину у којој је основно учеље цркве о 

искупљељу и спасељу изгубило на значају, па су се многи "напредни" мислиоци 

питали, рекло би се, оправдано у датом контексту, о смислу даљег постојаља ове 

институције?05 Изворно хришћанско учеље признаје несавршенство људске природе и 

љену огреховљености, али допушта и поменуту могућност искупљеља која није 

условљена безгрешношћу већ само усмереношћу хтеља, воље и љубави ка Добру. Нова, 

. . 206 . . ћ 
незванична концепциЈа претваарала Је веру у морални кодекс , КОЈИ Је, ве по 

. . . . . 
природи моралних закона КОЈИ своЈе утемељеље немаЈу у религщи, супротно очекивано] 

202 Владан Поповић, Православље и проблем хришћана, 269. 
20' 

о Владан Поповић, Православна црква, 303. 
204 Исто, 303. 
205 Владан Поповић, Православље и проблем хришћана, 264. 
206 Radmila Radic, Verska elita, 165. 
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слободи, довео "грешника" у безнадно стаље, или је једноставно утицао на формираље 
. . 

двоЈних морала: приватних и Јавних, унутрашљих и спољних ... Слично идеји 

израженој у раније навођеном наслову из листа Република, либерални(тако их назива Р. 

Радић) црквени теолози писали су о новим концептима који доносе пуно оствареље 

црквене мисије изражено кроз победу беде, сиромаштва, решаваље социјалних 

проблема, престанак ратова, кроз нови живот, без бола и патље ... 207 Ове идеје почеле 

су да преовладавају првенствено међу нижим клиром у Српској православуој цркви, 

паралелно са, на светском нивоу, све активнијим радом Екуменског покрета, а 

представљале су и солидан основ за прихватаље љегових доктрина на нашем подручју. 

Без обзира на превираља унутар цркве, може се рећи да је она дуго после Другог 

светског рата била врло опрезна када је било какво осавремељиваље било у питаљу. 

Ова опрезност била је изразита и у вези сарадље са другим црквама, а посебно са 

. . . . 
иностраним организациЈаМа КОЈе су у основи свог делаља имале идеЈу релиГИЈСКО-

политичког уједиљеља екумене. Српска православна црква је додуше примала помоћ 

од ових организација, у виду кљига и новчаних средстава, али је међу последљима (од 

) Е 2os Б . 
свих православних цркава ушла у куменски савет. ез претензиЈа да улазимо у 

комплексност проблема овог светског уједниљеља који експлицитно није решен ни 

унутар црквених кругова, рецимо о томе само пар речи. Противници ове идеје којих у 

знатном броју има у свим православним црквама, образлажу свој став чиљеницом већ 

постојећег јединства унутар сваке од помесних цркава, као и расколом ненарушеним 

јединством источне цркве.209 Због овога СПЦ до одређеног тренутка није пристајала на 

заједничке молитве, као ни на догматске компромисе који су у идеји јединства били 

назначени. На основу писаља црквене штампе, као и на основу историјских извора 

рекло би се да су за српску цркву, по овом питаљу преломни моменти били Ватикански 

сабор (1962-1965), Прва свеправославна конференција на Родосу (1961) и Трећа 

генерална скупштина Екуменског савета цркава, одржана у Њу Делхију ( 1961 ). Први од 

ових догађаја може се посматрати као пропали Осми васељенски сабор КОЈИ су 

Васељенски Константинопољски патријарси покушавали да сазову још у првоЈ 

половини двадесетог века, а са циљем реформисаља православне цркве. Исту жељу, 

сазиваља Осмог васељенског сабора, изрекао је на свом рукоположељу, 1958. године и 

207 Владан Поповић, Православна црква каква ншvtје данас потребна, ГСПЦ 10, Београд, 1965,302. 
Владан Поповић,Православље и проблем хришћана ,269. 
208 Radmi1a Radic, Verska e1ita, 187. 
209 Архиепископ Аверкије Џорданвилски, Света ревност, Београд, 1998; Александар Каломирос, 
Против лажног јединства, Београд, Ј 994. Enciklopedija iivih religija, Beograd, 1992, pod Pravoslavпe 
crkve. 
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папа Јован XXIII, али се због несагласности осталих цркава овај несуђени васељенски 

"састанак" претворио у римо-католички, коме су као посматрачи присуствовали и 

представници других хришћанских вероисповести? 10 Како се на једном месту тврди, 

представници српске православне цркве су тек под притиском државних органа 

• • 211 м ђ 
пристали да на оваЈ концил пошаљу своЈе представнике . е утим, одушевљеље са 

којим се о томе писало у црквеној штампи сведочи да је у самој цркви већ било 

• 212 с . ђ 
присталица идеЈе светског уједниљеља цркава. друге стране, пошто Је ме у 

православним теолозима и свештеницима тог времена било и оних који су били 

"блиски" властима, ове написе могуће је посматрати и као последицу те "сарадље". 

Генерално, о ономе што се на овим састанцима десило писано је као о активностима 

које цркву ослобађају назадљаштва, сједиљују са "осталим" светом и воде у 

"будућн:ост", у 21. век . Напредне идеје изнете на љима тицале су се даљег развоја појма 

слободе, положаја жене у цркви и друштву, увођеља жељеног епископата у 

православну цркву, скраћиваља богослужеља и постова, поједностављиваља одеће 

свештеника, увођеља новог календара и мешовитих бракова.213 Значај Ватиканског 

сабора наглашаван је због декрета о религијској слободи, који је у нашој црквеној 

јавности протумачен као непроцељив допринос развоју појма слободе уопште. У 

једном тексту у Гласнику СПЦ се чак давала подршка групи професора неког 

универзитета у Америци која је била отпуштена јер се залагала за веће академске 

слободе и за већу слободу жена у Католичкој цркви. У коментару се овај гест 

. б В 214 А . . 
недвосмислено повезуЈе са одлукама са ора у атикану. натема, КОЈа Је као 

санкција потпуног изопштеља успостављена на признатим васељенским саборима, на 

в . . 215 
поменутом атиканском концилу, како се на Једном месту тврди, укинута Је. 

Међутим чини се да је овакво виђеље ствари помало искривљена јер је овај сабор само 

био први на коме није изречена ни једна анатема. Пошто су овом казном, по традицији, 

кажљавани јеретици, "укидаље" анатеме може се протумачити чиљеницом да се било 

какво јединство цркава не може замислити без догматског компромиса, КОЈИ Је 

међутим, могућ само у случају напуштаља темељних верских истина. 

210 Архиепископ Аверкије, нд, 38; Ч. Драшковић, Пут цркве у 2 Ј. век ГСПЦ 3-4, Београд, 1965, 124-126; 
Enciklopedija iivih religija, pod Jovan XXIII. 
211 Radmila Radic, Verska elita, 187. 
212 Ч. Драшковић, нд, Ј 24; Будућност религије, ГСПЦ, јануар, Београд, 1966, 328-331. 
213 Архиепископ Аверкије, нд, 38; Девора Белоник, Феминизам у Хришћанству, Београд, 2002, 1 03; 
ВАтикански сабор и академска слобода, ГСПЦ децембар, Београд, Ј 965, 434; 
214 Ватикански сабор .. . 434 
215 Укидање анатеме, ГСПЦ децембар, Београд, 1965, 433 
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Занимљиво је поменути да "проекуменска" политика унутар СПЦ никада није 

званично дефинисана, нити су љени представници били легитимно присутни у црквеној 

ј авности. Осим генералног става о непроменљивости основних учеља цркве, љено 

руководство се чак никада није званично изјаснило по питаљу овог покрета. Ипак, ако 

се може судити по све учесталијим контактима и са Католичком црквом и са Светским 

о " о 216 
саветом цркава, као и по невешто "прокриЈумчареним екуменистичким идеЈама , 

СПЦ се ускоро може наћи у ситуацији нужности спровођеља озбиљних реформи. 

Унутрашљу слабост Српске православне цркве, посебно током љене новије 

историје представљало је и свештенство. Познато је да ј е у српском народу, паралелно 

о о 

са позитивним имиџом и угледом , уз свештенике ишао и онаЈ негативни стереотип КОЈИ 

се понајвише тицао љиховог односа према материјалним вредностима. Високе цене 

свештених чинодеЈстава, незаинтересованост свештеника, те љихова недисциплина и 

непоштоваље основних "правила службе" у великоЈ мери су помогли процес 

о с б о 217 п б секуларизациЈе и атеизациЈе у р ИЈИ. оред тога, попови су често или 

необразовани или само са завршеним богословијама. О потољима је ЈОШ владика 

о ћ о " 2 18 о НиколаЈ Велимирови писао да представљаЈу "корен зла српског народа Јер се у 

љима будући клирици уче свештеничком "занату", а не богослужељу. Политици нове 

државе ишло је у прилог да у што већој мери ослаби цркву управо изнутра, па су љени 

чиновници(државни) настојали да изазову поделе међу свештеницима. "Своје људе" 

држава је имала међу свештеницима који су били чланови партије, од којих су неки чак 

писали о штетности обичаја славе, потреби укидаља мушког монаштва, замене 

свештеничких мантија цивилним оделом и сличним потезима који би "унапредили" 

живот цркве? 19 Битан фактор сарадље са државним органима био је и Савез удружеља 

свештеника који је својим активностима настојао да верску делатност црквЕ' сведе на 

о 220 
активности из домена социЈалног и културног рада. 

216 Тако се у недавно објављеној студији Деворе Белоник, Феминизам у хришћанству, осим недоследно 
преведено г наслова, може наћи, од стране редактора и преводиоца, иначе професора на Теолошком 

факултету у Београду, "налепљено" поглавље о закључцима Свеправославног саветовања одржаног на 

Родосу, 1988, које изворном тексту студије не припада. Види: Девора Белоник, нд, 89; Aleksandra 
Pavicevic, Granice ravnopravnosti, Kultura 105/106, Beograd, 2003 . 
217 Верица Грбић и Милица Весковић, нд. 77; Miomir S. NaumoviC, Religija и seoskom i prigradskom 
prostorи, Religija i razvoj, JUNIR Nis, 1995, 196-200, 199; Radmila Radic, Verska elita, 161, 167, 183. 
218 Митрополит Амфилохије Радовић, Предговор, Изабрана дела владике Николаја, Београд, 1996, књига 
I, 9-22, 10. 
219 Радмила Радић,Држава и верске заједнице, 327. 
220 Исто, 321. 
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д) Епилог 

Последице описаних процеса и стремљеља биле су вишеструке. Опадаље 

друштвеног значаја религије манифестовало се у свим сферама народног живота. 

Пораст рационализације био је само прва последица "укидаља" Бога која је са собом 

носила промену комплетног система вредности, од индивидуалних, преко породичних 

до опше друштвених. Револуционарним идејама означен почетак новог доба био је, у 

ствари само најава једне нове, убрзане еволуције људског друштва чији крајљи домети, 

рекло би се на основу досадашљих достигнућа, остај у далеко од обећаног мира, 

благостаља и једнаких права и слобода за све. 

Ако је судити на основу партиципације у верским обредима, секуларизација је, 

б с . 221 
арем у првих двадесетак година после рата оила видниЈа у градским срединама. 

Међутим, већи број венчаља, крштеља и погреба обављених под окриљем сеоске цркве 

пре треба посматрати као израз традиционалне религиозности, јер су и у градовима и у 

селима током недељних и празничних богослужеља цркве биле празне, пракса 

исповедаља, поста и причешћиваља је нестајала, а лична религиозност је све више 

попримала форму сујеверја, страха од неиспуљеља дужности и вере у постсјаље неке 

безобличне "више силе" са којом је често успостављан контакт магијске природе. Село 

и сеоска породица посматрани кроз идеалистичку призму, доста дуго су некритички 

". ·222ч . ђ 
узимани као "нетакнута Језгро српске вере и традициЈе . иљеница Је, ме утим да су 

реалне и то дубинске промене сеоске средине биле замагљене "традиционалним" 

формама живота конзервираним специфичним економским факторима. Практично су у 

руралним подручјима само посмртни ритуали остали нераскидиво везани са црквом 

. б . б б 223 у 
док Је роЈ црквених крштеља, а посе но венчаља ио у опадаљу. вези са 

склапаљем брака треба поменути да је смаљен број црквених венчаља био у вези, 

између осталог и са генералним порастом броја ванбрачних заједница и са становишта 

црквеног и са становишта грађанског права. Но, о томе ће касније бити нешто више 

речи. Специфичан вид атеизације на селу био је подстакнут и маљом активношћу 

сеоских свештеника, а бирократизација цркве и уопште разочареље оним што је она 

. 224 
нудила довело Је до умножаваља ра:шичитих верских секти. 

221 Исто, 384. 
222 Miomir S. Naumovic, nd, 198; Miroslav Ahtik, Uticaj religioznih seoskih porodica и Srbiji naformiranje 
religioznog иverenja kod njihovog potomstva, Sociologija sela, 31-32, Zagreb, 1971, 211-214, 213. 
223 Ласта Ђаповић, Нека питања из обичајног живота, ЗбЕИ САНУ 10, Београд, 1980, 134-137, 134. 
224 Радмила Радић,Држава и верске заједнице, 193; Миомир С. Наумовић, нд. 199. 
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Истраживања показују да се опадаље значаја религије за сваккодневни живот и 

. . с: ћн б ф Z?S о . б проЈекциЈе оуду ости посе но мани естовало код омладине. - ваква ситуациЈа ила 

Је логична последица не само секуларизованог образоваља и идеолошког притиска, 

. . 
него и чиљенице да Је новим концептом друштвеног устроЈства улога васпитаваља 

поЈединца била скоро подједнако подељена између породице и друштвених 

институциЈа. 

Било како било, све до осамдесетих година двадесетог века, религиозност, макар 

и формалне природе била је присутнија у сеоској средини. Наступаљем најпре 

економске, а затим и друштвене и политичке кризе на простору тадашље СФРЈ дошло 

је до потребе за ревитализацијом религије и генерално, ретрадициона1изацијом 

друштва, при чему урбана средишта, посебно већи градови постају жаришта ових 

неформалних "покрета". Без обзира на најављени "крај хришћанства"226, црква је на 

крају другог миленијума поново постала битан друштвени чинилац, чија се 

реанимациј а свакако може и мора посматрати из различитих углова. Посматрано очима 

утилитаризма који се јавља као битна одлика научног и шире, јавног мљеља у 

поменутом периоду, логично је било у овим процесима видети средства политичких 

стратегиј а и програма, а тиме и погодно тло политичких манипулација. Ово је посебно 

било наглашено због повезаности верског и националног идентитета који је и у новијој 

историји СПЦ био стављен у први план, као и због чиљенице да је и сама црква своју 

нову шансу дочекала са битно измељеним "стилом". Унутарцрквени дух модернизације 

и компромиса са "спољним" светом често Је резултовао површним односом према 

неофитској пастви и љеним потребама. Да би што успешније пропагирала своје истине 

црква Је и сама постала организатор и актер многих масовних спектакала, док су 

црквени врх, а често и сами свештеници остали у приличној мери отуђени од 

верника227 . Супротно агилности у у овим спољашљим активностима, различита 

чинодејства вршена у цркви и у домовима верника често су скраћивана и извођеља са 

много маље жара и усрдности. Чиљеница је да је и нова религиозност имала различита 

утемељеља и манифестације . Оно што је неоспорно било у порасту био је број обреда 

животног циклуса извршених у цркви, а у порасту је био и број разлога због којих су 

они изведени баш на тај начин . Потреба за истицаљем националног идентитета, затим 

произвољна тумачеља и нагађаља о српској традицији, као и "романтичарски" мотиви 

225 М iroslav Ahtik, nd, 213. 
226 Radomir В. Dordevic, Hriscanstvo па kraju 11 milenijuma (realnost-buducnost), Junir 2001, 24-28, 25 . 
227 Вера Грбић и Милица Весковић, нд, 77; Radmila Rad ic, Verska elita, 188. 
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преовладавали су у спектру горе поменутих разлога.228 Због тога изгледаЈу логични 

закључци појединих аутора да у процесу ревитализације религије у Србији нема 

превише елемената праве побожности већ да ту преовлађују опет форwализам и 

сујеверје .229 У овим радовима остају међутим без објашњења појаве све већег броја, 

посебно младих, људи КОЈИ редовно учествуЈу у недељним и празничним 

богослужењима у градским црквама. Може се рећи да, генерално, у савременом 

научном мњењу преовлађује схватање да је до ревитализациЈе традиционалних 

вредности и реафирмације православља и цркве уопште, у југословенском друштву 

дошло због његове немогућности да "одговори изазовима демократизације" , те да су 

. . . 
ове поЈаве нераскидив део процеса транзициЈе и неизоставна последица социЈалне 

кризе.230 При томе тумачења нови (старих) упоришта личног и колективног идентитета 

углавном садрже негативну конотаЦИЈУ коЈа се односи на схватање да припадност 

друштву изражена кроз вредности националног и религијског наслеђа чини појединца 

б 231 и . ћи . . 
мање сло одним и толерантним. маЈУ СВОЈУ основу у ПОЈавама екстремног 

национализма и шовинизма који је у току последње деценије 20. века био присутан на 

читавом подручју СФРЈ, овакво схватање ипак има битан недостатак у одсуству увида у 

разлику између изворне вере и политичких манипулација њеним истинама. 

Тешко је рећи да ли ј е реактуелизација религије настала искључиво као 

резултат друштвене кризе или би до ње, с обзиром на последице недостатка базичног 

репера вредности свакако дошло. Но, без обзира на разлоге отпочињања овог процеса, 

као и на његова различита тумачења и употребу у различите сврхе, његов основ чини 

реално постојећа индивидуална потреба за успостављаљем континуитета са тековинама 

националне историЈе која у себи садржи одговор на темељна питања идентитета и 

система вредности. 

228 Aleksandra Pavicevic, The Wedding Act in Serbla in the Light ofSocial Changes- А Study ofTraditional and 
Contemporary Ceremony, ГЕИ САНУ L-Ll, Београд, 2002-2003, 79-86, 83; Vesna Duskovic, Crkveno 
krstenje kao oznaka etnickog identiteta, Simboli identieta, Zbornik radova HED, Zagreb, 1991, 177-183, 177. 
229 Jovan Zivkovic, Religioznost и srpskoj tradicijskoj kulturi kroz upotrebu rada i delovanja и narodnim 
poslovicama i izrekama, Religij a i razvoj, JUNIR, Nis, 1995, 172-185, 1 76; Radmila Radic, verske e\ite, 153; 
Tomislav Zigmanov, nd, 44. 
230 LjuЬisa Mitrovic, Pravoslavlje-stit i bedem protiv duhovne kolonizacije, Junir Nis, 2001 , 132-134, 132; 
Radmila RadiC, Verska elita, 188. 
23 1 Dorde Stankovic, Savremena antinaucnost i modernizacija Srbije, SrЬija u modernizacijskim procesima 1, 
211-216, 2 16. 
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5.2) "Демократизација" брака 

Свака идеологир КОЈа Је у основи имала промену базичних друштвених 

структура и културних вредности, што је свакако био случај са комунизмом, морала је 

своје дејство да усмери првенствено на "срце" њихове репродукције: брак и породицу. 

Методи којима се приступало трансформисању ових установа били су вишеструки- од 

већ поменутих економских мера и деЈства локалних органа самоуправљаља, преко 

пропаганде путем мас медија, до нових законских норми. Најчитљивије, са ове 

временске дистанце, делују промене изражене кроз постулате новог законодавства, 

међу којима је основни био онај који је налагао одвајање права и морала. Иако је 

прокламовани циљ социјалистичког законодавства био што већа морализација права, 

оно је највећим делом остајало ван морала, чак је понекад "ишло и против њега, водећи 

рачуна о потреби правне (и друштвене) сигурности."232 И међу творцима нових закона 

преовладавало је убеђење да између обичајних и социјалистичких норми нема знатније 

разлике, али је реално стање ствари сведочило супротно : нови концепт права био је 

радикално другачији од затеченог обичајно-правног система.233 Потоњи је представљао 

мешавину народних и канонских норми које су, посебно када се ради о П'Јменутим 

институцијама, биле управо одраз владајућих схватања моралности?34 
Идеја 

"чишћења" права од морала била је, колико узрок, толико и нужна последица темељне 

промене у схватању суштине брака. Будући да се брак у хришћанском учењу сматра 

светом тај ном и даје као такав био прихваћен и одржаван и у народној традицији, он је, 

све до после Другог светског рата спадао под надлежност црквених власти. Радикалним 

одвајањем цркве од државе брак је постао врста друштвеног уговора за чије регулисаље 

је била одговорна искључиво држава. И, док је црква својим канонима настојала да 

утиче на суштину брака, која је свакако (више) моралне него правне природе, развој 

новог законодавства је кренуо путем добровољног одрицања од уплитања у моралне 

сфере брачних односа, прихватајући као свој основни задатак њихово уско правно 

ђ 235 т . ћ . 
уре ење. ешко Је ве на овом месту не направити опаску КОЈа се тиче везе горе 

реченог и претходног поглавља о процесу атеизације. Наиме, искључујући, полако, али 

2'2 
о Радомир Лукић, Улога правника у уношењу морала у право, ГЕИ САНУ XXXII, Београд, 1983, 27-32, 

27. 
233 Радомир Лукић, Наше ново праве и сељачко друштво, Глас САНУ CCLXXX, Одељење друштвених 
наука 15, Београд, 197 Ј, 145-159, 149, 152; Љиљана Гавриловић, Судска пракса као начин превазwЈажења 
колизије између обичај н ог и позитивног права, ЕС VIII, Београд-Крушевац, 1987, 141- 145, 142 
2'4 
о Александра Павићевић, Народни и црквени брак. 

235 Илија Бабић, нд, 19; Представка Савезној влади ДФЈ зза одржање црквеног брака, 1 ОО. 
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сигурно веру у есхатолошко "оправдаље" и утемељеље земаљских институциЈа, а 

истовремено и м:огућност законског регулисаља питања морала, ново друштвено 

уређеље настајала је као систем без апсолутних вредносних репера. Једина апсолутна 

истина која се из овакве поставке могла пројавити била је да је све релативно С 

обзиром на прокламоване хуманистичке идеале, као једини могући носилац и 

"поседник" те истине јавио се човек - појединац са својом савешћу, која је, 

"растерећена" нормативне санкције била принуђена да трага за подношљивом мером 

дате слободе. Ослобођеље појединца, а са љим и брака и породице од ауторитета 

.. . 
традиционалног система вредности, као императив политике соЦИЈЈализма, учинило Је 

да су, како је примећено у једној студији, људске слободе постале "дух и денон новог 

законодавства"236 и додала бих, не само законодавства које је било само медИЈУМ 

настајуће идеологије, већ комплетног друштва на свим љеговим инстанцама. 

Дакле, на удару "ревизије" првенствено се нашла традиционална концепција 

смисла и циља брачне заједнице, затим друштвене улоге породице и унутарпородичних 

односа, а паралелно са овим радило се и на разбијаљу табуа и норми које су се тицале 

схватаља полног морала и односа међу половима. 

Може се рећи да је законска реформа била спроведена кроз три основна захвата. 

Први се тицао промене структуре имовинских односа унутар породице. Наиме, иако је 

колективизам требало да буде једна од главних црта социјалистичког права, оно је, у 

вези са породичном својином преузело схватаље које је било карактеристично за права 

капиталистичких земаља. Овде се радило о индивидуалистичком концепту својинског 

права, по коме је оно пренесено са колектива (породице) на оца породице чиме је 

правно било омогућено самовољно отуђиваље, првенсвено непокретних добара, без 

сагласности пунолетних чланова породичне заједнице.237 Други захват био је 

истовремено и једна од најбитнијих тековина револуције која се показала као доктрина 

са можда најширим и најдалекосежнијим спектром последица по брак, породицу и 

питаља полног морала. Ради се о чиљеници да је новим законом, по први пут била 

. 238 з ф 
прокламована Једнакост полова у наследним правима. аконском ре ормом: су 

генерално биле проширене слободе сваког од супружника и одвојени лични и 

2'6 , Марко Младеновић, Права и дужности, 616. 
237 Радомир Лукић, Наше ново право, Ј 53; Никола Павковић, Традиционално право и савремена сеоска 
породица, ГЕИ САНУХХХП, Београд, 1983,41 -45,42. 
238 Milica Sent iC, Karakteristike razvoja sklopljenih i razvedenih brakova u Jugoslaviji, Stanovnistvo 4, Beograd 
Ј 964, 329-339, 329. Никола Павковић, нд, 42 
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239 п имовински односи. отољи су регулисани законом, док су лични, будући из домена 

морала регулисани нормама које су, међутим различито тумачене од стране различитих 

правника. Наиме, по некима ово су биле норме без императива, тако да ј е љихово 

поштоваље у потпуности остављено вољи брачних партнера, док су други сматрали да 

и моралне норме треба сматрати императивним, Ј ер је то једина могућност 

ограничаваља слободне воље које Је нужан услов и унутрашље и спољашље 

ф С' о 240 н о 
ункционалности орачне заЈеднице. о, у оквирима концепциЈе модерног друштва 

било какво ограничаваље личних слобода, посебно они везаних за полни морал, било је 

неприхватљиво. Било како било, ови односи су остајали без правне санкције, у оном 

смилсу у коме је она постојала у обичајном праву, што ј е резултирало знатном 

променом у демографским и културолошким одликама брака у Србиј и. 

Суштински реформски поступак био је ипак онај који се тицао већ поменуте 

јурисдикције над питаљима брака, која је са цркве пренета на државне органе . Наиме, 

иако по уставним решељима из 1921. и 1931. године у Југославији ниј е било државне 

цркве, највеће верске заједнице задржале су неке функције државе као што су биле 

регистрација рођеља, венчаља и смрти и надлежност над брачним споровима. Све до 

1945. године, у Југославији, са изузетком Војводине, није било цивилног брака.241 

Првим послератним уставом, институције брака и породице прешле су у потпуну 

надлежност државе. Исте године када и нови устав, 1946. донет је и Основни закон о 

браку и породици (даље:ОЗОБ), као и Закон о државним матичним књигама, којима је 

прописано да је једини, са становишта позитивног права признат брак, онај склопљен 

пред надлежним државним органима и заведен у државне матичне кљиге . Закон је 

допуштао и црквено венчаље, али као факултативно и то само након обављене 

регистрације.242 Законска начела о брачним и породичним односима изражен~ у ОЗОБ-
о о 

у, маље више су преузимана и у касниЈИМ законима КОЈИ су доношени на савезном и на 

републичком нивоу, па су она присутна и у Закону о брачним и породичним односима 

(даље: ЗБПО) из 1981. године који је био на снази све до 2004. године, када је 

Скупштина Републике Србије донела Породични закон?43 Српска православна црква је 

са друге стране прогласила да грађански брак неће сматрати вредним за своје чланове, 

239 Marko Mladenovic, Podrиstvljavanje porodicnog prava и St· Srblji, Porodica i drustveni sistem, ur. Olivera 
Buric, ISP, Beograd, 1980,359-374, 363. 
240 Исто, 264; Зоран Поњавић, Брачни уговор, Анали Правног факултета у Београду 5, Београд, 1995, 519-
530, 523. 
24 1 Радмила Радић,Држава и верске заједнице, 195. 
242 Исто, 199. 
243 Илија Бабић, нд, 507; Службени гласник Републике Србије, бр 18,од 24 .фебруар, 2005 . 
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али Је била принуђена на поштовање закона по коме свештеници нису смели да 

обављају венчања без увида у документ о претходно извршеној регистрацији пред 

матичарем. 244 

а) Склапање брака у два чина 

За одређени број грађана Србије склапање брака заиста је представљало 

церемонију у два чина. Ово произилази из чињенице да црквено венчање није никада у 

потпуности напуштено, мада је број бракова озваничених у цркви све до осамдесетих 

година 20. века био врло мали. Овај тренд је био нарочито изражен у градским 

срединама, док Је у селима венчање са благословом цркве било чешће јер се, 

захваљујући дугом практиковању усталило као нераздвојни део обичаја и традиције, 

која је једно време заиста била "конзервирана" у сеоским срединама. Међутим, 

чињенични правни дуализам и "необавезност" грађанске регистрације погодовао је 

порасту броја невенчаних бракова на селу. Но, као што је већ наговештено, 

ревитализација религије до које је у Србији дошло у последње две деценије 20. века 

донела је са собом и повећан број чинодејстава везаних за крштење и веюшње. Овај 

процес био је посебно изражен у градским срединама у КОЈИМа, нарочито од 

. 245 т б 
деведесетих година, црквено венчање постаЈе скоро правило. ре а напоменути и то 

да су се током читавог периода релевантног за ову студИЈУ осим промена у 

статистичком билансу дешавале и оне које су биле у вези са садржајем и формом 

ритуала. Када је реч о црквеној церемонији, ово се посебно односи на тенденцију 

њеног скраћивања и изостављања неких "административних" формалности, док и један 

и други чин венчања карактерише све већа "спектакуларизазија" која одговара имиџу 

савременог потрошачког друштва?46 Може се рећи да управо разлика између чина 

венчања и грађанске регистрације представља најсажетије сведочанство промене у 

схватању и дефинисању смисла брачне заједнице, па ћемо зато овде покушати да 

укратко изложимо њихов аналитички опис и компарациЈу . 

244 Илија Бабић, нд, 200; Закон о положају верских заједница, ГСПЦ, 1953 , 102-103 
245 Александра ПАвићевић, Склапање брака у савременом српском друштву, Два обреда и њихова 
анализа, Обичаји животног цик.;туса, ПИЕИ 48, Београд, 2002, 279-29 1. 
246 Мирослава Лукић-Крстановић, Продукција свадбене светковине, Животни циклус, Етнографски 
институт САНУ и Музеј, СофЈА.ја, 2000, 2 11 -223 . 
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а.а) Први чин 

Припреме за црквено венчаље су двоструке. Оне подразумеваЈу прикупљаље 

докумената КОЈИ су , као обавезни, прописани црквеним брачним правом. То су 

породични родослови, чија је сврха да се отклони било каква могућност постојаља 

брачне забране или сметље у виду сродства између будућих супружника, увереље 

пароха надлежног за венчаље о "слободном стаљу" женика, односно, невесте и извод из 

матичне кљиге склопљених бракова да су лица која желе да склопе брак у цркви 

извршила "регистрацију" пред надлежним државним органима.247 Подношеље 

последљег документа свештенику који треба да изврши венчаље, пропи::ано Је и 

државним законима о браку, али се данас на томе не инсистира као раније. Дакле, 

могуће је обавити црквено венчаље и без претходно обављене грађанске регистрације, 

из чега произилази и извесна могућност формалне полигамије- односно (теоријска) 

могућност да једна особа буде и у црквеном и у грађанском браку, али са два различита 

лица. Породични родослови су у потпуности избачени из праксе, а што се тиче провере 

(не)постојаља брачне забране у виду сродничког односа будућих супружника, рачуна 

се на љихову савесност и савесност њихових родитеља,. Поред тога, у три узастопна 

недељна дана, уочи венчаља оба пароха (и младин и младожељих, уколико су из 

различитих парохија) врше оглашаваље венчаља, обавештавајући присутне парохијане 

о томе ко ће се са ким венчати и позивајући их да саопште уколико знају за постојаље 

било какве брачне забране у одређеном случају. У посебним ситуацијама, када се из 

неког разлога жури са склапаљем брака (најчешће се овде ради о бременитости будуће 

невесте), може бити донета одлука о ,,разрешељу од огласа", што бива заведена у 

матичним кљигама венчаних при цркви. 

Други део припреме представља предбрачни испит који обавља парох веренице 

и који се састоји у упућиваљу брачника у смисао који браку даје православна црква, као 

и љиховом подучаваљу основним молитвама и правилима хришћанског живота. На 

предбрачни испит, младенци долазе са брачним сведоцима, који се у народу погрешно 

о ?48 и о б ћ називаЈу кумовима.- спит се наставља у цркви где се читаЈу молитве и уду им 

младенцима постављају иста питаља која ће им бити постављена и током чина венчаља. 

Данас се овај други део испита обично изоставља односно бива обављен на сам дан 

247 Бранко Цисарж,Црт-:вено право П, Београд 1973, 120. 
248 Ово произилази из старе праксе да се, као сведок на венчању узима особа која је крстила дете . По 
учењу православне цркве, кумство је искључиво веза која настаје између неофита и онога који гаје 

крстио. 
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венчања. Предбрачни испит је валидан докле год се не поништи и представља брачну 

сметњу за ступање у брак са трећим лицем.249 

Заруке су, по канонском праву имале исти значај као и брак, па се онај 1юји је из 

ма којег разлога прекинуо веридбу(чак и у случају смрти вереника или веренице) и 

венчао се са другом особом, сматрао другобрачним. Да би "ублажила" овај закон, црква 

је временом укинула обичај ранијег заручивања, те се и он данас обавља непосредно 

пред венчање.250 

С обзиром да је по православном учењу брак света тајна, чин црквеног венчања 

устројен је и усмерен у правцу освећивања брачне заједнице и упућивања (кроз 

молитве и ритуал) младенаца у светотајински живот. У православној цркви венчање је 

некада обављано у оквиру Свете литургије која представља централни "догађај" 

хришћанског живота?51 Како и зашто је дошло до одвајања чина венчања од литурије, 

б . . б 252 ћ 
о разложено Је у студиЈИ о народном и црквеном раку , па се овде не v на томе 

задржавати. Само бих напоменула да је данас све чешћи случај да млади захтевају да 

буду венчани у склопу свете литургије, с тим што се овде ради о особама које и иначе 

. 253 
редовно учествуЈу у животу цркве. 

. . 254 
Сам обред црквеног венчања детаљно Је описан у православноЈ литератури 

(чија су издања и наслови данас све многобројнији), тако да ћу се овде задржати само 

на неким његовим деловима. 

По црквеним прописима, венчања се обављају у преподневним часовима, 

најчешће суботом или недељом, после литургије. Обред почиње чином заручења током 

кога се будући младенци "прстенују" и читају се молитве сличне онима које ће се 

читати и током обреда венчања. Дакле, на почетку обреда, младенци стоје испред 

царских двери (олтара), човек,са десне стране окренут икони Христовој, а жена,са леве, 

окренута икони Богомајке. Тако се састају испред тог праобраза брака , који је основа 

православног схватања и тумачења ове свете установе. 255 Њихове бурме се налазе на 

светом престолу чиме је извршено њихово освећење.Уводна молитва је иста као на 

почетку литургије и сваког обреда који се у цркви обавља, што сведочи о јединству 

светих тајни са централним делом живота цркве. Молитве које се даље читају су молбе 

249 Бранко Цисарж, нд. 121. 
250 Исто, 124. 
251 Епископ бачки Иринеј (Буловић), Поредак чина венчања у склопу свете литургије, у Православни брак 
и породица, Светигора, Цетиње, 1995,45-46,45 . 
252 Александра Павићевић, Народни и црквени брак ,25. 
253 Александра Павићевић, Склапање брака, 282 
254 Чин заручења и венчања, у Православни брак и породица, 27-44. 
255 Павле Евдокимов, Тумачење чина свете тајне брака, Православни брак и породица,47 
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Богу за: спасење душе, мир света, јединство Цркве, свети храм и оне који у њега улазе, 

епископа, клир и "раба и рабу Божију"."Жеље" које се кроз молитве изричу, 

недвосмислено сведоче о пожељним вредностима и односу супружника. То су молбе 

"да им Бог пошаље савршену и мирну љубав и помоћ", "једномислије и постојану 

верност", "беспрекорно живљење и делање", "чеда на наследство рода", "частан брак и 

брачну постељу неоскрвњену", као и да све сачува "од сваке невоље, гнева, опасности 

и нужде".256 У централном делу обреда заручења, вереницима се стављају бурме, прво 

човеку, па жени, које потом "кум" три пута размењује: са женикове на невестину руку 

и обрнуто. По теолошком тумачењу, овај поступак симболише узајамно преузимаље 

судбине, док се сам прстен узима као "залог" верности (међусобне верности 

. Б ) 257 
супружника и љихове заЈедничке верности истин&\Ш православне вере и огу . 

Обред венчаља обавља се на средини цркве. Уводна, литургијска молитва, 

Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа сада и увек и у векове векова ,којом 

се отвара димензија простора и времена вечности, (што, по учењу, и јесте димензија у 

којој литургија егзистира), чита се после молитве у којој се "препоручује" страх 

Господљи и говори о ономе што је обећано онима који се Бога боје и после питаља о 

слободној вољи младенаца да ступе у брак (питаље се прво поставља 

младожељи).Затим свештеник изговара исте молитве као и током обреда заручеља, 

истичући поново нужност очувања светиље и неговаља хришћанских врлина, кроз 

2'8 верност, међусобну љубав и милосрђе. ) 

Молитве у којима се говори о чину ствараља и забрани "људског мешаља" (што 

је Бог саставио, човек да не раставља) у оно што је у надлежности самог Бога, као и 

директно обраћаље и позиваље Бога да "пружи руку из светог обиталишта и сједини у 

једну плот" Своје слуге, претходе централном делу обреда венчаља, наиме стављаљу 

круна, "венаца" на главу младенаца.259 Након тога читају се текстови (из Посланице 

Ефесцима св. апостола Павла и јеваљђеље по Јовану) у којима је истакнут унутрашљи 

поредак и однос мужа и жене који црква проповеда, као и благослов који бр::~.к има од 

стране самог Господа Исуса Христа. 

На крају, после поновних молитви за милост, живот, мир, здравље, спасеље, 

светост, безгрешност, опроштај грехова, као и за све присутне, посебно за "свадбене 

функционере" (кума, старог свата, девера), свештеник даје младенцима да пију 

256 Чин заручења и венчања, 29,30. 
257 Павле Евдокимов, нд.48; Чип заручења и вепчања, 3 1. 
258 Чин заручења и венчања,32-35. 
259 Исто, 36-38. 
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освећено вино (што је остатак обичаја причешћивања на дан венчања), а затим их води 

у кружни опход (он је некада врше н око цркве, а данас се врши у цркви око сточића, на 

коме стоје реквизити потребни за обред).260 

Сам опход, с обзиром на симболику круга, симболише вечност, чиме и пут 

брачог живота бива смештен у "осовину вечности", односно, пут брачника постаје 

. 261 
њихов заЈеднички пут ка вечном животу. 

Иако је, као што са.м: више пута напоменула, у оквиру одређених форми 

црквеног обреда и пратећих формалности, временом долазило до извесних промена262 , 

па се и данас у неким црквама примећује тежња да се обред венчања скрати, суштина 

обреда је остала иста, а самим тим и порука коју он носи. 

За изношење темељнијег теолошког тумачења брака, било би потребно много 

више простора него што овде имамо. Зато ћу изнети само основне елементе на којима 

ово богословље почива, а који су "читљиви" из молитава које прате црквени обред 

венчања. 

По дефиницији, коју у својим канонима истиче православна црква, брак је света 

тајна љубави и заједнице брачника у времену и вечности; он је одређен као јединство 

двеју особа у једном бићу и суштини, као сједињење у једно тело и једну душу, али у 

својству двеју личности.263 

Прва и основна одлика брака, у православном концепту је његова светост. Она 

произилази из уверења да је брак уговор, односно врста (светог) савеза између 

супружника, међусобно и са Богом. У оквиру овог уговора, они се пред Богом, заклињу 

да ће живети у складу са законом и поштовати основна начела хришћанског живота, а 

за узврат им се нуди обиље плодова земаљских(материјално благостање и богатство у 

деци, миран живот, здравље итд), као и "небеска блага". Као основна начела и 

пожељне вредности хришћанског живота истакнут је апсолутни мушки сениорат, али 

пропраћен примером Христове љубави и жртве за Цркву (паралела је повучена између 

женика и Христа и невесте и Цркве), мучеништво( као најупечатљивија аналогија 

помиње се Христова мученичка смрт, а круне, односно, венци симболишу његов, трнов 

венац и позивају на узајамно жртвовање, али и подсећају на венце славе које ће 

260 Исто, 39-42. 
261 Павле Евдокимов, нд.,53. 
262 Вилма Нишкановић истиче даје црква, у послератном периоду, у жељи да привуче што већи број 
верника, чак чинила уступке у смислу одобраваља венчаља током постова. Ја бих, међутим, истакла, даје 

црква увек чинила ове уступке у изнимним ситуацијама и да су они дозвољени по црквеним канонима. 

Види: Вилма Нишкановић, Неке карактеристике свадбених обичаја у Београду на примерима општине 

Стари Град и Нови Београд, ЕС 1, Београд,lSЗ-166, 162. 
263 А. Богдановић, Света тајна љубави, Православни брак и породица,5 . 
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задобити они КОЈИ одговоре овом позиву), многобројни пород, љубав према деци, 

верност и "неукаљаност брачне постеље" (у правцу чега је усмерен највећи број 

молитви), и милосрђе. Последња врлина, као и стално помињање у молитва•ш читаве 

заједнице, породичне и црквене, даје "уговору" и друштвени (да не кажемо, секуларни) 

значај, односно, говори о концепту брачне заједнице, као основне социјалне зщеднице 

из чијег "исправног" устројства проистиче добробит за читаво друштво . 

а.б) Други чин 

Грађанско венчање обавља се у свечаној сали општине, а од скора и на мање 

формалним местима, по избору младенаца264 , на начин прописан Законом о браку и 

породичним односима (из 1980,1988,1993,1994), који је основни извор породичног 

права у Републици Србији.265 

Заруке као врста посебног и на одређени начин склопљеног правног уговора, 

по овом Закону не постоје, мада се у одређеним његовим одредбама будући 

супружници помињу као "вереници". Ипак, треба поменути да је, да не би довео у 

питање слободу одлуке за склапање брака, Савезни врховни суд веридбу посматрао у 

светлу народног обичаја, негирајући јој било каква правна дејства. Из истог разлога 

судски органи нису испитивали кривицу за раскид веридбе, нити утврђивали обавезу 

повраћаја веридбених дарова и накнаде материјалне штете?66 Следствено томе, ван 

граница закона остала је и евентуална морална штета. 

Припреме за закључење грађанског брака подразумевају пријаву коју вереници 

подносе матичару, прилажући, уз то и извод из матичне књиге рођених, а по потреби и 

друге документе. Потоњи подразумевају евентуално решење о разводу претходног 

брака, као и судско одобрење за обављање брачне регистрације малолетних лица или 

лица која су у таквој врсти сродничког односа који се сматра брачном сметњом (овакво 

одобрење могу добити тазбински сродници: свекар и снаха, зет и ташта, као и сродници 

по усвојењу: очух и пасторка и маћеха и пасторак.) (члан 46-49 ЗБПО) 

Матичар је дужан да, на основу изјава лица која желе да ступе у брак, а по 

потреби и на други начин, провери постоји ли која од брачних сметњи или забрана. 

264 Мирослава Лукић-Крстановић, Продукција сваддбене светковине 213. 
265 Током писања ове студије, Скупштина Републике Србије 2004. године донела је Породични закон, у 
коме није било битних измена које би се тицале самог протокола регистрације супружника. 
266 Марко Младеновић, Петнаест година примене породичног законодавства у новој Југославији, Анали 
Правног факултета у Београду 4, Београд, 1961, 584-594, 588. 



72 

(једна од индикација за посебну проверу било би евентуално исто презиме женика и 

невесте) (чл.52 ЗБПО) 

Могли бисмо констатовати да и у оквиру концепта грађанског чина венчања 

постоји одређена врста предбрачног испита и то у форми обавезе матичара да лицима 

која желе да ступе у брак препоручи да се, до дана закључења брака узајамно обавесте 

о стању здравља, да посете брачно, односно породично саветовалиште где ће се 

упознати са стручним мишљењем о условима за развој складних брачних односа, као и 

здравствену организацију у којој ће добити информације о могућностима и 

предностима планирања породице.(чл.55 ЗБПО). Младенци имају право да прихвате 

или не прихватге ове сугестије, што не утиче на одобрење за склапање брака. Данас се 

. 267 
оваЈ део припреме углавном не спроводи. 

По члану 56 ЗПБО, закључење брака врши се на свечан начин и у нарочито 

одређеној просторији. У коментару истог члана каже се да просторија треба да буде 

тако опремљена и украшена да се издваја од других просторија, а да се свечан начин 

закључења брака испољава и у одећи лица кој а приступају венчању, као и у њиховом 

"достојанственом" понашању?68 "Закључење брака у одређеној форми требало би да 

онемогући брзоплето и непромишљено закључење брака."269 И по грађанском закону,, 

венчању, поред брачних другова присуствују два сведока, с тим што, ЗПБО омогућава 

да, у изузетним условима, један брачни друг не буде присутан лично, него преко 

опуномоћеника (чл . 58 ЗПБО) . Оваква опција у црквеном праву не постоји. 

Закључење брака почиње констатацијом присутности наведених лица, као и 

непостојаља брачних сметњи и забрана(чл.60 ЗПБО). Након тога, матичар упознаје 

брачне другове са одредбама Закона, читајући им члан ове од 65-70, 287/1, З 20/1 и 

321 /1 . Супружници стој е испред стола, жена са десне, мушкарац са леве стране. Пошто 

Је прочитао делове Закона, матичар, који се налази са друге стране стола, пита 

поЈединачно сваког од будућих брачних другова, прво жену, па мушкарца, да ли 

пристај у да међусобно закључе брак. После датих сагласних изјава о закључењу брака, 

матичар проглашавадаје брак закључен (чл.61 ЗПБО). 

У Коментару ЗПБО, брак је дефинисан као таква зај едница у којој се остварују 

истовремено интереси брачних другова, породице и друштва. То ј е законом призната и 

267 ћ Александра Пави евић , Склапање брака, 286. 
268 Илија Бабић, нд 56. 
269 Исто,5 6 . 
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уређена, потпуна, траЈна, сексуална, емоциона.rша, економска и просторна заЈедница 

живота брачних другова.270 

Наведени садржај овог чина сведочи о пожељним вредностима и односима у 

брачној заједници, прокламованим од стране законодавца. О овоме најбоље говоре 

чланови Закона који се током венчаља читају. Тако се чланом 65 супружницима 

гарантује право на независност и слободу у избору занимаља, у члану 66 истакнута је 

љихова дужност да развијају осећаље међусобне солидарности и солидарности према 

другим члановима породице, а члан 67 наглашава равноправност брачника у свим 

личним имовинским односима. Верност и узајамно помагаље, као дужност супружника 

"препоручује" се чланом 68 . Члан 69 говори да муж и жена споразумно одлучују о 

месту становаља и да сразмерно својим могућностима, свако појединачно, доприноси 

издржаваљу породице.У члановима 70, 287,320,321 законодавац се бави регулисаљем 

имовинских односа и дефинисаљем појмова посебне и заједничке имовине у браку. 

Дакле, као пожељне вредности истакнуте у наведеним законским одредбама јављају се: 

међусобну независност супружника, солидарност, равноправност, верност и узајамност, 

споразумеваље око битних животних питаља и, понајвише наглашене, непоремећене 

имовинске односе. Третираље брака, као врсте друштвеног уговора у коме се 

превасходно мора водити рачуна о "опипљивим" и закону доступним категоријама, 

видљиво је, осим у поменутим одредбама закона које су, као битне издвојене из целине, 

и у коментару члана 56 ЗПБО, у коме се каже да свечана форма закључf"ља брака 

"издваЈа исти од других краткотрајних (без зареза између !) имовинскоправних 

послова".271 

Дакле, грађанском формом брака регулисани су првенствено правни односи 

супружника, док црква нагласак ставља на духовни живот и морална питаља. Оваквом 

концепцијом грађанског брака је, ако не у потпуности, али највећим делом занемарена 

унутрашља страна брака и личног, емотивног, психолошког и духовног живота 

супружника. 

270 Исто,9. 
271 Исто,56. 
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б) Епилог 

Нова концепција брака била је, најблаже речено, контрадикторна. Ова љена 

унутрашља одлика произилазила је из чиљенице да критика затеченог концепта, на 

којој се жељена друштвена трансформација умногоме заснивала, није изведена до краја, 

односно да су, директно или индиректно, из народног живота преузете многе 

критиковале категориЈе и вредности. Социјалистичко право је као идеолошку и 

моралну основу брака истицало изградљу свесне и слободне личности, хуманих односа 

и развиЈаље солидарности. Инсистирало се на љубави, узајамности и на 

. . 272 о б . 
индивидуалистичкоЈ концепЦИЈИ ове установе. ствареље ових циљева ило Је, како 

се на једном месту наводи, могуће само " ослобађаљем од егоизма" и двојног морала 

. • 273 с б . б . 
КОЈИ Је карактерисао класно друштво . уштинско о ележЈе законодавства тре ало Је 

да буде даваље предности личним у односу на имовинске брачне односе274 , што је 

спроведено тако што су законима регулисани практично само имовински односи, док је 

(не)придржаваље моралних начела остављено слободној вољи појединца. Насупрот 

жељеном индивидуализму, чији развој, узгред буди речено, представља значајан део 

хришћанске философије и учеља о личности, створен је простор за несметан развој 

управо егоизма који је био ограничаван само личном савешћу појединца. С друге 

стране, главни циљ друштвене политике-дезалијенација друштва, који је налагао 

нужност друштвене подршке браку, подруштвљаваље установа и брака и породице, 

усклађиваље индивидуалног и друштвеног, приватног и јавног, али и чиљеница да је 

основни објекат друштвене заштите била држава, погодовали су развоЈу Једне 

. . 275 
надиндивидуалситичке концепциЈе социЈалне и правне политике. 

Можда је најбитнија разлика између социјалистичких закона и обичај но 

правних норми била у присуству, односно одсуству правне санкције за морални 

преступ276 као и у тежишту, врсти и оправдаљу ауторитета коме су ови концепти били 

подређени. Ауторитет државе, индивидуалне љубави, савести, слободне воље ... 

припадајући већ по својој природи линИЈИ "хоризонтале", остали су, међутим без 

смисла и легитимитета које су им давале вредности "вертикале" људског постојаља. У 

272 Zagorka Pesic, Moralпa proЫematika, 40; Зоран Поњавић, нд, 520. 
273 Zagorka Pesic, Moralпa proЬlematika,5 . 
274 Марко Младеновић, Подруштвљавање породичног права, 363. Марко Младеновић, Права и 
дужности супруга, 616. 
275 Марија Обрадовић, Кривичноправни систем и грађанска права у Југославији (Ј 945- /952), Токови 1, 
Институт за историју радничког покрета Србије, Београд, 1991, 121-139, 121; Зоран Поњавић, нд, 520; 
Zagorka Pesic, Moralпa proЬlematika, 41. Andelka Milic, Promeпe и sиprиiaпskim komuпikacijama i njihovi 
ciпioci, Socioloski pregled 2-3, Beograd, Ј 970, 307-320, 316. 
276 Марко Младеновић, Права и дужности, 618. 
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новом "једнодимензионалном" светлу трпељивост је добила предзнак мазохизма, 

пожртвованост епитет беспотребног мучеља, милосрђе и сажаљеље се тумаче као 

обезвређиваље личности, снисхођеље и послушност као слабост; законско 

озваничаваље брака често се тумачи као пука формалност, а љегова уобичајена форма 

као превазиђена историјска тековина ... Исконска људска тежља за апсолутом постаје 

узалудно пропуштаље "земаљских наслада", које, међутим, не ретко неограничену 

људску слободу претварају у ропство. 

Институција брака није била доведена у питаље због, како је то у 

комунистичкој идеологији и теорији било очекивано, губитка (или трансформације) 

љених економских функција или укидаља приватне својине која је представљала љен 

основ,277 већ због релативизоваља функционалности љеног садржаја (првенствено 

духовног), а често и форме. Потоље се односи на алтернативе хетеросексуалном, 

моногамном браку које у последље време у неким земљама добијају поред моралног и 

правни легитимитет, као и на законско изједначаваље брачних и ванбрачних заједница 

о коме ће бити речи нешто касније. 

Но, под утицајем нових идеологија, или једноставно историјских законитости, 

као што је већ поменуто, брак и са љим повезане институције друштва нашле су се у 

процесу трансформације који је практично трајао током читаве друге половине 

прошлог века, а ни данас се не може рећи да је завршен. 

Током овог периода дошло је до слабљеља значаја форме брака, пораста 

целибата и самачких домаћинстава, смаљиваља стопе закључених бракова, смаљиваља 

просечног броја чланова породице, пораста свих облика ванбрачних заједница, пораста 

ванбрачног наталитета, броја непотпуних породица (разведених, напуштених, 

ванбрачних, удовичких, мигрантских и сл.), смаљеља стопе наталитета, пораста броја 

неусклађених породица, случајева породичне патологије, сукоба генерација, психичке, 

. ађ . б . ћ 278 
полне и социЈалне неускл ености ПОЈединца, роЈа старачких дома инстава. 

в) "Слобода" (од)љубави 

Одавно је позната чиљеница да је у традиционалним друштвима брак био више 

врста уговора између две социјалне групације него последица међусобне наклоности 

277 Zagorka Pesic, Moralпa proЫematika, 24. 
278 Марко Младеновић, Подруштвљавање породичног права, 364. Марко Младеновић, Преображај 
породице у Југославији, Анали Правног факултета у Београду 5-6, Београд, 1969, 571-574, 566. 
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особа које су у брак ступале. Ова неоспорно тачна констатација била је, међутим, база 

многих, ако не нетачних, а онда површних научних тумачеља и закључака. Ако имамо 

у виду идеолошку орјентисаност првих српских етнографа и тумача народних обичаја, 

који су практично били и последљи сведоци онога што данас сматрамо традицијом у 

ужем смислу, а затим и пионира југословенске антропологије, љихове закључке о 

концепцији брака у традиционалном српском друштву заиста морамо узимати са 

резервом.279 Прихватајући, дакле горе наведену и историЈску и научну 

(полу)истину, морамо јој "прикључити" и додатно осветљеље (и елиминисатп садржај 

заграде која јој претходи). Наиме, поред извора у којима се говори о моделима 

280 б ћ . б супротним горе наведеном, тре а ре и даЈе распламсаваље љу авног пламена какво, 

по данашљим схватаљима треба да претходи склапаљу брака, било онемогућено 

строгим правилама традиционалног полног морала. Непридржаваље ових доводило је 

до строге осуде друштвене заЈеднице и делимичног или потпуног изопштеља 

прекршиоца. Нормама и обичајима којима је регулисан и уобичајен узраст за склапаље 

брачне заједнице олакшаван је терет забрана, те се може претпоставити да улога раних 

(са данашљег аспекта) бракова није била само економске природе већ да су они своје 

оправдаље налазили управо у потреби друштва да "љубавни пламен" стави у оквире 

легитимности. Да ли се у оваквим браковима касније развијала љубав и узајамна 

наклоност и какав је био интиман однос човека и жене, тешко можемо да са 

сигурношћу тврдимо. Ипак, чини се да је у поменутим оквирима било више шансе за 

"распламсаваље" нечега што у почетку можда није ни постојало, него данас када је 

широко раширено увереље да брак доноси гашеље страсти, заљубљености, а тиме и 

осећаље досаде и засићености.281 

Настанак концепта романтичне љубави на којој би брак требало да се заснива 

временски се везује за крај 18. и почетак 19 века, а географски за земље западне 

Европе, посебно за Француску. Када је, како је примећено у једном раду, "најзад у 

романтизму усвојено мишљеље да се брак примарно заснива на љубави и да се тиче 

искључиво једног мушкарца и једне жене, брак и породица као установе, почиљу да се 

279 Zagorka Pesic-Golubovic, Teorisjko-hipoteticki okvir za istraiivanje promena и strиktиri porodice, 
Sociologija З , Beograd, Ј 966, 7-28. 
280 Valtazar Bogisic, Zbornik sadasrijih pravnih oblcaja и Jиinih Slovena, 1, JAZU, Zagreb, 1874, 195; Ј еремија 
Павловић, Живот и обичаји народни у Краzујевачкој Јасњници у Шумадији, СеЗБ XXI, Београд, 1921, 
104; САаватије Грбић, Српски народни обичаји из среза бољевачког, СеЗБ XIV, Живот и обичаји 8, 
Београд, 1909, 148; Александра Павићевић, Народни и црквени брак, 40, 4 Ј. 
281 Pjer Birne, Ljиbav, Beograd, Ј 999, 81 
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распадају" 282 Чини се, међутим, да су наши крајеви, а посебно љихов рурални део 

остали заштићени од овог "удара љубави" све до после Другог светског рата. 

Најзначајна промена која се тада дешава није била само усвајаље поменутог концепта 

до кога је свакако дошло, већ, много више експонираље питаља љубави, сексуалних 

односа и свега што је могло бити у вези са полним моралом, државним законима, 

јавном говору и полемици. Оно што је до рата било табуисано, било као дело или као 

тема за разговор, оно што је спадало у сферу строге интиме или што се једноставно 

подразумевало, током читаве друге половине двадесетог века бива до крајности 

рационализовано, популарисано и "подруштвљено". 283 

"Љубавна чежља" француских романтичара била је уско повезана са захтевима 

за еманципацију жена, па је тадашљи естаблишмент, схватајући ово као озбиљну 

претљу институцијама брака и породице, настојао да пронађе нови легитимитет за 

простор женског деловаља. Нововековље, а посебно последље деценије другог 

миленијума донеле су са собом усвајаље принципа равноправности полова. Ово се, 

како је већ поменуто сматрало једном од највећих тековина социјалистичке револуције 

која је, заједно са "новим" концептом љубави представљала најдиректнији канал 

подруштвљаваља или, судећи по неким последицама, разбијаља породице. Последице 

нису биле, како би се на основу реченог могло закључити, изазване толико женином 

запосленошћу ван домаћинства, већ су много више биле резултат процеса мељаља и 

мешаља улога ЧИЈе се најдраматичније деловаље још увек испољава у базичној сфери 

. ф 284 
људске егзистенциЈе- с ери сексуалности. 

Прокламована вредност социјалистичког друштва била је, бар по дефиницији, 

брачна заједница заснована на узајамном поштоваљу, разумеваљу, помагаљу и 

љубави.285 Веома слично хришћанском поимаљу брака. Међутим , оно на чему се 

посебно инсистирало било је усклађиваље везе између репродукције, љубави и 

сексуалних односа. Ова питаља нису непосредно регулисана законом, али су 

директним или индиректним сугерисаљем сексуалних слобода и генералним 

б ?86 о . 
еротизовањем друштвеног окружеља, наметана као врло итна. - сим што Је у основи 

настала као критика традиционалног морала и "пуританског система сексуалне 

282 Karin Hauzen, Polarizacija polnih karaktera, Radanje moderne porodice, ur. Ande\ka Milic, Be.ograd, 1988, 
212-234, 214.Александра Павићевић, Жене и њихова моћ у друштву, Проучавање друштвене симетрије у 
контексту полних улога, ГЕИ CAHYXLVIП, Београд, 1999,73-95 . 
283 Анђелка Лазаревић, Сексуална потенција-импотенција као појам у нашим народним обичајима, ГЕИ 
САНУ XXIV, Београд, 1975, 115-127, 115. 
284 Pjer Birne, nd, 55. 
285 Илија Бабић, нд, 9. 
286 Pjer Birne, 69, 72. 
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репресије", "сексуална револуција" била је логична последица нове ситуациЈе на 

"брачном тржишту" настале услед продуженог школоваља и одлагаља тренутка 

б . 287 и . ћ 
засниваља рачне заЈеднице. док Је у хриш анском и народном схватаљу као 

једина легитимна могућност сексуалног реализоваља егзистирао брак, нови систем за 

ову врсту људске реализације није тражио никакав посебан легитимитет, 11а чак ни 

љубавни. Поменутом револуцијом, изведеном наводно у име љубави, отворен је 

простор предбрачним сексуалним слободама, што је довело до интезивираља 

сексуалног живота припадника оба пола, а посебно жена, што је опет довело до пораста 

броја напуштене деце, намерних и спонтатних побачаја, младих, недатих мајки ... 288 

Друштвени проблеми били су садржани не само у поменутим појавама, него и, како је 

записано у студији Пјера Бирнеа, која је од 1973. године у Француској доживела пет 

издаља, "у личном растројству и очају до којих веома често доводи прерани љубавни 

цинизам. Та безизлазност појачана је гађенем према љубави- па чак и животу- које 

представља чест резултат ових бројних искустава."289 

Породична законодавства социјалистичких земаља, а посебно СССР-:1. су, под 

утицајем теорије о слободној љубави описаној као "испијаље чаше воде", настојала да 

укину све формалне стеге за закључеље и развод брака које су карактерисале "класно 

друштво". 290 

Критика традиционалног модела међуполних односа заснивала се на тврдљи да 

Је у овим оквирима функција репродукције била морално и психолошки строго 

одвоЈена од задовољаваља сексуалних потреба и испуњаваља емотивне потребе за 

љубављу између полова.291 Иако је очигледно да оваква тврдља има своју основу у 

искључиво економском детерминисаљу брачних односа, морамо да се замислимо над 

љеном неупитном формом. Није ли она проблематична?! Имамо ли право да као научну 

истину износимо и прихватамо тезу да сесксуалне (па и љубавне) потребе нису могле 

бити задовољене у процесу репродукције који се одвијао у традиционлој породици 

патријархалног типа? Поред овога, просто се намеће констатација да и у савременом 

друштву поменута три елемента егзистирају прилично независно. Иако не поседујемо 

статистичку евиденцију о овом питаљу, мислим да скоро са сигурношћу можемо да 

тврдимо да највећи број сексуалних односа данас није (ни морално, ни психолошки, ни 

287 Исто, 48, 60. 
288 Исто, 73. 
289 Исто, 74 
290 Marko Mladenovic, Neke alternative porodice, G\edista З, Beograd, 1966, 321 -333, 324, 325. 
291 Zagorka Pesic-Golubovic, Teorisjko-hipoteticki okvir, 11. 
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реално) повезан са репродукцијом. Што се тиче повезаности ових односа са љубављу, 

ствари вероватно стоје мало боље, али не бих се усудила да претпоставим колико боље. 

Идеја "слободне љубави" коју је требало развијати у новим, социјалистичким односима 

подразумевала је "ослобођеље полова да самостално одлучују о склапаљу љубавних 

"292 . ћ б . 
веза , алије немогу ност налажеља граница и мере сло оде довела до тога даје, како 

се тврди код истог аутора, "сексуално иживљаваље постало мерило слободоумности и 

"293 п б . . 
еманципованости . огрешио схватаље сло оде и последице до КОЈИХ Је оно довело, 

углавном су објашљавани негативним утицајима западних култура, као и бурним и 

наглим процесима трансформације традиционалног друштва. Неоспорно дејство ових 

дешаваља на промене у полном понашаљу и схватаљу полног морала није, међутим ни 

једини, а ни основни љихов узрок. Укидаље вертикалне димезије постојаља било је, као 

што је већ речено, циљ и последица социјалистичке идеологије и друштвеног 

устројства (оно се дешавало, додуше не тако револуционарно, и у несоцијалистичким 

земљама 20. века). Овим су истовремено "укинути" и репери којима би се одредила 

граница дозвољеног и пожељног у свакој сфери људског живота, а нови, чије би 

вредности биле тако апсолутне једноставно нису понуђени. У новим идејаним 

оквирима свако понашаље и размишљаље, осим онога које је повећавало личну слободу 

и независнот, постајало је безпредметно, чему се чак не би могло много замерити када 

последице ових процеса, на глобалном нивоу, не би представљале сведочанство 

изневерених основних принципа хуманизма. 

г) Брачна законодавство и брачна структура 

До периода после Другог светског рата, питаља из брачног законодавства 

решавана су, осим, обичајно правним нормама и малобројним законским актима, и на 

основу Брачних правила Српске православне цркве, издатих 1933. године. Црква је и 

након доношеља ОЗОБ-а, 1946. године наставила да евенуталне брачне спорове решава 

на основу истих закона, с тим што је број лаика који су се тим поводом обраћали 

црквеним властима био изузетно мали. Године 1981. донет је Закон о брачним и 

породичним односима, КОЈИ Је, уз извесне допуне био на снази до доношеља 

Породичног закона 2004. године. Могло би се рећи да се заједничка основа ова три 

закона понајвише манифестује у схватаљу брака као моногамне, хетеросексуалне 

292 Zagorka Pesic, Moralna proЬlematika, 17. 
293 Исто, 21. 
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заЈеднице, док Је љихова основна разлика (ако овде изоставимо ону КОЈа се тиче 

десакрализације брака, о којој је већ било говора) испољена у дефинисаљу трајности, 

односно раскидивости брачне заједнице. Наиме, иако се брак и у ОЗОБ-у и у ЗБПО-у 

дефинише као законом уређеља, потпуна и трајна заједница живота мужа и жене, 

принцип апсолутне раскидљивости брачне заједнице изражен је већ у првом 

~о б ћ · послератном закону. вде се истиче да рак може престати не само смр у Једног од 

супружника или љиховим оглушељем о брачне дужности него и у случају да љихов 

заЈеднички живот постане "неподношљив".295 С друге стране, хришћанско 

законодавство је преузело став римска-византијских правника, по коме је брак "таква 

веза која се ни по садржају обухваћених односа, ни у љиховом трајаљу не може 

дефинисати каприциозном вољом странака и променом љихових расположеља". 296 

Што се тиче општих одлика брака и промена до којих је дошло увођељем нових 

закона, требало би поменути још и питаље заједничког становаља супружника које је у 

праву предратне Југославије решавано, односно одређивано на основу пребивалишта 

мужа. Из етнографских извора је познато да патрилокалност није била апсолутно 

. . 
правило у народном животу, али Је ипак у новиЈем законодавству наглашено начело по 

коме одлука о месту з~едничког домаћинства треба да буде резултат спораззума 

супружника. При томе, у члану 8 ОЗОБ-а додаје се да, " ... трајни неспоразум о овој 

ствари доводи до несношљивог живота, а то само по себи представља узрок за развод 

брака".297 Принцип једнакости, као потка великог броја одредби, видљив је и код оних 

које се тичу одређиваља личног имена детета, односно, презимена које носе 

супружници након закључеља брака. И ово питаље се решава споразумно, пр-и чему су 

ОЗОБ-ом биле отворене следеће могућности: 1 )супружници су као заједничко могли да 

изаберу мужевљево презиме, 2) свако је могао да задржи своје презиме и З) свако је 

свом презимену могао да дода и презиме другог супружника. Иако то није нигде 

изричито речено, из текста закона се може закључити да није био дозвољен споразум 

по коме би супружници, као заједничко, узели презиме жене. У коментару закона је чак 

то и образложено обзирима према народним схватаљима, по којима би овакав избор, 

мужа могао извргнути подсмеху средине?98 Ипак, ова одредба је већ представљала 

радикалну промену у односу на народне обичаје и традицију, али је ЗБПО по овом 

294 Мехмед Беговић, Породично право, Београд, 1961,6, 30; Илија Бабић, нд, 9. 
295 Мехмед Беговић, нд, 32. 
296 Бранко Цисарж, нд, 12. 
297 Мехмед Беговић, нд, 75. 
298 Исто, 74. 



81 

питању отишао још даље . По члану 402 овог закона, поред могућности које су биле 

прописане ОЗОБ-ом, постојала је и могућност да за заједничко презиме буде изабрано 

презиме жене. Поред овога, свако је уз своје презиме могао да дода и презиме брачног 

друга, с тим што је редослед презимена такође остављан њиховој индивидуалој вољи. 

Заједничка деца морају носити заједничко презиме супружника, а ако такво не постоји, 

опет се споразумом одлучује чије ће презиме носити. Браћа и сестре истих родитеља 

морају носити исто презиме. 299 Овакав став законодавца упућује свакако на могућност 

слободнијег и ширег схватања презимена као ознаке личног идентитета и припадности. 

Занимљиво је, међутим, да се и поред наведених опција, код нас највећи број парова 

одлучује за "класичну" варијанту, односно, мужевљево презиме постаје заједничко. 

Ипак, следећи линију развоја законодавства, можда би се од будућих закона 

могло очекивати да допусте и "размену" презимена између нововенчаних. 

Што се тиче брачних сметњи, забрана и дужности, овде треба поменути оне коЈе 

представљаЈу показатељ промена унутар наведених законских система, као и њихове 

међусобне разлике. 

Посебно су, због директне везе са претходним поглављем, занимљиве одредбе о 

девоЈачкоЈ невиности које се налазе само у стариЈИМ црквеним законима, док се у 

ОЗОБ-у и ЗБПО-у овај проблем уопште не помиње. Грчка-византијско државно 

законодавсство је недевственост невесте (осим ако се радило о удовици или 

распуштеници) сматрало брачном сметњом, те се брак склопљен са оваквом девојком 

сматрао ништавним .300 Иако се међу одлукама васељенских и помесних сабора и 

апостолским правилима не могу наћи одредбе које би директно говориле о 

недевствености као сметњи за склапање брака, казне КОЈе су овим канонима 

предвиђене за учеснике у "преступним везама" јасно говоре о ставу цркве по овом 

питању.301 У савременом црквеном законодавству, односно у Брачним правилима СПЦ 

предбрачна невиност се такође не спомиње као брачна сметња.302 

Основна промена која је у вези са овим питањима уведена ОЗОБ-ом тицала се 

укидања великог броја брачних сметњи које су биле прописане ранијим законима. 

Најпре су се на удару нашле сметње верског карактера, па је овим законом проглашено 

да духовно сродство, разлика вере, свештенички чин и монашки завет више не 

представљаЈу сметње за склапање брака. Даље су укинуте сметње осуде због 

299 Илија Бабић,нд, 496, 500. 
300 Бранко Цисарж, нд, 1 02. 
301 Никодим Милаш, П, 355, 382; Ј, 137.; Александра Павићевић, Народни и црквени брак, 62. 
302 Бранко Цисарж, нд, 102. 
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браколомства, велика разлика у годинама између супружника или њихова дубока 

старост, као и сметња сродничког односа насталог услед усвојења. Законодавац је 

задржао став о тазбинском, као и о крвном сродству у побочној линији као брачним 

сметњама, али је исте ограничио и учинио "уклонљивим". Тако је само први степен 

тазбинског сродства проглашен за брачну сметњу, али са могућношћу диспензације, а 

исто је важило и за четврти степен побочне линије крвног сродства. Потоње је значило 

да на пример, по посебном одобрењу надлежних органа, првобратучад могу склопити 

законити брак.303 Ове одредбе је преузео и ЗБПО.304 

Занимљива је и промена у вези са формом закључења брака, КОЈа можда 

најдиректније проистиче из трансформације ове институције од свете тајне у световни 

уговор. Ово се односи на чињеницу да је позитивним законима омогућено да један 

брачни друг присуствује регистрацији брака преко свог опуномоћеника. Оваква 

могућност у црквеном праву не постоји. 

Дужности на које се ступањем у брак супружници обавезују исте су у сва три 

анализирана закона. Оне се односе на обавезу заједничког живота, узајамне верности и 

помагања. У оба државна закона поред ових прописана је и дужност обостраног 

омогућавања слободног избора рада и занимаља супружника, а у Брачним правилима 

су наведене и посебне дужности сваког од њих. Тако је муж дужан да са женом поступа 

"као са равним себи", а као њена основна дужност истакнуто је рађање и васпитавање 

за
потомства и брига о домаћинству. ) 

г.а) Пожељност брака и услови за његово закључење 

Позната је чињеница да је у нашем народу брак представљао практично једини 

пожељан и прихватљив начин живота сваке одрасле особе. Он је сматран логичним 

исходиштем и завршетком "младалачких дана", као и битним обележјем личног 

идентета и друштвеног угледа. Целибат је генерално био редак, а безбрачни су скоро 

б . . 306 Цр . ђ 
увек или на оваЈ или онаЈ начин стигматизовани. ква Је тако е имала 

303 Мехмед Беговић, нд, 37-44. 
304 Илија Бабић, нд, 31 -42. 
305 Мехмед Беговић, нд, 71; Бранко Цисарж, нд, 129, 130, 131. 
306 Миленко Филипивић, Таковци, 44; Миленко Филиповић, Височка нахија, 80; Никола пантелић, Бор, 
124; А. Јовановић, Историјски развитак српске задруге, 89; В. Николић, Метохија, 65 ; Vera Erlih, 
Jиgoslavenska porodica и transformaciji, 150; Александра Павићевић, Народни ицрквени брак, 32; 
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афирмативан став према браку, а као једини оправдани разлог за целибат при'Хватала је 

монашки завет. 307 

Што због поремећене старосна-полне структуре која је настала као последица 

процеса урбанизације и индрустријаЈшзације, што због промењених схватања и 

уверења, у савременом друштву, брак је престао да буде тако апсолутно пожељан 

облик "удруживања", а целибат је задобио статус "текуће појаве".З08 Овоме је 

вероватно допринео и бољи третман који је у државним законима добила ванбрачна 

заједница, али о томе ће бити речи у посебном поглављу. Свакако, на основу извода из 

статистике, током читаве друге половине 20. века видљива је тенденција опадања броја 

склопљених бракова. За целокупно подручје Југославије број склопљених бракова на 

хиљаду становника износио је 1946. године 13,2, док је 1962. тај број смањен на 8, 6.З09 

У периоду од 1950-1954. године, у ужој Србији је у просеку годишње склапано 49 870 

бракова. Просек за период од 1955-1959. износио ј е 42 163. Године 1960. склопљена је 

44 294 брака, 1961.г . 44 524, 1962.г. 41 110, 1964.г. 42 239, 1965 . г . 44 189, 1966.г. 43 

209, 1970.г. 49 830, 1974. г 48 105, 1975. 45 973, 1976. 44 621, 1977. 45 622, 1980. 42 

170.310 Тенденција смањења годишњег броја склопљених бракова постала је посебно 

в идн а 1991. године када је у централној Србији склопљена 3 3 698 бракова. 311 Наведени 

подаци су ради веће прегледности приказани у табели . 

година Број година Број 

склопљених склопљених 

бракова бракова 

1950- 49.870/год 1970 49.830 
1954 
1955- 42 .1 63/год 1974 48.105 
1959 
1960 44.294 1975 45 .973 
1961 44.524 1976 44.621 
1962 41.196 1977 45.622 
1964 42.239 1980 42.170 
1965 44. 189 199 1 33.698 
1966 43.209 

307 Никодим Милаш, Правила православне цркве са тумачењима, l, Нови Сад, 1895 120, 121, 50; 11 , 37. 
308 Milica SentiC, Karakteristike razvoja sklopljenih i razvedenih brakova, 331. 
309 Statisticki prilog, Stanovnistvo 1, Beograd, 1962, 151. 
310 Statisticki prilog, Stanovnistvo 1, Beograd, 1964, 89; Statisticki prilog, Stanovnistvo 2-3, Beogracl, 1965, 
202; Demografski pregled, Stanovnistvo 2 Beograd, 1966, 128; Statisticki prilog, Stanovnistvo 1, Beograd, 
1966; Statisticki prilog, Stanovnistvo 3-4, Beograd, 1970,305; Drago1jub Tasic, Starenje stanovnistva SR Srbije 
van teritorija SAP, Stanovnistvo 1-4, 1979- Ј 981, 193-224,206. 
311 Mina Petrovic, Sklapanje i razvod braka prema skolskoj spremi, Stanovnistvo 3-4, Beograd, 1994, 65-87, 82. 
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Године 1970. стопа склопљених бракова показала Је раст у односу на ону 

забележену 1962. Ипак, 1971. године регистровано је 36, 5% целибатера у мушком, 

односно 29, 7% у женском делу становништва. Овај проценат је, посебно када се ради о 

мушкарцима знатно порастао у односу на 1948. годину када је износио 31,7%.312 

Интезивираље процеса разградље традиционалног начина живота, као и почеци 

социЈалне кризе осамдесетих година, достижу СВОЈУ кулминацију почетком 

деведесетих. Једна од видљивих последица тих кретаља Је и вредност стопе 

склопљених бракова која је, у односу на 1950. годину, своју најнижу вредност достигла 

1991.г . Тада је у Централној Србији регистровано 21,3% неудатих девојака у доби 

између 24 -29-те године. Према незваничним резултатима Пописа из 2002. године, 

сваки четврти становник Србије (без Косова), старији од петнаест година био је ван 

брака.З 13 Одлагаље склапаља брака, односно помераље одлуке о тренутку засниваља 

брачне заједнице у старији узраст, које карактерише савремено друштво, l:Вакако је 

дало свој допринос оваквој демографској слици, али је оно ипак само један од њених 

узрока. 

Црквеним и обичајним правом, благослов родитеља за ступаље у брак био је 

прописан као један од битних услова за почетак живота ове заједнице. Истовремено је, 

међутим, црква прописивала да "не може бити закључен законити брак без узајамне и 

неизнуђене сагласности оних који у љега ступају", а родитељима је забраљивано да 

силом наводе своју децу да по овом питаљу поступају противно својој вољи.314 У 

наведеним државним законицима категорија родитељског благослова у потпуности је 

искључена. 

Одговарајући узраст будућих супружника прописан је у свим законипима и он 

се углавном одређивао у односу на пунолетства. Граница пунолетства је била 

различита у различитим законима. По Српском грађанском законику она се налазила на 

. . . . 
седамнаестоЈ години за мушкарце, односно петнаестоЈ за девоЈке, с тим што Је 

надлежни архијереј могао да одобри склапање брака и женику од петнаест и невести од 

тринаест година. 31 5 По правилима СПЦ, из 1934. године пунолетним се сматрао 

312 Ruza Petrovic, Odlike braka и Jиgoslaviji, u, Domaf:instvo, porodica i brak и Jиgoslaviji, ur. Adndelka Milic, 
lnstitut za socioloska istrazivanja Filosofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1981, 169-240, 179. 
313Радивојша Б, Епидемија одложенuх бракова, Политика 5. новембар, 2003, 1, А9 
314 Цисарж, 63. 
315 Беговић,Породично право, 43; Цисарж, 68. 
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мушкарац од осамнаест и деВОЈКа од шеснаест година али су, опет уз одобреље 

надлежних црквених органа у брак могли ступити и младић и девојка од шеснаест, 

односно, четрнаест година.316 У ОЗОБ-у, као и у ЗБПО-у осамнаеста година живота је 

установљена као граница пунолетства без обзира на пол. По допуштењу суда могле су у 

брак ступити и млађе особе, с тим што овај закон није изричито прописао доњу границу 

животне доби. Ипак, закључак о томе да се она налази на четрнаестој години може се 

извући из паралеле са Законом о старатељству у коме је одређено да лица млађа од тог 

узраста не могу склапати никакве уговоре, па тиме ни брачни. У коментару члана 49 

ЗБПО-а, наводи се да у брак не може ступити лице које није навршило четрнаесту 

годину живота.З 17 Горња старосна граница за ступање у брак, која по Брачним 

правилима износи седамдесет година за мушкарце, односно шездесет за жене, у 

"18 
државним законима није одређена. -' 

Народни обичаји у вези са временом ступања у брак били су различити у 

различитим краЈевима. У околини Београда је, на пример просечна и уобичајена 

старост невесте била око петнаест, шеснаест година, а младића седамнаест. 319 На 

државном нивоу број малолетничких бракова (дакле, законски регистрованих) све до 

седамдесетих година није показивао неке устаљеније тенденције раста или опадања, 

осим тенденцију све веће "феминизације" овог феномена. Тако је у СФРЈ 19~3. године 

склопљена 11 039 оваквих бракова. У овом броју било је 81,4% бракова где су жене 

биле малолетне. Године 1961. број браковаје опао на 9 921, а учешће малолетних жена 

се повећало на 91,7%. Две године касније, 1971. склопљена је 19 014 малолетничких 

бракова у којима је било 95,2% оних у којима је жена била малолетна, а 1975. тај број 

износи 14 147, односно 97,1 % бракова са малолетним женама.320 За подручје уже 

Србије располажемо подацима за свега три године: 1948. брак Је склопило 988 

малолетних жена и 706 малолетних мушкараца; 1953. године имамо број од 376 

малолетних жена и 170 малолетних мушкараца, а 1961. г 505 жена и 164 мушкараца. 321 

Без обзира на овакав демографски ток, број малолетничких бракова у Србији без 

покрајина 1991. године био је још увек релативно висок и износио је 38,1 % свих 

316 Бабић, 43, Цисарж, 68. 
317 Бабић, 45 . 
318 Беrовић, 43; Цисарж, 70. 
319 Зорица Дивац, Испитиваље породице и брака у околини Београда, ЗбЕИ САНУ 14-16, Београд, 1984, 
85-101,97. 
320 Ruza Petrovic, nd, 188. 
321 Ruza Petrovic, Odlike braka, 198. 
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б 322 т . б 
склопљених ракова те године. енденциЈа опадаља раних ракова, односно оних у 

којима је бар један од супружника млађи од 20 година, као и генерална тенденција 

одлагаља склапаља брака у каснији узраст, у савременом југословенском друштву 

постаЈе видљива од 1952. године323 . На југословенском нивоу 1952. године просечна 

старост при скЈiапаљу брака била је 22,0 год за жене и 24,8 година за мушкарце. У 1961. 

години, оваЈ просек је био нешто већи: 22,4 године за жене и 25, 4 година за 

мушкарце. 324 Године 1971. просечна старост жена при склапаљу брака на територији 

уже Србије била је 23,3 године, 1976 24,4, а 1981. достигла је ниво од 24,9 година.325 

Ипак, треба поменути запажање да се у руралним срединама просечни узраст 

супружника при склапаљу брака није много променио, као и то да се малолетнички 

бракови у новије време поЈаВЉУЈУ у и у срединама где их раније није блло, и са 

карактеристикама различитим од оних који су овакве бракове одликовали у 

традиционалном друштвеном контексту. 326 

Током деведесетих година двадесетог века, друштвена и економска криза, 

удружене са већ, много раније видљивим последицама разградље традиционалног 

система вредности , оставиле су траг и у овој сфери друштвеног живота. Он се може 

препознати у резултатима последљег пописа, 2002. године у којима је забележено да је 

у Србији (без Косова) свака десета жена у животном добу између 35. и 40. године 

неудата, док је међу онима између 40-те и 60-те то свака двадесета.327 

Генерално, као узроци одлагаља склапаља брака наводе се немогућност 

оствареља самосталног живота младог брачног пара, који би подразумевао, од 

родитељског дома одвојен стамбени простор, као и запослеље, затим продужено 

328 
школоваље и "већа очекиваља од брака" која карактеришу савремену омладину. 

Ипак, као битан проблем овде треба истаћи и поремећај старосна-полне структуре 

становништва до кога је примарно довео процес урбанизације стварајући, посебно у 

322 Marina Blagojevic, Deтografska slika Srblje, 47. 
323 Milica Sentic,nd 336. 
324 Olivera Buric, Godine stиpanja и brak i rani brakovi и Jиgoslaviji, Sociologija 1-2, Beograd, 1963, 79-88 . 
83. 
325 Gordana Todorovic, Reprodиkcija i plodпost staпovпistva Srbije, Stanovnistvo 3-4, Beograd, 1991, 57-89, 80. 
326 Видосава Стојанчевић, Савремене промене у традиционшzним сродничким односима, браку. 
породичном и друштвеном обичајном животу, ЗбЕИ САНУ Ј О, Београд, 1980, 117-133, 124. Миљана 
Радовановић и Десанка Николић, Закључна разматраља о резултатима проучавања промена у народној 

култури на селу у Србији, ЗбЕИ САНУ 10, Београд, 1980, 138, 146, Ј45. 
327 Политика, среда 5. новембар, 2003, А9 . 
328 Ruza Petrovic, Ј 73. 
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последљој деценији двадесетог века проблем маљка женског становништва у руралним 

а вишка у градским срединама.329 

Поред наведених услова, законима је био прописан и онај који се тицао забране 

склапаља брака за сроднике у одређеном степену сродства. Може се рећи да, .<олико су 

ове норме биле развијене и стриктне у обичајном праву и народном животу, па и у 

црквеним законима, толико су оне у социјалистичком, државном законодавству биле 

сведене на најужи круг сродника. Основне промене до којих је дошло у државним у 

односу на претходне законе, већ смо споменули када смо говорили о брачнuм 

сметњама. Крвно сродство у правој усходној и нисходној линији егзистирало је као 

апсолутна, односно неуклољива брачна сметља, без обзира на степен сродства и у 

канонском и у позитивном праву. Међутим, за разлику од цркве која је прописала 

забрану склапаља брака између сродника до седмог степена побочног крвног сродства, 

у државним законима ова граница је померена на трећи степен.330 Иако је по доношељу 

ОЗОБ-а црква апеловала да се као први дозвољени степен овог сродства рачуна пети331 , 

законом је било прописано да већ четврти степен крвног сродства у побочној линији 

33? 
представља уклољиву брачну сметљу. -Прописана, али и уклољива брачна сметља био 

је и први степен тазбинског сродства, као и први степен сродства по усвојељу, док је у 

Брачнuм правилима двородно сродство третирано као неуклољива сметља до трећег 

степена, а сродство по усвојељу до другог.333 У анализама државних закона тврдило се 

да је у љима усвојен принцип да се тазбинско сродство рачуна по слици крвног 

сродства,334 али из законских норми постаје јасно даје овај принцип био усвојен само у 

техничком смислу. Наиме, на овај начин је олакшано рачунаље сродничке удаљености, 

али је "испуштена" љегова идеолошка основа. Она се налази управо у рачунаљу 

степени двородног и трородног сродства КОЈИ Је црква примељивала, а КОЈИ Је 

проистицао из увереља и учеља да муж и жена у брачној заједници постају једно тело. 

Због тога се рачуна..Тiо да је, на пример муж, од жениних сродника удаљен онолико 

степени колико и она сама. Чиљеница да је одредбама државног законодавства одобрен 

брак левиратског и сороратског типа, затим брак између два брата и две сестре, свекра 

и снахе, зета и таште,335 указује на оправданост горе изнете тврдље. Поред тога, треба 

329 Svetozar Livada, Socijalno-demograjske promene, 43 ; Miroljub Rancic, nd, 9. 
330 Б. Цисарж, 75, 76; М. Беговић, Породично право 36, 37. 
331 Р. Радић , Држава и верске заједнице, 199. 
332 М. Беговић, Породично право, 36 
З" ,, Цисарж, 79, 86. 
334 Бабић 42 
335 Бегов~ћ , Породично право, 36-42; Бабић, 41-43 ; Цисарж, 81. 
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приметити да Је већина поменутих могућности у закону дата у виду диспензациЈе, 

односно уклоњиве брачне сметње, па би свакако било занимљиво размислити о смислу 

оваквих одредби. Да ли оне представљају идеалтипски модел који је законом 

предложен, а његова необавезност, врсту снисхођења људским слабостима? Или су те 

релативне забране само корак на путу до потпуног нестајаља било каквих забрана? 

У државним законима изостављено је и духовно сродство као брачна сметња, 

као и разлика између сродства насталог брачним, односно ванбрачним рођењем . 336 

Покушавајући да одговори потребама савременог живота и све присутнијег 

тренда мултикултуралности, црква је у новије време одобрила својој пастви склапање 

мешовитих бракова, подразумевајући под њима искључиво бракове са припадницима 

оних хришћанских вероисповести чије је крштење признато од стране православне 

цркве. Поред тога, брак је морао бити закључен у православном храму, уз писмено 

обавезивање неправославног супружника да свог брачног друга неће нагонити да 

промени веру и да ће допустити да њихова заједничка деца буду крштена у 

"37 
православној цркви:' 

336 Цисарж, 75 , 86. 
337 Исто, 184. 
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г.б) Пре, за време и ван брака 

Предбрачна "чистота" која је у обичај ном праву и народном животу егзистирала 

као једна од битних детерминанти девојачког угледа и као један од услова стабилног и 

трајног брака, ни у савременом црквеном, ни у државном законодавству НИЈе 

успостављена као брачни услов. У коментару члана 77 ЗБПО-а наглашено је да се 

заблуда о невиности жене не сматра заблудом о битним особинама брачног друга, чак 

ни у ситуациЈама када је она (невиност) била предвиђена као услов за склапаље 

брака.338 Иако је грчка-византиЈско државно законодавство недевичнос·; невесте 

прописивало као брачну сметљу, у канонима православне цркве она егзистира више као 

морални закон . Предбрачна девственост била је, као таква захтевана и од младића и од 

девоЈака, а непоштоваље ове норме било ј е санкционисано одређеним периодом 

одлучеља од причешћа. 339 Каноничко третираље овог проблема било је повезано са 

схватаљем и тумачељем појма блуда, које је у црквеној догми битно различито од оног 

на који наилазимо у важећим државним законима. Док је православна црква 

блудочинством сматрала полни акт којим се не вређа треће лице, дакле, муж или жена, 

позитивним законима он није прецизно одређен . Одредбе о "блудним радљама" 

налазимо у Кривичном законику (даље: КЗ), у коме ј е истакнуто да оне не улазе у 

састав појма обљубе и противприродног блуда, мада се понајвише помињу у овом 

контексту. Наиме, по оквирној дефиницији датој у овом законику блудним радљама се 

сматрају делатности којима се "задовољава или побуђује полни нагон, а којима се 

обј ективно, грубо повређују морална схватаља грађана."340 Иако крајље релативизована 

већ самом дефиницијом, одређиваље ове појаве постаје још проблематичније када се 

има у виду дај е у КЗ она претходно повезана са члановима 103-107, у којима се говори 

о санкционисаљу обљубе, принуде и противприродног блуда. 341 Тамо је прописана 

одговарајућа казна за онога "ко у случајевима из чл. 103-107 изврши само блу дну 

радљу" (дакле, не и обљубу). Из овога произзилази, а негде је, између редова, тако и 

речено, да се под блудом подразумева задовољаваље полног нагона . на "маље 

уобичајен" начин, али није прецизирано да ли се ово односи и на исте делатности 

338 Цисарж, 1 02. Бабић, 85. 
339 Исто , 1 02; Александра Павићевић, Народни и црквени брак, 62. 
340 Љубиша Лазаревић, Кривични закон Републике Србије са краћим коментаром, Београд, 2002, 116. 
341 Лазаревић , 116. 
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спроведене у браку. Осим поменутог, под блуд се подводи и лезбејство, док је супротна 

. б 342 т б ПОЈава сврстана у противприродни луд. ре а напоменути да се у коментару члана 

108 поред покушаја дефинисаља поменутих категорија налази и став о потреби 

схватаља противприродног блуда као слободног опредељеља појединца, Ш'. тиме и 

појаве коју не треба санкционисати. Ово је значајна промена у односу на став 

Кривичног законика СФРЈ по коме је за противприродни блуд (полни однос између 

лица мушког пола и полни однос са малолетноим лицем или лицем које је починиоцу 

поверено ради чуваља, васпитаља и учеља) строго кажљаван. Поред тога, често у 

тумачељеима и у судсКОЈ пракси долази до преплитаља појмова блуда и 

противприродног блуда, па је у КЗ наглашено да су ове делатности инкриминисане 

само уколико су спроведене принудом (било да се ради о сили или претљи), као и 

према немоћном или малолетном лицу које није навршило 14 година. Као извршилац 

дела противприродног блуда, у закону је наведено мушко лице, док пасивни субјекат 

може бити и мушког и женског пола.343 Брачна правила оперишу терминима 

противприродног блуда и противприродног полног дела, сматрајући под овим појаве 

содомије и мужеложништва, прописујући за љих исту епитимију која је у канонима 

предвиђена за убиство.344 

Посебно интересоваље изазива начин на који је у законодавству било решено 

питаље ванбрачних заједница и то због чиљениц~ да су невенчани, тј "обичајни" 

бракови у нашем народу били релативно честа појава. Они су се појавиљивали у 

неколико различитих облика, од којих се, као најчешће могу издвојити ванбрачне 

заједнице које су склапане без намере каснијег позакољеља, затим тзв. бракови "на 

пробу", чији је циљ био"провера" особине супружника, а најчешће могућности рађаља, 

и ванбрачне заједнице малолетника које су легализоване по преласку границе 

345 с ађ . 
пунолества. рпски гр ански законик, у сагласности са црквеним канонима НИЈе 

признавао никакве правне последице ванбрачним заједницама, а сама црква се трудила 

да озакони што већи број ових обичајних веза. Поред тога, по СГЗ-у ванбрачној деци је 

било онемогућено да наследе своје родитеље, а љихов генерални правни и друштвени 

статус, као и статус ванбрачних мајки био је прилично лош. Утврђиваље очинства по 

овом закону није било дозвољено, што је, поред осталих разлога, утицало на висок 

342 Исто, 116,113. 
343 Исто, 110-117. 
344 Цисарж, 171, 172. 
345 Ruza Petrovic, Demografsko socijalna obeleija braka и SR Srbiji, Sociologija 1, Beograd 1975, 67-90, 68. 
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"46 
степен смртности ванбрачно рођене деце. -' Ипак, с обзиром на чиљеницу да су 

невенчани бракови у народу били признати скоро исто као и они законским путем 

засновани, може се претпоставити да су случајеви чедоморстава много чешће били 

повезани са рађаљем ван било какве заједнице: брачне или ванбрачне . У праву нове 

Југославије, у периоду пре Другог светског рата, фактичким заједницама је било 

признато да могу бити основ за засниваље одређених права. Устав ФНРЈ и ОЗОБ 

апсолутно су фаворизовали брачну у односу на ванбрачну заједницу, те су потољој 

негиране било какве правне последице, али, за разлику од цркве, државни органи нису 

вршили никакав притисак, нити агитацију за позакољеље обичајних бракова.З47 

Имовински и други односи у обичајним браковима и даље су, међутим решавани путем 

обичајног права, а чиљеница да је функција цркве у питаљима брачног права била 

маргиналиозована резултирала је повећаљем броја ванбрачних заједница у Југославији. 

На пораст невенчаних бракова утицали су и нови прописи, КОЈИ су се тицали 

прописаног узраста будућих супружника, који су били у супротности са народним 

обичајима и традицијом, као и имовинских односа, поглавито у вези са инвалидским и 

пензионим осигураљем и наследним правима.348 Тако је, на пример, право на пензију 

преминулог супруга било условљено чиљеницом да преживели супруг није основао 

б . . б 349 с 
нову рачну заЈедницу, што Је погодовала засниваљу конку ината. едамдесетих 

година двадесетог века, када је савезне законе о браку и породици требало заменити 

републичким, било је међу правницима предлога за изједначеље брачних и ванбрачних 

з~едница и то посебно у области имовинских односа и права венчаних, односно 

невенчаних супружника. С обзиром да су демографи истовремено констатовали вишак 

женског у укупном становништву, сматрало се да би се признаваљем правних дејстава 

ванбрачним заједницама и овај проблем могао решити. Тврдило се, наиме да би се тиме 

омогућило том "вишку" женског становништва да уместо у незакониту ступи у 

"легалну" заједницу.350 Поштујући оваква хуманистичка настојаља, мора се ипак 

приметити да, с обзиром да легализација ванбрачне заједнице свакако не би повећала 

број мушкараца у укупном становништву, она у себи садрже тежљу легализације 

прељубе, односно својеврсне полигамије. Уз образложеље да би овакво решеље довело 

у питаље опстанак институције брака, као и уз ука:зиваље на проблеме који би могли 

'46 
о Беговић, Породично право, 14 7. 
347 Zorica Rajko,,ic, Neke specificпosti sklapaпja braka па selu, ЕР 11, Beograd, 1973, 105-108, 106. 
348 Ruza Petrovic, Odlike braka, \74; Marko Mladenovic, Mesto porodice, 99. 
349 Marko Mladenovic, Mesto porodice, 99. 
350 Марко Младеновић, Преображај породице, 559. 
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настати у случајевима постојаља више ванбрачних заједница једног лица, ови предлози 

су одбијени, тачније речено, љихова реализација је одложена.35 1 Законодавац је 

предвиђао да се евентуална имовинска питаља и спорови настали у фактичким 

заједницама могу решавати на основу одредби грађанског, а не брачног права. 352 Ипак, 

Уставом ФНРЈ из 1946, као и одредбама ОЗОБ-а направљен је битан корак у решаваљу, 

до тада дискриминативног статуса ванбрачне деце.353 Наиме, она су овим правним 

актима изједначена са брачном, али само у односу на свој е родитеље, а не и на остале 

3·4 
сроднике. ) Поред тога, законом је одобрено утврђиваље очинства, олакшан је 

поступак "позакољеља" ванбрачне деце, а деца рођена у ништавним браковима 

признавана су као брачна.355 Руковођен уверељем да су ванбрачне мајке најчешће те 
. . . . 

коЈе напуштаЈу децу, законодавац Је предвидео иста права на социЈалну :;,аштиту и 

. . б б б 356 у 
осигураље свим маЈкама и СВОЈ деци, ез о зира на љихов рачни статус. ставом 

СФРЈ и љеговим допунама, 1963. године положај брачне и ванбрачне деце у 

потпуности је изједначен, што је значило комплетно укључиваље ванбрачне деце у 

сроднички систем родитеља са свим наследио-имовинским правима и обавезама. И у 

ЗБПО-у је чланом 7 наглашено да "деца рођена у браку или ван брака, према 

. "357 и . 
родитељима и другим сродницима имаЈу иста права и дужности . ако Је у овом 

закону истакнуто да потпуну правну заштиту устава и закона ужива брачна, а не 

ванбрачна заједница, овде се у признаваљу правних дејстава потољој отишло још даље 

него у претходним законима.358 Тако је у члану 16 ЗБПО "ванбрачна заједнца 

изједначена са брачном у погледу права на међусобно издржаваље и друге имовинско

правне односе ... "359
, а за признаваље права овој врсти заједнице прописани су исти 

услови, односно сметље као и за законски брак. Међу неопходним условима правног 

признаваља ванбрачне заједнице треба поменути заједницу живота, али и чиљеницу да 

је ова веза трајала "дуже време" или да су се у љој родила деца, а од сметљи: брачност, 

351 Беговић, Како уредити имовинске односе супруга, Анали Правног факултета у Београду 1-3, Београд, 
1972,57-62,59,61 . 
352 Исто, 61. 
353 Мехмед Беговић, Може ли се тужба за утврђивање ванбрачног очинства подићи против наследника 
наводног оца, АПФ у Београду 4, Београд, 1958, 480-483. · 
354 Беговић, Породично право, 136. 
355 Исто, 138. 
356 Ratko Sudzum, Socijalпo osigиraпje и Srbiji и ХХ \'еkи, SrЬija u modernizacijskim procesima Ј, 273-288, 
278 . 
357 Бабић, 1 О. 
358 Исто, 9. 
359 Исто, 14 
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крвно сродство, сродство засновано потпуним усвојељем, душевна болест, 

неспособност за расуђиваље ... 360 

Принцип једнакости између брачне и ванбрачне деце, брачних и ванбрачних 

мајки и брачне и ванбрачне заједнице, који је био у законима све присуп-Ћји, није, 

међутим примељен и на брачне и ванбрачне очеве и "мужеве". Чланом 297 ЗБПО 

учешће оца ванбрачног детета (независно од чиљенице да ли је између родитеља 

постојала заједница живота) у издржаваљу мајке детета сведено је на време од три 

месеца пре порођаја и годину дана после порођаја. Ово учешће је лимитирано и делом 

ове оредбе у којој се каже да је отац дужан да "сразмерно својим могућностима 

учествује у издржаваљу ... "361 У коментару овог члана Је чак наглашено да се 

ванбрачној мајци која има довољно средстава за живот укида право на накнаду 

трошкова изазваних трудноћом и порођајем, док се ванбрачни отац, на истом месту, 

ослобађа дужности да у овим трошковима учествује уколико то није у могућности да 

'62 
учини.-' 

Осим поменутих сметљи чије је (не)постојаље утицало на могућност признаваља 

правних последица ванбрачној заЈедници, засниваље ове врсте брака у државним 

законима Је ограничена само одредбом о забрани ванбрачног суживљеља са 

малолетном особом између четрнаесте и осамнаесте године живота. 363 Онај ко би се о 

ову одредбу оглушио подлегао би затворској казни у трајаљу од 3 месеца до 3 

године.З64 

У прописима Српске православне цркве феномени "случаЈне, кратковремене, 

полне везе или блуда, трајно, ванбрачно, полно суживљеље или конкубинат, 

суживљеље у ништавном браку и у грађанском браку" били су обједиљени појмом 

ванбрачних односа.365 У канонима је за православна лица која би живела у 

ванбрачниим односима била предвиђена казна за црквену кривицу, те лишеље неких 

права и почасти, а деца рођена у таквим везама сматрана су незаконитом.366 Иако значи 
о о о 

црква НИЈе признавала никакав легитимитет овим заЈедницама, у стариЈИМ законицима, 

као и у позитивном црквеном праву СПЦ признавана Је сродство из ванбрачних 

односа. У БП се тако забраљује брак у сродству из ванбрачног рођеља у правој 

360 Исто, 332,334, 335, 14. 
361 Исто, 338, 339. 
362 Исто, 339. 
363 Лазаревић, 124. 
364 Исто, 124, 125. 
365 Цисарж, 190. 
366 Исто. 
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усходној и нисходној линији, без обзира на степен сродства и у побочној ЛИНИЈИ до 

~67 
трећег степена.-' Занимљиво је приметити да овај став цркве према сродству из 

ванбрачног односа није био толико утемељен у медицинским и здравственим 

разлозима, колико у предању Светог писма Новог завета у коме се наглашава да 

мушкарац и жена и у "преступном" односу постају "једно тијело" . (I Кор.6,1 5-16) 

Што се тиче повреде супружанске верности у учењу православне цркве био је 

заступљен став да се овим актом прекида јединство мужа и жене, па је осим санкција, 

канонима било предвиђено да се прељуба може сматрати бракоразводним узроком.368 

И у југословенском државном законодавству налазиле су се (и данас је то случај) 

сличне одредбе, по којима је верност била обавезна за оба супружника, с тим што у 

б . 369 у 
овим законима прељу а низе директно санкционисана. литератури се наилази на 

став да овакво законско решење смањује значај верности као обавезе, што, међутим 

није последица слабљења брачног морала него концепције "демократског брака" која 

би требало да подразумева толерантнији однос према "анонимним излетима другог 

брачног друга".370 

Као што је већ поменуто, без обзира што је у позитивним, државним законима 

бар у начелу фаворизована брачна у односу на ванбрачну заједниццу, мере социјалне и 

правне политике нису никада биле усмерене ка покушају позакоњења нtвенчаних 

бракова. Број оваквих заједница је по природи ствари остајао недоступан статистичкој 

евиденцији, али о њему можемо правити претпоставке на основу броја ванбрачно 

рођене деце који је, како на територији Југославије, тако и Србије и њеног ужег 

подручја био у порасту током изучаваног периода. Ипак, ове податке треба узимати са 

резервом пошто се, по правилу, велики број невенчаних бракова озакоњује управо пре 

рађања првог детета, односно, када се покаже да је невеста способна за обављање своје 

примарне дужности.371 

Уже подручје Србије, као и Босна и Херцеговина од педесетих година 

двадесетог века припадале су истом типу умереног, али растућег ванбрачног 

наталитета. Он је био највиши међу пољопривредницама, што указује да се l)Вде ипак 

највероватније ради о невенчаним браковима, а не о краткотрајним, пролазним 

367 Исто, 19 1 . 
368 Исто, 153. 
369 Беrовић, Породично право, 96; Марко Младеновић, Права и дужности супруга, 624. 
370 м ћ 

1 арко Малденови , Права и ду:жности, 624. 
371 Ruza PetroviC, Odlike braka, 195 . 
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сексуалним везама.372 Подручје Србије без покраЈИНа, Косово и Словенија су, по 

подацима из половине седамдесетих година биле области са највишим процентом 

ванбрачно рођене деце. У Југославији је 1953. године било укупно 483 046 живорођене 

деце, од тога је ванбрачно рођено 34 007 или 7,0% деце. Исте године на подручју уже 

Србије забележено је 113 482 живорођене деце, од чега 7808 или 6,9% деце из 

невевнчаних бракова. Године 1961. забележено је смањење укупног броја живорођених, 

али и повећање броја деце из ванбрачних заједница. У Југославији је те године 

живорођено 422 180 деце, од чега је 8,4% било ванбрачно. За Србију без покрајина ове 

вредности су износиле 83 3334 живорођене, односно 10,8% ванбрачне деце. Десет 

година касније, 1971. године настављен је пад укупног броја живорођене деце и на 

територији СФРЈ и на подручју Уже Србије . За све ово време од 1953 до 1971, овај број 

је растао само на Косову. У Југославији је те године укупно живорођено 375 762 

деце, од тога 8,1% ванбрачне, док је у ужој Србији укупно рођено 77 900 деце, од чега 

11,0% ван брака. Године 1981. у СФРЈ је рођено 370 047 деце. Удео ванбрачно рођених 

био је 8,3%, док је у Србији без покрајина рођено 75 436 деце, а проценат ванбрачно 

рођених био је 9,7%.373 Иако је проценат ванбрачно рођених на територији уже Србије 

1981 . године показао мању вредност у односу на претходну наведену годину, податак 

из 1991 . године ипак показује да је тенденција раста броја ванбрачно рођене деце, бар 

на нивоу целе територије Србије за коју поседујемо податке, била прилично стабилна. 

Те године је у Србији са покрајинама регисторивано више од 20 000 ванбрачно рођене 

деце или 140,6 ванбрачно рођених на 1000 живорођених.374 Године 1971. укупан број 

ванбрачно рођених у Србији је био 17 523 или 11 5,9 ванбрачне деце на 1000 

живорођених, а 1981. године 16 275 деце рођено је ван брака, што је значило 107,4 

ванбрачне деце на 1000 живорођених. С обзиром да је број ванбрачно рођене деце и 

његовог удела у укупном броју рођених од 1953 до 1981 растао и на подручју Косова и 

на територији централне Србије (са изузетком вредности из 1981. године за централну 

Србију) може се закључити да су се вредности за целокупно подручје Србије 

. ћи . . в . 375 
смањивале захваљују присутности те тенденциЈе на териториЈИ ОЈВОдине. 

372 Исто, 196, 200. 
373 Gordana Todorovic, nd, 72. 
374 Marina Blagojevic, Demografska slika, 36. 
375 Gordana Todorovic, nd, 72. 
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г.в) Престанак брака 

Дефинишући брак као заједницу мужа и жене у "времену и вечности" црква је 

посредно изрекла свој став у односу на трајност и раскидивост ове институције. Сходно 

томе, у прва четири века, она је заступала учеље о нераскидивости брачне везе, али је, 

ступивши у савез са државом морала да га делимично напусти.376 Наиме, католичка 

црква Је до данашљих дана задржала став да брак престаје да постоји само и 

искључиво смрћу једог од супружника, док је православна црква дозволила могућност 

развода, настојећи да је строгим правилима максимално ограничи. Основно ограничеље 

односило се на непризнаваље могућности договорног као ни једностраног ~азвода, а 

б . б 377 с 11 
прекид рачне везе могао Је тражити само невини рачни друг. " амовоља 

супружника била је ограничена прецизно дефинисаним бракоразводним узроцима, као 

што су: прељуба, рађеље о глави брачном другу, злобно и злонамерно напуштаље 

брачног друга, нестанак брачног друга, телесна и душевна болест, морална 

поквареност, хотимичан побачај, отпадништво од православне вере . О постојаљу ових 

околности и разводу брака одлучивао је црквени суд, а без пресуде, брак је могао да 

378 
буде раскинут само због полагаља монашког завета и рукоположеља за епископа. 

Црквеним канонима био је забраљен четврти брак, али су и за засниваље трећег 

брака била прописана одређена ограничеља. На сабору у Цариграду, 920. године, 

издата је следећа наредба: "1) Коме је четрдесет година и има деце, томе се забраљује 

ступаље у трећи брак; 2) коме је четрдесет година, а нема деце и хоће трећи пут да се 

жени, такав да буде лишен светог причешћа пет година; 3) коме је тридесет година, а 

нема деце, томе се може дозволити трећи брак, али уз односну епитимију; 4) коме је 

тридесет година, а има деце и хоће у трећи брак, нека буде лишен причешћа за четири 

године."379 Позитивним црквеним законима донете су нешто либералније норме, па се 

четврти брак сматра уклољивом сметљом, изузев за лица чија су два претходна брака 

разведена љиховом кривицом. Поред тога у канонима је за узрочника развода била 

376 Цисарж, 153. 
377 Исто, 155. 
'78 
Ј Исто, 157, 140. 
379 Милаш П,355. 
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предвиђена забрана заснивања новог брака у периоду од пет година по престанку 

претходног, док је у Брачним npaвwzuмa ова казна сведена на једну годину. 380 

С обзиром на вишевековно одсуство организоване националне државе, као и на 

немогућност цркве да у потпуности преузме њену законодавну и судску функцију, 

разводи и поновно склапање брака у народу су били регулисани о6ичајем и 

специфичним економским потреба.ма. Српски грађански законик преузео је велики број 

начела брачног законодавства из црквених канона, али је требало доста времена да 

кнез Милош јурисдикцију над овим питањем у потпуности препусти цркви.381 Ипак и 
. . 
Једнострани и споразумни разводи остали су у народноЈ пракси и током двадесетог 

века. Закони који су доношени након Другог светског рата не само да нису били 

усмерени ка њиховом сузбијању него су управо представљали њихову афирмацију. 

Већ је у нацрту ОЗОБ-а, из 1945. године, било предвиђено увођење развода по 

споразуму супруга, предлог није реализован ни у ОЗОБ-у, ни у каснијим законима. 

Највећа промена коју је првим послератним законима доживела брачна 

законодавство састојала се у увођењу релативних бракоразводних узрока. Док су се 

апсолутни бракоразводни узроци тицали прекршаја прописаних брачних дужности, 

релативни су се односили на ситуацију "тешке поремећености брачних односа", која је 

доводила до "неподношљивости " даљег заједничког живота.З82 Генерално, иако је у 

дефиницији брака заступљеној у државном законодавству, он окарактерисан као 

"трајна зај едница", овај епитет се више односио на забрану склапања брака на одређено 

време или под одређеним условом, а не на његову нераскидивост.383 Као и сваки други 

друштвени уговор, а то је брак био у концепцији социјалистичког друштва, и брачни се 

могао раскинути под одређеним условима. Слободна воља потребна за закључење овог 

уговора није се, по аналогији односила и на његов раскид, али је увођењем поменутих 

бракоразводних узрока, отворен пут ка све лакшем разводу брака. Наиме, релативним 

бракоразводним узроцима, практично је искључена кривица за развод, што је посредно 

условило увођење институције споразумног тражења развода брака, чија концепција 

води порекло управо из права социјалистичких земаља. Овај начин покретања судског 

поступка се најчешће спроводио у случају неподношљивости заједничког живота, с 

тим што је суд, преко органа социјалног рада био у обавези да испита узроке наведеног 

380 Цисарж, 89, 96. 
381 Исто, 1 54; Беговић, Породично право, 99. 
382 Беговић, Породично право, 32. 
383 Беговић, Породично право, 31. 
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стаља. Кривица за развод се узимала у обзир само када се решавало питаље издржаваља 

невиног, односно, кривог брачног друга. 

Из правне литературе постаје јасно да је у судској пракси долазило до мешаља 

појмова споразумног развода и споразумног тражеља развода брака,384што је условило 

релативно лако окончаље и судског поступка и самог брака. Оваква ситуација није 

била само последица неразумеваља, односно погрешног тумачеља установе 

споразумног тражеља развода брака, него и различитих ставова о раскидивости 

брачног уговора: од оних који су се залагали за споразумни развод остављајући у 

потпуности ову одлуку као и љене узроке супружанској интими, до оних који су 

инсистирали на нужности друштвене, односно државне бриге о браку образлажући је 

о б о 385 
друштвеним карактером и значаЈеМ рачне заЈеднице. 

Без обзира на судску праксу, треба поменути да Је по прописима ОЗОБ-а 

поступак за развод био отежан, док већ ЗБПО допушта могућност развода на основу 

о о б о б 386 Др 
узаЈамне сагласности у случаЈевима када у раку НИЈе ило деце . жавним 

законима укинута је институција "растане од стола и постеље" коју је подразумевао 
о о о 

црквено-судски поступак, али Је са истим циљем уведена установа миреља КОЈа Је 

~87 
представљала прву фазу судског поступка у државном законодавству."' Међутим, и 

пре ступаља на снагу ЗБПО примећено је да судски органи често нису заинтересовани 

да улазе у разлоге поремећености брачних односа, те да се бракови р:.вводе по 

аутоматизму, односно, као да је установа споразумног развода брака била правно 

прихваћена. 388 

ОЗОБ је као апсолутне бракоразводне узроке признавао прељубу, рађеље о глави 

брачном другу, злостављљаље, тешке увреде и нечастан живот, неизлечиву умну 

болест, злонамерно и неоправдано напуштаље супруга, несталост и осуду на казну, док 

су, судском праксом установљени и други: намерни побачај, полна равнодушност, 

једнострана мржља, дугогодишљи одвојен живот, тешка физичка болест која се појави 

по закључељу брака. У односу на ово питаље ЗБПО није донео значајније промене. 389 

Иако Је савремено законодавство настоЈалО да ограничи "каприце" 

супружника,правећи разлику између споразумног развода брака и споразумног 

тражења развода брака, у судској пракси, као што је поменуто развод је постајао све 

384 Исто, 95. 
385 Исто, 89, 90. 
386 Зоран Поњавић, 524. 
387 Беговић, Породично право, 23, 24. 
388 Milica Sentic, nd 335. Марко Младеновић, Петнаест година примене, 591. 
"89 
Ј Беговић, Породично право, 92, 93; Бабић, 100, 97. 
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лакши административни поступак . О овоме посредно говори и чињеница да су већ у 

првим послератним децениЈама 4/5 свих развода чинили они спроведени због 

"несагласности нарави". 390 

Да ли због нових закона или због напуштања традиционалне концепциЈе 

морала, пораст стопе диворцијалитета у ФНРЈ забележен је врло брзо након доношења 

ОЗОБ-а, када се, у односу на 0,5 разведених бракова на хиљаду становника, 1947 

године она попела на 1,3.391 До 19б2. године ова вредност је показивала променљиве 

тенденциЈе, најпре пораста, до 1 ,б разведених бракова на хиљаду становника 1948. 

године, а затим лаганог опадања. Последље године наведеног периода, 19б2. у ФНРЈ је 

било 1,1 разведени брак на хиљаду становника. Ипак, да би се добила права слика 

демографских кретања, треба рећи да је у истом периоду, дакле од 194 7 - 19б2, значајно 

опала стопа склопљених бракова: од 13,2 на хиљаду становника 1947, на 8,б, колико је 

забележено 19б2. године.392 У периоду од 195б-19б0 године, на подручју Уже Србије 

вредност стопе Је износила 1,5.393 Године 1948 највећа стопа развода остварена је у 

старосној групи од 20-24 године, а у наредном периоду, од 1953 -19б1. примећен је 

даљи пораст нестабилности брака код млађих генерација, посебно у старосним групама 

од 15-19 година и 20-24.394 Значајније промене од промена апсолутних бројева развода 

бракова на територији Србије без покрајина показивали су бројеви склопљених бракова 

у односу на које се морају посматрати и прве вредности. Тако је у периоду од 1950-

1954. године у просеку годишње развођено 5 б59 бракова, а склапано 49 870. У 

наредном периоду, од 1955-1959 просек је износио 7 178 разведених и 42 1б3 

склопљених бракова годишње. Од 19б0- 19б4. године годишњи просек развода је био 7 

Об8 , а регистрованих бракова 42 745. Године 19б5. број развода је опао на б 47б, а број 

склопљених бракова се попео на 44 189.395 Наредне године поново је порастао број 

развода на 7 052, док број склопљених бракова показује обрнуту тенденцију: 43 209?96 

Године 1970 разведеноје б 333 бракова, 1975.г. 7 331, 1977.г. б859, 1978.г. 7 729, 

1980.г. 7450. У читавом овом периоду, број склопљених бракова је опадао: од 49 830 

390 Milica Sentic, 336. 
39 1 Исто, 333. 
392 Statisticki prilog, Stanovnistvo Ј, Beograd, 1963, 151. 
393 Dusan Breznik, Demografski pregled, Stanovnistvo 1, Beograd, 1963, 98-111, 102. 
394 Ruza Petrovic, Odlike braka, 182, 191 
395 Demografski pregled, Stanovnistvo 2, Beograd 1966, 123. 
396 Statisticki prilog, Stanovnistvo 1 Beograd, 1966, 74. 
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1970. године на 42 170, 1980. године. Највећи пад овог броја десио се 1991.г. када је 

склопљена 33 698 бракова, док је број развода показао мање драстичан пад: 5 459.397 

"Време жалости" (tempus lugendi) односно једногодишња забрана склапања 

новог брака удовицама, предвиђена у законодавствима неких земаља, као и у старим 

законским актима, првенстено ради избегавања забуне о очинству евентуалног детета, 

у нашем државном законодавству није прописана. Очинства детета утврђује се на 

основу времена рођења или признањем очинства од стране новог супруга, а развој 

медицинске науке у новије време омогућио је потпуно прецизно решавање овог 

проблема.398 Древним црквеним канонима било је наложено одлагање новог брака 

удових и то не само због поменутих разлога него и због целокупног схватања 

институције брака. Међутим, након доношења ОЗОБ-а у законима Српске православне 

цркве је укинуто "време жалости" као брачна забрана. 399 Иако овај потез представља 

једно од многобројних сведочанстава тога времена о "отварању" и "модернизацији" 

Српске православне цркве, он је више био последица прилагођаваља црквених закона 

државним, чиме је црква настојала да колико-толико и даље учествује у кључним 

моментима живота своЈе пастве. 

397 Statisticki prilog, Stanovnistvo 3-4, Beograd, Ј 970, 305; Dragoljub Tasic, Prirodпo kretaпje staпovпistva па 
teritoriji SR Srbije vап teritorija SAP, Stanovnistvo 1-4, za 1979-1981, Beograd, 1981, 193-224, 206; Mina 
Petrovic, Sklapaпje i razvod braka prema skolskoj spremi, Stanovnistvo 3-4, Beograd, 1994, 65-87, 82. 
398 Беrовић, Породично право, 87; Бабић, 72. 
399 Цисарж, 106. 
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5.3) "Ослобађаље" породице 

Трансформација породице у социјалистичком друштву представља већ одавно 

опште место и ван уско академског контекста. Она се чак може посматрати као 

централна нит модерне југословенске културне историје, мултидисциплинарно 

. . 
третиране у научним радовима, студиЈама друштвене теориЈе и политике, али и у 

друштвеној пракси, многобројним економским и законодавним мерама којима је 

држава насторла да санира последице наглих промена друштвене струкi'уре. Ова 

санација је била неопходна због чиљенице да је поменута трансформација најчешће 

била само друго име за кризу (породице) проузроковану комбинованим деловаљем 

технолошко-економских фактора и промена у систему личних, породичних и 

друштвених вредности. У овом поглављу ћу настојати да укажем на најфреквентније 

идеје, ставове и концепције о трансформацији породице и породици уопште у 

социјализму који су, дакле били доминантни у друштвеној теорији и пракси, као и на 

о о о о 

нарначаЈНИЈе процесе КОЈИ су се, као последица првих дешавали . 

а) Идеје, теорије, правна и социјална политика 

Може се рећи да је идеологија "слободе" у СВОЈИМ различитим формама, и у 

овом случају била примарна. Из перспективе марксистичког учеља, слобода је била 

остварива искључиво у условима апсолутне друштвене једнакости. Основом љеног 

антипода (антипода једнакости) марксистички теоретичари сматрали су приватну 

својину, односно власништво над средствима за производљу, па је трансформација 

породице, као љеног главног носиоца те изворишта неједнакости била виђена као 

предуслов општих друштвених промена. Треба имати у виду да процес преобликоваља 
. . 

традиционалнне породичне структуре, економиЈе, а затим и љених нематериЈалних 

тековина не треба посматрати као спонтану реакцију ове друштвене заједнице на 

глобална цивилизацијска дешаваља, пре свега економског карактера, што је чест случај 

у друштвеној теорији400 , него као циљани и планирани "захват" социјалистичке 

400 Zagorka Pesic-Golubovic, Teorijsko hipoteticki okvir, 14; Andelka Mil ic, Promene drustveno-ekonomskih 
obeleija domaCinstva, u Domacinstvo, porodica i brak u Jugoslaviji, lnstitut za socioloska istrazivanja 
Filosofoskog fakulteta н Beogradн, Beograd, 1981, 19-76, 20. 
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политике на језгру друштвеног постојања.40 i Ово наглашавам због чињенице да се на 

основу највећег броја научних тумачења трасформације породичне групе може 

закључити да су се промене на ЊОЈ дешавале искључиво као одговор на глобално 

економско престукруирање. Иако се овом процесу не може порећи извесна доза 

стихијности у дешавању, истина је да се различитим економско-социјално-политичким 

мерама настојала да утиче на све аспекте породичног живота. "Ослобађање" породице 

робовања породичном газдинству, односно насилно одузимање земље о коме је већ 

било говора, био је само први у низу потеза којима је требало омогућити интезивнији 

друштвени (читај: државни) утицај на ову, до тада релативно самосталну и 

самодовољну групу.402 Аграрна и друге принудне (економске) реформе у научним 

радовима су интерпретиране као један од метода разотуђења личности у породици и 

породице у односу на друштво.403 Тако се у једној студији чак релативно новијег 

датума, каже да "потрошачка орјентација" у модерном сеоском домаћинству сведочи 

да су се "чланови сеоске породице еманциповали од потчињености газдинству и 

економско-радним функцијама своје егзистенције, те да породицу, домаћинство и 

. . "404 о 
газдинство виде сада као основицу свог свестраниЈег људског развоЈа сим што се 

већ на први поглед чини да је "потрошака орјентација" сумњиво мерило еманципације, 

овде као да се за тренутак заборавило да је поменута "еманципација" у ствари била 

наметнута, а не спонтано изабрана животна опција. О релативности самог појма 

еманципациЈе у поменутом контексту сведочи и наставак истог излагања: " ... друго 

извориште овог преокрета у гледањима и понашањима чланова сеоског домаћинстваје 

неповољно, будући да стимулише вредности и понашања која потцењују радно 

ангажовање, поготово оно у пољопривреди, а стимулишу престижне и конфоrмистичке 

40" вредности." ) 

Било како било, осим приватне СВОЈИНе, породицу је требало ослободити и 

традиционализма и конзервативизма КОЈИ су истицани као главна сметња друштвеним 

настојаљима да се породица, посебно сеоска, промени . Ово се односило на потребу 

укидања "патријархалног морала" и ауторитета као и многобројних функција које је 

401 Vesna Bosnjak, Socijalпa politika, socijalпi razvoj i potrebe porodice, Sociologija 3.4, Beograd, 1973, 395-
406, 402, 403; Ruza First, Traпsformacija seoske porodice, Gledista 12, Beograd, 1972, 1603-1616, 1603 . 
402 Marko Mladenovic, Mesto porodice и пasem drustvи, Osvrt па Prednacrt Ustava FSRJ, Gledista Ј, Beograd, 
1963,96-104, 102. 
403 Марко Младеновић, Преображај породице, 567. 
404 Анђелка Милић, Сеоска породица у процесу мењања, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр . 
81,НовиСад, 1986,95-119,109. 
405 Исто, 109. 
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традиционална породица вршила.406 Акценат Је дакле био на идеолошкоЈ 

трансформацији, па се на једном месту чак тврди да је "слобода породице ограничена 

њеном повезаношћу и зависношћу од вредносно-нормативног система"407 , као даје ова, 

више него логична повезаност била ексклузивна одлика традицијског друштва. 

Већ је на основу реченог очигледно да су, као и глобална политика изградње 

новог друштва, и теорија о породици и социјална политика почивале на извесном броју 

дихотомија којима је била изражена разлика између затечених и пожељних друштвених 

форми и садржаЈа. Затечено КОЈе Је било старо, назадно, конзервативно, 

патрцјархално, отуђено требало је заменити пожељним, односно, новww, напреднww, 

модерним, егалитарнww, демократскww, слободним . .. Главни носилац затеченог била 

је сеоска, аграрна породица, а пожељног, породица урбаног типа.408 

Осим у појединим радовима у којима је указано на специфичну врсту 

демократичности, егалитарности и солидарности у традиционалном друштву,409 у 

науци Је утемељено мишљење о традиционалНОЈ породици као недемократскоЈ 

установи у којој је слободни развој личности у потпуности маргинализован и подређен 

општем, породичном добру и интересима.410 Узроци ове неслободе били су директно 

повезани са полном и старосном унутарпородичном стратификацијом, а индиректно са 

власништвом над средствима за производљу које је најчешће било у рукама pater 

faтiliasa .411 Из тога је логично произилазило да је развој демократске породице, 

базиране на "другарским односима" могућ само након укидања " очинске власти".412 

Опет са изузетком ретких радова, чињеница да је поменута институција "оца породице" 

. . 
као административног власника породичног имања, то Јест, последице коЈе из ње 

проистичу, у српском праву новиЈа поЈава, те да су имовински односи унутар 

породице, посебно када се говори о њиховом задружном облику, регулисани обичајним 

. 4Iз Ј 
правом и након доношења односних државних закона, пропуштена Је. еднострано, а 

406 Анђелка Милић, Сеоска породица у процесу мењања, Зборник Матице српске за друштвене науке бр. 
81 , Нови Сад, 1986,95-119,97, 100; Загорка Пешић, Марксистичко схватање ... 45 
407 Olivera Buric, Porodica i drиstveni sistem, Zavrsna razmatranja, Zbomik, Porodica i drustveni sistem, ur 
Olivera Buric, Institut za socijalnu politiku, Beograd, 1980, 335-358, 335 
408 Zagorka Pesic-Golubovic, Teorijsko hipoteticki okvir, 9. 
409 Olivera Buric, Porodicna zadruga i savremena jugoslovenska porodica, Sociologija sela 40-42, Zagreb, 1973, 
85-99, 91. . 
410 Andelka Mi1ic, Teorijski i empirijski okvir za istraiivanje preobraiaja porodice ujugoslovenskom drustvu, 
Domacinstvo, porodica i brak u Jugoslaviji, Institut za socioloska istrazivanja Filosofskog fakulteta u Beogradu, 
Beograd, 1981 ,3-76,7. 
411 Zagorka Pesic Golubovic, Teorijsko hipoteticki okvir ... , 9. 
412 Marko Mladenovic, Neke alternative porodice, Gledista З, Beograd, 1966, 321 -333, 327. 
413 Радомир Лукић, Наше ново право и сељачко друштво, Глас CCLXXX, САНУ, Одељење друштвених 
наука 15, Београд, 1971, 145-159, 153, 154 
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тиме и површно посматраље институциЈа традиционалног живота и:шедрило Је ЈОШ 

неколицину стереотипних идеја које су представљале солидан темељ социЈалне 

политике према породици. Епилог овог развојног процеса, о коме ће бити више речи 

касније, али који је свима познат, допушта нам да и поменутим социјалним мерама 

придодамо исте епитете као и љиховоЈ теорИЈСКОЈ основи. Међу наведеним 

стереотипима, по присутности вероватно предљачи економски детерминизам у 

тумачељу традиционалне породичне организациЈе и љених промена.414 • Опште 

прихваћено мишљење је, дакле да су скоро сви аспекти живота породице били 

подређени љеним економским функцијама: од рађаља потомства, преко социјализације 

и склапаља брака, до поделе улога и дистрибуције ауторитета унутар породице. Ипак, 

повезаност и маља или већа условљеност поменутих елемената одређеним типом 

. . . . . 
економиЈе чиљеница Је КОЈа карактерише свако друштво, и развиЈено и маље развиЈено, 

тако да оваква констатација не би била толико спорна да није као претпоставку имала 

негативно вредноваље концепта традициона..тrне породице и начина живота уопште . 

Колико је однос научног мљења према сеоскоЈ традицији био негативан посебно је 

сажето и експлицитно изнето у једном коментару циља друштвених промена: 

"Трансформација целовитог животног оквира има јединствени циљ- да чланове 

41 -
породице ослободи идиотизма сеоског живота". ) 

Мада су у научном мишљељу прилично непожељни, мора се признати да Је 

вредносне ставове тешко избећи. Ипак, треба имати на уму да они са собом носе 

извесну дозу необјективности. Тако се на једном месту каже да је "процес формираља 

личности у традиционалној породици у потпуности подређен одржаваљу континуитета 

породице као производне јединице ... Захтева се лојалност чланова на уштрб оствареља 

љихових развојних могућности . .. "416 Из овога се, између осталог може закључити да 

одана, пожртвована и солидарна личност нема никакве шансе за оствареље свог 

сопства, као и то да поменуте особине и животни "задаци" никако не могу 

представљати љено личносно оствареље. Као услов разотуђеља личности у породици, 

односно, омогућаваља слободног и другарског зближаваља чланова породице, истицан 

је развој индивидуализма, који је требало остваривати паралелно са укидаљем приватне 

својине, очинске власти, инокосне породичне пољопривредне производљ.::, женске 

414 Zagorka Pesic-Golubovic, Teorijsko hipoteticki okvir, 14 
415 Andelka Milic, Promene drustveno-ekonomskih obeleija, 43 
416 Andelka Milic, Autonomija porodice kao cilj drustvene politike, Sociologija 3-4,Beograd, 1973, 443-458, 
451. 
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подређености ... 417 Колико повезаност ових параметара није била суштинске природе 

мислим да сведочи чиљеница да данас, као последицу вишедеценијског деловаља 

социјалистичких идеја не можемо да констатујемо да су горе наведене одлике класног 

друштва и сметље слободног развоја личности укинуте, што ипак није омело развој 

"индивидуализма". Исто тако, не може се рећи да је развој индивидуализмја допринео 

разотуђељу породице и друштва, већ је много реалније констатовати љегово супротно 

деЈство. У односу на "развојне" могућности које пружа модерно друштво, оне из 

традиционалног могу заиста деловати помало скучено, али овде искрсавају барем два 

битна питаља: l.да ли су те могућности биле скучене за љиховог конзумента, или су 

оне то само за посматрача са солидне временске, географске и културолошке дистанце? 

и, 2. има ли посматрач право да свој вредносни став износи као апсолутну истину? Но, 

јасно је да ова питаља имају искључиво спекулативни значај. Став је изречен, а. љегове 

последице по породицу уопште, а посебно сеоску су несагледиве. Занимљиво је, даље 

приметити да су аутори инсистирали на економији као најбитнијем елементу одређеља 

различитих друштвених феномена, па је чак и репродуктивно понашање схватано као 

економија у ширем смислу, односно, као вид производље (људи) које је примарно било 

усмерено, опет ка задовољељу економских потреба породице. 418 Ево само једне 

илустрациЈе. Загорка Голубовић на Једном месту образлаже да је " ... биолошка, 

репродуктивна функција у традиционалној породичној организацији такође била тесно 

повезана са економском, јер акценат није био на природном обнављаљу врсте, већ на 

обнављаљу у економском смислу- у циљу обезбеђеља радно способних чланова, који ће 

на биолошкој основи да продуже традицију и деловаље овог малог пословног 

предузећа."419 Мора се признати да у оваквом тумачељу чуди како је аутору промакла 

чиљеница да су религијска и верска уверења била прилично битна када је у питаљу 

"регулисаље" и уопште схватаље репродукције у традиционалном друштву. Утицај 

верске догме на оваЈ аспект породичног живота битно је допринео да оно буде 

најближе ономе што бисмо могли да назовемо "природно обнављаље врсте". Поред 

тога, замерка горљем излагаљу могла би се ставити и у вези са тако радикалним 

одвајаљем "природе" и "економије", без увида у љихову мултивалентну повезаност. 

Поред тога, учешће свих чланова породице у љеном свакодневном . животу и 

задовољаваљу различитих потреба, (било да се ради о свакодневном животу и 

4 17 Markko Mladenovic, Neke alternative, 327. 
4 18 Zagorka Pesic-Golubovic, Teorijsko hipoteticki okvir, 11; Анђелка Милић, Сеоска породица, 1 v8. 
419 Zagorka Pesic-Golubovic,Teorijsko hipoteticki okvir, 11. 
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потребама традициошнше или савремене породице и без обзира на начин и размеру у 

којој у тим потребама учествују потребе појединачних чланова) чињеница је која је 

више него логична .. То, :међутим, никако не значи да ове породичне функције треба 

тумачити као разлог рађања потомства. 

У неким социолошким радовима наилазимо и на дистинкцију између породице 

као институције и породице "другарских односа", при чему је потоња истакнута као 

циљ и пожељни модел процеса друштвеног преобликовања.420 Разликоваље ове две 

форме остаје, међутим нејасно и после покушаја њиховог дефинисања. Наиме, 

дискутујући о теоријском оквиру за истраживање повезаности породице и 

друштвеног система, О. Бурић за "породицу као институцију" везује ону друштвено

историјско-економску форму која трпи санкциј е обичаја, религије, закона. Она даЈе 

радну дефиницију по којој је "породица друштвена институција онда када је дати 

друштвени систем правно санкционише у складу са СВОЈИМ прокламованим 

вредностима и нормама, а ради задовољења одређених потреба и интереса. "421 

Супротна овоме је, наставља аутор, "породица другарских односа у којој је битно 

својство међусобна приврженост, заједнички интерес и споразумевање".422 Мислим да 

је сасвим очигледно да наведени облици не могу бити по овој основи не само 

супротстављени , него ни поређени. Друштвена санкција и настојање државе (и било 

код друштвено организованог, формалног или неформалног система) да утиче на 

унутрашње садржаје породице, чињенице су кој е важе за све досадашње системе и које 

својим присуством не искључују могућност остварења "породице другарских односа". 

Њено постојање или одсуство зависи од других параметара. Покушавајући да 

образложи еволуцију развоја породичних облика, аутор износи мишљење да је врста 

санкције та која чини породицу мање или више развијеном . За друштво у коме је моћ 

заснована );а обичајној принуди карактерактеристичан Је "институционално 

неразвијен" друштвени поредак, те је и "породица као друштвена институциЈа на 

почетним фазама свог обликовања".423 Заснованост моћи на "правној принуди", како се 
. . . . 

даље тврди, индикациЈа Је институционално развиЈеног друштвеног поретка КОЈИ 

претпоставља интезивнији однос породице и друштва, али и, још увек, породицу као 

420 Olivera Buric, Teorijski okvir za istrai ivanje povezanosti porodice i drustvenog sistema, Zbomik, Porodica 
i .. . , 13-47,25. 
421 Исто, 20, 24. 
422 Исто, 20. 
423 Исто, 25. 
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·~с ћи б друштвену институцију. - леде еволуционистичке принципе, ове тврдље и 

значиле да је пре прве наведене, дакле, институционално још необликоване форме, 

егзистирала она идеална породица -неинституција, коју би, по дефиницији требало да 

карактеришу другарски односи. Мислим да ова недореченост и конфузија какве су 

честе у овој научној области, понајбоље сведоче о неоперативности формалног 

(спољашљег) поређеља, односно, супротстављаља традиционалне и модерне породице, 

без увида у љихове унутрашље садржаје и значеља. Али, наведеним изводима, нису 

исцрпљени сви примери оваквог супротстављаља. 

Гледано кроз призму социјалистичке друштвене теориЈе, у модерном 

друштву породица постаје интегрални део друштва, а престаје да буде установа 

приватног права.425 Овакве и сличне дистинкције засноване су на амбивалентном 

супротстављаљу друштвеног и приватног, кој е , као и остали бинарни парови те врсте 

(култура/природа, мушко/женско ... ) представљају већ "традиционалну" антрополошку 

концепцију, која с обзиром на чиљеницу дијалектичке повезаности и прожимаља ових 

"супротстављених" садржаја ипак захтева једну "ревизију" употребе. 

Мислим да је сасвим логично констатовати да је и док је била установа 

приватног права, породица била део друштва ј ер то "приватно право" нису чиниле 

норме које су важиле само за једну породицу, него за шири друштвени систем . 

Чињеницајесте да друштво није могло много да утиче на унутарпородични живот, што 

је евентуално било потребно у случају "дисфунксионалног" понашаља неког од 

чланова породице у односу на љегове најближе сроднике, али то је друго питаље које 

се тиче релативног недостатка мера којим би се одређени чланови друштва, највише 

жене и деца заштитили. Исто тако то је питаље које је у вези са изнимним ситуацијама, 

дакле са друштвеном патологијом, као уосталом и у савременом друштву (овде морам 

да приметим својеврсни парадокс да се број тих "изнимних" ситуација у савременом 

друштву знатно повећао) Истовремено то је и питаље из кога произилази још једно: 

колико Је савремено друштво у могућности да обави функцију чији се недостатак 

замерао традиционалној форми. На крају и у друштвима у којима су механизми 

социјалне заштите развијени до (могућег) савршенства, њихово присуство и даље не 

представља основ за тако оштру поделу каква Је направљена у горЊОЈ тврдљи. 

424 Исто, 25 
425 Марко Младеновић, Место породице у нашем друштву, Осврт на Преднацрт устава ФСР Ј , Г леди шта 
1, Београд, 1963 ,96-104, 101. 
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Породица је у сваком систему интегрални део друштва. Различит је само садржаЈ 

односа, дакле начини и мера у којој друштвени систем учествује у животу породице. 

Осим наведених недостатака антрополошких теорија о трансформацији 

породице, може се рећи да, посебно радове старијег датума, карактерише недостатак 

критичког увида у разлику између жељених и реалних модела друштвених односа. То 

. . . 
доводи до ситуациЈе да се често прокламовани циљеви социЈалног развоЈа наводе као 

остварени резултати и карактеристике друштва. Критикујући заосталост сеоске 

породице, Оливера Бурић и А!Iђелка Милић у једном раду износе да "оптерећена 

традиционализмом она (сеоска породица МОЈа примедба) долази често у 

противречности са ширим друштвом ЧИЈа се организациЈа углавном заснива на 

напредној идеологији равноправности и слободи деловаља и одлучиваља" . 426 У складу 

са овим, веома Је чест и став да се жениним запослељем традиционална породица 

трансформише у демократску, а ова подразумева равномерну дистибуцију ауторитета, 

427 н . 
односно укљученост свих чланова у процес одлучиваља. а то да социЈалистичка 

"идеологија равноправности и слободе", као ни женина запосленост нису били, нити су 

данас одлучујући фактори у формираљу "демократске" породице, указује запажаље 

Загорке Голубовић о распростраљености демократског типа ауторитета у оним 

крајевима Југославије где је задружна традиција била развијена и где је"заједничко 

одлучиваље било уобичајено" . "Уочена појава је" наставља она "више настављаље 

традиције него што је знак промене ка савременом типу."428 Уосталом, на то указује и 

потреба да се данас, на почетку трећег миленијума, у оквиру глобалног преиспитиваља 

и ревалоризације дуго времена неупитних научних и других "истина", постави или, још 

боље, одговори на питаље, да ли је социјалистичка идеологија савремену породицу 

ослободила "патријархалности", да ли је женина запосленост допринела љеној 

истинској равноравности и да ли су све "слободе" извојеване за породицу и у љено име 

заиста довеле до љене демократизације? 

Основна мера економске, социЈалне и правне политике, КОЈа Је, с обзиром на 

интезивност и свеобухватност прерасла у својеврсну идеологију, било је тзв. 

подруштвљаваље или социјализација породице. Овај процес био је утемељен у идеји да 

је предуслов развоја демократске породице љено ослобађаље од многобројих функција 

426 O!ivera BuriC, Ande1ka Zecevic, Porodicni aиtoritet, zadovoljstvo brakom i poloiaj sиprиinika и drиstvenom 
sistemи, Socio!ogUa З, Beograd, 1966, 69-88, 70. 
427 Ruza First, Transformacija seoske porodice, 1604; Zagorka GoluboviC, Teorijsko-metodoloski proЫemi i 
iskиstva и istraiivanju porodice kao totaliteta, Sociologija sela 40-42, Zagreb, 1973, 21-3 7, 33. 
428 Zagorka Golubovic, Teorijsko-metodoloski proЫemi, 33. 
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које ј е традиционално вршила. Ово се првенствено односило на функцију производље, 

али ни друге области породичног живота нису биле изостављеље: потрошља, исхрана, 

. . . б 429 о бађ 
репродукциЈа и социЈализациЈа потомства, рига о старима. сло аље породице од 

производне функције требало је да доведе до укидаља односа подређености и 

економске зависности чланова породице од "врховног старешине- оца породице".430 

Овим се, у ствари радило на укидаљу љеговог ауторитета, који, међутим није био само 

економске, него, чак на првом месту моралне природе, па је љегово нестајаље значило 

и нестаЈаље ауторитета традиционалних моралних норми . Генерално, може се 

закључити да су улоге којих је породицу требало ослободити сматране конститутивно 

маље битним. Њихово укидаље требало је да акцентује развој емотивних и другарских 

односа чланова породице431 , док целина породичног живота по свему судећи није 

узимана у обзир. Загорка Голубовић у већ навођеном раду чак прави разлику између 

"суштинских" функција породице и оних које то нису, везујући потоље искључиво за 

традиционални тип породице.432 Ипак, одузимаљем великог дела породичног 

газдинства и "укидаљем" приватне својине, укинут ј е само Један вид производне 

функције породице. Њега је, у савременим условима заменила грубо речено , 

"производља" новца за потребе живота породице, што заиста јесте допринело љеном 

отвараљу и већој упућености на друштвени систем. Вредноваље резултата овог 

процеса Је, међутим под великим знаком питаља и то понаЈвише због 

дисфункционалности система друштвене политике који је почео да се манифестује већ 

крајем седамдесетих година 20. века. Принудна мера какве су биле аграрна реформа, 

конфискација имовине и многе друге, довеле су породицу у ситуацију потпуне 

зависности од друштвених институција, које, како се испоставило, нису биле у стаљу да 

одговоре на љене, сада већ суштинске потребе. Поред тога, подруштвљаваље је имало 

и има своју цену, не само симболичну него чак превасходно економску која је већ дуже 

времена тешко достижна за највећи број породица у Србији. Може се чак рећи да је 

данас главно или бар најупечатљивије исходиште социјализације развој потрошачког 

друштва, а не заштита породице, како је првобитно било прокламована. Наиме, 

преузевши од породице љене традиционалне функције, држава је почела да на љима 

профитира, не обезбеђујући овој друштвеној групи, као ни љеним члановима, заштиту 

429 Ruza First, Нipotetski okvir za istraiivanje poljoprivredne porodice, , Sociologija sela 40-42, Zagreb, 1973, 
5-20, 14. 
430 Andelka Milic, Promene drustveno-ekonomskih obeleija, 23. 
431 0\ivera Buric, Domai:i poslovi: ostaci ekonomske funkcije porodice, Porodica i drustveni sistem, 261-293, 
266 
432 Zagorka Pesic -Golubovic, Teorijsko hipoteticki okvir, 22 
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КОЈУ су уживали у традиционалном социјалном миљеу. Иако је друштвеном политиком 

било прокламована начело које је у односу према породици налагало много већу 

обавезу и одговорност социјалистичком друштву него што је то био случаЈ са 

дотадашљим социЈално политичким системима, криза породице била је умногоме 

изазвана управо неспремношћу друштва да од ље преузме оне функције којих је, већ 

43" поменутим мерама, била "ослобођена". -' 

Подруштвљаваље је било тумачено као услов и циљ развоЈа друштвено

политичког система.434 Овај процес требало је да омогући, такво је барем било љегово 

прокламована усмереље, очуваље слободе породице и љеног идентитета, као и 

"неприкосновености љеног унутрашљег живота".435 Ако изоставимо преуско тумачеље 

производне функције КОЈе Је раниЈе већ прокоментарисано , у светлу 

неприкосновености породичне интиме логично делуЈе тврдља да "редукциЈа 

породичних функција подразумева ослобађаље породице за оне функције које су јој 

. "436 ( . б . 
преостале: репродуктивну и социЈализаторску . !ШЈе се дакле узимало у о зир да Је 

некадашља производља неопходних животних артикала, у ствари само замељена 

производљом средстава за куповину тих артикала, што углавном НИЈе имало позитиван 

ефекат на кохезију породице) . Међутим, реалност је била нешто друга чија. Осим што је 

темељна промена система вредности садржала у себи и ( стихијске) промене које су се 

тицале односа према репродуктивнпом понашаљу и полном животу уопште, 

подвођељљем репродуктивне функције породице под економску и ова област 

породичног живота, односно љене, горе наведене, интиме, нашла се на удару 

. . 437 п ђ 
социЈализациЈе . ропагираље контроле ра аља и нужности превазwzажења 

стихијског карактера репродукције, као и недостатак економских инструмената КОЈИ 

би потврдили важност и одговорност родитељског позива директно су утиццали на 

ађ 438 д ф . . . 
промену односа према р аљу. акле, ова породична ункциЈа Је социЈализована 

утолико што је битно измељен љен традиционални концепт чиме је индиректно, али 

суштински у питање доведен опстанак породице као институције. Што се "права" на 

социјализацију потомства тиче, може се рећи да је и оно сужено смештањем деце у 

433 Marko Maldenovjc, Neke alternative, 329; Marko Mladenovjc, Istorijske i ideoloske veze socijalne politike i 
porodice, Sociologija 3-4, Beograd, 1973, 459-476, 474. . 
434 Q)jvera Buric, Institucionalni pristup proucavanju porodice- naucna osnova politike prema porudici, 
Sociologija 3-4, Beograd, 1973, 407-426, 4 Ј 6. 
435 Olivera Buric, Porodica i drustveni sistem, Zbomik, Porodica ј drustven i sjstem, 335-358, 357 
436 Ruza First, Transformacija seoske porodice, 1615 
437 Andelka МјЈјс, Pгeobraiaj srodnickog sastava porodice i polozaj Clanova, и Andelka MiJjc, Eva BerkoviC, 
Ruza Petrovjc, Brak, porodjca ј domacinstvo, Instjtut za socjoJoska jstrazjvanja Filosofskog fakulteta u 
Beogradu, Beograd, 1981, 135- Ј 68, 160. 
438 Исто; Marko Mladenovjc, Neke alternative, 329. 
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установе за дневни боравак. Ово се наравно и данас односи више на градске него на 

сеоске породице јер је у потољима још увек чест случај да у проширеним 

домаћинствима (каква су најрааспростраљенија) најстарија генерација преузима бригу 

о деци док она не крену у школу. У вези са овим треба поменути да је политика 

подруштвљаваља породице подразумеваЈЈа и ослобађаље појединца од породичних веза 

и традиционалног односа лојалности према рођацима. 439 Иако је на једном месту 

примећено да се "породица тешко одваја од својих функција"440 
, на основу других 

извора се може закључити да се ово није односило на репродуктивну функцију, као ни 

на везе солидарности међу рођацима. Изгледа, на шта ћемо се касније још вратити, да је 

. . 441 
породица наЈлакше усваЈала нове репродуктивне моделе , као и да се нестаЈаље 

сродничке узајамности дешавало брже него што су се развијали институционални или, 

како се на једном месту називају "друштвени" облици солидарности, што је довело до 

појаве великог броја самачких и старачких домаћинстава и материјално необ~збеђених 

442 о . . б 
лица. во се, уосталом могло и очекивати, Јер, иако Је донекле ила условљена 

социо-економским детерминантама, дакле, условно речено, принудна, рођачка 

солидарност у традиционалном друштвеном контексту је била органска. Она је, између 

осталог подразумевала и реципроцитет, па Је функционисала као неупитно начело 

друштвеног постојаља. Поменута "друштвена" солидарност (мада је и рођачка била 

друштвена) која је требало да се развије у социјалистичком друштву, била је механичка 

солидарност која је подразумевала другачију врсту институционалне принуде. Како се 

испоставило, њена оперативност је доведена у питаље са првим дисфункцијама ширег 

друштвеног система. 

Читав процес подруштвљавања имао је за циљ и промену односа на релациЈИ 

појединац-породица-друштво, а ово настојаље се наравно заснивало на негативном 

вредноваљу овог односа у традиционалном друштвеном оквиру. Сматрало се да је у 

потоњем појединац у контакт са ширим друштвом ступао искључиво преко породице, 

те да је тај контакт био ограничен потреба!\Ш породичне групе. С друге стране и 

. б " . ф . . 443 
породица Је ила потчиљена "систему , што Је све спутавало а ирмацИЈУ ПОЈединца. 

Анализирајући овај однос, Марко Младеновић такође каже да је "традиционална 

439 Andelka Milic, Preobraiaj srodnickog sastava, 140. 
440 Eva Berkovic, Mesto licne i zajedniCke potrosnje u preobraiaju porodice, u Domacinstvo, porodjca ј brak, 
97. 
441 Andelka Mi\jc, Preobraiaj srodnickog sastava, 160 
442 Исто, 165. 
443 Andjelka Mi\jc, Teorijski i empirijski okvir za istraiivanje preobraiaja porodice ujugoslovensko.·vz drustvu, u 
Domacinstvo, porodica ј brak, 7 
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личност" ступала у контакт са друштвом искључиво преко породице, али се 

истовремено тврди и да Је она (породица) била скоро аутономна у односу на 

друштво.444 Анђелка Милић у једном раду, непосредно после тврдље о аутономији и 

самодовољности сеоске породице износи мишљеље да "најгрубље нарушаваље 

аутономиЈе породице и љеног вредносног система срећемо у изолованој сеоској 

породици" 445 

Логика друштвевне теориЈе и процеси КОЈИ су из ље произилазили често су, 

имали за последицу латентно супротстављаље актера у поменутој релацији. Оно је 

. . . 
садржано и у тврдљи да Је "показатељ степена еманципације ПОЈединца од притиска 

групе, степен активности љених чланова" .446 Уколико овакав закључак прихватимо 

безрезервно, односно, ако не улазимо у то на коју врсту активности је аутор мислио, 

морамо доћи до закључка даје управо сеоска породица, с обзиром на љену унутрашљу 

организацију, она форма која омогућава највећи степен еманципације својих чланова. 

Међутим, ако узмемо у обзир негативан однос према сеоској породици који, као што 

смо видели преовлађује у научном мљељу социјалистичког друштва, јасно је да се овде 

ради о ставу да је слобода појединца директно условљеља љеговом активношћу изван 

породичних оквира. Иако не мора нужно да значи супротстављаље породичних и 

индивидуалних интереса, оваква концепциЈа односа свакако не подстиче љихову 

блискост и узајамност. 

Било како било, прокламовани циљеви социЈалне политике према породици 

били су усмерени ка превазилажељу система доминације друштва над појединцем и то 

"кроз изједначаваље услова живота породице и кроз укидаље система доминације 

унутар саме породице".447 . У Преднацрту Устава ФСРЈ дефинисано је да је задатак 

социјалстичког друштва "да уклони препреке које су вековима делиле човека од 

. ђ "448 у 
заЈеднице и да успостави равнотежу изме у личности и друштва . лога породице у 

посредоваљу између појединца и друштва била је дакле још једна од љених функција 

коју је требало соција..тшзовати, односно, укинути, из чега следи да је највећи број 

делатности које су традиционално биле везане за породичну групу проглашен 

излишним. У светлу ове редукције, као и функционалистичког тумачеља друштвених 

444 Marko Mladenovic, Neke alternative, 327. 
445 Andjelka Milic, Autonomija porodice kao cilj d1·u.~tvene politike, Sociologija 3-4, Beograd, 1973, 443-458, 
450. 
446 Andelka Milic, Preobraiaj srodnickog sastava porodice, 165 
447 Dragana Avramov, DomaCinstvo, porodica i brak и Jugoslaviji (prikaz), Stanovnistvo 1-4, za 1982-1983, 
Beograd, 1983, 204-206, 204 . 
448 Marko Mladenovic, Mesto porodice, 96 
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институцИЈа., које је у друштвеноЈ теорИЈИ очигледно било врло присутно, питаље 

неких теоретичара о смислу даљег опстанка породичне друштвене форме, звучи сасвим 

сувисло.449 

Ово питаље се на неким местима у потпуности рационализује те се 

трансформација породице, односно љено утапаље у друштво објашљава неповерељем 

према породици као чиниоцу социјализације младих, које је карактеристично за сва 

социјалистичка друштва. Овим се образлаже и недостатак социјалних мера које би 

подржале љен опстанак.450 С друге стране, "трансформација" се често користи као 

друго име за друштвену кризу, а љен могући епилог био је крај породице.451 У потољем 

случају, исход процеса се више тумачи као "колатерална" штета једног ширег 

друштвено-економског преструктуираља, а не као љегов циљ. Иако се опис реалног 

стаља ствари налази негде између ова два тумачеља, односно, иако је процес 

трансформрације породице био истовремено и циљ и последица глобалних друштвених 

кретаља, на основу неких разматраља може се закључити да је очекивани и жељени, 

дакле планирани исход социјалистичке идеологије ипак било нестајаље породице. Ово 

се желела постићи потпуним негираљем значаја улога које је она имала и љеним 

. 452 о 
потпуним утапаљем у ширу друштвену заЈедницу. воме у прилог свакако иде и 

чиљеница да се у поменутом Преднацрту Устава ФСРЈ породица нигде није ни 

помиљала. Неколико ставки овог документа било је посвећено регулисаљу брачне 

заједнице, односу родитеља и брачне, као и ванбрачне деце, равноправности полова и 

посебној заштити жена и омладине,453 али породица као целина и мере љене заштите 

Једноставно су изостављени. Поред тога, одредбе о породици које су биле расуте у 

разним другим актима, како Је писао М. Младеновић, "често не стимулирају, већ 

4 -4 
дестимулишу породичну групу". ) 

Но, да ли због генералног краха социјалистичког система, или због чиљенице да 

се функционалност породице као институције очигледно не може ограничити љеним 

"техничким" делатностима, ипак, породица је "преживела" до данашљих дана. Већ у 

раду из 1973. године, Младеновић пише да се, напустивши концепције о слободном 

браку, слободи љубави, једностраном разводу, друштвеном васпитаљу деце и сл. 

449 Zagorka Pesic-Golubovic, Teorijsko hipOLetski oi.'Vir, 7 
450 Marko MladenoviC, lstorijske i ideoloske veze, 465,466 
451 

Марина Јањић Комар, Механизам уређења породичних односа, Анали Правног факултета у Београду 

l -3 , Београд, 1986, 80-83, 82 
452 Marko Mladenovic, Neke alternative, 324. 
453 Marko Mladenovic, Mesto porodice, 96. 
454 Исто, 99. 
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"социјалистичке земље поново окрећу породици, прокламујући начела да само чврста, 

снажна породица може да обезбеди био-социјалну репродукцију личности".455 Доста 

година касније, 1995. и Анђелка Милић одаје признање породици сматрајућi1 даје она 

"централни топос свакодневице, њен организациони центар. Она је зона стабилности 

унутар стално флуктуирајућих токова свакодневице и варијабилних историјских 

кретања. Она јесте једини и главни преостали ресурс који појединцима остаје након 

. " 456 
што Је друштво подлегла разарању и расулу . Чини се да, иако у перманентној 

кризи, и немогућности да одговори на све егзистенцијалне и мање егзистенцијалне 

потребе својих чланова, иако најчешће у потпуности лишена средстава и мера којим би 

те чланове "контролисала" и усмеравала, породица је на путу да најзад добије статус 

институције чије се постојање не може ограничити ни дефинисати искључиво 

економско-историЈско-политичким пара..метрима. 

Иако су питања правне и соцИЈалне политике према породици практично 

садржана у већ образложеним сегментима друштвене теориЈе (и праксе) о 

социјалистичком преображају породице, посветићемо им још неколико редака. 

Прокламовани задатак породичнг права била је заштита породице и брига о 

. 4'7 
правилном развиЈаљу односа њених чланова. ) Ради остварења овог циља породицу 

је требало на првом месту ослободити утицаја верских заЈедница, а затим 

. 458 у 
унутарпородичне односе уредити на основу начела Једнакости. сва три послератна 

устава Југославије прокламована је идеја о друштвеној заштити породице, а посебно 

. 459 о . 
деце, материнства и лица коЈа су под старатељством. во Је подразумевало 

обезбеђење основних услова живота породице као што су гарантована зарада и право 

на стан, посебна заштита многочланих породица, али и посебну заштиту демократксих 

односа у породици, што се односило на заштиту жена, деце, материнства и начела 

Једнакости - мужа и жене и брачне и ванбрачне деце.460 Унутарпородична 

равноправност укључивала Је и децу, односно све чланове породице старије од 15 

година, којима је законом дозвољено да самостално располажу породичном 

имовином. 461 Основна идеја је била да се омогући веће присуство друштвене заједнице 

455 Марко Младеновић, Историјске и идеолошке везе, 465 
456 Анђелка Милић, Свакодневни живот породица у вртлогу друштвеног расула: Србија, 1991-1995, у : 
Drustvene promene i svakodnevni zivot, 135-180, 140 
457 Мехмед Беговић, Породично право, 5. 
458 Исто, !4. 
459 Марко Младеновић, Подруштвљавање породичног права, 360 
460 Исто; Мехмед Беговић, Породично право, 136. 
461 Илија Бабић, Коментар закона, 449 



115 

у животу породице, посебно у ситуацијама када "затаји породична солидарност". 462 

Уместо дотадашњих "санкција" било је предвиђено да се спроводе мере социјалне 

политике и заштите, као и методе стручног социјалног рада,463 а што се тиче 

свакодневног живота, уплив "друштва" омогућен је, између осталог, већ поменутом 

социјализацијом породичних функција. 

Но, без обзира на место које Је заштита породице добила у уставима, 

Младеновић спомиње дугогодишње неуспешне покушаје кодификације породичног 

права од стране комисија СИВ-а и скупштине, као и спорна места из Преднацрта 

Устава ФСРЈ.464 Наиме, коментаришући одредбу из Преднацрта о изједначавању 

брачне и ванбрачне деце, која је преузета из У става од 1946, аутор поставља питање 

зашто је изостављена одредба о посебној заштити брака и породице из истог У става.465 

На истом месту наведени аутор истиче да је, наглашавајући социјализацију материјалне 

производље, Преднацрт у потпуности "заборавио значај репродукције самог човека и 

породице као носиоца те репродукције".466 

Међутим, с обзиром да су у литератури, као два основна елемента политике 

према породици наведени "циљеви који се односе на оптималну величину популације" 

. 467 ћ 
и циљеви везани са положаЈ жене у друштву, као и ве поменута чињеница да држава 

није подржавала репродуктивну улогу породице и родитељство уопште, одговарајућим 

економским мерама,468 наводе на закључак да се "пропуст" у Преднацрту може 

тумачити на различите начине. 

Свакако, тежња послератног законодавства била је да измени постојеће стање и 

ф . 469 и 
да активно допринесе транс ормацИЈи традиционалне породице. пак, низак степен 

. . 
оперативности система, превелика очекивања од друштвене заЈеднице и ПОЈединаца, 

као и криза до које је дошло већ у почетку периода транзиције, учинили су да 

прокламована начела социјалне политике најчешће остану "мртво слово на папиру". С 

једне стране евидентна је била неусаглашеност између новог типа породице и одговора 

друштва и законодавства на њене потребе, а са друге, и неравнотежа између 1-tаnредног 

породичног законодавства и његовог учинка у трансформацији традиционалне 

462 Марко Младеновић, Подруштвљавањепородичног права, 363 
463 Исто. 
464 Marko Mladenovic, Mesto porodice,99. 
465 Исто, 1 ОО . 
466 Исто, 1 О 1 
467 Veronika Stopte Heiskanen, "Holisticki<< nasuprot »partikularistickom« pristupu porodicnoj politici, 
Sociologija 3-4, Beograd 1973,487-501,491. 
468 Marko Mladenovic, Neke altemative, 329 
469 Vesna Bosnjak, Socijalna politika, 402 
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породице .470 Већ у раду из 1970. године, О. Бурић констатује да се очекивања да ће 

принцип равноправности свих чланова породице, који, како сматра Бурићева, чини 

. . 
Југословенско законодавство Једним од НаЈНапредНИЈИХ у свету, извршити 

ф . 471 
транс ормаЦИЈУ традиционалне породице, нису испунила. 

470 Marko Mladenovic, lstorijske i ideoloske veze, 462, 463 ; Olivera Buric, Teorijsko-metodoloski model za 
istraiivanje porodi(ne transjOI'macije i njegova empirijska provera, Sociologija 3-4. Beograd, 1970, 331 -354, 
333; 
471 Olivera Buric, Teorijsko-metodoloski model, 333. 
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а.б) Учинак 

Епилог наведених идеЈа и процеса може се посматрати на нивоу њихових 

општих резултата, односно последица за породичну групу, а самим тим и за друштво 

као и на нивоу трансформације унутарпородичних односа. 

С обзиром на поменута начела равноправности и изградње слободних односа 

између полова и између припадника свих друштвених и узрасних слоЈева, као и на 

чињеницу да су се под посебном заштитом закона нашле жене и деца, односно, 

омладина., чини се да је најупечатљивији процес унутарпородичне трансЏормације 

било генерално разграђивање ауторитета . Ово се на првом месту односи на ауторитет 

традиционалног морала, а затим и на ауторитет оца, мужа и родитеља уопште.472 Неки 

аутори чак кризу савремене породице поистовећују са кризом ауторитета у њој, 

сматрајући тиме да се потоња јавља као кључна одлика савремених друштвених 

дешавања везаних за породицу. 473 

Формалне промене, које су свој основ свакако имале у идеолошким поставкама 

новог друштва, биле су најексплицитније у процесу мењања породичне структуре, 

. 474 о . 
односно у процесу нуклеаризациЈе породичне групе. ваЈ процес Је у суштини 

значио структуралну дезинтеграцИЈУ традиционалних облика породице, односно 

излазак из ње свих сродника осим родитеља и деце . Ово је било праћено и 

декомпозицијом породичног Језгра КОЈа се манифестовала кроз одлазак и 

осамостаљиваље потомства, опадање фертилитета, али и кроз дезорганизацију 

породице.475 Број чланова породице, односно, домаћинства показивао је тенденцију 

опадања током читавог двадесетог века, мада је могуће да овај тренд датира и из 

ранијих периода. Наиме поређење статистичких података из 1866. године и резултата 
. б . 476 

послератних пописа показуЈе да се просечан роЈ чланова породице упола смањио. 

Године 1921 просечна величина домаћинства у Југославији је износила 5,1 чланова, а 

1971, 3,8.477 На територији Уже Србије 1948. године просечно домаћинство бројало је 

4,54 чланова, а 1971. године 3, 63.478 У сеоским насељима уже Србије просечан број 

472 Ruza First, Ucesce ienskih Clanova и odlиcivanjи и suvreтenoj seoskoj porodici, Socioloski preg'ed 1, 
Beograd, 1979, 78-87, 78; Анђелка Милић, Сеоска породица у процесу, 114; Vesna Culinovic-Konstatinovic, 
Razvoj i vrijednost otтice kao drиstvene institиcije, Etnoloski pregled 1 О, Cetinje, 1972, 83-89, 88. 
473 Цветко Костић, О ауторитету у породици, ГЕИ САНУ IX, Београд, 1961, 37-59, 37. 
474 Zagorka Golubovic, Teorijsko-тetodoloski рrоЫетi, 29 
475 Andelka Milic, Preobraiaj srodnickog sastava, 144 
476 Цветко Костић, Облици наших породица, ГЕИ САНУ VII, Београд, 1958, 25-46, 25; Marko Mladenovic, 
Podrиstvljavaпje porodicпog prava, 364. 
477 Анђелка Милић, Сеоска породица, 111. 
478 Buric Olivera, Porodicпa zadruga Ј savreтeпa jugosloveпska porodica, Sociologija sela 40-42, Zagreb, 1973, 
85-99, 87. 
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становника и домаћинстава износио је 1961. године 799 становника и 171 домаћинство, 

а 1971. године 712 становника, а 183 домаћинства.479 У Србији са покрајин<tма, 1991. 

године било је 2.707.402 домаћинства. У овом броју је био највећи проценат оних са 

четири члана (22,7%), затим са два члана (21,4%) и са три члана (18,0%). Самачких 

домаћинставајеје било 13,9 %, а оних са осам и више чланова свега 5%.480 

Смаљеље просечне величине домаћинства било је резултат генералног процеса 

атомизираља, односно нуклеаризације породичне групе, али је и Једном и другом 

дешаваљу (и атомизираљу и смаљиваљу броја чланова) знатно допринело смаљиваље 

наталитета и фертилитета које се појављује као једна од најбитнијих карактеристика 

демографских кретаља двадесетог века.481 Но о овом процесу ће бити више речи у 

посебном поглављу. Међу разлозима, на другом месту, али не маље важним, треба 

поменути усваЈаље нових вредности, слабљеље породичног морала, ПОЈаву 

481 и б . б . . индивидуализма ... - сто тако итно Је нагласити да су по роЈани разлози издвоЈени 

само због прегледности, док је чиљенично стаље ствари била љихова испреплетаност и 

међусобна узрочно-последична условљеност. 

Неки антрополози су констатацију о кризи породице као битној одлици љених 

савремених облика и процеса кроз које је пролазила (и пролази) узимали са резервом 

сматрајући да се овде ради само о трагаљу за најпогоднијим начинима и облицима 

љеног устројства.483 З. Голубовић у том контексту заузима чак критички став према 

социолозима породице сматрајући да они због сопствене емотивне везаности за ову 

установу нису у стаљу да љене савремене облике сагледају као етапу Једног 

историјског процеса, те врше фетишизацију патријархалне породице.484 Ипак, иако су 

"неупитне" истине социјалитичке идеологије и друштва, као што су еманципација жене 

и посебна заштита материнства, еманципација детета, подруштвљаваље породице, бар 

теорИЈСКИ биле усмерене ка хуманизаЦИЈИ породичних односа и развОЈУ 

индивидуализма као начина "слободног зближаваља, другарског и демократског 

повезиваља чланова породице",485 о љиховој вредности или макар о љиховој 

применљивости морамо судити на основу љиховог реалног друштвеног учинка. Пораст 

479 Miroljub Rancic, Neke karakteristike seoskog stanovnistva SR Srblje, Stanovnistvo 3-4 za 1975 i 1-2 za 
1976,Beograd, 1976, 175-186, 179. 
480 Marina Blagojevic, Demografska slika, 45 
481 Voj islav Duric, Neki иzroci atomiziranja porodice poijoprivrednika, Sociologija sela 19-20, Zagreb, 1967, 
52-64, 58, 59;Breznik Dusan, Razvitak stanovnistva Jиgoslavije и posleratnom periodи, Stanovnistvo 3-4, 1-2 za 
1973 i 1974, Beograd, 1974, Ј 1-58,43. 
482 Марко Младеновић, Преображај породице, 564; Vojislav Duric, Neki иzroci, 58. 
483 Andelka Milic, Preobraiaj srodnickog sastava, 144 
484 Zagorka Pesic-Golubovic, Teorijsko hipoteticki okvir, 7. 
485 Marko MJadenoviC, Neke alternative, 327; Marko Mladenovic, lstorijske i ideoloske veze, 470 
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броја самачких и старачких домаћинстава, брачних парова без деце, свих облика 

ванбрачних заједница, ванбрачног наталитета, непотпуних породица, самохраних 

мајки, разведених и напуштених, пораст броја случајева породичне патологиј е, сукоби 

генерација, психичке, полне и социјалне неусклађености, дезорганизација породице, 

негативан став према обавезама које брак, односно породица доносе ... чини се да 

представљају добар индикатор неуспеха својеврсне световне догме. 486 

б) "Слобода" од мужа или нова Евина побуна 

Ако се значај неке идеје може мерити важношћу и обухватношћу последица које 

ј е она имала за одређени систем, онда би, у овој студији, прво место (по наведеним 

критеријумима) морале да поделе идеја укидаља или, како смо је овде назвали 

"слободе" од Бога и дискурс везан за тзв .женско питаље: док је процес атеизације 

значио постепено свођеље људског бивствоваља на љегову "хоризонталну" димензију и 
. . 

као такав представљао упориште наЈрадикалниЈИХ промена живота савремене 

цивилизације, процес "ослобађаља" жена, који се, узгред буди речено може делимично 

посматрати већ као последица првог, представљао ј е постепену (и још увек до краја 

неизведену) реализацију визије о другачијем начину уређеља људског друштва у 

оквиру те хоризонтале.487 

Покушај дефинисаља садржаја женског питаља открива љегову вишеслојност и 

свеобухватност, мада се о импликацијама идеја садржаним у поменутом дискурсу 

најбоље може судити на основу демографских података . О љима ће, међутим, бити 

говора нешто касниЈе . 

Познато је да је "женско питаље" током историје свог постојаља садржало 

маље или више конкретне идеје, стратегије и процесе чији је циљ био побољшаље 

положаја жена у друштву. Ово се на првом месту односило на изједначаваље жена и 

мушкараца у грађанским правима, односно у праву гласа, у наследио-имовинским 

правима, као и у праву на рад и школоваље, а из овога Је произилазио и захтев за 

. . 
укидаљем двоЈног морала и напослетку, мада по значаЈу можда на првом месту, за 

486 Marko Mladenovic, Podrustvijavanje porodicnog prava,364 ; Марко Младеновић , Преобра:жщ породице, 
563 ; Vojislav Duric, Neki uzroci, 58; Andjelka Milic, Preobraiaj srodnickog stastava, 144; Marko Mladenovic, 
lstorijske i ideoloske veze, 462, 474; Vera Erlih, Trideset i tri godine transformacije porodice, Sociologija sela, 
31-32. Zagreb, 1971, 159-168, 164; 
487 Zarana Papic, nd, 94. 
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егалитаризацИЈОМ унутарбрачних и унутарпородичних односа.488 Иако почеци 

организованог делаља жена у циљу оствареља ових права датирају још у 19. век, тек 

социјалистичка револуција уздиже овај проблем на ниво општег и темељног проблема 

људског друштва, те љегово решеље прокламује као један од својих циљева. На неким 
о о 

местима се чак наглашава да Је женско питаље Једно од централних питаља 

о о о 

социЈалистичке револуциЈе, Јер полна неравноправност представља основу свих других 

друштвених неједнакости, те тиме, извор неправде, експлоатације и отуђеља.489 Као 

што је то био случај и са другим аспектима друштвеног живота, идеја о равноправности 

полова у многоме се заснивала на критици традиционално-патријархално-хришћанског 

наслеђа,490 које је, бар виђено очима феминисткиља, карактерисао тзв. "биологизам", 

односно "сексизам", у оправдаваљу друштвених неједнакости, те маље вредноваље 

оних друштвених улога, активности и сфера које су традиционално биле повезане са 

"слабијим" полом.491 Поред, а можда чак и пре критике овог идеолошког концепта, на 

удару критике женских покрета нашло се социЈално-економско устроЈство 

капиталистичког друштва ЧИЈе несметано функционисаљ-.: било 

условљено"примарном" експлоатацијом, односно, експлоатацијом бесплатне женске 

радне снаге уложене у домаћичке послове и подизање потомства.492 

Различите мере конзервативизма или либерализма, борбеног духа или уздржаности, 

те различите стратегије и усмереност акција резултирали су нехомогеношћу теорије 

феминизма код нас, као и појавом различитих струја у оквиру покрета. Ипак, може се 

рећи да је заједничка нит ових феминистичких "подкултура" била борба против, 

најшире схваћене, дискриминације жена, док се, као љихова основна различитост, чини 

примарна усмереност ка јавној, односно приватној сфери друштвене стварности. 

Потоља (различитост ), исторИЈУ феминистичког покрета дели на ону 

предсоцијалистичку и ону која је започела победом социјалистичке револуцr1је и која, 

може се слободно рећи траје и данас . Прву фазу ове незваничне историје карактерисала 

је већа усмереност идеја и покрета ка стицаљу грађанских права, док је сфера 

о о 

приватног, породичног живота, маље или више остаЈала ван граница, ако не теориЈе и 

488 Светлана Стевановић, "Женски покрет" о проблему брака, слободне љубави, сексумног васпитаља, 
проституције и контроле рађаља, Годишњак за друштвену историју год. У, 1-3, Београд, 1998, 66-84, 68. 
489 Zarana Papic, nd, 80; Marko Mladenovic, Mesto porodice, 1 02; 
490 Мирослава Малешевић, Буржоаски феминистички покрет у Југославији- или о негираљу једне 
традиције, ГЕИ САНУ XXXVIII, Београд, 1989, 83-104,95,96,97. 
491 Zarana Papic, nd, 78; Marko Mladenovic, lstorijske i ideoloske veze, 470. 
492 Zarana Papic, nd, 37 ; Marina Blagojevic, Diskriтinacija: neplaceno, potplaceno i potcenjeпo, u Mapiranje 
тizoginije и Srbiji, ur. Marina Blagojevic, Beograd, 477-494, 479, 481. 
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493 д ћ б . . 
расправа, а онда свакако праксе. а ли ве з ог чиљенице да Је социЈализам донео 

оствареље правне једнакости, те, бар декларативно, омогућио приступ женама у све 

сфере јавног живота, или због (опет бар декларативног) укидаља табуа везаних за 

полност, брак и породицу, борба за права жена која се одвијала током друге половине 

дваесетог века била је првенствено усмерена ка трансформацији "приватности".494 

Но, иако почеци промене традаиционалног модела положаја жене на глобалном 

нивоу датирају, практично од буржоаске револуције, припаднице обесправљеног пола 

су законску равноправност извојевале тек много касније. Промене су наравно најпре 

о о • • • 

почеле у развиЈеним земља.'-fа, али Је општи процес модернизациЈе, КОЈИ Је 

подразумевао, између осталог укључиваље женске популације у опште образоваље, 

повећаље удела женске радне снаге, као и смаљеље репродуктивних норми, захватао, 

. . . 
додуше нешто спорИЈе, и сиромашниЈе и маље развиЈене земље., те и у љима 

омогућавао активније учешће жена у јавном и друштвеном животу.495 Одредбе Српског 

грађанског законика по питању правне неспособности жена задржале су се код нас, 

углавном у неизмељеном облику све до после Другог светског рата. Њима је било 

прописана да удата жена добија аутоматски презиме и држављанство свог мужа, да 

нема право на избор пребивалишта, да не располаже својом имовином, односно да 

. . . 
истом управља муж, КОЈИ има право и да контролише коресподенциЈУ своЈе супруге и 

да су женска деца искључена из наслеђиваља. Неравноправност мушкараца и жена се 

огледала и у питаљима која су се тицала морала, па је тако за жену која би учинила 

прељубу била предвиђена казна затвора од 12 месеци, док је за прељубника казна била 

дупло маља, а изрицана је само уколико је прељуба учиљена под посебним 

околностима. Поред тога, истраживаље ванбрачног очинства је било забраљено, а 

женама је право старатељства признаван о само над ванбрачном децом .496 

Може се рећи да су одредбе обичајног права, посебно по питаљу предбрачних и 

ванбрачних односа, биле за жене још неповољније, тако да је Законик прL:дстављао 

само одраз раширених друштвених схватаља о љиховом положају. Посебни закони из 

времена кнеза Милоша који су били усмерени ка превенцији чедоморства, па се 

w . 
о младена Прелић, Анштза женске штампе између два рата у Београду, ГЕИ САНУ XXXVIII, Београд, 

1989, 105-124, 120; Светлана Стевановић, "Женски покрет", 71 
494 Zarana Papic, nd,37, 41, 71, 76, 82, 93; 
495 Младена Прелић, "Мир-јам одговара читаоцима", ГЕИ САНУ XLII, 81 -101 , 82; Nada Bozinovic, Zепе 
и тodernizacijskiт procesiтa и Jиgoslaviji i Srbiji, u SrЬija u modernizacijskim procesima 2, 505-533, 512; 
Мирјана Прошић, Женско питаље у Србији крајем Ј 9. и почетком 20. века и часопис Домаћица (1879-
1914), ГЕИ САНУ XXXIV, Београд, 1985,47-71. 
496 Lazar Nikolic, Iпstitиcija vlasti тиzа: istorijsko- pravпi aspekti, u Mapiranj e mizoginije, 243-267, 250, 255. 
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посредно могу сматрати и првим покушаЈем доношења званичних мера соцИЈалне 

. 497 ђ 
заштите маЈке и детета , нити су произашли из става о нужности унапре ења правне 

регулативе у вези са женским питањем, нити су имали утицаЈа на промену друштвеног 

положаЈа жена. 

О питању мужевљеве власти почиње код нас отворено да се пише тек двадесетих 

година двадесетог века, шш су се конкретне промене по овом питању десиле опет тек са 

победом социјалистичке револуције. Ипак, мора се већ на овом месту истаћи да су неки 

аспекти овог проблема решени тек у новијем југословенском законодавству, као што је 

случај са, на пример решењем питања о субјекту слободног полног општења, док су 

неки и дан данас остали ван граница и домета законодавства. 

Први пут се политички и стратешки уобличено женско питање у Срби~и јавља у 

програму Српске социјалдемократске партије, основане 1903 године. Од тада, па све до 

Другог светског рата основана је неколицина женских друштава и удружења 

различитих орјентација.: Секретаријат жена социјалдемократа, Женско радничко 

друштво, Српски народни женски савез, Друштво за просвевћивање жене и заштиту 

њених права, Женски покрет, Народни женски савез Срба, Хрвата и Словенаца. 498 

Захтеви и циљеви ових организација односили су се на изборно право, ревалоризацију 

позива мајке и домаћице, економску независност удатих жена, право на старатељство 

. . 
над децом, осигураље издржавања маЈке и деце, ИЗЈедначавање супружника, као и 

. . 
мушке и женске деце у наследном праву, затим на захтев за Једнаку накнаду за Једнак 

рад, слободно напредоваље у професији итд.499 У Београду је 1921 . године, одржана 

велика скупштина жена на КОЈОЈ су прикупљени потписи за захтев влади да се женама 

призна право гласа. Истакнуто је такође да се у програму женских покрета налази и 

брига о најнижим социјалним слојевима жена, на пример, кућним помоћицама, те се за 

њих тражила законска заштита у погледу плата, радног времена и социјалног 

осигураља. Тада је дошло и до предлога да се размотри могућност наслеђивања 

породичног имена по женско ј линији. 500 Већина поменутих удружења је имала и своје 

гласило, односно, новине на чијим странама су се могли наћи делови њихових 

497 ' 
Драгана Антонијевић, Насиље над женама и сексуални морал:потиснута повест устаничког доба у 

Србији, ГЕИ CAHYXL VII, Беооград, 1998, 65-83, 76. 
498 Мирослава Малешевић, Буржоаски феминистички покрет, 86-97; Nada Boziлovic, Zепе и 
тodernizacijskiт procesiтa, 513, 515; Мирјана Прошић-Дворнић, "Једнакост " гласwю жена 

социјалдемократа(Београд 1910-1912, 1914 године) и раднички покрет за еманципацију жена, ЕС VII , 
Београд-Топола, 1986, 7-21 , 8; Младена Прелић, Анализа, 11 О. 
499 Светлана Стевановић, "Женски покрет", 68 
500 Мирослава Малешевић, Буржоаски фе.wинистички покрет, 95 
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програма и стратегиЈа у борби против друштвене дискриминациЈе жена. 50 1 У овим 

текстовима углавном је акцентована нужност задобијаља политичке, економске и 

правне једнакости мушкараца и жена, али се инсистирало и на увођељу и примени 

социјалних програма за просвећивање жена, као и за заштиту деце и омладине, борбу 

против алкохолизма, проституције и двојног морала. 502 Теме које су задирале у интиму 

брачног и породичног живота, односе међу половима, љубав и материнства, нису биле 

превише заступљене . Материнства, које је у каснијем периоду развоја феминизма у 

Југославији постало једна од централних тема, овде се спомиљало само у контексту 

љегове правне заштите.503 Занимљиво је поменути преписку под називом "Мирјам 

одговара читаоцима" која је између два светска рата излазила у часопису "Недељне 

илустрације" и која је садржала, за то време необично слободно преиспитиваље полних 

-о4 
улога и система вредности везаних за сферу приватног.) Ипак, ставови о полном 

питаљу и у ОВОЈ преписци и у ретким текстовима у поменутим гласилима женских 

удружеља нису се много разликовали од традицијом утврђеног и преношеног јавног 

. 505 
мљеља тадашљег Југословенског друштва. 

Но, иако су, по свему судећи, женски покрети у Србији и Југославији тог доба 

били малобројне, елитистичке организације, чији је највећи део чланства живео у 

Београду, мрежа организација, као и идеЈе везане за женско питаље постепено су 

продирале и у веће градове у унутрашљости, а преко љих и у сеоску средину.506 

Програмима просвећиваља жена, љиховим описмењаваљем и похађаљем домаћичких 

курсева, временом је покриван све већи део женске популације. У овај рад биле су 

укључене не само женске организације, него и Министарство просвете, војска, као и 

женски одсеци учитељских удружеља. 507 Како Ј е велика већина тадашљег 

југословенског становништва живела на селу, најинтезивнија акција просвећиваља 

била је усмерена ка сеоским женама. Промене су најлакше и најбрже прихватане у 

богатијим домаћинствима, а најпре су усвајане нове репродуктивне норме. С друге 

стране, највећи отпор пружан је идеји школовања, посебно када су у питаљу била 

501 Мирјана Прошић-Дворнић, "Једнакост "; Мирослава Малешевић, Буржоаски феминистички покрет, 
87; Младена прелић, Анализа. 
5~ -
-Мирослава Малешевић, Бур:ж:оаски феминистички покрет, 94, 95; Светлана Стевановић, "Женски 

покрет ", 68; Младена Прелић, Анализа, 106. 
503 Младена Прелић, Анализа, 120. 
504 Младена Прелић, "Мир-јам одговара читаоцима", 81. 
505 Светлана Стевановић, "Женски покрет", 68; Младена Прелић, Анализа. 
506 Младена Прелић, Анализа, 11 О; Светлана Стевановић, "Женски покрет", 68; Nada Bozinovic, Zепе и 
тodernizacijskiт procesiтa, 508. 
507 Nada Bozinovic, Zепе и тodernizacijskiт procesiтa, 509. 
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508 и . б б д женска деца. ако Је ор а за права жена пред почетак ругог светског рата имала 

већ за собом солидан историјат, љени резултати постали су видљиви тек почетком 

Друге половине двадесетог века. Ипак, и пре тога, могао се на основу појединих 

. . 
написа, извештаЈа и статистичких података наслутити смер промена КОЈе су се тицале 

брачног и породичног живота, а које су биле последица генералних модернизацијских 

токова, а тиме и ширеља феминистичких идеја. Тако, у поменутој преписци Мир-јам 

пише о ослабљен ом моралу жена "које више немају поштоваља према мушкарцима", а 

у писмима читалаца се најчешће јављају питаља у вези са прељубом, предбрачним 

-о9 
односима, ванбрачним рађаљем . ) Нове вредности којима су жене тог времена тежиле 

-1о 
довеле су до, како се на истом месту констатуЈ е, слабљеља брачних веза,) а 

запошљаваље жена ван домаћинства до нестабилности унутарпородичних односа. 511 Да 

се усвајаље (или критика) нових идеја о социјалном устројству нису тицали само 

личних ставова припадника друштвене елите, сведоче и статистички подаци из периода 

после Првог светског рата. Тада је дошло до наглог повећаља броја разведених бракова 

који се и после стабилизације ових тенденција задржао на нивоу четири пута већем 

него пре рата. Највише развода је било у градским срединама и у равничарским 

пределима. 5 12 Проценат разведених бракова је у периоду од 1921 до 1935. године 

порастао у читавој земљи, са 4,28% на 5,57%. Највећи проценат разведених бракова у 

целом овом периоду забележен је у Београду, где је примећен и пад наТЈлитета и 

смаљеље величине породице.5 13 За овај период индикативан је био пораст броја 

514 
писмених, школованих, запослених и високообразованих жена, а са друге стране и 

већ поменута тенденциЈа одлагаља склапаља брака, пораст број а самачких 

домаћинстава, као и генерално већа очекиваља од брачног живота. 

Организовано деловаље жена у периоду после Другог светског рата, као и током 

љега, било је примарно повезано са Антифашистичким већем жена, основаним 1942. 

године у Босанком Петровцу. Већ следеће године, одлуком АВНОЈ-а жене су пред 

. . . 
законом ИЗЈедначене са мушкарцима, али Је љихова реална еманципациЈа знатно 

508 Исто, 51 О . 
509 Младена Прелић, "Мир-јам одговара читаоцима", 90; 
510 Исто, 91. 
511 Мирјана Прошић- Дворнић, "Једнакост", 20. 
512 Младена Прелић, "Мирјам одговара читаоцима", 91. 
513 Исто. 
514 Исто . 
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каснила у односу на правну.) ) Један од основних разлога релативно спорих промена 

друштвеног положаја жена била је чиљеница да женско питаље није разматрано као 

посебно, већ у оквиру класног питаља, те се очекивало да ће решаваљем потољег и оно 

бити решено.516 

КПЈ је своје циљеве у вези са женским питаљем формулисала слично ономе како је 

то било урађено у оквиру Алијансе женских покрета (борба за право гласа жена, за 

забрану ноћног рада за жене и децу, враћаље удатим женама додатка на скупоћу, 

укидаље целибата за учитељице, за признаваље пословне способности жена, увођеље 

грађанског брака, заштиту ванбрачне деце, дозволу за утврђиваље очинства, 

признаваље жениног рада у домаћинству као професије, увођеље осигураља за случај 

развода .. . ), али је више наглашавала заштиту материнства, здравствену заштиту жене 

пре и после порођаја, значај осниваља здравствених установа за децу, мајке и rруднице. 

Новитет у односу на дотадашље захтеве била је, можда по први пут јавно изнета 

потреба за дозволом абортуса "док се не стекну услови за безбрижно родитељство" . 517 

Ово заиста делује као велики искорак у оквиру "женског" питаља, посебно због тога 

што је дошао од стране једне организације која нити је имала компетенције да у живот 

. . 
спроведе политику културне еманципаЦИЈУ жена и друштва уопште, нити Је то видела 

као један од својих битнијих задатака. 518 Занимљиво је приметити и то да је у 

поменутим елементима програма била наглашена управо она улога жене која ће се 

временом искристалисати као основ љене друштввене неравноправности - материнства, 

а да се, упркос прокламованоЈ заштити здравља жене и маЈке, као примарни вид 

. б 519 
планнираља породице ПОЈавио а ортус. 

Ипак, током рата је вршена широка едукација жена ради, како се на једном месту 

каже "уздизаља љихове свести о себи и својим вредностима, и како би се ослободиле 

предрасуда о својој маљој вредности". 520 Све до педесетих година двадесетог века, 

процес побољшаља положаја жена у друштву био је у експанзији . АФЖ је 

организовало акциЈе описмељаваља, здравственог просвећиваља, осниваља дечијих 

установа, масовног школовања, запошљаваља, укљ учиваља жена у делатности на 

515 Мирослава Малешевић, Осми март- од утопије до демагогије, ГЕИ САНУ XXXVI-XXXVII, Београд, 
1988,53-81,61, 64; LazarNikolic, nd,265. 
5 16 Nada Bozinovic, nd, 514;Zarana Papic, nd, 37. 
517 Nada Bozinovic, nd, 516. 
518 Мирослава Малешевић, Осми март, 64. 
519 Исто, 71; Nada Bozinovic, nd, 516. 
520 N ada Bozinovic,nd, 517. 
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ћ 521 ж ф . . 
руководе им местима. енама су постале доступне и оне про есиЈе и занимања коЈа 

им традиционално нису била "намењена", па 1950. године од 600 занимања колико је 

код нас постојало, жена није било у свега 60.522 Међутим, како Је истовремено 
. . . 

постоЈало и велико противљеље новоЈ улози и положаЈу жена, те очекивање да она, 

поред нових задатака никако не занемари оне старе, друштво је, разним расположивим 

мерама, почело жену да враћа у позицију у којој је била пре победе социјалистичке 

револуције. 523 Овакав развој ствари временски се поклапао са укидањем АФЖ, 1953. 

године, КОЈе су неки видели као "силазак организованог политичког деловања жена са 

. "524 . 
сцене самоуправног социЈалистичког друштва , док су други сматрали да Је тек тим 

ђ . . 525 м ћ 
дога аЈеМ отворен пут несметаном деловању женских организациЈа. оже се ре и да 

је и једно и друго виђење ствари било основано јер од укидања АФЖ, па до данашњих 

дана у Југославији и Србији није образовано ни једно друштво које би , под директним 

и ангажованим покровитељством државе бринуло о решавању проблема vз домена 

женског питања. Након укидања АФЖ организује се Савез женских друштава, који је 

шездесетих година прерастао у Конференцију за друштвену активност жена, која опет 

ђ . . . 526 Б 
после одре еног времена престаЈе да постоЈИ као самостална организациЈа. ригу о 

"женским питањима" временом је преузимао све већи број мањих, незваничних 

организација и друштава које су, без обзира на све тешкоће које доноси недостатак 

легалитета, успевале да дају свој допринос незаустављивом процесу стицања све већих 

слобода и могућности за припаднице "слабијег" пола. 

Практични резултат овог пионирског периода у борби за права жена НИЈе био 

занемарљив. Макар и декларативно, правно изједначавање полова било је основ сваке 

даље акције у реализацији и проширивању могућности њихове ,rrруштвене 

еманципациј е. Оно што је свакако остало ван домена прокламованог социјалистичког 

преображај а, што због стратешких недостатака, што због чињеничног неуспеха 

политике о подруштвљавању породичних послова, била је патријархална структура 

521 Miroslava Malesevic, Die gesellschaflliche Gleichberichtigung von Maennern und Frauen im sozialistichen 
Jugoslawien: AujЬau-und Ausbaujahre, Sozia1ismus: Realitaten und Illusionen, Klaus Roth (H.g), Wien, 2005, 
119-129. 
522 Мирослава Малешевић, Осми март, 68. 
52' 

Ј Исто, 69. 
524 Andelka Milic, Patrijarhalni poredak, revolucija i saznanje о poloiaju iene, u Srbija u modernizacijiskim 
procesima 2, 55 1-559,551. 
525 Исто, 70. 
526 Мирослава Малешевић, Осми март, 69; Nada Bozinovic, nd, 528 
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мишљеља, правила понашаља и расподеле улога, пажљиво сакривена иза "зидова" 

-27 
породичне интиме.) 

Шездесете године двадесетог века биле су у знаку оживљаваља "женског питаља", 

посебно у оквиру друштвених наука и теорије, мада је то време карактерисала и појава 

многобројних покрета за права на било који начин обесправљених грађана света: 

528 п б о 
маљина, студената, па и жена. овратак на сцену женског питаља ио Је подстакнут 

првенствено покретом за ослобођеље жена који је крај ем шездесетих настао у САД, 

529 з о о ђ 
одакле се проширио и у европске земље. начаЈНИЈа дога аља ове врсте код нас 

временски се везују поглавито за седамдесете године двадсетог века, када изветан број 

интелектуалаца, заинтересован за процесе демократизације и модернизације друштва, 

постаЈе активнији на пољу побољшаља положаја жена.530 Вероватно је најзначајнији 

догађај који ће имати велики утицај и на каснији развој ове проблеЈ\.атике на 

теориЈском плану и на конкретна демографска кретаља, био Устав СФРЈ, из 1974. 

године којим су установљена репродуктивна права човека, односно, којим је потврђена 

могућност женама да саме одлучују када ће и колико рађати. Законима из шездесетих 

година абортус је либерализован, а поменутом одредбом У става он је дозвољен до 

десете недеље трудноће, без икаквих посебних услова. 53 1 

Другу половину седамдесетих година обележила су два значајна скупа, Саветоваље 

социолога одржано у Порторожу 1976. године, у организацији марксистичких центара 

ЦКН и ЦК Словеније и међународни скуп "Друг-ца жена", одржан 1979. године, у 

Београду, који су најавили озбиљнији и темељнији приступ женском питаљу. 532 

Неофеминистичке тенденције овог периода биле су прожете првенствено же.ъом да се 

путем едукације, друштвене критике и различитих облика јавног притиска, укаже на 

историјске и друштвене корене неједнакости. Нагласак је, можда по први пут тако 

експлицитно стављен на потребу реваЈюризације сфере приватног, као и детабуизираље 

питаља женске сексуалност, контрацепције, силоваља, репродуктивних права жене и 

демографске политике.533 

527 Мирослава Малешевић, Осми март, 69; Zarana Papic, nd, 37; Andelka Milic, Svakodnevni iivot porodica 
и vrtlogu drustvenog rasula: Srblja 1991-1995, u SrЬija pocetkom devedesetih, 135-1 80, 153. 
528 Zarana Papic, nd, 14, 51 . 
529 Исто, 9. 
530 Исто, 94. 
531 Nada Bozinovic, nd, 518. 
532 Zarana Papic, nd, 95 
533 Исто, 75; Mirjana ProsiC Dvornic, "Druga Srblja " --mirovni i ienski pokreti, u Kulture u tranziciji, 179- 199, 
184. 
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Осамдесете и деведесете године двадесетог века донеле су са собом различите 

тенденције у оквиру феминистичког покрета. С једне стране, радило се на темељнијем 

теоријском одређељу, посебно увођељем тзв. "женске перспективе" у социологију, а 

истовремено су реализоване и конкретне акције, као што је организов..tље СОС 

телефона за претучене жене (први телефон те врсте у Југославији прорадио је 1988. 

године), разних саветовалишта и азила за жртве насиља. 534 За друго стремљеље КОЈе 

постаЈе видљиво током овог периода може се рећи да никако није дало позитиван 

допринос већ иначе непријатељском односу шире друштвене заЈеднице према 

феминистичким идејама и организацијама. Наиме, као да је идеал једнаких права и 

могућности за припаднике оба пола био остварен, неке феминистичке организације су 

СВОЈУ делатност усмериле на бробу за права сексуалних маљина. Тако се међу 

закључцима са првог заједничког скупа југословенских феминистичких група, 

одржаног у Љубљани, 1988. године, поред залагаља за уставну промену која би 

гарантовала једнакост свих људи без обзира на љихово сексуално опредељеље, налази 

и жеља да се организује први лезбијски фестивал у тадашљој Југославији.535 

Познато је да су током деведесетих ове и сличне идеје биле све присутније, односно 

све слободније изношене у јавности: од захтева за прихватаљем различитих сексуалних 

опредељеља, преко жеље за легализацијом хомосексуалних бракова и усваЈаљем деце 

од стране хомосексуалних парова, па до претпоставки о могућности "инсталираља" 

вештачког утеруса у тело мушкарца. 536 Како су ове идеје углавном импортоване из 

земаља западног света, на основу неких тамошљих тенденциЈа, може се претпоставити 

и љихов даљи развој. Наиме у неким научним круговима у Америци већ се отворено 

говори о могућем оправдаваљу педофилског понашаља, јер се и оно, у једном 

"демократском" друштву мора прихватити једноставно као избор који проистиче из 

б 537 и . 
осо итог сексуалног опредељеља. пак, ови концепти чини се да више немаЈу много 

везе са "женским пита..њем", па се на њима не бих задржавала. 

Криза која је деведесетих година захватила читава подручје Југославије донела је са 

собом пораст незадовољства, алкохолизма, унутарпородичног насиља, али и ПОЈаву 

одређеног броја невладних организациЈ а, као и разгранаваље мреже домаћих 

534 Zarana PapiC, nd, 96. 
535 Маја Маршичевић, Феминиза'vt на YU новоу (хроника). ГЕИ САНУ XXXVI-XXXVII, Београд, 1988, 
215. 
536 Trudnoca bez trudnoce uz vestacku matericu, casopis, Decko, april 2004, 20-21. 
537 Opasni pokusaji "naucnog opravdanja" pedofilije, Misao, Revija za obrazovanje i kulturu br.5, Novi Sad, 
2004, 41-43 . 
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институциЈа заинтересованих да се баве решаваљем ових проблема, односно, 

првенственом проблемом злостављаних жена. Ово је, међутим карактерисала углавном 

само главне градове тадашљих република, а и данас је, што се Србије тиче најбоље у 

овом смислу покривена територија Београда. У унутрашљости су ови случајеви 

углавном препуштени заводима за социјални рад, чија се делатност, због недостатка 

новчаних средстава углавном своди на формално-правну санацију разведених бракова 

и питаља издржаваља деце разведених родитеља. Недостатак финансија и систематске 

едукације, међутим, отежава спровођеље чак и овог дела социјалних мера. Може се 

рећи да је најзначајнији помак до кога је у последљој деценији двадесетог века дошло, 

било увођеље нових кривичних дела у постојећи Кривични закон Републике Србије. 

Изменама и допунама од 1995. године, насиље у породици је добило статус кривичног 

дела (чл. 118а), а у одредби о кривичном делу силоваља (чл. 103) изостављене су речи 

"лице са којим се не живи у брачној заједници".538 Ово је практично значило да 

законодавац признаје могућност да жртва силоваља буде особа (жена) са којом 

насилник живи у браку, што у дотадашљем закону није био случај. Овакво решеље 

образложено је чиљеницом да је "објекат заштите код овог дела слобода полног 

општеља" која припада свакој жени, без обзира на љен брачни статус. 539 Занимљиво је 

поменути да је по питаљу насиља у браку и Српска православна црква ревидирала свој 

став . Наиме, док су канони налагали злостављаним супругама "душекорисни" подвиг 

неограниченог трпљеља, Брачним правилима СПЦ дозвољен је развод у оваквим 

-40 
ситуацијама.) 

С друге стране овај период је донео, за феминисткиље, неочекивани обрт ствари. 

Ретрадиционализација друштва, која је, између осталог подразумевала и личну и 

породичну и друштвену "ревизију" женског питаља, а која је, како признаје М. 

Благојевић указивала на "суштинску неупотребљивост текућих вредности" по први пут 

је про ширила хоризонт "женске перспективе". Наиме, како износи наведени аутор "не 

ради се више о томе да жене буду образоване, запослене, са могућношћу вертикалне 

покретљивости, него да и жене и мушкарци имаЈу права на квалитетну приватност, 

• 11 541 
квалитетну Јавност, квалитетан живот . 

538 Љубиша Лазаревић, нд, VII, VШ. 
539 Исто, 108. 
540 Цисарж, нд, 173. 
541 Marina Blagojevic, Svakodnevica iz zenske perspektive: samoirtvovanje i beg и privatnost, u, SrЬija 
pocetkom devedesetih, 181 -209, 207. 
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Можда би овде требало направити опаску у вези са интезивном тежљом ка 

европеизациЈИ нашег друштва последљих неколико година. Ччиљеница да 

западноевропске земље нису пролазиле кроз ратну, економску и друштвену кризу, 

ј едном речју кроз транзицију кроз коју је током деведесетих пролазила и још увек 

пролази Југославија, а да су и у љима биле видљиве тежље за ретрадиционализацијом 

вредности (испољене више кроз својеврсну културну транзицију) можда би требало да 

нас инспирише да поставимо питаље употребљивости текућих вредности савремене 

цивилизациЈе уопште . 

Иако су идеје феминизма спориЈе продирале у сеоску средину, захваљујући 

општим токовима социјалистичког преображаја и интезивној деаграризацији села, 

положај сеоске жене се такође мељао у односу на онај традицијом утврђен. 542 Ако се 

изузме чиљеница феминизације пољопривредне производље, подела рада у сеоском 

ћи . ~и 
дома нству и данас Је заснована на традиционалним принципима. пак, процес 

нуклеаризације породице, као и посебно наглашена зависност домаћинства од женског 

. б . . 544 
рада, допринео Је лискиЈем и кооперативниЈем односу супружника. Бољитак у 

положају сеоске жене посебно је изражен у области образоваља. После курсева 

организованих у првим деценијама после рата, чији је циљ био унапређеље стручне и 

политичке образованости пољопривредница, увођење обавезног школоваља отворило је 

женама нове могућности, а посебно је допринело томе да новије генерације женске 

сеоске омладине, имају веће аспирације према даљем образоваљу и вертикалној 

. б . 545 п б 
друштвеноЈ мо илности него ка удаЈИ. рема сеоским женама су иле усмерене и 

акције здравственог просвећиваља у оквиру којих су организоване патронажне службе 

за кућне посете женама након порођаја, али и након абортуса. 546 

На општем нивоу, дакле посматрајући и градску и сеоску средину, у Србији се број 

непсимених жена, у периоду од 1953. године, до 1981. године, упола смаљио . Поред 

тога, без обзира на поменуту тенденцију смаљеља број а запослених жена педесетих 

година, тај број је, са повременим осцилацијама ипак био у порасту. Тако се проценат 

од 29,5 % жена у укупном броју запослених 1945. године, попео на 39,3% 1988. 

542 
Branis]av Dimkovic, Drustveni poloi aj seoske i ene, Socio1ogija se1a 63-64, Zagreb, 1979, 60-69, 61 . 

543 Исто, 61 ;Ruza First, iena и ruralnom i agrшnom raz1юju Jugoslavije, Sociologija se]a, 63 -64, Zagreb, 1979, 
9-22, 13. 
544 Borislav DimkoviC, nd, 61 . 
545 

Ruza First, iena и ruгalnom i agrarnom razvoju, 17. 
546 N d В , . . . d ~2 1 а а OZffiOVIC, П , Ј . 
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године.547 По попису из 1991, проценат активних жена био је највећи у централноЈ 

Србији, где је износио 42,2%.548 

Слабљеље ауторитета оца и мужа у савременој породици које се наводи као једна од 

љених основних карактеристика, било је условљено са Једне стране управо 

запошљаваљем жена, 549 а са друге императивом изградље нових, демократских 

унутарпородичних односа. "Ерозија идентитета мушкараца" како је на једном месту 

овај процес сликовито означен, била је условљена и чиљеницама да мушкарац више 

није био ни ексклузивни издржавалац породице, ни власник љеног имаља.550 

Немотивисаност за учешће у ратовима који су се током последље деценије 20. века 

дешавали на простору Југославије , довела је у питаље и идентитет мушкарца као 

ратника и браниоца отаџбине, а извојевана право жене на самостално одлучиваље о 

рађаљу, као и нова достигнућа из области генетике прете да у потпуности 

маргинализују значај мушког дела популације . Потоље се односи не само на могућност 

планираља породице него и на, додуше још дискутабилно право неудатих жена да 

путем артифицијелне инсеменације хетерологног типа (она у којој донор спреме није 

познат) остваре своју жељу за родитељством. 551 Овде треба поменути и чиљеницу даје 

слабљељем патријархалног морала и демократизацијом живота уопште промељен и 

друштвени статус и мљеље о разведеним и самохраним мајкама, посебно у градским 

срединама. Може се чак рећи да је од деведесетих година двадесетог века посебно 

постао видљив тренд самосталног подизаља деце од стране мајки . Већ је у попису 1991. 

године регистрован значајан број оваквих непотпуних породица. Наиме, забележено је 

да у Србији чак 187,746 жена живе саме са децом, при чему скоро да нема разлике у 

проценту оних са једним односно два детета.552 (37,7% наспрам 37,5%) У вези са овим 

трендом могао би бити и пораст броја ванбрачних рађаља, у Србији, у периоду 1981-

1991. године, поготово што се он временски поклапа са смаљељем процента мушкараца 
. . б 553 

КОЈИ су спремни да признаЈу ван рачно очинство . 

У студији М. Благојевић су веома јасно и сажето изражени смер као и резултати 

промена у положају жена, али и у систему друштвених вредности. Тамо се, наиме каже 

547 Исто, 525. 
548 Marina Blagojevic, Roditeljstvo i fertilitet, SrЬija devedesetih, ISI FF, Beograd, 1997, 35. 
549 Olivera Buric, Andelka Zecevic, Porodiёni aиtoritet, 73-77. 
550 Marina B!agojevic, Roditeljstvo, 82 
551 Олга Цвејић-Јањић, Правни аспекти екстракорпоршiНе фертилизације, Анали Правног факултета у 
Београду бр. 5, Београд, 1986, 480-488; Марија Драшкић, Породичноправни аспекти артифицијелне 
инсеменације, Анали Правног факултета у Београду бр. 4, Београд, 1992, 239-264. 
552 Marina Blagojevic, Roditeljstvo, 34, 84, 85. 
553 Исто, 19, 88. 
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да Је свака нова генерација жена "више образована од генерациЈе маЈКИ, чешће 

запослена, ређе склапа брак и чешће се разводи, чешће се одлучује да нема децу или да 

има само једно дете". 554 

Да ли је ово био првенствени циљ борбе за женска права и еманципацију, или је 

овакво стаље ствари уследило само као одговор жена на немогућност друштва да се 

. . . 
суштински преструктуише, питаље Је коЈе за сада остаЈе отворено .. 

Иако су основне идеје феминистичког покрета већ наговештене у овом покушају 

излагаља љегове сажете историје, требало би на овом месту указати на основне 

теоријске постулате савременог феминизма како бисмо могли боље да разумемо 

концепцију брака, породице и друштвеног положаја жене која је из љих произилазила, 

. . 
као и удео ових идеЈа у општем процесу модернизациЈе. 

Већ је поменуто да се као основна карактеристика савремних тенденција у оквиру 

"женског питаља" јавља љегова окренутост трансформацији сфере приватности. Ово се 

првенствено односило на покушаЈ мељаља традиционалног концепта расподеле 

. . . 
унутарпородичних улога и укидаља правила дВОЈНОГ морала, по КОЈИМа Је мушкарцима 

било допуштено оно за шта су жене строго осуђиване . Потоље је најпре довело до 

детабуизираља тема везаних за женску сексуалност, а ово ј е борбу за женска права 

често претварало не у настојаље да се мушкарцима ограничи слобода по овом питаљу 

већ да се женама иста прошири. Иако је из оваквог усмереља проистекла и позитивна 

иницијатива за решаваље питаља силовања и уопште насиља у браку, љегов примарни 

учинак је био проширеље предбрачних и ванбрачних слобода жена и једна нова 

митологизација женске сексуалности (са измељеном функцијом традиционалних 

епитета), посебно присутна у јавности у новије време. 

Питаље полних улога, нераскидиво повезано и са претходним, је од потребе за 

другаЧИЈОМ прерасподелом домаћинских послова, КОЈа Ј е жени требало да омогући 

активниЈе учествоваље у друштвеном животу и већу економску самосталност, 

неизбежно завршило у проблематизовању материнства као улоге и позива. 

С обзиром на горе наведено, теоријска основа деловаља савременог феминистичког 

покрета може се, условно речено, свести на два темељна постулата. Први се тиче 

односа између сфере јавног и сфере приватног унутар друштвеног живота, а најкраће се 

554 Marina Blagojevic, Svakodnevica, 195, 
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може дефинисати преко пароле "приватно јесте јавно". 555 Другим постулатом, 

нераскидиво повезаним са првим, инсистира се на ревизији пројекта који 

равноправност полова "гради на непроблематизованом основу-женском материнству, 

билошкој вези мајке и детета и љеном наизглед исконском тежљом да се годинама 

стара о деци".5560вде је наглашена нужност сагледаваља друштвено-историјске 

условљености неЈеднакости чији основ лежи управо у специфичном друштвеном 

концепту биолошког. 

Први постулат резултирао је залагаљем феминисткиља за ревалоризациЈу сфере 

приватног, разним социјалним програмима за заштиту материнства, жена и деце. На 

теоријском плану, у социологију је уведена већ поменута "женска перспектива", која је, 

као методолошка иновациЈа имала за циљ да "приватно преводи у друштвено и научио 

релевантно" , наглашавајући до тада невидљиву, суштинску повезаност приватне сфере 

са битним друштвеним процесима и односима. 557 Међутим, чини се да феминисткиље 

нису биле доследне у борби на овом пољу. Наиме, релативни успеси постигнути на 

плану законодавства, социјалних програма и ревалоризације сфере приватности нису 

изгледа били задовољавајућа постигнућа за феминисткиље које су и даље неопозиво 

желеле партиципацију у сфери јавног, односно друштвеног. Дакле, без обзира што су 

увиделе и саме инсистирале на дијалектичкој повезаности ове две сфере, оно што је 

примарно припадало сфери друштвеног остало је љихова жеља и стремљеље. Из овога 

као логични закључак произилази да су и борци за женска права маље вредновали 

садржаје сфере приватности, што је свакако имало учинка у спором темпу и 

неизвесним исходима њиховог мељаља. 

Као најпроблематичюQа тачка сфере приватног и истовремено темељ друштвене 

неједнакости, са становишта феминистичке идеологије, истицано је материнства, 

односно , распростраљеност и апсолутна неупитност друштвено економски 

детерминисаног концепта материнства КОЈИ одликуј е хришћанску цивилизацију.558 

Слично тврдљи да приватно јесте јавно, феминисткиље, у складу са познатим 

антрополошким дихотомиј&\Ш изједначавају природно и културно , односно сматрају да 

је и непроблематизовано виђење биолошких разлика и природних способности које из 

љих произилазе у ствари производ историје и друштвених потреба. Из излагаља Ж. 

555 Zarana Papic, nd, 76. 
556 Исто, 36. 
557 Исто, 75, 76. 
558 Исто, 36., 3 7. 
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Папић постаје јасно да феминисткиље не негирају рађаље као ексклузивно женску 

улогу (мада се на хоризонту модерног друштва назире и таква могућност), али одвајају 

рађаље од постојећег концепта материнства који је предмет љихове критике. Наиме, тај 

концепт подразумева, што ј е већ поменуто, дугогодишљу бригу о детету, која је у 

организацији критикованог друштвеног концепта примарно везана за жену. Ова улога 

жене која дакле, по виђењу феминисткиља, излази из оквира биологије, представља 

управо основ љене немогућности да равноправно са мушкарцем партиципира у сфери 

"јавног", друштвеног живота. 

Истичући, дакле нужност сагледаваља "друштвеног карактера биолошког", 

интелектуалке ове орјентације не узимају у обзир чиљеницу да би се и за свако друго 

решеље могло рећи да је историјски, социјално или економски условљено.Осим тога, у 

жељи да нагласе разлику између "биологије" и материнства, управо феминисткиље 

материнства своде на биологију, ј ер (што и јесте основни разлог неразумеваља и 

неприхватаља постојећег поретка) нису узеле у обзир да материнства представља 

нешто више од биолоr:ије, управо- материнства. 

Уосталом, тврдити да је неједнакост искључиво друштвено условљена, те да 

физиолошке разлике не производе и неке друге (пр. у сфери емоција, интересоваља, 

потреба, начина ... ), без солидних аргумената прилично је спорно. Чини се да би било 

реалније признати да се постојећа, на овај или онај начин и из ових или оних разлога 

формирана свест жели променити у другом правцу, што би свакако опет значило 

промену која би произашла из другачијих друштвено-историјско-културних захтева. 

Ипак, просто се намеће питање да ли једини разлог постојећег поретка ствари лежи у 

потребама економије и друштвеног система или је управо тај и такав систем настао као 

одговор на "биолошке одр~ђености". И најзад, не поричући чиљеницу да је свет 

устројен на наведеним принципима, свет неравноправних могућности, мора се 

поставити и питаље не само реалности његове промене, него и последица КОЈе оне 

изазивају. 

в) "Слобода" од деце 

Трансформација "приватности" као друга и вероватно тежа етапа борбе за 

једнакост и еманципацију жена била ј е од самог почетка усмерена на промену темеља 

дотадашње структуре и организације породичних, брачних и међуполних односа. Како 
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ова промена није била ексклузивна жеља само бораца за женска права, већ се налазила 

и међу основним постулатима политике социјалистичког друштва, правне, економске 

и социјалне мере које су доношене од Другог светског рата, па скоро до данас, имале су 

за циљ подруштвљаваље управо оних породичних функција и аспеката горе наведених 

односа који су представљали основ неравноправности мушкараца и жена, али и, што је, 

чини се, у овом контексту још битније, основ могућности породице да функционише 

као релативно самостална друштвена јединица. Подруштвљаваље хумане репродукције 

и односа у вези са љом, било је основно начела поменутих мера, а као примарни метод 

овог процеса појавила се идеја и политика планираља породице. На основу дефиниције 

планираља породице, по којој оно подразумева: а)"основно право родитеља да 

слободно и одговорно одлучују о томе када ће и колико деце имати" и б) "ствараље 

објективних друштвених претпоставки (социјалних, економских, васпитно-образовних, 

медицинских, демографских ... )" за рађаље 
559 

потомства , да Је 

"планираље" подразумевало пре свега контролу рађаља, која је требало да олакша и 

' 
омогући процес индивидуализациЈе, односно, "рехабилитације" 

560 
родитељства. 

Контрола рађаља, односно ограничаваље порода требало је да следи светске 

демографске трендове снижаваља наталитета у циљу "хуманизације" савремене 

репродукције, а оправдавана је могућношћу ствараља оптималних услова живота за све 

члан ове породице и успостављаља унутарпородичне равнотеже. 561 Планираље 

породице није примарно конципирано као женско право нити је било усмерено ка 

еманципацији жена, него ка разотуђељу породице, у оквиру кога је еманципација жене 

од потчињености традиционалним моделима понашаља и улога имала значаЈНО 

место. 562 Политика планираља породице је првенствено била спровођена путем закона 

и социјалних мера, а њен развој био је праћен и потпомогнут и развојем друштвене 

теориЈе о овом питаљу. 

Основни проблем са којим се суочило законодавство новог, социЈалистичког 

друштва у изградљи, био је метод контроле рађаља. У дотадашљим законицима, 

писаним умногоме под утип:ајем канонског права, као и раширених друштвених 

схватаља, намерни прекид трудноће био је строго кажљив осим у ретким ситуацијама, а 

559 
Марко Младеновић, Породично право и планирање породице, Анали Правног факултета 5-о, Београд, 

1974,727-740,729. 
560 Исто, 12. 
561 Анђелка Лазаревић, Контрацепција у нашој етно-медицини и њена примена у савременој 
здравствено} заштити, ГЕИ САНУ, Београд, 1979, 153-160; 154; Janez Malacic, Тipovi reprodukcije 
stanovnistva i populaciona politika и Jиgoslaviji, Stanovnistvo 1-4, Beograd, 1985, 42-51, 45 . 
562 Nevenka Petгic, Dru.~r.,eпo-politicki aspekti planiraпja porodice и Jиgoslaviji, Stanovnistvo 3-4 za 1976 i 1-4 
za 1977, Beograd, 1977, 147-157. 
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. . б 563 п 
контрацепциЈа практично НИЈе ни узимана у о зир. оменимо само законе из времена 

кнеза Милоша у којима је утробно "чедоморство" третирана као кривично дело 

убиства, ради чијег спречаваља су чак биле прописане извесне мере ~оцијалне 

. " 564 п 
политике, КОЈе су штитиле "спорну трудницу, као и љено дете. очетком двадесетог 

века абортус је сматран илегалним чином у већини региона света. Међу првим земљама 

које су извршиле либерализацију овог вида контроле рађаља била је Русија која је 1920. 

године законом дозволола намерни прекид трудноће старе до дванаест недеља, без 

б . s65 К К Ј · посе них индикациЈа и ограничеља. ривичним закоником раљевине угославиЈе из 

1929. године намерни прекид трудноће је био дозвољен само на основу медицинских 

индикација и то по одобрељу посебне лекарске комисије. Медицинске индикације су 

подразумевале евентуалну животну опасност у коју би дошла жена уколико би 

трудноћу покушала да изнесе до краја. У истом члану (1 73) забраљена је и производља 

и продаја средстава· за вршеље абортуса, а за прекршиоце је била предвиђена строга 

казна.566 Ипак, без обзира на строге забране, дуготрајни и још увек незавршени процес 

опадаља плодности у већем делу Југославије отпочео је још у другој половини 

деветнаестог века. У периоду између два светска рата дошло ј е до наглог повећаља 

илегалних и нестручно изведених абортуса, па су либерализација и коначна 

легализација овог вида планираља породице до којих је после Другог светског рата 

. "67 
дошло, превасходно образлагане неопходношћу заштите здравља жена.) Непосредно 

након Ослобођеља, 1945. године, према позитивном законодавству, за криминални 

абортус одговарали су и жена која би му прибегла, као и особа која би јој у томе 

помогла, али је чиљеница да жене ипак нису биле кривично гољен е. 568 Године 1951. 

донета је уредба о прекиду нежељене трудноће по којој жена која би то урадила није 

била кажљавана, али је законска санкција следовала лекарима, као и надрилекарима 

. б б . б 569 и к КОЈИ и по ачаЈ о авили ван здравствене установе. ривичним закоником из исте 

године дозвољен је абортус "када се на други начин не може спасити живот или 

563 Miroslav Lalovic, Plodпost staпovпistva i иcestalost abortиsa и Jиgoslaviji, Stanovnistvo 1-4, za 1984-1985, 
Beograd, 1985, 64-74, 67; Ljubomiг Antonovski, Mediciпski aspekti artificijelпog abortиsa и Jиgoslaviji, 
Stanovnistvo 3-4 za 1976 i 1-4, za 1977, Beograd, 1977,243-257, 243 ; dr Berislav Beric i dr М. Stevanov, 
Epideтiolosko-pravпi aspekti рrоЫета роЬасаја и Jиgoslaviji, Stanovnistvo 3-4, Beograd 1970, 190-197, 192-
195. 
564 Вера Петрић , Кривична дела против живота и тела у судској пракси Србије за време кнеза Милоша, 
АПФ у Београду бр. 1, Београд, 1959, 76-95, 78. 
565 Mirjana Rasevic, Ка razитevanjи abortиsa и Srbiji, Beograd, 1993,17. 
566 Исто, 48; Lalovic, nd, 211. 
567 Lalovic, nd, 211, 212. 
568 Dr Ljubomir Antonovski, nd, 243. 
569 Nevenka Petric, nd, 147. 
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отклонити угрожено здравље жене, али и из других оправданих разлога". 570 Наредне 

године донета је Уредба о поступку за вршење дозвољеног побачаја, која је била први 

законски пропис којим су прецизиране индикације и услови обављања дозвољеног 

ћ 571 м ђ . прекида трудио е. е у медицинским, еугеничким и правно-етичким индикациЈама 

(силовање, обљуба над малолетном особом, обљуба злоупотребом положаја, завођење, 

инцест), нашле су се и социјалне, које међутим нису биле довољно прецизно 

572 дефинисане тако да је у пракси долазило до различитих тумачења. За вршеље 

недозвољеног побачаја и даље су кривично одговарали само извршиоци, док је жена 

која би побацила била изузимана из ове групе.573 Године 1960. донета је Уредба о 

условима и поступку за допуштаље побачаја. Њоме је разјашљено значеље социјалних 

индикација, чиме је абортус био дозвољен у ситуацијаима када се "може основано 

очекивати да би бременита жена због рођеља детета дошла у тешке личне, породичне 

или материјалне прилике". 5740во је практично значило легализацију намерног прекида 

трудноће, а најдиректнија последица оваквог законског решеља био је пораст броја 

ћ 575 . б . . 
прекида трудио е у здравственим установама, али и епидемиЈа а ортуса до КОЈе Је 

дошло у наредних неколико година.576 Конференција за друштвену активност жена 

сазвала је 1963 . године Саветоваље о проблемима прекида трудноће и контрацепцији, 

након чега је уследило конституисаље Савезног и републичких координационих одбора 

за планираље породице. 577 Ово је практично био једини орган који се официјелно бавио 

питаљима планираља породице, а од 1973 и проблемима становништва. Две године 

касније Југославија је била домаћин Прве светске конференције о становништву, а 1967 

и један од потписника Декларације о становништву којом је нерационална повећаље 

"78 становништва оцељено као светски проблем.) Један од доприноса решавању овог 

проблема, од стране југословенског друштва била је Резолуција о планираљу породице, 

коју је 1969. године донела Савезна скупштина.579 У овом документу је прекид 

570 Mirjana RaseviC, Ка razuтeva,Yu abortusa, 48. 
571 Исто. 
572 Dusan Breznik, Miroslav RaseviC, Razтatra,Ya о populacionoj politici и Jиgoslaviji, Stanovnistvo 1-2, 
Beograd, 1972,5- 14 ,8 
573 Dr Mira Alincic, О planiranju porodice и SFRJ s pravпog aspekta, Stanovnistvo 3-4 za 1976 1 1-4 za 1977, 
Beograd, 1977, 157-174,159. 
574 Breznik, Rasevic, nd, 8; Mirjana Rasevic, Ка razuтevaпjи, 49. 
575 Breznik, Rasevic, nd, 8. 
576 Antonovski, nd 257. 
577 Исто, 257; Хелма Краус-Делпин, Улога Савета за планирање породице, Демографски зборник 
САНУ,књ I, Београд 1989, 161-164, 161. 
578 Живота Ђорђевић, Гордана Матковић, Резиме дискусије о проблемима политике обнављања 
становнииtтва у Србији, Демографски зборник САНУ, књ 1 , Београд, 1989, 375-390,380. 
579 Lj. Antonovski , nd;Nevenka Petric, nd, 148; 
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трудноће окарактерисан као најнепожељнији вид контроле рађаља коме би требало 

прибегавати само као крајљем средству, али је са друге стране истакнуто и то да је 

"оствариваље могућности родитеља да сами одређују број деце и размак између рађаља 

једно од основних људских права и дужности. 580 Период постепеног повећаваља 

људских слобода у домену планираља породице био ј е крунисан Уставом СФРЈ из 

1974. године. Овим, највишим законодавним документом, прокламована Је начело 

слободног родитељства, односно, слободе планираља породице кој а је била ограничена 

само гестационом старошћу од максимално12 недеља мада ни ово ограничеље није 

имало апсолутну важност. 581 На другом месту се каже даје горља временска граница до 

које се може одобрити абортус, двадесета недеља трудноће, мада и у овом случају важе 

изузеци скоро истоветни индикацијама за апсолутно дозвољени побачај. 582 

Начело слободног родитељства подразумевало је: l)право на слободу љубави, 

2)право на контрацепцију (и стерилизацију),З)право на зачеће, 4) право на прекид 

трудноће и 5) право на рађаље детета. 583 Носиоцима права слободног родитељства 

сматрани су човек и жена у браку или ван љега, тако да је по ОЗОБ-у евентуална 

немогућност договора о битним питаљима родитељства, па чак и једнострана одлука о 

намерном побачају сматрана бракоразводним узроком.584 Занимљиво је споменути даје 

законима који су издавани до почетка либерализације абортуса, он, као што смо већ 

рекли, био дозвољен само ради заштите здравља, док је новим законом абортус 

практично ускраћиван само ради заштите здравља. Овај принцип ј е садржан у основној 

одредници права слободног родитељства у поменутом уставу где се каже да ј е "право 

човека да слободно одлучује о рађаљу деце", те да се ово право може ускра-=-ити само 

585 
ради заштите здравља. 

Оваква политика абортуса, као и модернизациЈски процеси са Једне, те 

незадовољавајући стамбени и други животни стандарди са друге, довели су врло брзо 

до депопулационих процеса у већини југословенских региона. Узроке ових процеса 

који су на подручју уже Србије, деведесетих година резултирали ситуацијом да је у 

већини општина забележен негативни природни прираштај, треба тражити и у 

недостатку адекватних мера социјалне политике који би били усмерени ка 

580 Mirjaпa Rasevic, Ка razumevanju abortusa,SO;Miros!av Lalovic, Koпtrola radaпja putem abortusa, 
Stanovnistvo 3-4 za 1976 I 1-4 za 1977, Beograd, 1977, 2 11 -23 8, 2 12. 
58 1 Miroslav Lalovic, Koпtrola radanja,216; dr Mira Alincic, nd. 
582 Dr Mira Alincic, nd, 164. 
583 Олга Цвејић-Јањић, Правни аспекти екстракорпорште фертwтизације, Анали Правног фаt<ултета у 
Беоrради бр 5, Београд 1986, 480-488, 480. 
584 Мехмед Беговић, Породично право, Београд, 1961 ,93; Илија Бабић, нд, 8. 
585 Miroslav Lalovic, Koпtrola rааапја, 212. 
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равномерном обнављаљу становништва. Поред тога, ни у једном законском акту који се 

бавио планираљем породице није било предвиђено доношеље програма у коме би 

поред прокламованих циљева и мера, били утврђени носиоци активности, као и 

економски и други услови неопходни за његову реализацију. 586 Скупштина Србије 

донелаје 1983. године Резолуцију о политици обнављаља становништва, којаје требало 

да допринесе решаваљу проблема недовољног обнављаља становништва и то примарно 

на подручју уже Србије. 587 Највећи број истраживаља показује да је број намерних 

побачаја растао све до половине осамдесетих година, од када се овај тренд успорава, и 

у неким периодима чак и зауставља, али ипак на веома високом нивоу. 588 У осталом, и 

крај деведесетих година већина општина у ужој Србији дочекала је са негативним 

демографским трендовима. Но, о овоме ће бити више речи касније. 

Влада Републике Србије формирала је 1994. године Савет за становништво 

покушавајући да јавности предочи проблеме везане за хуману репродукциЈу, као и 

ургентност доношења одговарајућих мера и закона којима би се побољша() положај 

деце,омладине и жена. 589 Један од оваквих закона био је, по мишљељу М Благојевић 

Закон о прекиду трудноће који је 1995. године усвојила Скупштина Србије и којим су, 

по виђељу наведеног аутора драстично ограничене могућности намерног прекида 

б . . 590 
трудноће јер су из текста закона скоро потпуно из ачене социЈалне индикациЈе. 

Међутим, увидом у овај документ постаје јасно да су социјалне индикације изостале 

само када је у питаљу намерни прекид трудноће старије од десет недеља. Прекид 

оваквих трудноћа дозвољен је из медицинских и правно-еугеничких разлога( силоваље, 

б r- б . ) 591 
о љуоа на радном месту, злоупотре ом положаЈа, родоскрнављеље и сл. 

Српска православна црква остала је мимо модернизацијских процеса када је у 

питању контрацепција, задржавши став о недопустивости људског мешања у Божије 

законе и благослове, у које је рађаље свакако спадало.592 Намерни побачај је, међутим, 

дозвољен чланом 95 Брачних правила, али само у сврси очуваља живота мајке или 

б 593 н б. . . 
отклаљаља неиз ежне опасности по љено здравље. амерни по ачаЈ сматран Је 

586 Mirjana Rasevic, Ка razumevanju, 56 . 
587 Исто, 54; Мирослав Рашевић, Мере у npwzoг рађања, Демографски зборник САНУ књ. 1, Београд, 
1989,313-325, 314. 
588 Mirjana Rasevic, Ка razumevanju, 60. 
589 Marina Blagojevic, Rodite!jstvo i fertilitet ,27 
590 Исто, 22. 
591 Службени гласник Републике Србије 16/95-497. 
592 Епископ Павле, Питања и одговори, ГСПЦ, фебруар, 1982, 35-40. 
593 Бранко Цисарж,Црквено правоll, Брачна право и црквено судски поступак, 165. 
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бракоразводним узроком, за који су могли бити одговорни и жена и муж. 594 Члан ом 70 

било је прописана да брачни другови не могу један од другог захтевати нерађање, као и 

да се брак може развести кривицом мужа који трајно и намерно спречава оплођење 

своје жене, а против њене воље. 595 

Што се тиче кривичног дела чедоморства, КОЈе се односи на лишење живота 

детета за време порођаја или непосредно после њега, Кривичним закоником Србије 

прописана је казна од три месеца до три године за мајку која је ово дело извртпила због 

поремећаја који је код ње наступио услед порођаја. 596 У пракси се, међутим, 

чедоморство показује као "привилеговани злочин", јер је у периоду од 1986-1990. 

године у Србији 92 мајке убице осуђено на условне казне, док је њих 13 осуђено на 

казне краће од законом прописаног минимума. 597 

Мере социјалне политике биле су, барем декларативно конципиране тако да 

делују на два нивоа. На првом нивоу, њихов циљ је био да се постигне поменута 

хуманизација рађања, односно да се оно сведе на "разумну" меру, што је осим начелом 

слободног родитељства образлагано и тезом да ће се снижавањем "демографских 

инвестиција" увећати национални доходак, а тиме побољшати општи стандард 

популације. 598Ово је требало постићи што масовнијим запошљавањем жена, као и 

њиховом едукацИЈОМ о употреби контрацептивних средстава.599 Други део ове 

стратегиЈе подразумевао је оперативну подршку процесу еманципације посебном 

заштитом материнства која је прокламована као један од битнијих циљева политике 

социЈатшстичког друштва. Требало је, дакле отклонити све препреке које би жену 

онемогућиле да се равноправно укључи у друштвене делатности и то понаЈвише 

. 600 к ћ 
институционализациЈОМ њених унутарпородичних улога. ада су ве много пута 

помињани процес модернизације, либерална политика абортуса и генералне промене 

система вредности довели до појаве депопулације, а да истовремено није дошло до 

очекиваних и прокламованих резултата у виду стабилизације и хармонизације 

породице, односа међу половима и целокупног друштва, мере социјалне политике 

добиле су, опет у начелу, пронаталитетни карактер. У оквиру друштвене теорије 

сугерисана Је стратегија стабилизације породице јачањем њене репродуктивне 

594 Исто, 164, 165. 
595 Исто. 
596 Љубиша Лазаревић, нд, 40. 
597 Тамара Ступар, Убиство с привwtегијом, НИН, 27. август, 1998, 25-27, 27. 
598 Jagoda Klauzer, Jedan aspekt ocennivanja potrebe za popиlacionom politikom и Jиgoslaviji, Stanovnistvo 1-
2, Beograd, 1968, 5-35, 30. 
599 Isto; Mira Alincic, О planiranjи porodice, 157. 
600 Marko Mladenovi6, Istorijske i ideoloske veze, 470. 
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функције и растерећењем жена у подизању деце, а пажњу је требало усмерити и на 

наставне програме у којима би се инсистирало на систему вредности у коме значајно 

. 601 т . ћ . 
место заузимаЈу породица и деца. оком читавог овог периода наЈве а концентрациЈа 

мера популационе политике налазила се у систему друштвене бриге о деци и, на другом 

месту, материнству, с тим што су се оне углавном сводиле на новчану подршку. Треба 

овде поменути својеврсни парадокс испољен у чињеници да су социјалне донације биле 

веће и редовније у време када је политика била примарно усмерена ка пропагирањњу 

контроле рађања, док се време спровођења пронаталитетне политике поклопило са 

почецима економске и друштвене кризе у Југославији. 

Суме које су издвајане за поменуте социјалне програме су углавном пратиле 

просечне нивое личног доходка у републици, али су у различитим периодима 

прописивани различити цензуси на основу КОЈИХ Је неко стицао право на новчану 

помоћ. Цензуси су углавном ишли у правцу смањења броја корисника на пр. додатка за 

децу, затим бенефиција у коришћењу услуга предшколских установа за треће дете, као 

и установа за одмор и рекреацију деце.602 Породиљско одсуство је продужено са б 

седмица на 12 месеци, али је износ надокнаде током тог периода варирао-од 1 ОО% -70% 

личног дохотка. 

Као што је претходно већ речено, процес развоја популационе политике пратио 

Је и развој одговарајуће теоријске мисли о модерној концепцији родитељства, 

планирању породице и прекиду трудноће, чије ћемо основне елементе овде изложити. 

У оквиру друштвене теорије, може се по питању планирања породице наићи на 

барем два становишта о суштини овог програма. С једне стране, оно се карактерише 

као демократско право појединца, без обзира на његово брачно стање, при чему се као 

неповредив принцип истиче немешање друштва и државе у ово интимно питање 

људског живота. У складу са тим, како се на једном месту наводи, политика би требало 

да стимулише "нормално рађање ослобођено од ограничења која му у савременом 

друштву намећу економски, социјални и психолошки чиниоци и без притиска 

хедонизма и његове новије варијанте конзумеризма. Рађање треба да има позитивне 

ефекте не само на обнављање становништва, него и на унутарпородичне односе и на 

личност." 603 На истом месту је истакнуто и то да "никаква политика не може дати право 

држави да се меша у најинтимније проблеме људи као што су они у вези са 

601 Живота Ђорђевић, Гордана Матковић, нд, 388. 
боz 1 4н 
603 Милош Мацура, Претпоставке, начела и циљеви, Демографски зборник САНУ књ. 1, Београд, 1989, 
229-25 1, 236. 
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ђ "604 А ђ . ћ б ра аљем . ко се, ме утим, има у виду садржаЈ ве ине тумачеља овог про лема, 

постаје јасно да је планираље породице у ствари пропагирана као програм са јасним 

циљем, који ј е много реалније било дефинисати као смаљеље рађаља, него као 

б 605 т . "сло одно одлучиваље" о љему. ако у научноЈ литератури наилазимо на веома 

Јасне ставове да "реализација уставног права о слободном одлучиваљу и рађаљу, значи 

пут ка ниском рађаљу",606 затим да је "наталитет који ће обезбеђивати просту 

репродукцију основни циљ популационе политике,"607 да светска демографска јавност 

планираље породице види као једини начин превазилажеља кризе изазване брзим 

порастом становништва после Другог светског рата, да ослобађање већег броја деце 

омогућава жени и мужу веће стваралачке слободе и подстиче друштвену еманципацију 

жена608 , те да је "планираље породице усмерено ка превазилажељу стихијског 

карактера репродукције чиме се ова функција породице ставља под посредну контролу 

друштвене заједнице"609• Поред оваквих тумачеља, не ретко се наилази и на критику 

институциЈа традиционалне културе коЈе "делују у правцу успораваља пада 

наталитета", па се у том смислу сугерише деловаље које би довело до промене 

"философије живљеља у складу са савременим нормама."610 Савремена норма било је, 

дакле, просто обнављаље становништва, за које се сматра.iю да је "примерено 

материјалним могућностима и духовним потребама" савременог човека.611 Рестрикција 

породичног наталитета сматрана је изразом већих духовних слобода и свести о обавези 

. 61 2 
свесне репродукциј е и љених консеквенци. 

Већ на први поглед постаје јасно да су овакви ставови били безмало у 

супротности са реалном ситуацијом пораста животног стандарда (и материјалних 

могућности) који је и био један од прокламованих циљева модернизацијских процеса, а 

са друге рапидног повећаља броја намерних побачаја који никако нису могли бити 

сведочанство "освешћености" савремене репродукције. У савременом и у намери 

"демократском" југословенском друштву, рађаље троје, четворо и више деце никако 

604 Исто, 242. 
605 Jagova Кlauzer, nd, 30. 
606 Јанез Малачић, Смиривање прекомерног рађања-резултат развоја и/или индуциране траюиције, 
Демографски зборник САНУ, књ I, Београд, Ј 989,297-312,308. 
607 Живота Ђорђевић, Гордана Матковић, нд, 383. 
608 Марко Младеновић, Преображај породице у Југославији, Анали Правног факултета у Београду 5-6, 
Београд, 1961,551-574,561. 
609 Andjelka Milic, Preobrazaj smdnickog sastava porodice i poloiaj Clanova, u Brak, porodica, domacinstvo, 
135-168,160. 
610 Живота Ђорђевић, Гордана Матковић, нд,385. 
611 Исто, 383. 
612 VojisJav Duric, Neki иzгосi, 59. 
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није било равноправна животна опција, а оправданост наведених визија доведена је у 

питаље и чиљеницом да се друштво већ половином осамдесетих суочило са све 

. . 613 н 
интезивнИЈИМ процесом депопулациЈе. ереалним су се показала и предвиђаља 

хармонизације породичних односа и разотуђеља личности за које се очекивало да буду 

резултат бољих услова живота омогућених путем планираља, односно, смаљења броја 

чланова породице.61 4 

Политика планираља породице била је у вези са идејом слободног родитељства, 

уобличеном у истоименом покрету који се код нас почео развијати између два светска 

рата. Носиоци првих организованих активности у оквиру овог покрета педесетих 

година двадесетог века биле су женске организације за које је изградња родитељства на 

модерним основама била саставни део друштвене еманципације човека и његовог 

ослобађаља од свих видова експлоатације, укључујући ту и ону која се одвијала унутар 

интимне животне сфере . У оквиру потоње човека је требало ослободити свих врста 

. . 
принуде КОЈе су до тада управљале његовим животом, што се у случаЈу родитељства 

односило на принуду (неограниченог) рађаља, љубави, као и традиционалне форме 

(брака) за које је критикована концепција родитељства најчешће била везана.615 

Модерни концепт родитељства заснивао се, као и већина догми модерног друштва на 

критици традиционалних образаца. Планирана "транзициЈа родитељства" од 

традиционалног ка модерном требало је да омогући љегову "рехабилитацију" 

. б 616 
засновану на принципима индивидуализациЈе и по ољшања квалитета живота. 

Родитељство је у традиционалном контексту виђено као "улога", а у модерном као 

"емоција", у традиционалном као "комформизам", у модерном као "лични избор", у 

традиционалном као "тегобна жртва", у модерном као "извор задовољства".617 Мост 

између ових "крајности" требало је да буде процес индивидуализације, односно, процес 

у коме, по дефиницији, "различитост индивидуа одређује њихово не/родитељска 

понашање.618 

Испоставило се, међутим, да избор не/родитељског понашаља у савременом 

југословенском друштву, није показао знатне индивидуалне различитости. Стога се 

. . 
мора признати да овакво оштро супротстављаље елемената КОЈИ се и у традиционалноЈ 

и у савременоЈ реалности родитељства преплићу, творећи његову битну 

613 Mirjana Rasevic, Ка razumevanju, 46. 
614 Nevenka Petric, nd 152, 155. 
615 Marina Вlagojevic,Roditeijstvo f fertilitet, 12; Andelka Milic ,Teorijski i empirijski okvir,9. 
616 Marina Blagojevic, Roditeijstvo f j'ertilitet, 12, 48. 
617 Исто 48 
618 Исто: 12: 67. 
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карактеристику, те затвараље очију пред чиљеницом да је управо у модерном друштву 

дошло до радикалне унификације ставова о не/рађаљу, ствара сумљу у објективност 

социјалистичке друштвене теорије (или наведеног-их аутора). Једноставније речено, 

поново се долази до већ поменуте констатације да је модерни концепт родитељства 

подразумевао ниске репродуктивне норме, те да није узимана у обзир да "лични избор" 

појединца може бити неограничено рађаље. 

Индивидушшзација родитељства је осим свесне и планиране репродукције, 

односно, отворености ка неродитељству подразумевала и разбијаље табуа о 

идеалном добу за рађаље, промену става о улози деце и односу према љима, као и 

начелно одвајаље родитељства од брака, које је значило подршку ванбрачном рађаљу, 

али и "алтернативним облицима родитељства" . 619 Традиционалистички с·<авови по 

којима се брак склапа због деце која дај у смисао животу истакнути су као примери 

потпуног одсуства индивидуације. Томе ј е супротстављен став о детету као извору 

задовољства који ј е, по мишљељу наведеног аутора био ексклузивна одлика модерне 

. . 620 
родитељске ОрјентациЈе . 

Расправе о односу и одликама традиционалног, односно, савременог 

. . 
родитељства често су се задржавале и на ПОЈМУ жртве, КОЈИ се, могло се закључити из 

већ наведених дихотомија, показао као једна од битнијих тачака разликоваља ових 

модела. Тако се на једном месту, на основу емпиријске грађе тврди да постоје три типа 

родитељства: екстремно жртвујући, карактеристичан за традиционалну вредносну 

орјентацију, умерено жртвујући, који одликује хетерогену вредносну орјентацију и 

модерно родитељство фокусирана на дете као извор задовољства и индивидуалног 

раста.621 

Оно што се у овој подели мора приметити је чиљеница да се у љој практично 

међусобно искључују жртвоваље и задовољство.Испада, наиме, да у првом и другом 

моделу нема задовољства, а у трећем жртвоваља. Међутим, чини се да реалност никако 

није тако оштро подвојена. Свако родитељство подразумева постојаље и жртве и 

задовољства. Квалитет односа родитеља и детета може бити рефлексија размере ова два 

параметра, али и рефлексија доживљаја жртве (као и задовољства) коЈа представља 

несумљиво највећу разлику између ове три орјентације. 

619 Исто, 12, 46, 87, 88. 
620 Исто, 159. 
621 Исто, 159. 
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Мислим да се с правом може рећи да је највећи недостатак научног разматраља 

родитељства и осталих проблема овде наведених, у доследном, скоро догматском 

социологизму . Из њега произилази и leite мотив изложених тумачеља, а то је даје жеља 

за рађањем нешто што је подвргнута друштвеној норми о пожељноrти.622 Не 

негирајући у потпуности истинитост оваквог запажаља, мора се ипак приметити да је 

оно због једностраности горњих тумачеља добило карактер полуистине. Наиме, није 

ни теоријски узета у обзир могућност да рађаље буде плод личне, слободне, друштвено 

недетерминисане жеље, а родитељство не само добровољна, већ и жртва која 

представља извор задовољства. Епитет слободне добила је само жеља за нерађаљем или 

за рађаљем оноликог броја деце (читај: мах.двоје) који ће родитељску жртву свести на 

неопходни минимум. 

Абортус који је одувек био морално најспорнији вид ограничаваља рађаља, а 

врло брзо након законске легализације постао један од доминантних начина 

"планираља" породице, такође је инспирисао многобројне академске полемике. Једна 

од основних тема ових расправа представља истовремено и суштинско питаље везано 

за овај вид контроле рађаља. Оно се односи на недоумице у вези са тренутком у коме 

ембрион, односно фетус постаје живо биће, затим на недоумице о праву нерођеног 

. . бn 
детета на живот и наЈзад о праву маЈке да му живот подари или ускрати. 

Право на абортус испрва је извођено из увереља да је ембрион део тела жене, те 

да она, као "власник" тела има право да љиме слободно располаже. У прилог оваквом 

схватаљу ишле су и теорије, углавном философске, теолошке, али и медицинске које 

су почетак новог живота унутар утеруса смештале у време од четрдесетог, па до 

624 б стодвадесетог дана гестационе старости. · Ипак, тре а скренути пажљу да ауторка код 

које смо пронашли осврт на различита виђеља тренутка у коме настаје живот, поред 

навођеља одређеног броја философских и религијских концепција, осим када је у 

питању хришћанство, изоставља да спомене љихов однос према намерном прекиду 

трудноће. Тако, она врло ревносно образлаже да је католичка црква до деветнаестог 

века одобраваЈrа абортус у првих четрдесет дана гестационе старости, те да је тек папа 

Пиус 1869. године ревитализовао став апостол ског учеља о потпуној забрани абортуса. 

Потољи је произилазио из увереља да ембрион добија душу у тренутку зачећа, док је 

католичка црква преузела став Томе Аквинског да тај тренутак наступа тек након 40 

622 Исто, Ј 52. 
623 Живота Ђорђевић, гордана Матковић, нд, 377; Mirjana RaseviC, Ка razumevanju, 146. 
624 Mirjana Rasevic, Ка razumevanju, 10. 
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дана. За јудаизам, ислам и шинто религију Мирјана Рашевић каже само да јеврејски и 

шинто теолози заступају став да је нерођено дете део тела мајке и да оно постаје 

личност тек рођењем, док по исламском ту~ачењу фетус добија душу стодвадесетог 

дана од зачећа. Но, о томе да ли ове религије оправдавају абортус нема ни помена.625 

Затим, на истом месту наилазимо и на став неколицине философа који сматрају да 

фетус није људско биће јер "не поседује свест о себи, рационалност и способност да 

изабере циљеве и средства као и знање". 626 Овакав став би међутим могао да води и 

оправдаваљу чедоморства јер ни тек рођења беба не поседује наведене кавалитете?! 

Што се медицине тиче, њој је све до ере технолошког осавремењивања и најновијих 

истраживања и достигнућа у области генетике, знање о тренутку почетка живота било 

недоступно. Етичка дилема о дозволи абортуса ни данас није решена, па се 

контеплације на задату тему и даље крећу од либералистичког става да је право жене да 

одлучује о сопственом телу и конзервативног, да је "насилни прекид трудноће 

детеубиство у коме егзекутор није само мајка".627 Захтеви модернизациЈе и 

демократиизације друштва, као и став о незаменљивој улози абортуса у процесу 

демографске транзиције били су одлучујући фактори легализације абортуса, али и 

његове епидемиј е . 628 Неки аутори су, признавајући и право на живот нерођеног детета, 

одобравали абортус сматрајући да је право жене, као главног субјект<. процеса 

репродукције веће од наведеног права фетуса.629 Поред тога "природно право" жене да 

прекине трудноћу повезивано је са основним моралним претпоставкама наше 

. б б 6зо Б . . 
цивилизациЈе-људском сло одом, колективним до ром и правдом . ило Је у научнОЈ 

литератури и ставова који су признавали "нужност" абортуса, али су истовремено били 

и против његовог пропагирања као средства за регулисање рађања. У њима се налази 

начело по коме се намерни прекид трудноће не сме претворити у право КОЈе се 

остваруЈе само на основу индивидуалне жеље, него првенствено на основу 

индикација.631 . Међутим, осим апела Српске православне цркве, скоро да није било 
• • . 632 
Јавног и гласног негодовања у вези са правцем развоЈа ситуациЈе . 

625 Исто . 
626 Исто. 
627 Тамара Стуnар, нд, 27. 
628 Berislav Beric, М. Stevanov, nd, 182,1 93; Mir:jana Rasevic, Ка razumevaпju, 12; Е. Seregnev, Savetovaпje о 
proЬiemima prekida trиdпoce i koпtracepcije, Stanovnistvo 4, Beograd, 1963, 540-544, 540-542. 
629 М· · R v • • К . 13 14 IrJana asev1c, а razиmevaпJИ, , . 
630 Исто, 14. 
63 1 Е. Seregnev, нд, 540. 
632 Божићна посланица патријарха Германа, ГСПЦ, децембар, 1974, 266-267; Питања и одговори, 
ГСПЦ; 1982,38,39. 
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Прва иступаља у том смислу била су узрокована новим открићима Ј области 

медицине, а посебно генетике. Можда овде најпре треба поменути "Неми крик" 

документарни филм у чијем садржају се налазио ултразвучни снимак понашаља детета 

у утерусу у тренутку вршеља абортуса. 633 Више него очигледни покрети уплашености и 

убрзани откуцаји срца ембриона, мало кога од гледалаца су оставили равнодушним. 

Технолошки напредак омогућио је регистроваље откукцаја срца нерођеног детета већ 

седмог дана након зачећа, а ова сазнаља су потврдили и каснији експерименти са 

rnи . Ф б . . клонираљем. пренатална медицина, за КОЈУ и етус и ем рион постаЈу пациЈенти, 

отворила је нове моралне дилеме. Оне су врло јасно сажете у питаљу: " Да ли је 

морално да маЈка не сматра за људско биће створеље КОЈе пренатална медицина 

подвргава терапији?"635 Расправе сличне овим изазвала је и могућност вантелесног 

зачећа, односно, проблем вишка ембриона који у том процесу настају, који је подсећао 

на централно питаље либерализације намерног побачаја. Наиме, да ли је ембрион живо 

биће? Иако, с обзиром на савремена сазнаља о почетку живота која смо овде поменули, 

ово питаље делује излишно, цитираћемо још један одговор на који смо наишли у 

литератури: "Разликоваље ембриона, фетуса, нерођеног и рођеног живота, има данас 

толико смисла колико и разликоваље детета, одраслог човека и старца. Висок проценат 

природних побачаја није аргумент из кога се може извести право на убиство ембриона, 

јер, посматрано на дужи рок, природно умираље људи је стопроцентно, али се ни из те 

чиљенице не може извести право на убиство".636 Међутим, статус и права ембриона у 
о 637 

савременом српском законодавству ЈОШ увек нису установљена. 

Када је политика абортуса у сарадљи са осталим помиљаним процесима 

резултирала већ поменутом епидемијом абортуса, као и генерално негативним 

демографским тенденцијама, постављено је питаље, зашто жене не рађају, односно 

зашто у већем делу Југославије преовлађује модел једног или два детета, који у 

просеку, није оптималан ни за просто обнављаље становништва? Најчешћи одговор на 

ово питаље тражен је у разлозима социо-економске природе. Под овим су се 

подразумеваЈrе материјалне тешкоће, низак животни стандард, недостатак стамбеног 

633 Митрополит Мелетије Никопољски, Абортус као озакоњено детеубиство, Светиња живота и 
чедоморство, Цетиње, 1995, 15-30. 
634 Мира Трајковић, Хоће ли нас бити за под шљиву, Породица, јун/јул, 2002, 19-25. 
635 Dragana Avramov, Obavesteпost о koпtracepciji i koпtraceptivпi status iепа и SR Srblji, Stanovгistvo 1-4 za 
1979, 1980, 1981, Beograd, 1981, 188-192, 190. 
636 Олга Цвејић-Јањић, Правни аспекти, 232. 
637 Јаков Радишић, Експерименти на човечијем ембриону који је створен iп vitro -границе допуштеног, 
АПФ у Београду, бр . 4, Београд, 1994,221-238. 
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638 о . б б простора и сл. ваЈ спектар разлога могао и се и езусловно прихватити као 

најлогичнија сметња рађању, да генерална демографска правила нису указивала на 

супротне ситуације. Наиме, најсиромашнији крајеви света имали су по правилу највећи 

~9н . . 
наталитет. а другом месту по учесталости у друштвеноЈ теориЈи налазе се разлози 

који се јављају као тековине модернизације живота: потрошачки менталитет, 

комформизам, професиона.,тше амбиције, жеља за образоваљем, који се испостављају 

као садржаји далеко привлачнији од потпуне преданости породици и одгајању деце.640 

За ограничавање рађања у сеоским средина_м:а одговор је обично проналажен у 

специфичним наследио-имовинским односима као и у чињеници трансформације 

традиционалних форми породице, те жељи да се очува целина имања.641 Истраживања 

су, међутим, показала да проблеми социо-економске природе често служе само као 

рационализација оних дубљих и теже решивих- нестабилности брака, конфликта улога, 

лошег положаја жене, а овоме у прилог иду и резултати једне анкете у којој је утврђена 

врло слаба корелација између материјалних тешкоћа и жеље за рађањем.642 Једно од 

могућих објашњења ових контрадикторности налази се у промени статуса и улоге деце 

у породици. С једне стране, деца више немају ону "економску вредност" какву су имала 

. . 
у традиционаЈШОЈ породици, наиме она више нису егзистенциЈално неопходна, него, 

пре свега, постају "извор повећаних трошкова" а емоционалне потребе родитељства 

могу бити задовољене рађањем једног или два детета. 643 Двоје деце се појављује као 

"магична формула" и када је у питању оствареље изванпородичних циљева, који у 

савременој породици често имају истакнути значај 644 . С друге стране, у систему 

вредности модерне породице, дете и даље има врло високо место, чак на изглед много 

више него у традиционалној. У односу на ову чињеницу треба поменути студију М. 

Благојевић у којој она, покушавајући између осталог да одговори на питање зашто жене 

не рађају, уводи појам "жртвеног микроматријархата".645 Овим појмом ова настоји да 

објасни положај и улогу жена код нас, као и стратегије којима оне обезбеђују себи 

место у поменутом "микроматријахату". Наводећи да је "жртва" централна категорија 

материнства на читавом простору БюiКана, она сматра да и нерађање представља 

638 Marina Blagojevic, Roditeljstvo, 37; Berislav Beric, М. Stevanov, nd.l90. 
639 Dragana Avranюv, nd, 190. 
640 Исто. 
641 Miroslav Lalovic, Fertilitet udatih iena starЉ 15-49 godine i kontrola radanja, Stanovnistvo 3-4 za 1971. 
godinu, Beograd, 1971,237-253, 242; Berislav Beric, М. Stevanov, nd, 190. 
642 Marina Blagojevic, Roditeljstvo" 45, 146. 
643 Милош Мацура, Претпоставке, 234; Mirjana Rasevic, Ка razuтevanju,23. 
644 Мирослав Рашевић, Мере, 315. 
645 Marina Blagojevic, Roditeljsf'lo. 
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. . 
своЈеврсну жртву КОЈУ жене подносе ради добробити своЈе (не)рођене деце. Наиме, 

свесне ограничених материјалних могућности, као и свог лошег друштвеног положаја, 

економске несамосталности нестабилности брака жене се одричу жељеног броја деце у 

име бољих услова за маљи број рођених, али и у име "других животних опција, пре 

свега развода као могућности избора"646 Овакво виђеље ствари, иако мало другачије 

формулисано и не неприхватљиво, ипак чини се представља само једну од "подгрупа" 

социо-економских разлога нерађаља. При томе, теза о нерађаљу као жениној жртви 

остаје неубедљива, јер до краја није јасно да ли се она жртвује због нерођене деце или 

нерођену децу жртвује ради рођене, али и ради сопствених "других животних опција" . 

И најзад, након тврдњи да нерађаље није последица комформизма, већ да представља 

саможртвовање, М. Благојевић о детерминантама рађаља закључује овако : "Оно што 

утиче на рађање (следећег) детета није толико везано ни за а) карактерне особине жене, 

ни б) конкретне услове љеног живота, ни за ц) одговарајуће мере социјалне политике, 

колико за љену личну вредносну орјентацију и/или подложност општој норми која је 

израз колектвине рационалности .. . " 647 

Нерађаље дефинитивно јесте постало општа друштвена норма, у ЧИЈем 

формираљу су учествовали маље или више сви наведени разлози. Тешко је рећи да ли 

оно проистиче из саможртвоваља или егоизма модерних мајки (и очева), али је сигурно 

да је оно израз нововековне "колективне рационалности," формиране првенсrвено под 

утицајем процеса атеизације и изградље света без димензије вертикале. Овај процес, 

као узрок бурних демографских дешаваља, није, међутим, темељније разматран. 

Било како било, из овог или оног разлога, сви наведени елементи 

модернизациЈских процеса неповољно су деловали на репродукциЈу становништва. 

Пад фертилитета југословенског становништва који је отпочео 1955. године, ни данас 

није завршен.648 Југославија је током друге половине двадесетог века, изгубила 

обележја високонаталитетне земље, чиме се приближила опште раширеним европским 

демографским стандардима. Ова констатација, међутим не важи када су у питаљу 

методи регулисаља рађаља, јер се по раширености намерног побачаја југословенска 

подручја, а у новије време посебно уже подручје Србије и Војводина, налазе у врху 

листе европских земаља. 649 

646 Мирослав Рашевић, Мере, 316;Marina 81agojevic, Roditeljstvo, 84,85, 161. 
647 Marina BJagojevic, Roditeljstvo, 162. 
648 Dusan Breznik, Miroslav Rasevic, nd, 93. 
649 Marina Blagojevic, Roditeljstvo,21,22; Ivanka Ginic, Fertilitet 1 kontrola ratianja и odnosu па starost udatih 
iena, Stanovnistvo 3-4, Beograd, 1971, 206-222, 211. 
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Иако је констатовано да је абортус једини начин планираља породице КОЈИ 

морално узмнемирава жене, већи део женске популације у Србији га користи као 

ђ 650 р . 
доминантно средство регулисаља ра аља. езултати Једног истраживаља су показали 

да у Србији контрацептивна средства користи свега 22,38% жена у репродуктивном 

добу, док намерном прекиду трудноће прибегава 48, 71%. 651 На ужем подручју Србије 

на сваку удату жену узраста од 15-49 година, долази у просеку два намерна побачаја.Од 

тога 11% жена има први побачај пре 20. године, 39% између 20-24., 42,5% између 25-

34, а свега 5% после 35-те.652 У просеку, жене које прихватају намерни прекид трудноће 

као начин планираља породице, до своје 24 године имају 1,5, до 34-те, 3, до 49-те 4,5, а 

након 50-те 5 побачаја.653 Карактеристично је да се велика учесталост овог метода 

јавља већ у првим годинама брака. 654 У периоду од 1966. до 1971. године број жена у 

браку које су имале намерни побачај порастао је за 16,2%, док је код жена ваР брака он 

порастао чак за 43'7° 1о. 655 Оваi 1< :~ податак се може протумачити различитим 

детерминантама - као што Је повећана сексуална активност жена до КОЈе Је дошло 

услед негирања традиционалних моралних вредности везаних за полност, затим пораст 

броја фактичких (ванбрачних) заједница и на крају промена модела родитељства и 

вредноваља деце. Године 1988, свака једанаеста жена која је имала абортус је била без 

деце, а и у свету и код нас дошло је до повећања броја брачних парова без деце.656 

Занимљиво је поменути да је у укупном броју абортуса значајно учешће оних који се 

обављају по истеку прва три месеца трудноће. Овакви случајеви су најчешћи међу 

19 657 б . 
женама старим до година што може ити индикациЈа конзервативизма друштвеног 

окружења, дисбаланса између полне и социјалне зрелости, пораста предбрачне 

сексуалне активности адолесцената, као и жеље за већом социјалном покретљивошћу 

која би рађаљем била доведена у питање. 

650 MiroUub Rancic, Fertilitet, koпtrola radaпja i plaпiraпje porodice и оdпоsи па trajaпje braka, Stanovnistvo 
3-4, Beograd, Ј 971, 223-236; Gordana Todorovic, Stavovi staпovпistva о veliCiпi porodice i abortиsima 
plaпiraпja, Stanovnistvo 3-4, za 19761 1-4 za 1977, Beograd, 1977, 175-190, 187; Живота Ђорђевић, Гордана 
Матковић, нд, 377. 
651 Војин Шуловић, Обнављаље становништва Србије у светлу репродуктивне физиологије, 
Демографски зборник САНУ,књ 1, Београд 1989,25-42,28. 
652 Војин Шуловић, нд, 34. 
653 Исто, 34,39. 
654 Miroljub Rancic, Fertilitel, 238. 
655 Miroslav Lalovic, Koпtrola, 222. 
656 Марко Младеновић, Преображај породице, 563 ; Mirjana Rasevic, Ка razumevaпju" 75. 
657 Живота Ђорђевић, Гордана Матковић, нд, 377; Mirjana Rasevic, Ка razumevanjui, 75, 76. 
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Треба напоменути да сеоске средине нису много заостајале за урбаним када је у 

питаљу ограничавање рађаља.6580сим споменутих и специфичних наследио-

имовинских односа, промена у систему вредноваља рада у пољопривреди, живота на 

селу и школоваља, на релативно брзо прихватаље "планираља породице" утицало је и 

угледаље на градске породичне моделе. Сретен Вукосављевић пише да је до примене 

абортуса међу сеоским женама дошло услед губитка увереља "да је то грех, иако 

верско осећаље постоји у неким другим стварима" . 659 Међутим, морам на основу 

сопствених истраживаља чији ће резултати бити изложени у посебном поглављу , да 

приметим да већина испитаних сеоских жена и даље абортус сматра грехом, али му 

истовремено и прибегава. Просечан број деце пољопривредница старих између 45-49 

година је од 3,35 колико је износио 1961. године, преко 2,6, 1971. године, опао на 2,15, 

1981. године. 660 До смаљеља просечног броја деце дошло је на глобалном нивоу тако да 

је у ужој Србији удео живорођених према реду рођеља детета, већ у периоду од 1950 

до 1965 .године показао пораст у категорији првог и другог детета: од 67,4% 1950. 

године на 80,9% 1965. године. У истом периоду је категорија од трећег до петог детета 

смаљена са 25,1 % на 16,0%, а категорија од шестог до осмог детета са 5,1 %, 1950. 

године на 2,6% 1965.године.661 

Противљеље феминисткиља мерама пронаталитетске политике КОЈе, како М. 

Благојевић каже своде жене на "инструмент за реализацију виших циљева пребацујући 

на љих сасвим неправедно одговорност да свет буде адекватно насељен или да нације 

преживе",662 у контексту слабог или никаквог функционисаља система друштвене 
. . 

подршке материнству и реално лошег положаЈа жена, делуЈе у потпуности оправдано. 

Међутим, последице распростраљености абортуса, на индивидуалном, психолошком, 

емотивном и здравственом нивоу су много значајније од оних које се тичу глобалне 

демографске слике света. Смаљеље плодности и репродуктивног потенциЈала 

становништва, пораст процената потпуног стерилитета, превремених и r:понтаних 

побачаја, ванматеричних трудноћа, ниска тежина новорођенчади, висок морталитет 

658 Анђелка Лазаревић, Контрацепција, 154; Сретен Вукосављевић, Ограничавање рађаља на селу, 
Анали ПравногфакултетауБеограду, Београд, 1955,1-10. 
659 Сретен Вукосављевић, нд, 5. 
660 Goran Penev, Goran Kostic, Starenje i feminizacija poljoprivrednog stanovnistva Srbije bez pokrajina, 
Stanovnistvo 1-4 za 1984 i 1985, Beograd, 1985, 115-129, 121 . 
661 КJauzer Jagoda, Jedan aspekt ocenjivarya potrebe za populacionom politikom и Jugoslavij, Stanovnistvo 1-2, 
beograd, 1968, 5-35 , 16. 
662 Marina Blagojevic, Roditeljstvo, 13. 
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663 . . б 
женског становништва КОЈИ се сматраЈу директним последицама а ортуса, сведоче не 

само о ниском ступљу здравствене културе становништва, већ и о неоствареном циљу 

. . . 
хуманизациЈе и дезалиЈенаци:Је друштвених односа. 

Број спонтаних побачаја у Србији без покрајина је у периоду од 1969-1988. 

године порастао ј е скоро за два пута, а од 1963-1983 повећан је и број регистрованих 

случај ева стерилитета у диспанзерима за жене са 3 7 902 на 68 81 9. 664 На основу 

истраживаља је констатовано да су проценти потпуног сетерилитета већи у популацији 

која практикује контрацепцију, као и да ове вредности расту са порастом просечног 

узраста у коме се склапа брак. 665 

Распростраљеност и прихватаље абортуса, као и контроле рађаља уопште, 

повезано је са различитим факторима као што су ниво образоваља, активност, 

вероисповест и национална припадност жена. Истраживаља показују да најмаљи број 

б . . . б 666 н ( 
по ачаЈа имаЈу наЈмаље о разоване жене. и половина ових жена од испитаног 

узорка) се не опредељује за абортус, за који се одлучује чак 79,90% жена са вишим 

школама и факултетом . 667 Што се активности тиче и ту важи опште правило да 

ћ ф 668 . . б 
пове ана активност доводи до смаљеља ертилитета ,с тим што Је у новиЈе до а 

установљена законитост по кој ој ниј е фертилитет тај који утиче на активност, већ 

примат у овом односу припада активности .669 Ова детерминанта ј е тек у последље 

време почела да губи на значаЈ у, јер ограничаваље рађаља прихватају r.коро све 

категорИЈе жена, без обзира на количину и врсту активности КОЈе обављају. 

Претпоставка да ће онај део становништва у коме су жене активне изван своје породице 

и домаћинства, а поглавито изван пољопривреде, имати нижи наталитет од оног дела у 

670 
коме активност жена ретко подразумева изванпородичне делатности, показала се 

исправном за релативно кратак временски период. Наиме, дужина овог периода се 

преклопила са дужином времена кој е је било потребно да и сеоске жене, искључиве 

пољопривреднице, прихвате ограничаваље рађања. Разлика у просечном броју 

663 Miroslav Lalovic, Plodnost, 72; Dusan Bremik, Sterilitet prvih brakova, Stanovnistvo 1, Beograd, 1967, 41 -
50, 44; Живота Ђорђевић, Гордана Матковић, нд, 377; Mirjana Rasevic, Ка razитevanjи, 1, 46; Franc 
Novak, РrоЬ!ет abortusa и Evropi, Stanovnistvo 3, Beograd, 1967, 191 -198, 194; 
664 Mirjana Rasevic, Ка razитevanjи, 68, 87. 
665 Dusan Breznik, Sterilitet, 44, 46. 
666 Marina Blagojevic, Roditeljstvo, 97; Драгиша Филимоновић, Активност у Србији у вези са 
рехабилитацијом рађања,Демографски зборник САНУ књ 1, Београд, 1989, 43-45 ; 
667 Gordana Todorovic, Stavovi, 188. 
668 Dusan Breznik, Natalitet lfertilitet stanovnistva Jugoslavije, Stanovnistvo 3-4 za 1976 i 1-4 za 1977, 
Beograd, 1977,61 -107, 69; Dusan Breznik, Razvitak, 22. 
669 Andelka Milic, Preobraiaj srodnickog sastava, 158. 
670 Jagoda Klauzer, nd, 23. 



153 

живорођене деце код активних, односно издржаваних пољопривредница која је 1961 . 

године билаа 1,96 (код активних) наспрам 3,54 (код издржаваних), до 198:. године, 

практично је нecTful:a. Тада је ова вредност износила 2,21 дете код активних 

пољопривредница, односно 2,54 код издржаваних.671 Истраживања вероисповести као 

одреднице фертилитета и става према ограничавању рађања даЈу, чини се, 

најповршније одговоре у вези са овим проблемом, јер не узимају у обзир хетерогеност 

ставова и различите нивое учешћа религијских симбола у личном и колективном 

идентитету. Тако се на једном месту закључује да православна црква има 

најлибералнији став према планирању породице, јер жене које припадају православној 

вероисповести имају највећи број абортуса.672 Статистика једног другог истраживања 

показује да је број жена које су имале пет и више побачаја највећи међу православним, 

а осим тога, свега 26,2% православки сматра да не треба дозволити вршење побачаја, 

док то исто сматрта 42,9% жена католкиња и 43,0% муслиманки. 673 Ипак, мора се 

приликом разумеваља ових података имати у виду да је потоњи рад писан 1971 .године, 

када је и више него данас питање значења припадања одређеној, поглавито 

православној вероисповести било у потпуности замагљено историјско-социјално

политичким факторима. Вероисповест се и онда као и данас ИЗЈедначавала са 

националним идентитетом, тако да је међу православнима био релативно мали број 

"верских практиканата" . Друго, што се такође мора имати у виду, процес атеизације 

био је можда најинтезивнији управо међу српским становништвом, док су католичка и 

муслиманска црква задржале значајнији друштвени утицај, чак и међу онима који нису 

били верски практиканти. 

Већ 1935. године, број намерних побачаја у Југославији процењен је од стране 

XVII Конгреса југословенских лекара на око 300 000 годишње.674 Од тада, па до данас, 

овај број је у сталном порасту . Петоцифрена вредност броја абортуса у ужој Србији 

последњи пут је забележена 1966. године када је евидентирано 88.294 абортуса. Године 

1969. у Југославији је било 253. 530 абортуса, односно 66,2 абортуса на 100 рођења. Од 

овога је на подручју уже Србије обављено 119. 879 абортуса, односно 151,8 на 100 

рођења. Поређења ради, треба рећи да је исте године у Хрватској обављено 41. 999 

намерних побачаја, односно 66,0 на 100 рођења .. Шест Година касније, 1975; на нивоу 

67 1Penev Goran, Kostic Goran, Starenje i feminizacija poljoprivrednog stanovnistva Srbije bez pokrajina, 
Stanovnistvo 1-4 za 1984 i 1985. god, Beograd, 1985, 115-129, 129. 
672 Mirjana Rasevic, Ка razumevanju, 179, Ј 96. 
673 Milica Sentic,Uticaj narodnosti i religije nafertilitet stanovnistva Jugoslavije, Stanovnistvo 3-4, Beograd 
1971' 278-296, 288, 294. 
674 Mirjana Rasevic, Ка razumevanju, 57. 
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Југославије регистровано Је 293. 219 намерних побачаја, односно 75, 6 на 100 рођења, 

а у Србији без покрајина 130. 347, односно 154,5 на 100 рођења. Ове вредности су расле 

до 1985. године када је у Југославији забележено укупно 388. 933 намерних побачаја, 

односно 106,1 на 1 ОО рођења, а на територији уже Србије 162 688, односно 215,2 

абортуса на 100 рођења.У наредном трогодишљем периоду, број абортуса је на нивоу 

Југославије показивао променљиве тенденције, док је на територији уже Србије био у 

опадању. Године 1988. на државном нивоу регистровано је 367. 814 намерна побачаја, 

односно 103,2, на 100 рођења, а у Србији 145 632, односно 200,5 на 100 рођења.675 Већ 

следеће године на територији уже Србије достигнут је ниво намерних побачаја из 1985. 

године, од 214,2 абортуса на 100 рођења.676 Ради прегледности горе изнетих података, 

формирана је следећа табела. 

Година 1966 1969 1975 1985 1988 1989 
Број 88.294 119.879 130.347 162.688 145.632 1 
абортуса(ужа 

Србија 

Број 1 151 .8 154.5 215.2 200.5 214,2 
абортуса на 

100 рођења 

Пропорција у КОЈОЈ Је број абортуса више него два пута већи од броја 

живорођене деце остала је одлика демографских кретања на територији уже Србије и 

. 677 н 
током последње децениЈе двадесетог века. езванични подаци говоре да се данас у 

Србији изврши око 200.000 абортуса годишње.678 

675 М. Rasevic, Ка razumevanju, 59. 
676 Marina Blagojevic, Roditeljstvo,21; Marina BJagojevic, Demografska slika, 38,39. 
677 Mirjana Rasevic, Ка razumevanju. 
678 Мира Трајковић, нд. 
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г) "Слобода" од деце, слобода од жене или 

Еманципација на мушки начин 

Процеси описани у претходном поглављу, као и они КОЈИ су се тицали 

подруштвљаваља породице подразумевали су темељне промене традиционалног 

концепта полних улога. Ово је, поред укидаља табуа везаних за полност, те 

еманципациЈе жена, односно повећаља љихове партиципациј е у сфери ј авног и 

друштвеног делаља, логично довело и до "пражљеља" мушких улога. 679 Изје;...,начаваље 

у наследио-имовинским правима и макар начелно економско осамостаљиваље жена 

"ослободило" је мушкарце(мужеве) улоге ексклузивних издржавалаца породице и 

власника љеног имаља. Деградација ауторитета мужа и оца била ј е логична последица 

ових промена, мада се чини да је љихов примарни узрок ипак лежао у трансформацији 

система вредности . Потоља је била у вези са променом положаја и вредности деце у 

породици и друштву, идејом развијаља демократских и другарских односа између 

родитеља и деце и генералном релативизацијом и форме и садржаја брачних и 

породиччних односа. Једина, традиционално мушка улога која је могла остати 

упориште родног идентитета мушкараца била је улога ратника која је, међутим , такође 

изгубила на значају чиљеницом великог броја војних обвезника који су, да би избегли 

учешће у ратовима деведесетих година, дезертирали, емигрирали или једностанвно 

избегавали мобилизацију.680 Скраћено трајаље војног рока, могућност цивилног 

служеља, те генера.1шо смаљеље војних потенцијала земље кој е представља ј едан од 

услова "европеизације" Србије, може се рећи да још више доприносе споменутоЈ 

ерозији идентитета њеног мушког становништва. 

Концепт породичних односа који је био прокламован социЈалистичком 

друштвеном политиком, а КОЈИ Је остао актуелан и у време постсоциЈалистичке 

транзиције, подразумевао је симетрично родитељство, односно подједнаку могућност 

ангажоваља оба родитеља и у приватној и у јавној сфери. Поменута "рехабилитација" 

родитељства тицала се изгледа много више "рехабилитациј е" очинства, јер је 

традиционална институција "очинске власти" била доживљавана као ј едан од извора 

679 Marina Blagojevic, Roditeljstvo, 83. 
680 Исто. 
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отуђеља у породици. У сюшду са тим, Закон о матичним кљигама из 1965. године, 

уместо термина "очинска власт" уводи родитељска стараље и родитељска прачо.681 

Већ је раније поменуто да су социјалистичким законодавством изједначена 

брачна и ванбрачна деца, најпре у односу на родитеље, а затим и на шири круг 

сродника.682 Да би коришћеље ових права било и доступно ванбрачној деци, законом је 

било омогућено истраживаље, као и оспораваље очинства које у претходним правним 

системима није било дозвољено. Наиме, у · СГЗ-у је оспораваље очинства било 

допуштено само мушкрацу за кога се претпостављало да ј е отац детета, док је 

утврђиваље очинства било у потпуности забраљено . 683 Ова забрана је оправдавана 

немогућношћу да се поуздано утврди истина о постојаљу релације између одређеног 

мушкарца и детета. По одредбама ОЗОБ-а које су се бавиле овим питаљем, очинства је 

утврђивано на основу претпоставки о дужини трајаља трудноће. 684 С обзиром на то 

одлука о постојаљу ове везе могла је бити донета било признаљем (од стране оца), било 

685 п б о ђ судском одлуком . оред тога, ило Је предви ено да, уколико суд не може са 

сигурношћу да утврди ко је отац ванбрачног детета, сва лица са којима је жена имала 

однос у време зачећа, буду осуђена да "солидарно дају издржаваље детету до љеговог 

пунолетства" . 686 

Но, без обзира на законе КОЈИМа Ј е требало афирмисати идеЈу симетричног 

родитељства, последице процеса модернизације на мушко родитељство биле су 

амбивалентне. С једне стране, у савременој породици ј е заиста дошло до приближаваља 

очева и деце и то највише у сфери игре, разоноде и забаве. Истраживаља су показала да 

највећи број "техничких" послова око деце обављају мајке саме, док је поменута сфера 

једина у којој "родитељи заједно" учествују процентуално више него мајке.68 " С друге 

стране, пораст броја ванбрачних рођеља није био праћен и порастом броја признатих 

очинстава. Проценат ових признаља смаљен је и на нивоу целокупне Србије и у љеним 

деловима. Тако је у Србији 1980 било признато 48,6% деце рођене ван брака, а 1991 . 

37,2%.Најмаљи проценат признате ванбрачне деце био је у централној Србији 25,8%, 

681 Мехмед Беrовић, О ограничењу и лииtењу родитељског права, Анали Правног факултета у Е;еограду 1-
2, Београд, 1965, 1-9, 1. 
682 Marko Mladenovic, Mesro porodice" 1 ОО. 
68' 

Ј Мехмед Беговић, Породично право, 142. 
684 Исто, 140, 151 -156 
685 Мехмед Беговић, О ограничењу, 2. 
686 Мехмед Беговић, Осврт на рад комисије којој је 1945- 1946 поверено да припреми нацрт nо'Јодичног 
законодавства, АПФ 1, Београд, 1969,73-83, 8 1. 
687 Marina Blagojevic, Roditeljstvo, 46, 12 Ј. 
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знатно више у Војводини 45,2%,а највише на Косову 47,2%.688 Ово првенствено говори 

о поввећаној ванбрачној сексуалној активности, јер је очигледно да непризната 

ванбрачна деца не потичу ни из обичајних, ни из савремених фактичких бракова, али 

исто тако сведочи о високој цени "модернизације" коју често плаћају само жене. 

Што се тиче питања доделе деце Једном од родитеља у случаЈу развода, 

Југославија Је у европским оквирима Једно време чак предњачила у проценту 

непотпуних породица оца са децом.689 Оваква ситуација је била последица опет 

традиционалног концепта очинске власти, као и наследио-имовинских односа, а 

значајну улогу имао је и својеврсни конзервативизам сеоских средина (у којима су се 

оваква решења најчешће појављивала)које нису прихватале разведене мајке са децом.690 

По законима који су били на снази до доношења ОЗОБ-а, мајка је родитељску власт 

имала само над ванбрачном децом, док је ова власт над брачном децом припадала 

искључиво оцу. 691 Потреба да се оба родитеља изједначе у правима и обавезама у 

односу на своју децу (било брачну, било ванбрачну), као и ревалоризација садржај а 

материнства до које је дошло између осталог и услед негативних демографских 

трендова, довела је до друге крајности: године 1991. 75% бракоразводних ттарница у 

Југославији завршило ј е додељивањем деце мајкама. 692 Те године је у Србији 

регистровано 2 414 757 породица, од чега је 57,3% било породица брачног пара са 

децом, 32,6% породица брачног пара без деце, 7,8% породица мајке са децом и свега 

2,2% породица оца са децом.693 

Иако је прокламовани циљ социјалистичке политике била, као што Је речено 

симетрична породица, те комплементарност унутар и изван породичних улога полова, 

резултат је био знатно другачији од жељеног. Повећано учешће жена у сфери јавног 

није у модерној српској породици било праћено повећаним учешћем мушкарца у сфери 

приватног. Мада у научној литератури преовладава став о асиметрији традиционалне 

породице, мерена друштвеним значајем и комплементарношћу полних улога, може се 

рећи да је у њој постојао много већи степен симетричности него у модерној 

породици.694 М.Благојевић, међутим сматра да се комплементарност може постићи и 

асиметријом, што је по њеном мишљењу случај са традиционалним друштвом, или пак 

688 Исто, 19; Marina BlagojeviC, Svakodnevica, 189. 
689 Andelka Mil ic, Preobraiaj srodnickog stastava, 146 
690 Исто, 148. 
691 Marija Draskic, Olga popovic-Obradovic, Pravni po!oiaj iene prema Srpskom gratianskom zakoniku (Ј 844-
1946), u: SrЬij a u modemizacijskim procesima ll, 11 -25, 19. 
692 Marina Blagojevic, Roditeljstvo, 34. 
693 Marina Blagojevic, Demografska slika,46. 
694 Александра Павићевић, Жепе. 
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симетријом, што би требало да буде сл)rчај у модерном. Разлог неравнотеже модерног 

друштва она види у чиљеници да је социјалистичка друштвена и економска политика 

укинула комплементарност те тиме и могућност развоја симетричних друштвених 

односа.695 

Осим што, дакле идеја симетричног родитељства није остварена и што је као 

последица свих до сада поменутих процеса и стремљеља био релативизован значај 

садржаја и форме ове институције (родитељства), трансформација садржаја и форме 

међупартнерских односа резултирала је још екстремниј им тенденцијама. Да ли због 

процеса мељања и мешаља улога, те трагаља за новим идентитетом или збо'""' све веће 

актуелизације питаља права сексуал:них маљина, у последљих двадесетак година 

порастао је број декларисаних хомосексуалаца. Иако је овај тренд много присутнији у 

развијеним земљама света, и у Србији се може пратити пораст активности на пољу 

борбе за право на ову врсту различитости. Године 1990. основана је Аркадија, први 

српски геј и лезбијски лоби који се у међувремену угасио, да би 1995. године љегови 

активисти основали Лабрис, групу за промоцију лезбијских права, која представља 

тренутно једину организовану групу у Србији која се бори за слободу хомосексуалних 

односа уопште.696 Познато је да ова група организује састанке хомосексуалаца, а још 

увек неостварена идеја слободне "геј параде" на улицама Београда, такође је потекла из 

љених редова. 

Апели "демократски" орјентисаног јавног мљеља и прилагођаваље светским 

модернизацијским трендоваима, довели су 1994. године до легализациЈе, односно 

. 697 д 
декриминализациЈе хомосексуаiших односа. о тада су они представљали кривично 

дело, али само за припаднике мушког пола. 

Међународни закони су у многим земљама отишли далеко даље од овога, 

одобравајући склапаље званичних хомосексуалних брачних заједница, те усвајаље деце 

од стране истих. 698 

695 Marina Blagojevic, Roditeljstvo, 82,82. 
696 Гордана Кнежевић, Два .мушкарца родила близанце, Политика, 30. јул, 2000, 20. 
697 Марина Цетинић, Поглед на питање дали је потребно npeucnumuвaњe инкри.минације силовања, 
Анали Правног фаукултета у Београду 1-2, Београд, 1995, 80-91, 89. Гордана Кнежевић, нд. 
698 Гордана Кнежевић, нд. 
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д) "Слобода" од родитеља 

Процес формалне и садржинске трансформације породице, НИЈе оставио по 

страни ни љене најмлађе чланове. Интезитет и свеобухватност промена које су се 

. . 
тицале положаЈа и улоге деце, те законских норми КОЈИМа су регулисани различити 

видови љихових права у односу на родитеље, породицу и друштво, били су веома 

блиски сличним процесима у оквиру еманципације жена. Многобројни аналитичари су 

чак, настојећи да резимирају дешаваља овог типа КОЈа су се одигравала током 

двадесетог века, оваЈ период назвали "веком детиљства". 699
. Оправданост оваквог 

епитета постаје посебно очигледна у идејама социјалистичке револуције која је, како се 

на једном месту каже, осим женског, поставила и "дечије питаље" . 700 

Чини се, међутим да се то питаље поставило само по себи, као последица 

преструктуираља на свим другим нивоима, а посебно на нивоу промена у 

репродуктивном понашаљу, концепту брака, љубави и родитељства. Као једну од 

основних тачака промене односа према деци, аутори углавном наводе чиљеницу 

смаљеља броја деце у породици, те промену улоге и вредности детета у оквиру овог 

микро система. Економска и радна улога деце које су у социјалистичкој и 

• • • • о 

постсоЦИЈалистичкоЈ друштвеНОЈ теорИЈИ схватане као примарне у традиционалноЈ 

породици, у савременој (породици) нестају, а дете постаЈе извор задовољства и 

"предмет" љубави и родитељске пажље. Ово је омогућено поглавито увођељем 

обавезног основног школоваља за сву децу (1952. године) чиме су она технички била 

изузета из дела радних процеса у домаћинству. Поред тога, временом долази и до 

. . 
промене вредносних орЈентациЈа код самих родитеља, те се и љихова очекиваља од 

. . б ћ 701 
деце више везуЈу за школоваље и социЈалну мо илност него за помо на имаљу. 

Императив свеобухватности основног образоваља, у друштвеној теорији је објашљаван 

улогом коју оно (образоваље) треба да има у трансформацији породице "из претежно 

економске заједнице у заједницу која представља оквир у коме се репродукује човек 

као друштвена личност". 702 

699 SmiJjka Tomanovic-Mihajlovic, Svakodпevica dece и drиstvи и traпziciji, SrЬija pocetkom devedesetih, 21 1-
227, 211 . 
700 Марко Младеновић, Преображај породице, 568. 
701 Novo Vujosevic, Po!ozaj i иloga zепе па gazdiпstvu, Sociologija sela 63-64, Zagreb, 1979, 70-83 , 73; Marina 
Blagoj evic, Svakodпevica, 192.Ande1ka MiJic, Promeпe drиstveпo-ekonomskih obelezja, 38. Анђелка Милић, 
Сеоска породица, 116. 
702 Eva Berkovic, Mesto licne i zajedпicke potrosnje, 107. 
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Међутим, тврдља да је образоваље кључни моменат у формираљу "човека као 

друштвене личности" (из чега произилази да он то без формалног образоваљ'l не може 

бити), те да економска и радна улога детета искључују љубав и родитељску пажљу, 

представља само Једнострану критику традиционалног концепта породичних односа, 

али не и реалан узрочно-последични оквир у коме треба посматрати процес промене 

вредносних орјентација друштва у односу на љегове најмлађе чланове. 

Промене на макро нивоу нешто ближе објашљавају овај феномен. Усмереност 

законских, социЈалних и политичких мера на дете, а не на породицу, представља 

основну разлику између традиционалног и савременог друштвеног концепта. 703 Ово је 

посебно повезано опет са идејом еманципације која је у овом случају значила 

"ослобођеље" детета од родитељске власти, те љегову индивидуализацију. То је 

значило да "ауторитарност" традиционалне породице, те подређеност очинској власти 

треба заменити односом повереља, другарства, договора и игре, што веома подсећа на 

процес индивидуализације родитељства о коме је већ било говора. Новитет у овом 

контексту била је промена законског положаја детета и генерално питаље љегових 

права које је било веома актуаелно током читаве друге половине двадесетог века. 

Еманципација детета, која је представља..тrа један од значајнијих захтева 

марксистичког покрета подразумевала је испрва терминолошко-нормативне промене, а 

затим и социјалне и политичке мере којима је пропагирана и спровођена ова идеја. На 

првом месту треба поменути промену термина "очинска власт" који се налазио у 

предратним законицима, у термин "родитељско право" и "родитељско стараље".704 

Овим се није желело постићи само изједначаваље оба родитеља пред законом, него се, 

пре свега ишло на ограничаваље очинске, а затим и родитељске власти уопшт~. Тиме је, 
. . 

под паролом заштите интереса малолетне деце, практично извршен наЈрадикалниЈИ 

потез у правцу деприватизоваља породичне интиме. 

Основни закон о браку, из 1946. године је по питању односа родитеља и деце, те 

љихових међусобних права и дужности, углавном задржао претходна законска решеља. 

Законом о односима родитеља и деце, из 1947. године, ствари су, међутим битно 

измељене, у правцу установљаваља посебних права деце, која су се тицала љиховог 

удела и права раполагаља личном и породичном имовином, узраста стицаља пословне 

способности, као и могућности самосталног доношеља различитих одлука, како из 

домена права, тако и морала. Наведеним законом је установљено правило да између 

703 Мехмед Беговић, Породично право, i 70. 
704 Мехмед Беговић, О ограничењу, 1; Marko Mladenovic, lstorijske i ideoloske veze, 470. 



161 

родитеља и деце не постоји заједница имања. Дечија имовина, према томе, не улази и 

не стапа се са имовином љихових родитеља, већ се сматра посебном и одвојеном 

имовинском целином коју дете може стећи наслеђем, поклоном или радом. Овом 

имовином родитељи могу управљати и користити је искључиво за потребе издржавања, 

васпитаваља и образоваља деце. Имовина коју би дете стекло након четрнаесте године 

сопственим радом, сматра се љеговим апсолутним власништвом, са којим оно може 

располагати без претходне родитељске сагласности или одобреља. 705 Осим Т() Га, право 

родитеља на склапаље уговора у име детета сужавано је у случају разумних 

малолетника КОЈИ су навршили четрнаест година, док су они од петнаест могли да 

закључе уговор о раду без претходног, одобреља родитеља. 706 Дечија права у односу на 

породичну имовину проширена су чланом 341 ЗБПО у коме се каже да "заједничком 

имовином чланови породице заједнички управљају и располажу. Малолетни чланови 

. . . 
породичне заЈеднице КОЈИ су навршили петнаест година живота учествују у управљаљу 

и раполагању заједничком имовином самостално". 707 Ова законска решеља образлагана 

су потребом да се деца "подстакну на самостални рад", те да се код љих развије 

"способност за привређиваље и смисао за управљаље."708 Резултати су се, међутим, 

испоставили безмало супротни очекиваним: омладина која није стекла способност за 

самостално привређиваље, али је истовремено изгубила смисао за колективизам, 

заједништво и одговорност према ближљима. Треба наравно имати у виду да су закони 

били само огледало општих (раније већ описаних) социо-економско-политичких 

промена, те да се љихове импликације морају сагледавати у том, ширем и обухватнијем 

контексту. 

За разлику од ОЗОБ-а по коме склапаље брака није имало утицаја на пословну 

способност супруга, Законом о односу родитеља и деце било је прописана да се 

малолетник може "еманциповати" (по дефиницији:ослободити од родитељске власти) : 

у потпуности, када ступи у брак, или делимично, када напуни четрнаест година 

живота.709 Доља старосна граница за закључеље пуноважног брака постављена Је на 

осамнаестој години живота, али је истовремено истакнуто да суд, из онравданих 

разлога може дозволити ступаље у брак малолетника који су навршили шеснаест 

година. За пуноважност таквог брака није тражена сагласност родитеља, којима је 

705 Мехмед Беговић, Породично право, 177. 
706 Исто, 176. 
707 Бабић, нд.449 
708 Мехед Беrовић, Породично право, 177. 
709 Исто, 69,70, 182. 
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међутим остављана могућност жалбе. Право жалбе по закону припада и 

малолетнику. 710 У ЗБПО је потврђен принцип по коме се као услов стицаља пословне 

способности јављају пунолетства или ступаље у брак.711 Ванбрачна заједница 

малолетника ( не прецизира се ког узраста), није законом забраљена, ако је израз 

љихове слободне воље, док ванбрачна заједница пунолетног лица са малолетном 

особом која је напунила четрнаест година представља кривично дело кажљиво на 

основу прописа изреченог чланом 115 Кривичног закона Србије . 7 12 

Занимљиво је поменути да је након Другог светског рата и Српска православна 

црква укинула одредбу по којој се захтевала родитељска сагласност за склапаље брака, 

што најпре треба повезати са чиљеницом да су проблеми ове природе већ решавани на 

основу државних закона, тако да су црквеном венчаљу приступали они који су већ 

б ђ . 713 
о авили чин гра анске регистрациЈе. 

Прописан узраст потребан за оствариваље права на слободну и самосталну 

одлуку, варира у односу на врсту одлуке о којој се ради . Тако је у Закону о правном 

положају верских заједница из 1953. године прописана даје, уколико је особа над којом 

треба да се изврши акт крштеља или обрезаља старија од десет година, потребан и љен 

пристанак.714 Мишљеље десетогодишљака суд узима у обзир и у случаЈу 

бракоразводних парница у којима треба одлучити код ког родитеља ће дете живети 

Сагласност малолетника од четрнаест година потребна је у случајевима избора љеговог 

породичног имена ( код ванбрачне деце), правца образоваља, промене имена и 

држављанства. 715 

Када је реч о ceкcyai'IHOM и репродуктивном понашаљу, пораст "слобода" на 

општем нивоу, одразио се и на либерализацију закона у вези са адолесцентском 

популацијом. Тако је у ЗбПО прописана да малолетници старији од шеснаест година 

имају право на коришћеље контрацепције, право на абортус и право на слободну 

одлуку о рађаљу, без преходне сагласности родитеља.716 Кривично право, међутим 

одређује да већ дете од четрнаест година може ступити у хетеросексуални однос, без 

претходне сагласности родитеља, док је граница "родитељске сагласности" за 

710 Илија Бабић, нд, 44, 45,93. 
711 Исто, 13. 
712 Исто, 86; Марина Јањић Комар, Сексуш111а и репродуктивна права младw:: и пристанак деп . ета, АПФ 
у Београду 1-3, Београд, 1998,39-51 ,42. 
71' ' Бранко Цисарж, нд, l 07. 
714 СЛ ФНРЈ бр 22 од 27. маја, 1953. године 
715 Мехмед Беrовић, Породично право, 172, 176. 
716 (СГ РС 16/95-497); Илија Бабић, нд, 8, 14; Марина Јањић Комар, СексушiНа и репродуктивна права,47. 
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хомосексуални однос нешто виша и налази се на осамнаестој години.717 Законом о 

условима и поступку за прекид трудноће из 1977. године било је прописана да је у 

случај у абортуса особа старих 16-18 година, потребна сагласност родитеља или 

старатеља, осим у случају да наведени сами зарађују за живот. 718 Чланом 62 

Породичног закона из 2004. године, одређено је да особа стара 15 година има право на 

самосталну одлуку о медицинској интервенцији. У закону није експлицирано значење 

медицинске интервенције, али се може претпоставити да се овде ради о одлуци везаној 

за намерни побачај, као и за уграђивање силикона и друге естетске промене које 

захтеваЈу хирушки захват. 

Поред права, законом су прописане и обавезе како брачне тако и ванбрачне деце 

у односу на њихове родитеље. Ове обавезе се углавном своде на послушност, помоћ у 

невољи и издржавање од стране деце родитеља који би запали у беду. Наглашено је, 

међутим да је послушност родитељима више моралне него правне природе719 , из чега 

практично произилази одсуство било какве законске санкциЈе за еRентуално 

непоштовање ове норме. Поред тога, Конвенцијом о правима детета од 20. новембра 

1989, наглашено је да дете није обавезно да обавештава родитеље о својој приватности, 

те да, уколико обевештавање ипак постоји, родитељска сагласност има консултативни, 

а не карактер обавезе. Такође је истакнуто да у случају сукоба између "онога што 

родитељ сматра највишим интересом детета и дететовог права на приватност, те 

његових развојних потреба, дете нема обавезу да родитеља послуша". 720 

С друге стране, и Конвенцијом, као и другим, поменутим законима прописана је 

да "родитељска старање" подразумева дужност родитеља да препознају и усмере дете 

. б 721 у . 
у правцу његових развоЈних спосо ности . случаЈу занемеаривања родитељских 

дужности или увиђања њихове неспособности да одговоре задатим стандардима, 

законом је предвиђено ограничење родитељских права и одузимање детета које у 

оваквим ситуацијама бива поверено одговарајућим установама или другим лицима на 

72? б васпитавање. - Дете може ити стављено под делимичну или потпуну заштиту 

. . . . 
социЈалних органа, и у случаЈу да се констатуЈе да дисциплинске мере КОЈИМа родитељи 

прибегавају прелазе границе "умерености". Ово се првенствено односи на физичко 

717 Марина Јањић Комар, Сексушта и репродуктивна права, 41 . 
718 Службени гласник Социјалистичке Републике Србије, број 26 од 30.6.1977. 
719 Илија Бабић, нд, ! 83 . 
720 Марина Јањић, Сексушта и репродуктивна права, 46. 
721 Исто 46 
72? ' . 
-Мехмед Беговић,Породично право, 180. 
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кажњавање деце, које је у неким европским земљама, на пример Данској и Аустрији чак 

законом забраљено. 723 

Прокламовани циљ овакве законодавне политике било Ј е разотуђење 

унутарпородичних односа које је требало да буде остварено примарно преко 

изједначавања одраслих и деце у свим правима . Међутим, примена принципа слободе 

из "света одраслих", а у име права и могућности "самоодређења" свакога, па чак и 

биолошки и социјално још незрелих особа, често је доводила до њихове суштинске 

724 ц . ђ . 
напуштености. ентрирање породице на децу КОЈе се тако е помиње као Једна од 

битних одлика савремене породице, било је само њена спољна карактеристика. Она се 

манифестовала кроз смањено рађаље, образложено повећаљем економских могућности 

и спектра животних опција маљег броја деце и кроз научни приступ родитељству 

(захваљујући коме је у савременим родитељима често препознавана "нестручност" за 

обављаље овог позива725), док се социјализација деце реално одвијала ван породичних 
7? 6 З . М Б . ћ . . оквира. - анимљиво Је поменути истраживаље . лагоЈеви КОЈе Је показало да 

93,7% испитаница сматра да родитељи треба да поштују децу, али да истовремено 40% 
. . . 

истих испитаница СТОЈИ на становишту да "родитељи имаЈу право на СВОЈ живот и да не 

треба очекивати да се жртвују за децу".727 Било како било, "дечија права" су 

онемогућила у великом броју случајева успостављаље складног односа између степена 

зрелости и понуђених слобода, што је, зај едно са другим факторима довело до 

вредносне дезорјентисаности и савремених родитеља и љиховог потомства. Последице 

оваквог стаља ствари најчитљивије су у учесталости различитих видова адолесцентских 

криза које се често манифестују кроз употребу алкохола, дрога и ризично сексуално 

понашаље . Најдрастичније исходиште ових појава јесте "нови морбидитет младих", 

. . . ф б 7?8 
КОЈИ се ПОЈављуЈе као еномен новог до а. -

У студији са наведеним насловом, истакнуто Ј е да млади данас најчешће 

оболевају од болести узрокованих њиховим ризичним понашаљем. Злоупотреба дувана, 

алкохола и опојних дрога, чије је почетак конзумираља обично везан за период 

адолесценције, а затим и ризично понашаље у области сексуалност које је често 

723 И pravи si! Vodic kroz pravni sistem RepuЬiike Srbije, Beogradski centar za 1j udska prava, Beograd, 2003. 
724 Маринајањић Комар, Сексуапна и репродуктивна права, 39. 
725 Марина Јањић Комар, Механизам уређеља породuчних односа, АПФ 1-3, Београд, 1986, 80-83 ,83. 
726 Smiljka Tomanovic Mihajlovic, nd,226. 
727 Marina Blagojevic, Roditeljstvo Ј fertilitet, 113, 
728 Biljana Stankovic, Novi morblditet mladih, Stanovnistvo 1-2, Beograd, 2002, 53-76. 
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повезано са претходним, условили су пораст морбидитета младих људи током друге 

половине двадесетог века. 729 

Иако савремени здравствени концепт сугерише рађаље тек након осамнаесте 

године живота, око 16 000 адолесценткиља годишље у Србији, постану мајке. Као 

последице раног рађаља, наводе се различите здравствене компликације и код мајке и 

код детета: хипертензија, превремени порођај, ниска тежина новорођенчади, те љихов 

висок морталитет.730 Поред ових, треба навести и психосоцијалне проблеме са којима 

се суочава млада мајка с обзиром на нужност прекида школоваља и генерално, 

одвајаља од животних токова својих вршљакиља. Праћељем нивоа фертилитета 

адолесценкиља у Србији и Војводини током периода 1950-2000. година, констатовано 

је да су за девојке узраста од 15-19 година стопе опале на оба подручја, али да су 

истовремено стопе фертилитета мајки од 15 година у Србији удвостручене, а у 

Војводини утростручене. Пад стопа на општем нивоу дугује се смаљеном рађаљу 

осамнаестогодишљакиља и деветнаестогодишљакиља. Резултати других истраживања 

показали су снижаваље узраста започиљаља сексуалне активности током последљих 

деценија двадесетог века. Тако је просечан узраст у коме су београдске адолесценткиље 

имале прво сексуално искуство у периоду 1982-1991, био 17,5 година, а у периоду 

1995-1997, 16,9 година. Током последљег периода свака десета од испитиваних је ово 

искуство доживела у раној адолесценцији, односно, између 13-15 година. Folow up 

студијом која се бавила овим питаљем фокусирајући три временске тачке, утврђен је 

пораст процента сексуално активних адолесценткиља - са 2%, 1964 године преко 9%, 

1980. године, на 26%, 2000. године. 731
• Истраживаље спроведено 2000. године 

показало је учесталост једнодневних веза и сексуалних односа под утицајем алкохола, 

као и то да је 22,5% испитиваних дечака и 3,5% девојчица старих 15 година, већ 

започело сексуални живот.732 Будући да је утврђено да у испитиваној популацији 

постоји слаба информисаност и заинтересованост за употребу контрацептивних 

средстава и уопште за очуваље репродуктивног здравља, не изненађује податак да је 

преко 90% адолесцентских трудноћа непланирано, нежељено и да завршава намерним 

прекидом . Последице абортуса у овом узрасту су, осим емоционалних и психолошких 

тегоба које он иначе изазива, пораст спонтаних побачаја, превремених порођаја и 

секундарни стерилитет. Чак 14,4% оваквих случаЈева завршава секундарним 

729 Исто. 
730 Исто 58 
731 Исто: 55: 
732 Исто, 56. 
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733 н 
стерилитетом. . о, осим ових, последице ризичног сексуалног понашаља често су 

отелотворене у обољеваљу од различитих врста полно преносивих болести, од којих је 

инфекција ХИВ вирусом тренутно најдрастичнији пример. О учешћу адолесцентске 

популације у броју оболелих од ХИВ-а код нас, немамо тренутно података, али треба 

поменути да је у Америци ова инфекција постала шести водећи узрок смрти међу 

особама узраста од 15-24 година, а од укупног броја регисторованих случајева- 19% 

мушкараца и 24% жена припадају старосној групи 20-29 година. 

Нарушена породична стабилност и ослабљен ауторитет родитеља, КОЈИ се 

препознаЈу као Један од битних узрочника учесталости ризичног понашаља 

адолесцената, видљиви су и у чиљеници пораста "раних" конзумената дроге, алкохола 

и дувана. 734 Тако је у Србији 2000. године просечан узраст у коме су испитивани 

средљошколци први пут пробали дрогу, био 13 година. Просек година у коме је највећи 

број средљошколаца пробао алкохол био је још нижи- 12 година. 

Стопа самоубистава младих од 15-24 године старости (на 1 ОО 000 младих тог 

узраста) у нашој земљи је нешто нижа него у другим земљама централне и источне 

Европе. Ипак, мада са променљивим трендовима, она показује тенденцију раста. У 

Србији је 1991 год. стопа износила 6,8, у Војводини 1 0,0. Године 1996, у Србији је 

регистрована вредност износила 11 ,5, у Војводини 1 0,4. На крају посматрано г периода 

1999. године у Србији је стопа била 9,0, у Војводини 16,8, а годину дана касније, стаље 

с б . . в . . 10 8 735 
у р ИЈИИ Је остало непромељено, а у ОЈВодини Је стопа опала на , . 

Релативни неуспех процеса еманципације деце, у научној литератури је тумачен 

непромељеном традиционалном орјентацијом и патријархалношћу југословенске 

породице.736 Међутим, заговорницима овог становишта као даје промакла чиљеница да 

је у традиционалном концепту биолошку пратила и социјална зрелост, која је 

подразумевала прихватаље одговорности нових улога и задатака КОЈе су долазиле са 

билошким сазреваљем . Проблем савременог друштва није био само у дисхармонији 

ових нивоа сазреваља, него и у чиљеници да освоЈена права нису подразумевала и нове 

дужности и виши степен одговорности. Слобода од традиционалних норми није била 

сама по себи довољна као солидан оквир постојаља. Оно што јој је недостајало, били су 

апсолутни вредносни репери КОЈИ би слободи избора одређеног понашања дали 

дугорочниЈИ смисао и оправдаље. 

733 Исто, 59. 
734 Исто, 63 . 
735 Исто, 71. 
736 Smiljka Tomanovic Mihajlovi6, nd, 223. 
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Образлажући потребу за повећањем сексуалних и репродуктивних права младих, М. 

Јаљић кроз једну философску мисао доста сажето указује на основно опредељеље и 

усмереност процеса ове врсте еманципације: "Да би се о животу донела смислена 

одлука, потребно је ставити човека у контекст постојаља, а не трајаља."737 И заиста, 

уколико се занемари трајаље, уколико се живот стави у оквире тренутка или, како је 

горе речено, у контекст постојаља, све бива дозвољено, а ускраћиваље било које врсте 

слободе, бесмислено . Међутим, без обзира на прихватаље или неприхватаље ове или 

било које друге философске опције, те животног стила који из ље простиче, чиљеница 

да људски живот постоји у контексту трајаља, не бива промељена појединачним или 

колективним заборавом. Да није тако, сви наведени случајеви аутодеструктивног, 

ризичног или суицидалног понашаља, оставили би нас равнодушним 

737 Марина Јањић, Комар, Сексушта и репродуктивна права, 50. 
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III САВРЕМЕНО СРБИЈАНСКО СЕЛО 
-на примеру села Дубона у северној Шумадији-

l)Опште напомене о селу и области 

У претходним поглављима приказани су глобални друштвени процеси и идеје у 

вези са браком, породицом, полним морал:ом и улогама, који су карактерисали 

југословенско друштво током друге половине двадесетог века. Њихови _резултати 

огледали су се у променама којима су биле захваћене све социјалне инстанце, од 

индивидуе, преко различитих друштвених групација до друштва у целини. Оно што је 

варирало у односу на специфичне "локалне контексте" био Је интезитет 

трансформације, док је љен правац и циљ (мада још увек не и крајљи домет) био свуда 

исти: раскид са традицијом, модернизација, прогрес, ствараље хетерогеног друштва 

"индивидуализованих личности", ослобођених сваке врсте принуде. 

Иако сматрам да су демографски и остали подаци које сам раниЈе навела, 

довољно речити показатељи последица наведених процеса и идеја, у овом поглављу ће 

исти бити приказани на конкретном примеру једног северношумадијског села и 

љеговог најближег географског окружеља. Но, најпре неколико уопштених опаски о 

дешаваљима и научним виђељима дешаваља у југословенском аграру током првих 

послератних децениЈа. 

Као што је раније већ поменуто, највећи део Југословенског становништва 

после другог светског рата живео је на селу. Логично је стога, да је и највећи број мера 

економске, социјалне и културне политике био усмерен управо ка трансформацији 

специфичности руралног начина живота. Познато је да је највећом препреком изградље 

новог друштва сматрана приватна својина и то посебно она над средствима за 

производљу, те су конфискација, експропријација и национализација, спроведене од 

1946-1948 године и аграр не реформе из 1945 и 1953. године имале за циљ управо 

нестајаље приватне пољопривредне производље. Опште место је такође и чиљеница да 

су ове ~кономске мере спровођене под исприком укидања експлоатације људске радне 

снаге и генералног ослобађаља човека и породице "робоваља" сопственом имаљу и 
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свих осталих "неслобода" КОЈе су из љега произилазиле. 73 8 Прихватаље економских 

иновација и новог начина привређиваља, не само да се дешавало упоредо са променама 

система друштвених и индивидуалних вредности, него ј е љима умногоме било ако не 

условљено, а онда свакако солидно потпомогнуто. Ситуација смаљеног, а у многим 

о о о 

краЈевима и у потпуности минимализоваог утицаЈа цркве, резултирала Је чиљеницом да 

. . . . 
Ј е социЈалистичка догма и социЈална доктрина постала Ј едини вредносни оквир у коме 

се "друштвеност" могла реализовати. 

Укључиваље села у глобалне друштвене токове одвијало се на већ добро познате 

начине . Дакле, поред економских реформи које су условиле већу покретљивост сеоског 

становништва изражену најпре кроз делимично напуштаље пољопривреде због 

запошљаваља у оближљим индустријско-административним центрима, а затим и кроз 

масовни рурални егзодус и урбанизацију села, овај процес је укључивао и различите 

врсте курсева намељених сељацима (цивилна заштита, домаћички курсеви, побољшаље 

услова становаља и бриге о домаћинству, унапређеље здравствене културе), 

механизаЦИЈУ пољопривредне производље, озакољеље обавезног осмогодишљег 

школовања, побољшање инфраструктуре путева и транспорта, снабдеваља електричном 

енергијом, животним намирницама и информација..м:а 

Ипак, село је још дуго времена доживљавано као област "конзервиране 

традиције", "анахронизма", интезивне патријархалности, интелектуалне и технолошке 

и сваке друге заосталости739 , али и виших моралних вредности, алтруизма и 

"душевности" . 740 Научна литература која је настајала до половине седамдесетих година 

просто обилуј е оваквим врстама стереотипа. Ту наилазимо на закључке да Је 

аутархичност сеоске породице "бременита традиционализмом у начину живота и 

конзервативизмом у схватаљима" што представља изразиту сметљу у друштвеним 

о 741 о 
настоЈаљима мељања сеоске породице, затим да Је "сељакова личност укалупљена у 

о ђ "742 
живот немилосрдне Једноличности и одре ених, увек истоветних уживаља , као и да 

је за сеоску заједницу карактеристична виша стопа рађања, те одсуство односа 

партнерства међу супружницима и другарства између родитеља и деце. 743 

738 Andelka Mi lic, Promeпe drustveпo-ekoпomskih obelezja, 19, 71. 
739 Eva Berkovic, Mesto licne i zajedпicke potrosпje, 97 ;75g Анђелка Милић , Сеоска породица у процесу 
мењања, 97; 197r Cvetko Kostic, Seljakova licnost, Sociologija sela 21, Zagreb, 1968, 3-14, 7. 
74° Cvetko KostiC, Seljakova licпost, 5. 
74 1 Анђелка Милић, Сеоска породица, 97; 
742 Cvetko Kostic, Seljakova licпost, 7. 
743 Boguslav Galeski, DruStveпa orgaпizacija-drustveпe promeпe па selu, Sociologija sela 25, Zagreb, 1969, 3-
17, 9. 
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Но, иако живот у многим србијанским селима и дан данас одликује виши степен 

конзервативизма него што је случај са урбаним срединама, чини се да наведене 

специфичности сеоског начина живота представљају већ дуго времена само љегове 

спољашље, формалне карактеристике, док су суштинске промене у овој области, 

посебно када је реч о породици почеле да се дешавају још знатно пре Другог светског 

рата. Ово се поглавито односи на процес смаљеља процента сеоског у укупном 

становништву земље, затим на процес нуклеаризације породице, смаљеља стР.билности 

брачне зај еднице, наталитета сеоске популације, као и уопште на однос према 

потомству. 744 Поменимо само даје, у односу на попис из 1884. године, када је у Србији 

регистровано 87,5% сеоског становништва, проценат забележен већ пописом из 1953. 
74-

године знатно маљи, 60, 9%. ) На основу сопствених истраживаља и литературе могу 
. . 

да закључим да Је до ИЗЈедначаваља сеоског и градског репродуктивног модела, 

односно ограничаваља порода на два детета (у просеку) дошло врло брзо после Другог 

светског рата746 , а последљих двадесетак година двадесетог века постале су видљиве 

промене и у осталим сегментима вредносног система. Потоље се огледају у слободи 

избора брачног друга, учесталим предбрачним и ванбрачним односима, повећаљу броја 

развода и ванбрачне деце, учешћу младих у одлучиваљу , те у ставовима родитеља о 

школоваљу женске деце, те префереирању урбане перспективе за потомство уопште, 

без обзира на пол. 

Посебно интезивне промене одвијале су се управо у централној Србији, односно 

Шумадији, што је вероватно последица љеног положаја и активне улоге у ноВИЈОЈ 

. . б Б 747 П . 
српскоЈ историји, као и лизине еограда. о црквено-административноЈ подели 

Шумадија је све до после Другог светског рата улазила у састав Београдске 

архиепископије, касније Београдско-карловачке, да би тек 1947. године, одлуком 

Светог архијерејског сабора Српске православне цркве била основана Шумадијска 

епархија са резиденцијом у Крагујевцу. 748 

Но, област у којој је спроведено истраживаље, односно, село Дубона и околна 

села (Велика Крсна и Шепшин) налазиле су се, по државно-административној подели, 

744 М. Rancic, D. Dosic, ProЬ!emi savremeпog se!a и Jиgoslaviji, Osvrt na savetovanje " Strukture, glavni 
procesi i njihove socijalne posledice," Stanovnistvo 1-2, Beograd, 1969,97-106,97,98. 
745 Eva Beгkovic, Mesto licne i zajedпicke potrosпje, 82; В Карић, Србија, Опис земље, народа и државе, 
Београд, 1887,232. 
746 Ruza First, Traпsjon12acija seoske porodice, 1 612; М. Rancic, D. Dosic, nd, 97; Сретен Вукосављевић, нд. 
747 Ристо Николић, Околина Београда, СеЗб V, Расправе и грађа II, СКА, Београд, 1903; Петар Ж. 
Петровић, Шулшдија, ГЕМ 26, Београд, 1963, 141-165, 142; Владимир Ђурић, Промене у насељима у 
ФНР Југославији, СеЗб LXXIV, Насеља и порекло становништва 36, Београд, 1960. 
748 Десет година Епархије шумадијске, ГСПЦ 6, Београд, 1957, 132-133 . 
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све до почетка 20. века у саставу смедеревског среза, да би 1930. године била припојена 

новооснованом младеновачком срезу . 749 

Град Младеновац који је основан осамдесетих година деветнаестог века најпре 

Је вршио станичну функцију, затим трговачко-занатлијску и најзад трговачко

занатлијско -индустирјску, да би шездесетих година двадесетог века постао једна од 

главних зона миграција у централној Србији.750 Тиме је овај град од Смедерева преузео 

и улогу ширења културно-просветних утицаја, поставши нови мултифункционални 

центар ове области. На једном месту се каже да је услед дневних миграција, учесталих 

у наведеном периоду, у Младеновцу преко дана боравило око 20000 људи, а ноћу око 

12000.751 Одмах после рата у Младеновцу ј е отворена економска средња школа и 

непотпуна гимназија (која врло брзо постаје потпуна јер добија и више разреде) коју је 

похађало 600 ученика, међу којима је из обласних села било: из Ковачевца 80, 

Кораћице 42, Амерића 33, Међулужја . 32, Влашке 31, Дубоне 23 , Марковца 18, 

Пружатовца 16, Јагњила 15, Рајковца 14, Шепшина 13 . С обзиром на тадашње 

прилично лоше услове транспорта, ученици из најудаљенијих села каква су била 

Дубона, Шепшин, Велика Крсна и Велика Иванча, најчешће су становали приватно или 

Г? у интернату. )_ 

Тежња за животом у граду била је у овој области изражена већ почетком 

двадесетог века. Ово је било проузрокована првенствено тешким приликама које су у 

то време владале на селу, па се у једном издању часописа "Аграрна мисао" из 1938. 

године наводи како у смедеревском округу известан број девојака, углавном из 

сиромашних сеоских кућа одлази у град да нађе посао најчешће као кућна послуга. 

"Мисли се" каже даље у тексту "боље у граду макар и горак хлеб, него у селу без 

њега". 153 Осим овога, занимљив је податак да је у истом округу већ школске 1924/25. 

године од свих ученика било чак 36,47% женске деце, што свакако није мало, с обзиром 

на преовлађујући став по коме се масовније школовање женске омладине везује за 

754 т б . 
последњи квартал двадесетог века. ре а овде поменути и податак да су ОдЈеци 

749 Жељко Кумар, Младеновац, ГЕИ САНУ I, Београд, 1952, 61 -88; Вук С. Караџић, Географическо
статистическо описаније Србије, Даница за 1827, Просвета, Београд, 1969, 82-133. 
750 Боривоје Дробњаковић, Космај, СеЗб XL VT, Насеља и порекло становништва 26, СКА, Београд, 1930; 
Жељко Кумар, нд, 64; Петар Влаховић, Становништво Србије у другој половини двадесетог века, ГЕИ 
САНУ XXXVIII, Београд, 1989, 51-59, 54. 
751 Мирко Барјактаревић, О најновијем кретању становништвау Србији, Врањски гласник 11 , Врање, 
1966, 307-3 12,309. 
752 Жељко Кумар, нд, 86. 
753 Мом ч ило Исић, Жена у сеоско} породици у Србији између два рата, Србија у модернизацијским 
процесима П, 183-200,184 
754 Исто, 183. 
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Женског покрета основаног у Београду непосредно после Првог светског рата, преко 

истоименог часописа допирали и до градова у унутрашљости какви су били Смедерево, 

Младеновац и Крагујевац у којима је живео известан број претплатника поменутог 

ГS листа. ) 

Ова област Шумадије, као и њен централни део предњачили су у односу на 

друге крај еве Србије и у интезитету трансформација полног морала, поглавито по 

питању предбрачних полних односа, ванбрачног рађања, прекршаја одредби о 

моногамној форми брачне заједнице и ограничавању рађања. 

Јеремија Павловић 1921. године у резултатима истраживања Крагујевачке 

Јасенице пише како је у овом крају опао полни морал и то највише по питању прељубе, 

која се све ређе држи у тајности.756 И Боривоје Дробњаковић 1930. године износи иста 

запажања у вези са појавом двоженства у неким космајским селима, а 1932. године 

Петар Ж. Петровић, истражујући свадбене обичаје у Београдском Подунављу 

примећује како је овде девојачка предбрачна невиност све мање тражена врљша, те да 

. " 757 
се она може и "материјаЈшо надокнадити . 

У резултатима истраживања Груже, обављеног 1922. године налазе се и 

наговештаји трансформација унутар породице, виђени очима житеља овог краја који, 

како наводи Петар Ж. Петровић, тврде да све више недостаје породична слога из 

. 758 и б 
раниЈих времена. пак, тре а нагласити да се овде радило о ПОЈединачним 

случајевима који су, међутим били наговештаји појава значајно омасовљених тек током 

друге половине двадесетог века. О овоме сведоче многи записи који говоре управо о 

. Др 759 
очуваном патриЈархалном моралу током периода пре угог светског рата, док 

каснија литература обилује подацима о правцу развоја наговештених процеса: пораст 

броја ванбрачне деце и уопште промена односа према њима, пораст предбрачних 

б б . б . 760 
сло ода, роЈ а и распростраљености намерних по ачаЈа . . . 

755 Светлана Стевановић, "Женски покрет", 68. 
756 Јеремија Павловић, Живот и обичаји народни у Крагујевачкој Јасеници, СеЗб XXII, Живот и обичаји 
12, СКА, Београд, 1921 , 218. 
757Боривоје Дробњаковић, нд, 45; Petar Z. Petrovic, Svadbeni oblcaji (Beogradsko Podиnavlje), 
ZbnzoJS.XXVli 1, sveska 2, Zagreb, 1932, 92-11 О, 94. 
758 Петар Ж. Петровић, Живет и обичаји народни у Гружи, Сезб L VIII, Живот и обичај и 26, САН, 
Београд, 1948, 176. 
759 Исто, 176, 182, 183, 258; Боривоје дробњаковић, Космај,45; Јеремија Павловић, Крагујевачка 
Јасеница,103; Александра Павићевић, Народни и црквени брак. 
760 Петар Костић, Обичаји животног циклуса у околини Београда, ЗбЕИ 14-16, Београд, 1984, 1 О 1-1 Ј 9, 
105; Миленко Филиповић, Такова, Сезб LXXV, Насеља и nорекло становништва књ. 37, САНУ, Београд, 
1960, Ј 5 Ј; Natalitet и paiodu 1963-1964 ро deтografskiт regionama prvog i drugog stepena, Stanovnistvo 
IV 11, Beograd, 1966, 95; Jovan llic, Kvantitati;:no-dinaтicka klasifikacija teritorijalnihjedinica па priтerи 
poratnog тenjarya broja stanovnika и SR Srbiji, Stanovnistvo 1-4, za 1982-1983,29-75,39. 
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Задржаћу се овде само на неким подацима и то у вези са МОЈОМ облашћу 

истраживања. У ужој Србији 1963. године рођено је 11,35% , а 1964. године 11,27% 

ванбрачне деце.У Шумадији је истих година забележено 10,15%, односно 9,5% деце 

рођене ван брака, док су, на пример у ужичком крају ове вредности износиле 4,09% и 5, 

86%. 761 У младеновачкој области је 1961. године регистровано 10%, а 1971. године 

14% ванбрачне деце, а у смедеревској области, у истим временским тачкама 15,0%, 

односно 19,9% ванбрачно рођених.762 

Што се тиче ограничавања рађања намерним побачај ем , не располажемо овако 

спецификованим подацима, али треба напоменути да је већ 1976 године забележено да 

у ужој Србији свега 49% трудноћа завршава рођењем . 763 Једно истраживање 

спроведено 1976. године са узорком жена из Младеновца и Београда, показало је да је 

68% испитаних Младеновчанки имало 1-4 намерна побачаја, док се у ову групу 

"уврстила" 29% Београђанки . 764 

Подаци прикупљени између пописа 1971 . и 1981. године показали су да се 

највећи број морталитених општина (оних у којима је стопа морталитета виша од стопе 

наталитета) налази у нишком региону, источној Србији и средишњој Шумадији, а 1981. 

године, нарочито ниска стопа наталитета забележенаје у 28 општина уже Србије. Међу 

њима највећи број припада средишњој Шумадији, Понишављу и делу источне 

Србиј е . 765 У младеновачкој општини 1997. године забележена је негативна стопа 

природног прираштаја од (-124), 2001. године (-225), а 2002. г (-180). Што се тиче 

поређења узрасне структуре становништва у овој општини 1991 . и 2002. године, једина 

категориј а у којој има више лица 2002. године него 1991 је категорија становништва 

изнад 60 година старости.766 

76 1 Natalitet и periodu od 1963-!964 ро demograftkim regionima 1 i 11 stepena, Stanovnistvo IV/ 1, Beograd, 
1966, 95 . 
762 Ruza Petrovic, Demograjsko-socijalna obelezja braka и SR SrЫ)i, Sociologija 1, Beograd, 1975, 67-90,73. 
763 Jovan Ilic, nd, 39. 
764 Анђелка Лазаревић,Контрацепција, Ј 59. 
765 Јован Илић , нд, 4 1; 
766 На основу резултата nописа 2002. године, у електронској форми: www.statserb.sr.gov.yu 
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2)Друштвени и приватни живот у селу Дубона у другој половини двадесетог века767 

а) Опште примедбе 

Село Дубона налази се петнаестак километара северно од Младеновца и 

двадесет пет километара јужно од Смедерева. Окружен о је селима: Границе, Ковачевац, 

Велика Крсна, Бадљевица, Друговац, Мало Орашје, Умчари, Шепшин, Влашка и 

Младеновац (село). Насеље је осниван о крајем осамнаестог века и то поглавито од 

стране српских побуљеника против Турака, који су из различитих делова Србије 

бежали од турске освете, тражећи за себе и своје породице скровита места у шумовитој 

области каква је била Шумадија. По предању, име је Дубона добила управо по томе 

што је дубоко б т 768 о и . 
ила склоњена од урака. снивачем села сматра се лиЈа 

Божиновић-Бјелушанин, који је, побегавши од Турака из села Бјелуше, у околини 

Ужичке Пожеге, на рушевинама мађарског насеља у подножју брда Варовнице, 

поставио темеље новог насеља. За њим је, из истих разлога, дошао и извесни старац 

Јанко , саборац Коче Анђелковића. У кући сина старца Јанка, Петронија, хајдуци 

Станоја Главаша имали су магацин оружја, а и сам Главаш је често овде боравио . Но, 

по схватањима савремених Дубоњана, највећу знаменитост овог села представља 

податак да је ту живео хајдук Вељко Петровић. Њега је Станоје Главаш сместио у 

Петронијеву кућу, да тамо презими, а овај се 1803. године у Дубони и оженио и то 

удовицом Маријом, Главашевом рођаком . 769 Тринаест младића из села учествовала је и 

у Првом српском устанку, што је после слома истог, изазвало многобројне осветничке 

нападе Турака на Дубону. 

Дубона је добила запажено место и у историји развоја социјалистичких идеја 

код нас и то по једном занимљивом догађају од 1. маја 1895. године. Тада се, наиме, у 

организацији Аксентија Купинића, кројача по занимању и социјалисте по убеђењу, 

одиграла прва прослава Првог маја у Србији. Прослава је пропраћена и текстом у 

"СоцијаЈщемократу", органу српских социјалиста, где се она тумачи као одјек Париског 

767Истраживањем ове области обухваћено је три села, Дубона, Шепшин и Влашка, с тим што је 
централно и најтемељније истраживање спроведено у Дубони . Тамо сам боравила у више наврата, у 

периоду од Ј 996-200 1.године. Што се тиче метода, користила сам класичне етнолошке методе: интервју, 

посматрање, учествовање, као и анкету која је спроведена међу ученицима осмог разреда основне школе 

у Дубони . Поред тога, користила сам мат~ријал Окружног суда у Младеновцу и Центра за социјални рад 

у истом граду, црквене књите храма Свет..Јг Симеона Столпника у Дубони и архив Месне канцеларије 

која се налази у селу. 
768 Десанка Лазић, Дубона, Смедерево, 1997, 9. 
769 Исто, Ј О, 11. 
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конгреса, 1889. године "који је нашао одзива и у нашој земљи и то међу људима који 

чине највећи део радничког сталежа, а то су сељаци".770 

Као што је већ наговештено, по државно-административној подели тог времена, 

село Дубона је припадало смедеревској области. На његов помен наилазимо код Вука 

Караџића који је 1822. године из арачког тефтера у Крагујевцу преписао имена села 

Б д б . . 77 1 и 
еоградског пашалука, по коме се у она налазила у смедеревскоЈ нахиЈИ. у 

Милићевићевој , "Кнежевини Србији", наилазимо на помен Дубоне која се 1870. године 

налазила у Смедеревском округу, а подунавском срезу и коЈа Је тада имала 209 
772 • 

пореских глава. Занимљиво Је поменути да је 1860. године у Дубони било 4 

претплатника за Караџићеву књигу, "Правитељствујући совјет" и неколико 

пренумераната његових "Историјских списа". 773 Године 1930. новооснованом 

Младеновачком срезу, који је настао одвајањем од Космајског, припојено је највише 

терена према североистоку, односно, према Смедереву, тако да су у његов састав ушла 

села Велика Крсна, Дубона и Шепшин. 774 

Изгледа да су "сакривеност" и гранични положај Дубоне, између села 

смедеревске, космаЈске и младеновачке области збуњивали истраживаче с почетка 

двадесетог века, тако да она није темељније обрађена у монографијама у којима се могу 

наћи подаци о селима која је окружују. Тако је Дробњаковић помиње у оквиру 

монографије о Космају, али наводи да је Дубона село подунавског среза, док Је, 

међутим у студији "Смедеревска Подунавље и Јасеница" и не спомиње. 775 Могуће је да 

је недоумицу о припадности Дубоне изазивало и порекло њеног становништва, које 

примарно припада динарској миграционој струји, док у осталим насељима смедеревске 

области преовлађује косовско-метохијска.776 Опште податке о Дубони износи Ристо 

Николић, 1903. године у "Околини Београда", због чега је доста касније био 

критикован од стране Петра Ж. Петровића, који је сматрао да становништво околине 

Б . ш . 777 
еограда по своЈИМ карактеристика.м:а никако не припада умадИЈИ. 

770 Исто, 14, 15. 
771 Вук. С. Караџић, Географическко-статистическо описаније Србије, Даница 1827, Дела Вука 
Караџића, Просвета, Београд 1969,82-1 33 , 107. 
772 Милан Ђ . Милићевић, Кнежевина Србија 1, Београд, 1876, 165. 
773 Леонтије Павловић, Вук Стефановић Караџић и С"'.медерево, ГIИ Музеја у Смедереву 14, Смедерево, 
1982, Ј 04. Вук Стефановић Караџић, Житије Ајдук· Вељка Петровића, Даница, Забавни к за 1826. годину, 
Дела Вука Караџића, Просвета, Београд, 1969, 41 -53, 
774 Жељко Кум ар, М~аденовац, ГЕИ САН I, Београд, 1952, 61 -88, 67 . 
775 Боривоје Дробњаковић, Смедеревска Подунавље и Јасеница, Сезб XXXIV, НАсеља и порекло 
становништво 19, Београд, 1925; Боривоје Дробњаковић, Космај, Сезб XLVI, Насеља и порекло 
становништва 26, Београд, 1930, 25 . 
776 БоривојеДробњаковић, Сwедеревско Г!одунавље, 253. 
777 Петар Ж. Петровић, Шумадија, ГЕМ 26, Београд, 1963, 141-165, 157. 
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Дубона спада у село збијеног типа, у коме се куће нал:азе углавном око сеоског 

пута, удаљене једна од друге 150-200 корака. 778 Село се састоји из Горље и Доље 

Дубоне, при чему је Горља Дубона по времену постанка млађа. Прва кућа у горљем 

селу, које је од дољег удаљено један километар, саграђена је половином деветнаестог 

века. Око кућа се налазе велике окућнице са привредним зградама, баштом и 

воћљаком, а данас се, у највећем броју случајева, поред старе, налази и нова кућа. По 

подацима из младеновачког катастра, површина земљишта које припада селу износи 

2301ха. Од тога је обрадиве земље 144lxa, под воћнацима се налази 176ха, виногради 

покривају 13 1 ха, ливаде 82ха, шуме 314ха. 779 

Према записима смедеревског суда из 1863. године у Дубони је живела 637 

становника: 329 мушкараца и 308 жена. 780 У време Николићевог истраживаља још је 

било задружног живота. Највећа породица овог типа бројала је 25 чланова, што се 

сматрало маљом задругом, у односу на оне из ранијих времена. 78 1 Број становника 

Дубоне, према попису из 1948. године био је утростручен у поређељу са наведеним 

бројем из 1863 . године, али од тада, па све до данас, он показује стабилну тенденцију 

опадаља. У Дубони је 1948. године живела 1916 становника, 1953. г. 1875, 1961. г. 1767, 

1971. г. 1573, 1981. г. 1445, а 1991.г. 1383 становника.782 Према попису 2002. године, 

број становника Дубоне износио је 1139.783 

година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 

Број 1916 1875 1767 1573 1445 1383 1139 

становника 
1 

БроЈ становника у Дубони на основу пописа становништва од 1948-2002. године 

У селу постоји школа коЈа Је саграђена 1870. године, када је у први разред 

уписан 21 ученик784 . Године 1954. школа је добила и више разреде, с тим што су они 

укинути седамдесетих година, да би 1992. поново били враћени. Цркву посвећену 

светом Симеону Столпнику Дубона има од 1909. године, а месну канцеларију од после 

Другог светског рата када је, у згради сеоске механе из 1882. године, отворена ради 

778 Р. Николић, нд, 927. 
779 Лазић, нд, 6 
780 Исто, 20. 
781 Ристо Николић, Околина Београда, СеЗб V, Расправе и грађа 1!, СКА, Београд, 1903. 
782 Наведено nрема резултатима пописа 1991. године у електронској форми, Савезни завод за статистику, 
Београд, 1998. 
783 Попис 2002. године, књига 9, Београд, 2004,18. 
784 Лазић, 23. 
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потреба регистрације венчаних, рођених и умрлих сељана. Данас Дубона има 

здравствену и ветеринарску станицу, које раде одређеним данима у недељи. Аутобус 

између Дубоне и Младеновца саобраћа неколико пута дневно . У време истраживаља 

постојале су две продавнице са прехрамбеним производима и један кафић с тим што се 

током деведесетих година љихов број неколико пута мељао . У неким периодима радило 

ј е два кафића, а у неким ни један, а број продавница је варирао од једне до три. Током 

овог периода краће време је радио и видео клуб. Судећи по епархијском шематизму, 

1997. године у селу је живело 1377 душа у око 300 домаћинстава. 785 

Становништво Дубоне се бави претежно пољопривредом, поглавито воћарством 

КОЈе Је постало посебно популарно током друге половине двадесетог века, док се 

другим гранама пољопривреде, као и сточарством баве углавном само ради 

задовољеља сопствених потреба. За разлику од, на пример, Влашке, у Дубони већи део 

радно способног становништва није запослен ван сопственог имаља. Запослеље у 

државној или приватној фирми, ван пољопривредног газдинства сељаци сматрају 

пожељним, те се свака породица труди да има бар једног члана са таквим намештељем. 

Ова жеља је током деведесетих година биваЈш све теже остварива, јер су се многи 

запослени нашли на принудним одморима, као и због познате кризе на тржишту рада 

која је пратила глобалну друштвено-економску кризу. Занимљиво је поменути да неки 

испитаници из Влашке сматрају Дубону заосталом средином, управо због малог броја 

лица запослених ван пољопривреде. Ипак, по изгледу кућа, опремљености 

домаћинстава, хигијенским условима и назорима, као и нивоу мех:шизацИЈе 

пољопривредне производље, Дубона не заостаЈе за околним селима. У сваком 

домаћинству постоје уобичајени апарати типа веш машине, бојлера, ТВ и радио 

апарата, музичких уређаја, миксера, електричних шпорета, свака кућа има мокри чвор и 

канализационе одводе, а ретко која породица нема аутомобил, па чак и веће возило за 

превоз робе до младеновачке пијаце. 

Старији мештани се сећају да су после Другог светског рата у селу одржавани 

курсеви цивилне заштите и описмељаваља. 

785 Шематизам епархије шумадuјске,, 120. 
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б) Јавни живот 

У опису живота једне заједнице тешко је одвојити оно што у њему припада 

сфери друштвеног од онога из области приватног. Но, ако говоримо о "друштвеном" у 

ужем смислу те речи, односно о Јавном, онда се то у савременом животу ceJia Дубоне 

своди на остатке колективне ритуалне праксе и побожности, окупљање испред 

"задруге" ради продаје млека и на малобројне заједничке акције око послова везаних за 

општи интерес села. Моба у традиционалном смислу више не постоји. Сељани се 

окупљају само по потреби, уколико је потребно сакупити новац или одлучити о неком 

већем послу у селу, типа асфалтирања пута, побољшања снабдевања водом и слично. 

Најактивнија институција сеоског друштвеног живота је црквени одбор, састављен од 

десетак угледнијих домаћина који се договарају углавном око начина прослављања 

сеоске славе, литије и евентуалних послова на санацији цркве . Ипак, може се рећи да се 

најинтезивнији "друштвени" живот одвиЈа испред продавнице или зграде старе 

земљорадничке задруге, где се од раног Јутра може видети група мvшкараца, 

променљивог састава који, након обављеног посла продаје млека или воћа, већи део 

дана проведу пијући пиво на том централном сеоском окупља.,тшшту. По казивању 

мештана, пије се много и алкохолизам је присутан као проблем, мада се он углавном 

испољава унутар породице, а ретко кроз Јавне испаде. 

Дан сеоске славе, четрдесетница или Вазнесеље, у народу познатиЈИ као 

Спасовдан, представља најмасовније окупљање Дубоњана током године. Тада се, након 

литургије, одржава литија, која кроз село одлази до записа, старог дрвета крушке у 

једном винограду. Ово дрво иначе представља један од три записа који постоје у 

Дубони. Учесници у литији поред тропара празника певају четничке и богомољачке 

песме, Помози нд"U вишњu Боже и Спаси Боже народ свој. Око записа nитија обиђе три 

пута, свештеник пререже колач, залије дрво вином и обнови восак на урезаном крсту, а 

затим се сви враћају у црквену порту на ручак. Сваке године други домаћин из села 

преузима на себе да буде домаћин сеоске славе. Он има обавезу да направи колач и 

жито и да организује ручак. Занимљиво је поменути да у литији редовно има више 

људи него што их буде тог дана на литругији, којом, како је већ напоменуто, прослава 

почиње. Спасовдан славе и сва домаћинства у Дубони,тако да, због дочекивања гостију 

у кући, обично само један представник породице одлази у литију. Ако кућа има мушко 

дете и ако је њему "предата" слава, онда у литију одлази отац. Поред Спасовдана и 

крсне славе сва домаћинства обележавају и црквену славу, светог Симеона Столпника. 

За овај празник се такође организује литија, али она обилази само око цркве. Након 
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тога опет следи ручак у црквеноЈ порти за све госте, међу КОЈИМа има и оних из 

оближљих села. 

Масовни долазак у цркву одиграва се још на крају прве седмице великог поста, 

када се, на Тодорову суботу причести велики број људи. Ово је у вези са обичај ем да се 

не пости цео пост него Cat\IO прва и евентуално последља недеља посног периода, из 

чега произилази и пракса причешћиваља највише два пута годишље. Средом, петком и 

осталим постовима које је прописала Српска православна црква данас пости само 

неколицина људи,љих око тридесетак који истовремено представљају ј едине редовне 

учеснике у недељним литургијама. Представници генерациј е рођене пре Другог 

светског рата се сећају да се "у љихово време" постило много више и редовниј е, мада 

се ни тада није сваке недеље ишло у цркву. За разлику од тог времена, када су на 

богослужеља одлазили углавном мушкарци, данас у цркви преовлађују жене. Већи број 

људи похађа службе током младе недеље, на празник Ваведеља Пресвете Богородице и 

на Велики петак. По мишљењу свештеника на дан потољег празника сви се 

придржавају поста, али "на зејтину", што представља одступаље од правила исхране 

током овог периода, које прописује црква. 

Када је реч о религијском животу, посебан куриозитет овог села је чиљеница да 

у ЉОЈ живи заједница људи који себе сматрају наследницима богомољачког покрета 

основаног у Србији, после Другог светског рата.786 Међутим, иако они чине већину 

међу онима који активно учествују у животу дубонске цркве (долазе редовно на 

службе, посте све постове, исповедају се и причешћују), ритуална пракса коју спроводе 

ван црквених богослужеља има сва обележја спиритистичких увереља и понашаља, 

умногоме супротних православном предаљу. 787 Наиме, ова група КОЈУ чине 

представници тридесетак дубонских породица, окупља се суботом увече (моји 

информанти не знају да ли се то дешава сваке суботе) у кући неког од својих чланова 

или негде на отвореном простору, у неком пољу или испод старе крушке (могуће је да 

се ради о поменутом запису). 788 Тамо приступају ритуалу у коме одређена жена, по 

свему судећи, медијум, преузима на себе улогу Богородице и преко које ут~есници у 

ритуалу контактирају са душама мртвих. Поред овога, ритуал подразумева и молитву 

том "пригодном" божанству, као и оргијастичке елементе који се односе на чин 

љубљеља дотичне жене у пупак. "Богомољци" који иначе веома слабо контактирају са 

786 Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве 3, Београд, 1991, 259. 
787 Зоран Д.Луковић, Верске секте-приручник за саЈWоодбрану, Београд, 2000, 98. 
788Породице које припадају овој заједници су веома затворене и међу њима нисам ус nела да нађем ни 
ј едну која би nристала на разговор 
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осталим сељанима организују окупљаља увек када се у селу догоди смртни случај , било 

да се ради о смрти некога из љихових редова или некога ко им не припада. 

Велики број испитаника изјављује да управо због присуства ове заједнице не 

одлази у цркву. Влада увереље да се породицама "богомољаца" дешавају велике 

трагедије, као и то да они често користе туђе трагедије да би унесрећене привукли у 

своје редове. Било како било, сељани избегавају контакт са љима и сматрају их 

"непријатним", "опасним" и "поремећеним". С обзиром на активности које су по 

црквеним канонима забраљене, "богомољци" су једно време током деведесетих година 

били изопштени из црквеног живота. Млад и образован свештених који је у том 

периоду био дубонски парох одбијао је да их причешћује и није одлазио у љихове 

домове. Тада је у цркву почело да долази и доста млађих људи, као и оних који, пре 

тога, због присуства спиритиста, нису долазили. Међутим, након премештеља 

поменутог свештеника и доласка новог, све се вратило на старо. 

Појединачној исповести приступа свега петнаестак људи и то углавном из 

редова поменутог покрета. Став осталих сељана, мојих информаната према овој светој 

тајни, углавном се своди на пар решеља. Једни учествују у колективној исповести која 

се обавља уочи великих празника, односно, оних када се очекује већи број причасника. 

Тада свештеник прочита заједничку молитву за све не улазећи у разговор са 

појединцима. Други сматрају да "нису много" или "готово ништа" згрешили, па стога и 

немају шта да исповеде, а трећи се опет плаше исповедаља у средини у кој ој се све јако 

брзо сазна, па се, или не исповедају или то чине, што је ређе, ван села, у неком 

манастиру. 

У Бога сви верују и сви знају да "постоји ca.ivto један Бог", а " дал 'је Јанко Wt' 

Марко ... све једно је". Међу испитаницима најстарије (рођене у првом кварталу 

двадесетог века), али и најмлађе генерације (рођене осамдесетих година истог века) 

преовлађује идентификација Бога као Исуса Христа, док се код представника средље 

генерације (рођених после Другог светског рата, па до шездесетих година) може наићи 

и на одговор да верују да постоји "нешто" што управља природним силама и светом . 

Осим цркве коЈа се може сматрати практично Ј едином преосталом званичном 

институцијом која повезује приватну и Јавну сферу живота, овде треба поменути 

обичај крштеља, венчаља, сахране, свадбе и прослављаља крсне слане КОЈИ 

представљају комбинацију црквене и традиционалне побожности, народних обичаја и 

породичних ритуала и у којима учествује шира заједница. О начину прославе крштеља 

и славе, те о посмртним ритуалима биће изнета са_мо општа запажаља, Јер ова 
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дешавања животног и породичног годишњег циклуса излазе из основне теме ове 

студије. О венчаљу ће овде бити говора само као о институционалној форми која 

сведочи о одређеним идеолошким утицајима, а свадба ће темељније бити обрађена у 

посебном поглављу. 

Као што је већ речено, поред Спасовдана и светог Симеона Столпника, свако 

домаћинство у Дубони прославља и своју крсну славу. Највише их је која славе светог 

Арханђела Михајла и светог Николу, затим светог Саву и светог Ђорђа и на крају 

с ф п м 789 д . б 
светог те ана, свету етку и светог рату. имензиЈе о ележавања овог дана 

варирају од економске моћи ПОЈединих породица, тако да број гостију варира од 

двадесетак, па до 100 и 150. По правилу, крсно име се обележава у старој кући. По 

казивању локалног свештеника између 50-60% домаћинстава се држи правила исхране 

уколико слава падне током посног периода, док остали праве мрсно послужење без 

обзира на црквени Kfuieндap. Највећи број кућа прима свештеника ради освећења 

водице пре славе, док се правила да се славски колач сече у цркви придржава знатно 

мање породица. Мештани Доње Дубоне углавном секу колач сами, код куће, односно, 

како се каже "дижу у славу", док из Горње Дубоне њих 70% сече колач у цркви , мада и 

они "дижу у славу" код куће, после црквеног обреда. У последње време има случајева 

да се колач наручи и купи у некој младеновачкој пекари. Славу отац предаје сину тако 

што му да пола свеће и пола колача, а ако у кући нема мушке деце, ћерка која се 

прихвати наследства прихвата се и слављења очеве славе. Обично се та слава 

преславља, а као главна слава се узима мужевљева. Ово је често случај и код 

домазетских бракова. 

Смањење учешћа и улоге цркве у народном животу посебно се огледа у 

смањењу броја крштених,а нарочито венчаних у цркви током друге половине 

двадесетог века. Међутим, ова тенденција је истовремено и последица смањеног 

рађања у истом периоду, тако да ове статистике треба анализирати упоредо са бројем 

регисторованих рођења и склопљених бракова у месној канцеларији. Поред тога, чест 

случај да је број крштених за одређену годину бивао знатно већи од броја 

регистрованих рођења, може се објаснити и праксом крштавања старије деце (узраста 

ј едне, две или три године), као и рађањем у здравственим установама, које је остајало 

ван евиденције локалне канцеларије. У табели која следи могу се пратити ови подаци, 

односно број рођених и регистрованих (овде мислим да регистрацију брака) у Месној 

канцеларији и број крштених и венчаних у храму светог Симеона Столпника, у Дубони. 

789 Лазић, 37-41. 
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Евиденција рођених у кљигама Месне канцеларије завршава се са 1979. годИНЈМ. Ово је 

повезано са, од тог периода, скоро редовном праксом да труднице одлазе у неки већи 

градски центар, поглавито у Београд да би се породиле, те је уписиваље у матичне 

кљиге препуштено администрацији тих градова. Недостатак података о броју крштених 

и венчаних у цркви за 1946, 1947 и 1948. годину, објашљава се чиљеницом да су после 

Другог светског рата, нове државне власти заплениле матичне кљиге свих 

православних храмова у Србији. 

година 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

бр. рођеља

Месна 

канцеларија 

19 
47 
6З 

51 
41 
51 
З9 

50 
З1 

з з 

29 
15 
19 
17 
26 
14 
10 
14 
12 
17 
20 
10 
10 
12 
12 
12 

бр. 

браков 

а

Месна 

кан це 

ларија 

26 
52 
2З 

22 
11 
2З 

16 
26 
21 
1З 

12 
8 
15 
9 
11 
12 
1 
15 
IЗ 

1З 

1З 

16 
16 
17 
16 
14 

бр. 

крштеља у 

цркви 

69 
45 
4З 

47 
41 
60 
41 
46 
З8 

23 
з з 

24 
27 
17 
19 
19 
1З 

24 
18 
21 
29 
27 
24 
21 

бр. 

венчаља у 

цркви 

17 
7 
19 
28 
17 
22 
14 
5 
7 
10 
з 

6 
7 
9 
5 
з 

4 
4 
5 
5 
1 
з 

6 

година 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

бр. 

рођеља

Месна 

канцела 

рија 

12 
7 
10 
8 
6 
7 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 ~ 
1 ~ 
1 1 

бр. 

бракова

Месна 

кан цела 

рија 

16 
14 
12 
14 
14 
9 
7 
15 
7 
10 
6 
4 
5 
5 
5 
12 
6 
1 з 
7 
8 
9 
10 
2 
2 
2 
2 
5 

бр. 

крште 

ља у 

цркви 

25 
26 
26 
19 
17 
21 
24 
21 
15 
27 
20 
11 
14 
11 
15 
18 
15 
17 
25 
20 
З8 

16 
26 
22 
9 
10 
10 

бр. 

венча 

ља у 

цркви 

11 
8 
з 

4 
9 
2 
4 
4 
2 
6 
1 
1 
8 
4 
4 
7 

" 
12 
9 
5 
5 
6 
7 
2 
4 
4 
1 

Број рођеља и регистрованих бракова у Месној канцеларији и број крштених и венчаних у храму Светог Симеона 
Столпника у Дубони од 1946-1998. године 

Овим подацима треба додати и посебну занимљивост КОЈа се односи на 

чиљеницу да тенденцију опадаља није следио само број у цркви опојаних преминулих 

лица, или је барем није следио оним интезитетом као што је случај са бројем крштених 

и у цркви венчаних . Овај сегмент животног циклуса остао је непромељено I1овезан са 

црквом, без обзира на традиционал:не обичаје који још увек прате ритуално понашаље у 
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вези са култом мртвих. Поред тога, придржавање поста које, као што смо видели не 

постоји као правило када су у питању различите породичне светковине, у овом случају 

никако не изостаје. То значи да, уколико се неко упокоји током посног периода године, 

у среду или петак, храна која се служи у кући преминулог обавезно прати правила 

посне исхране. 

Године 1948. у Шумадијској епархији је крштено 9,481 лица, а 1998. 6,134; број 

венчаних који је1948. године износио 4,446 бракова, драстично је смањен 1998. године 

на 1,771. С друге стране 1948. године било је 5,399 опојаних, а 1998. чак 7, 268.790 За 

Дубону ове вредности показују слична кретања. Прве године овог периода овде је било 

69 крштених лица, 23 венчана пара и 27 опојаних покојника, а последње године, тј 

1998. 10 крштених лица, 1 венчани пар и 25 опојаних покојника. 791 Године 1949. 

вредности су изгледале овако: 45 крштених, 17 венчаних и 30 опојаних, а 1999. године 

8 крштених, 2 венчана пара и 20 опојаних. 792 Ове вредности за Дубону приказане су и у 

табели која следи . 

година 1948 1949 1998 1999 
Крштени 69 45 10 8 
Венчани 23 17 ј 2 
опојани 27 30 25 20 

Број крштених, венчаних и опојаних у цркви светог Симеона Столпника у Дубони, 1948, 1949, 1998, 
1999. године 

Ипак, с обзиром на казивања информаната, да се деца по правилу крштавају, као 

и на чињеницу да током боравка у Дубони нисам наишла ни на једну некрштену особу, 

смањење броја крштених мора се довести у везу са смањењем броја становника села 

које је последица пресељавања у град као и смањеног наталитета. Када је у питању 

смањење броја венчаних, срећемо се и са разлозима друге природе. У овој области су 

идеолошки утицаји, посебно атеизација друштва, али и народно схватање и различити 

начини започињања брачне заједнице знатно допринели поменутој тенденцији . Но, о 

томе више у посебном поглављу. 

Рецимо овде још само да је прослава крштења у селу често врло раскошна и 

скупа. Славље се прави испод шатора, са плаћеним оркестром (има случајева да су 

били ангажовани и труба чи из Г уче) и гостима чији се број креће опет између 1 00-150 

званица. 

790 Шематизам епархије Шумадијске 1998, Крагујевац, 1999,253. 
791 Исто, 252; Књиrа венчаних и Књиrа крштен их храма светог Симеона Столпника у Дубони. 
792 Шематизам епархије Шумадијске 1999, Крагујевац, 2000,274. 
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в) Живот породице 

Док се, као што смо видели, у периоду од 1948 до 1991 . број становника у 

Дубони непрестано смањивао, број домаћинстава је показивао променљиве 

тенденције. Наиме, он је од 1948. до 1961. године растао, што свакако сведочи о 

дељењ у већих породица и њиховог имања, а од 1961 до 1991. године и број 

домаћинстава почиње да се смањује. Потоња кретања могу се објаснити све чешћим 

трајним миграцијама из села у град и потпуним гашењем извесног броја кућа. Године 

1948. године у Дубони је постојало 381 домаћинство, 1953. године 3R8, 1961. године 

402, 197] . године 386, 1981. године 370, 1991 . године 366. 793 На основу података из 

епархијског шематизма, 1998 године, у селу је било 295 домова.794 Укупан број 

домаћинстава према попису 2002. године износио је 332.795 

Што се тиче структуре домаћинстава, на основу пописа из 1991. године, са 

једним чланом је било 48 , са два 77, са три и четири члана по 55, са пет чланова 43, са 

шест чланова 54, са седам 21 и са осам и више чланова 13 домаћинстава. 796 Попис 2002. 

године показао је пораст броја само у категорији домаћинстава са једним чланом (чак 

за 12 домаћинстава више него 1991 . године) и у категорији домаћинстача са пет 

чланова (за 5 више него 1991. године). 

Број чланова 1 2 3 4 5 6 7 8 
домаћинства 

Број 48 77 55 55 43 54 21 !3 
домаћинстава 

Структура домаћинства у Дубони, према попису 1991. године 

Број чланова 1 2 з 4 5 6 7 8 
домаћинства 

Број 64 71 50 45 48 27 20 7 
домаћинстава 

Структура домаћинстава у Дубони према попису 2002. године 

У време истраживања у дубонским породицама је живело од 1-4 генерације. На 

основу анкете, разговора и посматрања, могло би се закључити да овде преовлађују 

793 Попис становништва 1991. године . 
794 Шематизам 1998, 113 . 
795 Резултати пописа 2002 године, књига 1 О , Beograd, 2004. 
796 Попис становништва 1991. године. 
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двогенерациЈска и трогенерациЈска домаћинства. Имање се углавном води на 

најстаријег члана, а често и на неког ко је умро. Питање власништва се не потеже 

докле год не дође до деобе имања, па уколико се она изврши по договору и "мирним 

путем" дешава се да се име уписаног власника ни онда не мења. 

Родитељи, односно, отац, старешина породице се труди да имање подели још за 

свог живота. Имаље се дели на онолико делова колико има мушке деце у породици. 

Један део припада сину који ће остати уз оца до љегове смрти, а до тада, отац има 

право да ужива плодове са тог дела имаља, као да је он сам власник. Има случајева, 

мада ретких, да браћа одлуче да живе заједно, тако да се имаље дели само фиктивно, за 

случај да некоме дојади таква заједница. Браћа се, дакле углавном деле, па сваки са 

својом половином може да ради шта хоће, с тим што се настоји да се онај кqiи хоће да 

напусти имаље "исплати", односно, да му се да новчана противредност љеговог дела, 

да се земља не би цепкала. Ово је повезано и са већ поменутом тежљом сваке породице 

. . 
да има неког запосленог у граду КОЈИ се временом тамо и траЈНО пресели, као и са 

. . 
чиљеницом генерално интезивних миграциЈа на релацИЈИ село-град у последљих 

тридесетак година. Што се тиче удела женске деце у наследству, овде се, као и у 

већини других крајева усталила пракса да се ћерке, односно сестре одричу свог дела 

имаља у корист брата, односно онога који је остао у родитељској кући. Наравно, по 

овом питаљу има и одступаља. Казивачи тврде да потољих у последље време има све 

више, као и да је правило да сестре које живе у граду чешће траже свој део од оних које 

су остале на селу. Ипак, сматра се да су сестре много блаже у својим потраживаљима 

него браћа, па пошто се и у овим ситуацијама обично иде на "исплату" оне добијају 

новчану надокнаду која је куд и камо маља од реалне вредности половине имаља. О 

положају женске деце у реалном систему наследио-имовинских односа, најбоље говори 

следећи исказ: "Отац кућу преписује сину, а ћерки мали део шуме или тако нешто.Њој 

се оставља само мали део, а син је све и свја ". У кућама у којима има два женска 

детета, имаље се дели на пола, али се много радије прихвата опција "довођеља зета", 

који ће практично преузети улогу наследника. У том случају се ћерки која остаје на 

имаљу даје већи део. 

Алтернативни облици породице, као што су домаћинства самохраних маЈКИ 

или очева са децом има релативно мало . О љима, посебно о женама са децом говори се 

као о "београдској моди" која је у село дошла путем телевизије. У резултатљvt:а пописа 

1991. регистровано је 17 случајева непотпуних породица мајки са децом и 13 оца са 

децом, међутим из целокупне пописне шеме структуре домаћинстава не може се 
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закључити да ли се овде ради о нуклеарним породицама или непотпуним породицама 

која се налазе у саставу вишегенерацијских домаћинстава. Но, током боравка на терену 

утврђено је да се овакви случајеви по правилу јављају у потољем облику. Свакако, 

приближан број мајки односно очева са децом индикација су, са једне стране 'Јпстајаља 

традиционалне праксе и начина размишљаља, по којима дете, у случају неслагаља или 

развода родитеља, остаје у очевој кући, јер тамо и "припада", а са друге стране промене 

традиционалних назора о (не)могућности повратка удате ћерке, посебно са дететом у 

дом својих родитеља. Пошто међу мајкама са децом има и разведених, али и оних које 

су ванбрачно родиле, љихово "отворено" присуство у животу села, такође сведочи о 

промени наведених схватаља. Но, о овоме ће бити више речи касније. 

Број деце у породици се углавном усталио током друге половине двадесетог 

века. Већ се код представника генерације рођене у последље две деценије пре другог 

светског рата може приметити висока распростраљеност модела два детета када је у 

питаљу љихово потомство (особе рођене од четрдесетих , па до половине педесетих 

година двадесетог века). Они сами, дакле представници предратних генерација 

углавном потичу из породица у којима је било четворо, петоро и шесторо деце. Што се 

тиче поменутог модела, он је подразумевао, а и данас подразумева одређена правила у 

вези са полом првог детета. Наиме, уколико би жена прво родила мушко дете, често се 

није ни одлучивала за друго. Рођељем сина била је испуљена љена репродуктивна 

улога, а питаља настављаља породичне лозе и деобе имаља добијала су своје 

најј едноставније решеље. Кључ за рађаље другог детета, био је, дакле, женски пол 

првенчета, а ако би се родила и друга ћерка, неки родитељи су одлучивали да ЈОШ 

једном "окушају срећу". Наравно, у селу се могу наћи одсупаља од овог општег 

правила, као што су породице са три сина или породице са Једним женским дететом. 

Колико је рађаље мушког детета битно за сеоску породицу може се илустровати још 

увек живим обичајем и уверељем да кум, када чује да је љегово кумче добило женско 

дете, брзо треба да леви опанак обуј е на десну ногу и обрнуто . 

Продужење овако конципиране женске репродуктивне функције дешава се само 

у случајевима када се жена преуда, па децу из првог брака остави у мужевљевоЈ 

породици, а у новом браку "крене из почетка" да рађа. 

Ставови о рађању, међутим, показују извесне унутрашље контрадикторности и 

недоречености. Тако, велики број испитаника сматра да свака жена треба да рађа 

"колико може", мада доста љих мисли да она треба да рађа "колико хоће". Исто тако, 

велики број парова са двоје деце, би желео да има "више" или "макар трој е", док не 
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ретко ти исти исnитаници, у каснијем разговору, на nитаље о томе који је идеалан број 

деце, одговарају да је то двоје. На став о идеалном броју деце не утиче ни богатство, ни 

величина nородице у којој брачни пар живи, али утиче узраст и брачни статус жене. 

Наиме, највишу идеалну вредност броја деце износе девојке које су у узрасту за удају, 

као и жене које још нису родиле . Но, пресек ових идеалних и реалних, замишљених и 

стварних модела може се наговестити у изјави казивача: "Свако гледа да мање роди, да 

се не дели имање ". 

Руковођеље домаћинством и имаљем по правилу се налази у рукама 

мушкараца и то углавном оних из старијих генерација. У трогенерацијским породицама 

главну реч води најстарији мушкарац, односно, деда. Њему се генерално указује 

посебно поштоваље које се више не може наћи ни у једној другој унутар породичној 

релацији. У једном домаћинству ми је чак речено да се "овакав" разговор не би могао 

обавити да је деда жив. О томе да је овај однос својеврсни анахронизам сведочи и 

чиљеница да након "дедине" смрти, однос љегових посебно мушких потомака 

одликује далеко већи степен међусобног договарања и саветоваља. Данас, не ретко, 

отац сину који је дорастао за женидбу предаје управљаље имаљем, што значи да он 

организује посао, набавља потребне ствари за домаћинство и пољопривреду и 

располаже новцем. Нису ретки, међутим, ни супротни примери КОЈИ говоре о 

незаинтересованости млађих генерациЈа за прихватаље ове количине одговорности и 

обавеза. 

Расподела и коришћеље новца варира од породице до породице. Тамо где има 

запослених изгледа да свако располаже својим новцем. Плата се не придружује 

средствима добијеним са имаља, која се налазе код главног домаћина. У породицама у 

којима нема запослених ван пољопривреде, чешћи је случај да новац стоји на 

одређеном месту у кући, за које сви знају и који свима стоји на располагаљу. Неки 

домаћини изјављују да новац стоји код жене, а да они одлучују када и за шта ће се 

трошити. Ипак, судећи по фреквенцији одређених одговора на ово питаље, најчешћа је 

ситуација да газда носи сав новац са собом, жена "има неку ситнину", а деца ":'раже или 

добијају од баба. Одакле баби новац остаје изгледа добро сакривена тајна о 

специфичној женској вештини. Решеље ове енигме вероватно се налази у утврђеној 

пракси да на младеновачку пијацу производе износе жене. Оне тамо продају углавном 

воће, уколико се ради о маљим количинама, док на велико тргују опет мушкарци . 

Постоји и неформална подела пијаце на мушку и женску, где се под женском сматра 

продаја белог мрса у који , по увреженом схватаљу, мушкарци "не треба да се мешају." 
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Иако многе породице живе, како кажу, "чисто", односно само од прихода са 

имаља, ипак у извеном броју случајева додатни извор новца представљају пензије и 

зарада од приватних "бизниса" који су постали посебно актуелни крајем деведесетих 

година двадесетог века. Запосленост у државној фирми је у последље време, на 

известан начин постала и ствар идеолошког опредељеља. Нашавши се у ситуациЈИ 

принудних боловаља, отказа и промељених услова рада, неки сељаци су се, како сами 

наводе, одлучили да буду "господа", односно да се баве само пољопривредом. Оваква 

размишљаља би свакако вредело сагледати и у светлу промовисаља идеЈа 

ретрадиционализације које су током последље деценије двадесетог века биле посебно 

актуелне у Србији и у којима је улога села и пољопривредне производље посебно 

добила на значају. Жене најстарије генерације по правилу никада нису биле ::sапослене, 

а ово ј е чест случај и са онима средље генерације. У најмлађој генерацији жена има 

највише запослених, чак и више него у најмлађој генерацији мушкараца. Ставови 

мушкараца о запослености жене зависе од тога да ли се ради о љиховим сопствени 

женама или о ћеркама. Када је реч о првим, сматра се да је боље да жена не ради . Тако 

ј е, како кажу, боље за читаву породицу, а посебно за децу. Са друге стране, када говоре 

о ћеркама, сви се слажу да жена треба да има своје парче хлеба и тиме известан степен 

независности од мужа и љегове породице. Са овим се слажу и мајке, које сопствене 

жеље за запослељем тумаче као потребу за променом, разонодом и дружељем са 

људима, изван свог свакодневног окружеља. Занимљиво је на овом месту поменути 

да се број запослених у младеновачкој општини од 1997. године непрестано ('Маљивао, 

док се удео запослених жена у љему повећавао. Тако ј е 1997. године у овој области 

било 13,150 запослених, од чега је 40,4% било жена; 2001. године од 11,936 запослених 

41,6% је одлазило на жене, а 2002. године број запослених пада на 11,658, од чега 43% 

. б . " 797 
представљаЈу припаднице "сла ИЈеГ пола . 

У Дубони постоји и известан број старачких домаћинстава, у КОЈИМа живе 

људи чија деца су се трајно преселила у град и тамо нашла запослеље. У неким 

случајевима они долазе викендом да помогну родитељима око послова на имаљу, али је 

најчешћа ситуација да се земља да неком у најам, а да се за узврат узимају 

пољоприведни производи или новац. Ипак, у евиденцији Центра за социјални рад у 

Младеновцу налазе се и таква домаћинства овог типа, чији су чланови у највећој мери 

заборављени од стране својих потомака. Ови случајеви се третирају посебним 

797 Резултати пописа 2002. rодине,Републички завод за статистику, електронска издање: 
http :/ /webrzs. statserb .sr. gov. yu/ axd/popis. htp 
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програмом социјалне помоћи КОЈа подразумева свакодневни, двочасовни боравак и 

помоћ "теренских домаћица", сарадника Центра за социјални рад, у овим старачким 

домаћинствима. Помоћ подразумева набавку и спремаље шLм:ирница и одржаваље 

хигијене људи (уколико је то потребно) и саме куће у којој живе. 

Традиционални модел, по коме се деца од малих ногу укључују у радне процесе 

у домаћинству, одавно представља реткост. Ово се углавном среће у трогенерацијским 

породицама у којима нема запослених ван пољопривреде. Сви чланови оваквих 

домаћинстава су укључени у пољопривредне радове и по правилу, због недостатка 

радне снаге, не постоји више подела послова на мушке и женске. Ова подела, међутим 

постоји када су у питаљу "кућни послови", које углавном још увек обављају 

искључиво жене. Ипак, мора се приметити да се све маље сматра срамотом и да има 

. . . 
ситуациЈа у КОЈИМа се и мушкарци прихватаЈу традиционалних женских делатности, али 

ово се дешава само "у нужди", када је жена због нечега онеспособљена да обавља своје 

уобичајене задатке. У трогенерацијским домаћинствима, дакле, сви су у пољу, воћљаку 

или око сена, осим девојака из најмлађе генерације које остају у кући да за остале 

спреме ручак. Овде је приметна тежља да се девојке, односно ћерке и унуке поштеде 

тешких физичких послова, са образложељем да их они свакако чекају у љиховој 

будућој породици. У домаћинствима у којима има запослених, а то су, као што је већ 

поменуто, представници средље и најмлађе генерације, послове на имаљу обављају 

најстарији, уз повремену, углавном сезонску помоћ мушкараца (синова) из средље 

генерације . Запослене жене средље генерације ослобођене су скоро свих обавеза, и у 

домаћинству и на имаљу, а исто важи и за децу која су на школоваљу, посебно женску. 

Младићи/дечаци најмлађе генерације бивају упослени око стоке, а не ретко и око 

маљих послова на имаљу којима се придружују следећи своје старије мушке сроднике. 

Поред повлашћеног положаја у свакодневним радним процесима, који очигледно 

припада девојкама/девојчицама најмлађе генерације, видно је и побољшаље положаја 

снаје у односу на ситуације и моделе којих се сећају припаднице старијих генерација. 

Ово је вероватно повезано са чиљеницом недовољног броја девојака за удају у селу, 

као и са повећаним правним, али и моралним слободама, односно могућностима жена 

да напусте брачну заједницу. Опште је правило да се придошла невеста у потпуности 

ослобађа тешких физичких послова током прве године живота у новом окружељу или 

до рођеља првог детета. Не ретко се ова поштеда наставља и после тога, посебно ако је 

жена запослена. Описујући повлашћени положај своје снахе у кући, једна жена га је 

илустровала речима да су "њени и нож и погача " . Однос свекра и снаје углавном се 
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креће у релацијама међусобног уважавања, а не ретко и пријатељског савеза. На питање 

о евентуалном тренутном постојању снахочења сви одговарају негативно и са 

презиром, али и уз примедбу да је тога "било раније", да се и данас упражњава у 

"Влашком крају" (под овим мисле на источну Србију) и да су чули за неке случајеве. 

Једна жена, рођена 1926. каже да је раније тога било. Родитељ (мисли се на оца) би 

сину и против његове воље довео невесту, а пред даљим развојем догађаја, свекрва би, 

како прича наведена казивачица ,,метала капу на очи и ћутала".Ипак, зид ћ;тања је у 

ј едној ситуацији, које се ова сељанка сећа, попустио и мајка је рекла сину шта се 

дешава. Овај се и лично уверио у истинитост оптужбе, затекваши оца и сопствену жену 

"на делу". Син се после тога обесио, а удова му се убрзо затим преудала. Одређени 

број казивача, углавном из најстарије генерације описао је догађања у једној породици 

у којој је снаја "ишла и са мужем и са девером и са свекром. Није се 31-lало чија су деца 

коју је poдwza. Баба их је оставила, а на крају је и она побегла, а деца су остала у 

кући ". Свакако, снахочество се сматра највећим грехом, "дегенерацијом", 

,поремећеношћу" и актом којим отац понижава сина. 

Однос мужа и жене у савременим дубонским породицама, по свОЈИМ 

формалним карактеристикама, НИЈе се много променио у односу на традиционалне 

моделе. Делатност жена и њихово учешће у расподели друштвене моћи, још увек се 

налази у оквирима породице, домаћинства и традиционалних улога, чак и онда када је 

жена запослена ван имања. Ипак, реални садржај односа између брачних партнера, као 

и положај жене у њему у многоме излазе из оквира традиционалних ограничења. Тај 

однос је од стране казивача формулисан кроз паролу: "ми се о свему договарамо. " Иако 

овај "договор" не мења "осуђеност" на наведене женске улоге, чињеница је да жене 

имају далеко већу слободу кретања (али исту скученост избора за коришћење те 

слободе) и опхођеља према мушким члановима заједнице. Не ретко, што је већ 

поменуто, оне чувају породични новац, а повећане могућности односе се и на слободу 

да део тог новца потроше само на себе. Овај "џепарац" оне користе за куповину 

козметике (углавном се купује шминка, дезодоранси, помаде, миришљави сапуни и сл) 

и гардеробе. Мало жена, међутим, има возачку дозволу, а још мање њих одлазе било 

где без мужа. 

Иако се углавном смеју када се помене еманципација жена, мушки казивачи 

сматрају да равноправност мушкараца и жена данас постоји. Они је углавном виде као 

законско право женске деце да наслеђују имовину, али и као потребу да се жена више 

поштује и да јој се помогне. Ипак, већина мушкараца сматра да мора да се зна шта је 



191 

мушки, а шта женски посао , а посебно "ко је газда у кући", " после тога можемо да се 

договарамо. Свака жена тражи нека права у кући. Човек треба да је пусти, али 

донекле. " Празник жена, 8. март се углавном не обележава. Постоји раширено убеђење 

да неки мушкарци купују женама поклоне за овај дан, али на такве пример(к)е током 

истраживања нисмо наишли. У Дубони постоји само један случај да је жена по удаји 

задржала своје презиме и то због тога што се радило о једином детету у породици. 

Родитељи су чак желели да зета "доведу" у кућу, што је овај одбио, али је ипак пристао 

да његова жена задржи своЈе презиме . 

И док се и мушкарци и жене слажу да се главна улога жене састоји од њене 

репродуктивне функције, ратничка улога мушкарца, која се најчешће нRводи као 

пандан првоЈ, не представља више апсолутну вредности . Мушкарци више нису ни 

ексклузивни "ловци" ни "економски покровитељи" својих породица, а њихова војничка 

дужност релативизована Је заЈедно са релативизаЦИЈОМ патриотских вредности и 

начела до које је дошло на глобалном друштвеном нивоу. Лоше стање у ЈНА, те 

"узалудност" времена проведеног тамо, најчешће се наводе као разлози због којих 

младићи најмлађе генерације не би требало да служе војни рок (то наводе и они сами,а 

и њихови очеви), а корумпираност политичара, њихова јагма за новцем и "распродаја" 

националних интереса користе се као изговор за одсуство осећања дужности одбране 

отаџбине у претходним, као и у евентуалним будућим ратовима. 

Једини, још увек несавладан, зид мушке моћи не тиче се дакле посебних и 

незменљиво мушких улога, већ физичке надмоћности кој а се испољава у бројним 

случаЈ евима насиља унутар породице . 

Ипак, пре резултата везаних за ову појаву требало би се задржати на ј ош неким 

унутарпородичним релацијама које се тичу односа између родитеља и деце. 

На основу боравка у селу и разговора са представницима различитих генерација, 

може се закључити се односи између родитеља и деце генерално одвијају без већих 

проблема, екцеса и трзавица. Родитељи из редова средње генерације показују веома 

висок степен уважавања слободе мишљења, говора и делаља своје деце, мада су, како 

кажу, слободе које су они уживали у односу на њихове родитеље, а посебно у односу на 

оца, биле далеко скученије. Они верују да знају где и у каквом друштву се налазе 

њихова деца и шта од њих могу очекивати. Разговор са децом је, међутим, r1оказао да 

ипак постоје тајне недоступне родитељима, углавном у вези са симпатиЈама, 

заљубљивањем и младалачким сновима, као и то да млади, а посебно девојке 

релативно често имају "лажни алиби" за касниЈИ повратак кући . Родитељи, опет 



192 

сматрају да је " за ћерку мајка стуб, а за сина отац ", што се, међутим, може тумачити 

више као мото и пословица, него као показатељ реаЈше "обуке" полним улогама, јер, 

судећи по разговору са омладином, ретко ко је са мајком или оцем причао о питаљима 

и проблемима везаним за младалачку интиму. Ипак, осим што изражавају уобичајен 

бунт према старијима, млади се не жа..тrе суштински на своје родитеље и по свему 

судећи они подлежу веома малом броју ограничеља. Деца се генерално фаворизују и то 

по питаљу њихових талената, успеха у школи и посебних интересоваља, а дечаци и по 

питаљу њихових уже схваћених полних улога. Наиме, не ретко се малој деци 

постављају питаља о симпатијама, а дечаци се похвалама подстичу да имају већи број 

девојака(девојчица). Тада они постају " татине мушкарчине" и "бабини и дедини 

јунаци. " Женској деци се често индиректно сугерише да жена не треба да трпи 

евентуалне проблеме у браку, што је у складу са све већом спремношћу родитеља да 

прихвате ћерку која би се развела. 

Што се тиче васпитаваља радног карактера младих, представници средље 

генерације и сами признају да бодре децу да наставе школоваље како би лакше живели, 

односно, како би маље радили, мада су свесни да тиме "секу грану на којој седе", јер 

када они остаре, неће имати ко да ради на имању. 

Највећа брига родитеља старије деце, односно оне у предбрачном узрасту је да 

се ћерки не деси нека "брука" и да син не направи неку "багателу". Ово су изрази који 

се односе на евентуално ванбрачно родитељство које би озбиљно могло да утиче на 

судбину љихове деце. Ипак, већина родитеља је изјавила да не би оставили ћерку која 

је пре брака остала у другом стаљу, иако су истовремено сви уверени да се то никако 

неће десити. 

Родитељи углавном познају младића или девојку са којом се забавяа љихово 

дете, а размишљаље једног оца на ову тему на занимљив начин илуструје поменуте 

релације: "Долазио је раније по њу њен садашњи муж. Ја сам је саветовао да води 

рачуна и . да има разних мангупа ... даје не одведу ... шта да радим да га убијем или да ме 

убије? Кад је дошао код мене, ја сам рекао -немој да ви правите неке глупости! Јер кад 

се састану ватра и слама, она мора да гори, ал ви немојте да правите глупости!" 

Породична трпеза, као традициона..тrно дневно окупљалиште, око кога свако има 

своЈе, одређено место, најчешће се среће у трогенерацијским домаћинствима. Ипак, 

релативно велики број одговора по којима не постоји утврђен, заједнички породични 

оброк, него "једе кад ко стигне", као ни утрврђена правила о томе ко седи на ком месту 
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за трпезом, сугеришу да ће у блиској будућности трпеза вероватно изгубити значај који 

је имала у традициоанлном контексту. 

Положај најстаријих житеља Дубоне креће се у спектру великих 

контрадикторности: од скоро ритуалног поштовања и уважаваља, посебно мушкараца 

. . 
ове генерациЈе, унутар породице, до љихове потпуне маргинализациЈе у друштвеном, 

односно, јавном животу заједнице. Ово је у складу са практичним нестанком хомогеног 
. . . . 

и за село животно значаЈног Јавног дискурса, КОЈИ Је сведен углавном на ритуалне 

форме у вези са традиционалном побожношћу и грандиозне породичне светковине које 

се налазе на граници између живота породице и друштва. Под овим се подразумевају 

. . 
прославе крштеља, венчаља, одласка у ВОЈску, а у новиЈе време и осамнаестог 

рођендана. Упечатљив пример маргиналног положаја најстаријих припадника заједнице 

је њихово место на једној великој свадби којој сам присуствовала током истраживаља. 

Од централног стола за којим су седели младенци и највиши свадбени функционери, 

према излазу из шатора под којим се прослава одвијала, били су поређани столови у 

три реда- за младожељине сроднике, пођане (младини сродници), пријатеље и остале 

госте. Међу званицама су преовладавали припадници средље и млађих генерација. За 
. . . 

столом КОЈИ се налазио на самом излазу из шатора и КОЈИ Је од централног цешаваља 

. . . 
делило неколико празних столова, седела Је група старИЈИХ жена КОЈе су припадале 

групи младожељиних рођака. Млађи чланови љихових породица били су удостојени 

много активнијег и ближег контакта са централним догађајима прославе. 

Треба споменути и то да најстарији чланови вишегенерацијских породица 

(дакле, "баба и деда") најчешће спавају у старој кући, око чијег огљишта се углавном 

одвија целокупан дневни живот читаве породице. Нова кућа намељена је потребама 

породице ожељеног сина и примаљу гостиЈу . 

Но, као што је поменуто, иза наизглед мирног, у рутину свакодневице обученог 

породичног живота, не ретко се наилази на случаЈеве унутарпородичног насиља: 

првенствено физичког, али и сексуалног злостављаља које се испољава према женама и 

према деци. Ове "приче" у последље време све чешће стижу до Центра за социјални 

рад у Младеновцу . Њих ретко пријављују злостављане жене, већ се до "открића" 

долази кроз бракоразводне тужбе, као и кроз пријаве комшија или наставника у 

школама који успевају да задобију повереље евентуално злостављане деце. Сарадници 

Центра ипак примећују да сада има више директних пријава него раније, али то не 

мења тежину решаваља главног проблема, који се односи на издвајаље насилника из 

породице. Постоји веома висок степен повезаности унутарпородичног насиља и 
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алкохолизма, као и детиљег искуства злостављаља које је преживео сам насилник. Као 

директни разлози породичних туча наводе се неслагаље са мужевљевом породицом и 

љегова љубомора. Далеко су чешћи случајеви физичког, него сексуалног злостављаља, 

али и потољи показују тенденцију раста. Као злостављачи се по правилу јављају 

мушкарци, а у Центру су забележена само два случаја да је жена, односно мајка била 

виновник насиља. У оба се ради о физичком малтретираљу, у првом, много старијег 

мужа, а у другом малолетне девојчице. Како у друштву, а и међу женама преовлађује 

изгледа традицијом преношено, увереље да су "заслужиле оно што су добиле", супруге 

и мајке често нису у стаљу да признају да живе са насилником . До ових признаља се 

. . 
долази путем разговора коЈе социЈални радници и психолози спроводе током процедуре 

додељиваља деце након развода, а жртве, најчешће жене, обично након добијеног 

развода не желе да кривично гоне насилника. Некооперативност судско-правног 

система и милиције у овим ситуацијама у многоме отежава решаваље проблема насиља 

у породици. Без обзира што се у Закону о браку и породичним односима оно третира 

као кривично дело, локални органи јавног реда најчсшће нису спремни да се , мешају у 

"приватне" породичне ствари и на тај начин заштите жртву насиља. (Ова истраживаља 

су рађена пре доношеља Породичног закона 2004. године, тако да су евентуалне 

промене праксе које су нормама овог закона сугерисане, остале ван домета студије). 

Једна социјална радница чак наводи пример трансгенерацијског злостављаља који је у 

Центар стигао током деведесетих година, са којим на суду, како каже " нисмо успели 

ништа да урадимо ". Чак и у ситуацијама када насилник буде осуђен по основу 

кривичног закона, казне за ова дела су мале, те по љеговом изласку из затвора проблем 

обично бива и већи, а под претњом се онда налазе и сви који су били укључени у 

процес његовог осуђивања. Пошто овај друштвени проблем захтева висок степен 

сарадње Центра за социјални рад, лекара и милиције, током 2000. године био је 

организован курс који су прошли сви наведени и чији је циљ био едукација и решаваље 

проблема насиља у породици . 

Реалан број ових случајева у младеновачкој области остаће, како сматраЈу 

сарадници Центра, још дуго непознат. Повећан број пријава може бити индикација и 

пораста насиља у породици, али и повећане едукације путем медија и школоског 

система. Издвајаље насилника из породице, које се у теорији социјалног раде види као 

једино исправно решење, с обзиром на скучена материјална средства која се одвајају за 

спровођење мера социјалне политике, као и на исто тако скучене економске могућности 

становништва, остаће још дуго само идеални модел решавања овог озбиљног проблема. 



195 

г) Живот омладине 

Као што Је у претходном поглављу већ поменуто, брига о деци, љихов 

повлашћен положаЈ у породици и различите врсте слобода којима они располажу, 
. . . 

представљаЈу вероватно најрадикалниЈе одступаље савременог сеоског живота, од 

онога који је ову средину карактерисао у ранијим епохама, па чак и у веома блиским 

деценијама претходног века). Наиме, традиционални модели понашаља младих, иако 

већ са тенденцијом значајних промена, били су знатно присутнији током младалачких 

дана тренутно средље генерације родитеља у Дубони (оних који су рођени од половине 

шездесетих до половине седамдесетих година двадесетог века и чија деца данас 

припадају адолесцентској популацији). Под "омладином" о којој ће бити реч у овом 
. . . 

делу студиЈе подразумевана Је дакле, популациЈа младих од тринаесте до деветнаесте 

године старости, али ће упоредо, тамо где постоје подаци бити изложени и резултати 

истраживаља који се односе на адолесцентски период претходних генерација. 

Социјализација и школоваље Треба пре свега рећи да је већина припадника 

. . 
поменуте узрасне групациЈе, након периода примарне социЈализациЈе у породици, 

прошла кроз установу за бригу о предшколској деци која постоји у селу. Ова 

. . . 
институциЈа Је намељена првенствено деци предшколског узраста, али у ЉОЈ често 

бораве и млађа деца. У Дубони нема адолесцената који нису завршили основну школу 

(или су се у време истраживаља налазили у љеним завршним разредима), а знатан је 

број оних који су након стицаља основног образоваља, наставили са школоваљем у 

некој средљој школи, углавном у Младеновцу. У генерацији љихових родитеља већи је 

број оних који после завршене основне школе нису стицали даље школско образоваље, 

од броја оних који јесу. Нису ретки случгјеви жена, тада девојака, које су започиљале 

средљошколско образоваље, али су га, упознавши у новој средини свог будућег мужа, 

због удаје, као и смањеног интересоваља, прекида.iЈе. У селу је веома распростраљена 

пракса да се на даље школоваље чешће шаљу женска, него мушка деца, што се 

образлаже двоструким разлозима. Једно образложеље лежи у тежљи да се мушка деца 

задрже на имањ у, а друго у увере љ у да школско образоваље представља свој е врсни 

"мираз" који девојка.1\·Ш, будућим супругама отвара већи број могућности, и при избору 

брачног партнера и у случају евентуа.iшог нефункционисаља брачне заједнице. 

Свакако, завршени основци се поглавито шаљу у специјализоване, најчешће занатске, 

средље школе, као што су текстилна, трговачка, медицинска, а дечаци у неким 
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случаЈевима похађају и средље пољопривредне школе. Од двадесет анкетираних 

ученика осмог разреда основне школе у Дубони, са.\ю један дечак не жели да настави 

даље школоваље. На питаље, коју школу би волели да похађају, само троје је 

одговорило именујући усмереље које их занима, док су остали одговорили са "не знам" 

или једноставно нису ни одговорили. Од поменута три ученика један дечак је изразио 

жељу да упише информатику, један пољопривреду, а једна девојчица је себе видела у 

средљој медицинској школи. Знатно већи број је дао конкретан одговор на питаље о 

визији своје будуће професије, па је жеља тројице дечака била да буду фудбалери, 

једног да буде механичар, двоје деце је пожелело да оде у иностранство, троје да се 

једноставно "запосле", а једна девојчица је написала да би волела да буде фризер. 

На родитељске састанке иду поглавито мајке, мада је опште правило да Је 

интересоваље за садржај и успех дечијег образоваља у обрнутој сразмери са љиховим 

узрастом. Наиме, већина родитеља је изјавила да је само у почетној фази школоваља 

одлазила на родитељске састанке и уопште била информисана о градиву које деца 

прелазе, док су их у каснИЈИМ фаза.ма препустили љиховој личној сналажљивости, 

интересоваљу и способностима. 

Међу онима који тренутно похађају средљу школу и онима који су је е>авршили, 

влада висок степен дезорјентисаности када су у питаљу визије и размишљања о 

њиховој будућности и професионалној и емотивној. Ни један припадник ове старосне 

групације није изразио жељу за стицаљем факултетског образоваља, а највећи број љих 

нема одговор на питаље о томе чиме ће се бавити када заврше средљу школу. Чини се 

да се међу завршеним средљошколцима, младићи налазе у нешто бољем положају од 

девојака, јер су у прилици да "празан ход" између утврђености школског живота и 

неизвесне будућности, попуне одслужељем војног рока. Девојке о својој судбини 

размишљају као о причи са одавно одређеним садржајем у чијем редоследу се, после 

завршеног школоваља налази удаја. С друге стране, иако су "љубавне" теме 

преовлађујуће у разговорима између другарица, ретко која размишља о браку као 

евентуалном крајљем исходу заљубљиваља. Маштаље о симпатији, па чак и касније 

забављање са "одмаштаном" особом, остају тако у сфери снова о идеалној љубавној 

причи која се, међутим, углавном завршава расплетима реалног живота. Занимљиво је 

овде поменути да од осамнаест осмака који су изјавили да имају симпатију, свега њих 

петоро би желела да се са том симпатијом нађе у брачној заједници. Но, чак и оне 

девојке које успевају да себи признају да су њихови младалачки дани на измаку, свој 

будући идентитет по правилу чешће везују за материнства, него за супружански однос. 
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Оне верују да "идеални муж" не постоји, те да ће у животу, како саме кажу, због деце 

бити принуђене да поднесу знатна одступаља од наведеног идеалног модела. У односу 

на љихове баке чији је брачни партнер изабиран на основу сасвим рационалних 

параметара какви су били љегово порекло, фа..милија, величина имаља и број 

наследника у кући, савремене дубонске девојке тврде да им ове ствари нису ни мало 

битне. На основу сабраних одговора мојих младих саговорница, могло би се закључити 

да идеалан младић треба да буде племенит, добар и храбар, да не мисли само о новцу, 

да не nије, да је у стаљу да разуме своју девојку, да је "не вара", да не допушта да му 

родитељи одлучују о животу. Његов изглед није од претеране важности, а већина 

девојака би била спремна да свом момку или мужу опрости евентуалну прељубу, 

уколико би биле сигурне даје то није било "нешто озбиљно". "Реалан младић", у очима 

дубонских адолесценткиља је момак који девојку жели да "искористи", коме је 

превише стало да тога шта ће у селу неко о љему да каже, који размишља само о 

новцу, колима и мобилном телефону и коме је најбитније како девојка изгледа. Он је 

"кукавица" којој други људи, поглавито родитељи "одређују живот" , вечито у страху 

да приђе девојци која му се допада. Уколико би у овој ситуацији девојка преузела 

иницијативу, сви би рекли (тако бар девојке сматрају) : "Ову нико неће, па се сама 

нуди". Размишљаље и одговори младића, показују, међутим висок степен 

стереотипизације наведених модела. Занимљиво је најпре поменути да мушка друштва 

дубонских средљошколаца далеко мање разговарају о девојкама него што љихове 

вршњакиље причају о младићима. Младићи, сматрају да је девојкама стало само до 

тога да момак има доста новца, мобилни телефон и кола, мада истовремено признају да 

када се девојка заљуби "она батшьује да гледа у напред". Момци тврде да им изглед 

девојке није на првом месту, а као битну особину "идеа.тше девојке" наводе љену 

доброту, смиреност и одсуство љубоморе. Ова.Т(ве изј аве би, међутим требало 

упоредити и са најчешће навођеним савременим лепотним идеалом, коју дубонски 

адолесценти налазе у америчкој глумипи Памели Андерсон. Што се тиче односа према 

евентуалној женској иницијативи у процесу удвараља, момци је углавном поздрављају, 

а неки су се чак сложили да би им у оваквим ситуацијама"пао камен са срца ". 

Овакво размишљаље постаје посебно занимљиво када се узме у обзир 

опсервација сеоског пароха који као један оц разлога постојаља вели1<ог броја 

неожељених момака у селу, наводи управо страх савремених младића од неуспеха при 

удвараљу. И заиста, у читавој области већ неколико деценија постоји феномен 

"продужене адолесценције", који се поглавито односи на мушку популацију између 25-
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40 година старости, у оквиру које се на.i1ази знатан број неожењених младића и људи . 

У време истраживаља, у Дубони је било око тридесетак оваквих случај ева, а приближан 

број се наводи и за Влашку, Шепшин и Малу Иванчу. Број неудатих девојака је 

занемарљив, што ипак сугерише да је овај проблем првенствено проистекао из бројчане 

диспропорције мушког и женског становништва одређених узрасних групација. Ова 

диспропорција, међутим не почива на ређем рађаљу женске, у односу на мушку децу, 

него на интезивнијим брачним и професионалним миграцијама женског становништва 

у последљих двадеседтак година двадесетог века, КОЈе се првенствено могу везати за 

већ поменуту праксу чешћег школоваља женске деце. Могуће ј е да су у овом контексту, 

и поменути психолошки проблеми, односно, пасивност дубонских младића у 

одређеном тренутку на "брачном тржишту" одиграли значајну улогу. Поред тога, неки 

младићи из поменуте групације носе репутацију бекрија и бећара који просто воле да 

врљају, па тако својевољно не следе утврђени ток животних догађаја. Не ретко се код 

жена из породице ових нежеља (дакле од љихових мајки и баба) може наћи увереље да 

је љихово "нерегуларно" понашаље плод нечијих магијских радљи. Уколико успеју да 

се "размађијају" ови престарели момци се по правилу ожене или удовицом или 

распуштеницом која у нови брак често доведе и дете из претходног. 

Проблем недостатка девојака за удају по селима у Србији појавио се не само 

истовремено са повећаљем броја школованих жена него и са ишчезаваљем 

традиционалне институције наводаџије, тј. посредника при упознаваљу младића и 

девојке. Док су се брачни парови генерација рођених пре и непосредно после Другог 

светског рата, све до краја педесетих година двадесетог века, скоро без изузетка 

упознавали преко посредника, овај начин склапаља брака био је прилично редак међу 

родитељима данашље генерације адолесцената, а данас је скоро у потпуности ишчезао. 

Ово људи објашљавају променом система вредности, а посебно лабилношћу 

савремених брачних веза због које се евентуални посредници устручавају да било коме 

било кога препоруче. У односу, дакле на своје бабе и деде који се углавном пре брака 

нису ни познавали, као и на родитеље који су по сопственим критеријумима бирали 

брачног друга, али су са љим углавном провели релативно кратко време пре 

упловљаваља у "брачну луку·', млади брачни парови и они КОЈИ се налазе у 

предбрачном узрасту, дају себи далеко више времена и простора за бираље, упознаваље 

и одлуку о овој важној животној прекретници . Јавни простор интезивне друштвене 

интеракције и упознаваља мдадих премештен је са вашара, свадби и других опште 

друштвених светковина, преко корзоа на кафиће, дискотеке и ноћне клубове у које се 
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одлази углавном петком и суботом. Остале вечери током седмице проводе се у 

забавном парку који током летњих месеци бива инсталиран у црквеној порти или у 

кућним дружењима током зиме. Забавни живот дубонске омладине почиње далеко 

касниЈе него што је било обавезно време повратка кући представника старијих 

генерација. Ову разлику једна старија информанткиња описује на следећи начин: "Није 

смело сунце да ти зађе на вашару, него _,vropa да зађе код куће. Сада чекају да сунце зађе 

па да иду напоље". Ограничења ове врсте постоје и када ј е у питању савремена 

. . . 
ситуациЈа у селу, с тим што она више нису тако апсолутна него вариЈРаЈУ од породице 

до породице. Генерално, уколико деца остају у селу, било да иду у црквену порту или 

код некога кући, време за забаву и дружење им није ограничена. Уколико, се пак иде у 

Младеновац или у неко друго место, на пример у Мало Орашје где постоји дискотека, 

граница дозвољеног се у просеку налази око једног часа после поноћи. Приметна је 

тежња да се посебно женска деца опреме мобилним телефонима и чак возачким 

дозволама, како би им био омогућен што безбеднији повратак кући у те касне вечерње 

сате. Трошкови изласка покривају се или средствима џепарца, који као редовну 

месечну суму има мањи број младића и девој ака, или се, што је чешћи случај, новац 

тражи и добиј а по потреби. 

Гласна, углавном турбо-фолк музика, рингишпил, флипери и стони фудбал 

претежни су садржај забавног парка који, смештен у порти дубонске цркве представља 

главно летње место изласка Дубоњана различитог узраста. Већ у раним 

послеподневним сатима овде почињу да се окупљају најмлађи житељи села, дечаци и 

девојчице од шест до десет, једанаест година старости. Они у порту бивају привучени 

углавном рингишпилом на коме проводе време све до касних вечерњих часова. Време 

престанка игре и забаве и повратка кући, за децу овог узраста није строго одређено . 

Оно се углавном поклапа са временом када њихови родитељи, који се и сами 

дубонском ноћном животу прикључују око 8-9 сати увече, крећу на починак, а то је у 

просеку нешто пре поноћи. Занимљиво је било приметити да иконографски, девојчице 

поменутог узраста делују као певачке звезде савремене србијанске турбо-фолк сцене. 

Наиме, оне су у великом бrоју обучене у оскудне мајчице посуте неким сјајним прахом 

или шљокицама, врло кратке или дубоко исечене сукње, а ретко која нема налакиране 

нокте и неку модерну фризуру. Дечаци су одевени мање упадљиво, али знатан број њих 

има минђушу у левом уху. Овај детаљ, по казивању родитеља нема никакво друго, 

осим модно значење. 
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Најживљи моменти у забавном парку дешавају се петком и суботом увече, када 

се ту окупља велики број младих у адолесцентском добу. С обзиром да љихови 

родитељи углавном више не партиципирају у овој врсти забаве, младићи и девојке се, 

по речима "очевидаца" понашају доста слободно, па чак и раскалашно. Не ретко се 

парови сакривају по мрачним угловима порте одакле, до касно у ноћ, допиру " цика, 

вриска и смејање ". Маље-више уобичајен призор представљају и младићи и девојке 

који јавно изражавају своје међусобне симпатиЈе држаљем за руке и пољупцима 

несакривеним од остатка света. Ипак, конзервативније девојке овакво понашаље 

сматрају срамотом и кажу да везе које су тако јавно експониране, по правилу не трају 

дуго . 

Иако, као што је већ поменуто, однос између родитеља и деце одликуЈ е 

прилично висок степен слободе и неформалности у опхођељу, који поред слободе 

кретаља и различитих избора подразумева и маље-више нецензурисан разговор о 

доскорашљим табу темама, знаља и информације из области полног и секусланог 

сазреваља остају ван љеговог домета (овог односа). Време забављања савремених 

дубонских момака и девојака траје од неколико месеци до неколико година. Без обзира 

што, како млади тврде, родитељи сматрају да однос забављаља са неким аутоматски 

подразумева и брак са истом особом, не ретко се везе раскидају и "идеални партнер" се 

тражи на другом месту. Старији адолесценти са којима сам разговарала о овој теми 

(седамнаестогодишљаци, осамнаестогодишљаци и деветнаестогодишљаци) сматрају да 

ј е ово нормална ситуација, али ипак, са одређеним нагласком говоре о девојкама које су 

током овог трагаља промениле и десетину партнера. За разлику од потпуне осуде и 

саблажљаваља над оваквим "грешницама" од стране припадника старијих генерација, 

међу младима се за њих понекад налази оправдаље у моделу "несрећне љубави"који је 

иначе веома присутан у девојачким размишљаљима. Овај модел је заснован на 

констатацији да се људи увек заљубљују у погрешне особе, које нису у стаљу да им 

љубав узврате истом мером, или да је чест мотив за склапаље веза заборав претходних 

"несрећних" љубави. 

Што се тиче односа забављаља и пожељне дистанце између младића и 

девојке, у Дубони постоје различити модели и схватаља. Овде се најпре примећују 

разлике између хомогених генерацијских модела, с тим што модел I енерациЈе 

адолесцената у односу на друге карактерише унутрашља хетерогеност која подразумева 

широк спектар различитих одговора и тумачеља овог питаља. Ако су и имали било 

какав контакт са својим будућим брачним партнером, он је међу припадницима 
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. . . 
наЈстарИЈИХ генерациЈа оствариван углавном током неке Јавне светковине, где би се 

млади "бегениса.Ј-ти" након чега би уследило распитивање о репутацИЈИЈИ 

бегенисаног/не и љиховим фамилијама. Детаљи традиционалног модела Fезаног за 

начин избора брачног партнера добро су познати и обрађени у научној литератури тако 

да нема потребе да се на њима дуже задржавамо. Ипак, занимљиво је поменути један 

обичај који препричавају Дубонке рођене двадесетих и тридесетих година двадесетог 

века. Наиме, уколико би се младић "загледао" у одређену девојку он ју је позивао да 

игра поред њега у колу. Без позива девојка није ни смела да заигра, док је пристанак 

отварао врата следећим позивима и зближавању. Ако би у присутном друштву постојао 

још неки младић са афинитетима према истој девојци, било је правило да она није 

смела да два узастопна кола одигра са два различита младића. Уколико би ово учинила 

значило би да је "погазила" прву игру, чиме би младић који ју је у њу позвао био 

осрамоћен и након чега би се вероватно завадио са својим конкурентом. Осим тога, 

било је младића и девојака који су тражили "да им певају", односно да игру осим 

свирке прати и песма музиканата. Скромније и по општем убеђењу, боље и поштеније 

девојке нису дозвољавале певање, већ су пристајале само на пратњу оркестра. Међу 

првом генерацијом потомака ових казивачица овај обичај се не памти, мада су и у 

време њихове адолесценције важила слична, веома строга правила полног морала. Ипак 

већ ову другу генерацију карактерисао је већи степен толеранције прекршаја ових 

правила, поглавито у вези са предбрачним сексуалним искуствима, као и њихова 

већа учесталост. Док је током прве половине двадесетог века предбрачно искуство 

значило неизвесну и обично тешку будућу судбину, посебно за девојке, мада ни 

младићи нису били изузети, ново доба доноси извесно олакшање за ове "преступнике". 

Наиме, иако са скученим избором, девојке са предбрачним искуством се чешhе удају, а 

њихова "срамота" је све мање, односно све краће предмет препричавања и саблазни 

унутар сеоске заједнице. Већу "бруку" у овом периоду представљало је рађање 

ванбрачног детета, мада припаднице средње генерације помињу да се у њихово време 

већ усталио обичај намерног побацивања у оваквим ситуацијама. О.А. која је, удавши 

се 1945 године дошла у Дубону сећа се случаја да је девојка родила и да се после није 

удала. Прича се и о једном случају који се десио седамдесетих година, када неудату, 

младу мајку није хтео да прихвати њен сопствени отац, па је она дете дала у неки дом, а 

њој самој се изгубио траг. У бољим ситуацијама, ванбрачна деца су остајала код 

мајчиних родитеља, док су оне, углавном са удовцима или разведеним мушкарцима 

заснивале брачну заједницу. У потпуној супротности са овим је догађај из скоре 
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дубонске прошлости, када су мајка и отац девојке која је ванбрачно родила прихватили 

и љу и дете, а унучету чак направили велику прославу крштеља са неколико стотина 

званица. Ипак, већина људи најстарије и средље генерације и данас сматра да је боље 

да се ванбрачно дете не роди. ,,Абортус је" кажу они "противзаконит, а рођење је 

законито, шtu је срамота". Занимљиво је да примедба о незаконитости абортуса не 

одликава љихово незнаље о променама у области породичног и брачног права, него 

етички став о утробном чедоморству као прекршају религијског и моралног закона. 

Ставови наравно варирају у односу на то да ли их износе они који имају мушку или 

женску децу. Наиме, родитељи женске деце су по правилу далеко толерантнији према 

ванбрачном рађаљу и даЈiеко мање прихватају опцију абортуса као решеље, јер сматрају 

да се тиме озбиљно нарушава здравље жене. Промена односа према ванбрачној деци 

вероватно ј е у складу са темељном променом става и понашаља у сфери предбрачних 

односа на коју наилазимо код представника млађих дубонских генерација (рођених од 

половине шездесетих до краја осамдесетих година двадесетог века) . Међу старијима из 

ове узрасне групације се ређе налазе они чији је предбрачни живот одступао од 

традиционалних правила полног морала, али знатно чешће они чији је став да млади 

треба да имају предбрачна сексуална искуства. Вероватно због тога штv су саме 

претрпеле извесни притисак породичне контроле у периоду адолесценциЈе, жене из ове 

групе често тврде да своју деце неће ограничавати по овом питаљу. Интересантно је да 

женске особе генерално чешће афирмативно говоре о могућности предбрачних 

авантура него што то чине мушкарци . Свакако, одговори представника ове генерације 

крећу се од потпуно негативних, преко попустљивих у стилу : "може, али да се не 

претерује", до крајље либералних . Што се тиче понашаља савремених адолесцената, 

када о љему говоре старији Дубољани, могло би се закључити да се о предбрачној 

чистоти уопште више не води рачуна. То донекле одговара истини јер она(предбрачна 

невиност) не представља више битан услов за засниваље нормалне брачне заједнице, 

међутим, разговор са припадниципа адолесцентске генерације показује ипак још увек 

релативно значајан степен присутности траидиционалног модела. Тако је од двадесет 

анкетираних ученика осмог разреда, свега љих пет (три дечака и две девојчице) дало 

потврдан одговор на питаље, да ли млади треба да имају предбрачне односе. Нешто 

старији тинејџери су и нешто слободнији, с тим што се, по правилу, младићи стиде да о 

томе причају и чешће "чедни" дочекују свој двадесети рођендан, него што је то случај 

са љиховим вршњакињама. Оне, иако не тако "развратне" како их виде старији, ипак 

чешће и раније ступају у предбрачне сексуалне односе и генерално придају маљу 
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важност питаљу невиности као нечиЈе карактеристике, него што Је то случаЈ са 

младићима који не ретко износе став да би волели да љихова невеста у мираз донесе 

предбрачну чистоту. Ипак, треба нагласити да се и знатан број девојака негативно 

односи према понуђеним слободама те сматрају да треба невине да уђу у брак. Став 

ових девојака доста је добро резимирала једна од љих рођена 1982. године:" Сви 

имамо слободу да радимо шта хоћемо, па онда од једног младића до другог, од једне 

девојке до друге, ретко се ко решава на брак. Слобода се користи на погрешан начин. " 

И младићи и девојке се слажу да исти, макар и неписани закони треба да важе и за 

мушкарце и за жене и да само онај младић који и сам није имао предбрачно искуство 

има право да тражи партнерку према своЈИМ врлинама. 

Било како било, о предбрачним односима можда најбоље сведочи чиљеница да 

девојке у великом броју трудне улазе у брак. Ово се дешава и у nородицама које 

сматрају да строго воде рачуна о својој деци и у онима у којима су деца ослобођена 

сваке контроле. Пример животних прича неколико породица КОЈе су почеле са "њен 

садашњи му:ж је прво долазио само до капије, а после смо је пуштали до Горње 

Дубоне" или ,,;vtи је нисмо пуштали да се ноћу скита" , а завршиле предбрачном 

трудноћом девојака, сведоче о ерозијји и ограничељима родитељског ауторитета и 

узмицаљу традиционалних и породичних модела пред утицајима "спољног света" који 

младима пружа, али и сугерише читав спектар могућих понашаља о којима љихови 

родитељи и старији сродници нису могли ни да саљају. Слободније понашаље у 

области полног морала неки повезују са честом употребом алкохола, а у последље 

време и марихуане у адолесцентским круговима. 

Ипак, родитељска интервенција у неким ситуацијама се показује као делотворна. 

Наиме, уколико не бива прекинуто предбрачном трудноћом, на дуготрајно забављаље 

тачку често стављају родитељи. Ова љихова интервенција није повезана само са 

моралним назорима него и са страхом од раскида ових дугачких веза које би, по 

љиховом мишљељу значиле скоро сигуран губитак извесне позиције на "брачном 

тржишту". И заиста, овде је реално важеће правило да уколико се Један 

двадесетпетогодишљак после дуже и неуспешне везе поново нађе у момачкој, а не, како 

се очекивало , брачној ситуацији, његов избор бива сужен и такви се обично уписују у 

ред трајно неожењених , са слабим шансама за промену тог статуса. Тако један младић 

који је недавно "стао на луди камен" прича да му је након љеговог трогодишњег 

забављања отац рекао: "Прекидајте! Итz' тамо ил' амо. Ћерку сам дао да ћерку и 

добијем. Да :живи.:wо као сав нормалан свет". 



204 

Посебних обичаја у вези са провером невиности у Дубони нема већ дуго 

времена. Представници најстаријих генерација кажу да ј е тога можда било много пре 

времена њихове младости, а они сами се не сећају да им је неко о томе причао . Само 

једна старија жена прича да је чула за обичај да младу која се показала чедном ујутру 

на коњу проводе кроз село, заједно са кошуљом на којој се налазе докази њене 

невиности и коју она носи на леђима. Углавном сви кажу да тога има код Шиптара и 

такав начин утврђивања девојачког поштења сматрају заосталим и примитивним. У 

Влашкој се, међутим, памти случај који се десио четрдесетих година двадесетог века, 

када су једну посрамљену невесту ујутру, после прве брачне ноћи вратили у њен дом. 

У супротности са релативном препуштеношћу и мање-више формализованом 

контролом савремене омладине налази се генерално повећана брига о њиховом 

комодитету, хигиЈени и средствима која им омогућују друштвени престиж међу 

вршњацима. Тако, велики број младића и девојака има сопствену собу у кући, нешто 

више их дели са братом или сестром, а само у једном случају соба се дели са баком . У 

већини младалачких соба постоје музички уређаји, а у некима и телевизор за "личну 

употребу" власника собе. Што се тиче гардеробе, иако нема случај ева неке посебне 

екстраваганције, сеоска омладина се не разликује много од оне у граду. Велики број 

њих, као што је већ поменуто има и мобилни телефон, а деци из нешто имућнијих 

породица омогућено је и стицање возачке дозволе. У издвојеним, дечијим собама, 

углавном се одвија дружење истополних вршњака или, мада нешто ређе веће групе 

другова и другарица. Посете симпатија су, међутим, како тврде и родитељи и деца 

лоциране у просторији за дневни боравак. 

Слободно време адолесценти проводе углавном гледајући ТВ, затим слушајући 

музику, а мањи број њих чита и то већином романе-девојке љубавне, а младићи 

авантуристичке. Бављење спортом је такође присутно као чест садржај слободног 

времена, који практикују подједнако и момци и девојке . Девојке играју кошарку, док 

њихови вршњаци радије бирају фудбал. 

Деликвентност сеоске омладине није посебно изражен проблем у овој области. 

Тамо где је има, обично се изражава кроз асоцијално понашање и ситније испаде којима 

се углавном крши школска дисциплина. Како наводе сарадници Центра за социјални 

рад у Младен овцу, овакви проблеми нису нужно у вези са проблемима у породици, већ 

често представљају фазу развоја појединаца чиј е се понашање формира под утицајем 

различитих фактора: средине, медија, уже групе вршњака и њених прокламованих 

система вредности . Број оваквих спучајева показао ј е тенденцију раста током кризних 
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деведесетих година, да би се данас поново кретао у границама локалних просека, мада 

нешто виших него пре поменутог периода. Осим асоцијалног и деструктивног 

понашаља, по учесталости јављаља издваЈаЈу се још возачки прекшаји адолесцената, 

типа брзе вожље, проласка кроз црвено светло или употребе недозвољене дозе 

алкохола. Кривичних дела, као што су крађе, убиства и силоваља међу сеоском 

омладином готово да и нема. 

Као посебан куриозитет везан за живот дубонске омладине јавља се 

"пунолетство", односно прослава осамнаестог рођендана, која представља новитет у 

обичајном животу села. По казиваљима сељана, пунолетства је почело да се слави пре 

десетак годи.на и најпре је овим обичајем обележаван осамнаести рођендан девојака. 

Ову повлашћеност женске деце Дубољани објашљавају потребом да се девојкама 

компензује велика прослава испраћаја у војску која се, наравно прави мушкој деци . 

Осим тога, породице у којима нема мушке деце на овај начин се "одужују", како сами 

кажу, другима (селу и друштву) код којих су одлазили на испраћаје. Ипак, у последље 

време се све чешће пунолетства прави и мушкој деци, уз образложеље да се ћерки 

прави и "вођевина" (када сватови дођу по младу да је воде на венчаље). Остали 

рођендани се углавном не обележавају. Величина прославе пунолетства зависи опет од 

економских могућности породице, мада број гостију скоро никада није маљи од 1 ОО. У 

скромнијим варијантама прослава се одвија у кући и у дворишту, а у раскошнијим у 

кафани или се изнајмљује шатор. У ретким случајевима, овај догађај се заврши као 

журка за омладину, што се обично дешава уколико је породица у жалости. Поклони за 

осамнаести рођендан су разноврсни: од вршљака се углавном добијају различити 

козметички препарати, јефтинији делови гардеробе или накит, док се од рођака добија 

новац или златан накит. 

Иако нема ни структуру ни експлицитну функцију традиционюrних ритуала 

прелаза, прослава пунолетства представља догађај којим се завршава период 

адолесценције и након кога би, по још увек очекиваном и прокламованом реду ствари 

требало да следи склапаље брака. Ова узрасна граница се заиста и поклапа са реалним, 

мада, виђено очима Дубољана, не и идеалним година.м:а у којима већина девојака и 

данас започиље брачни живот. Наиме, у складу са променом односа према деци и 

генера.Јшо са променом система вредноваља сеоског живота је и став родитеља 

данашљих адолесцената да је боље да се у брак уђе нешто касније него што су то они 

учинили. Понашање одређеног броја младића, као што смо већ рекли, приближава се 
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овом новом идеалном моделу, али, с обзиром на исто тако већ поменуте диспропорције 

на брачном тржишту, оно има неизвестан исход. 

д) Брак 

Када се упореди најстарија, дакле предратна генерација Дубољана, са средљом, 

може се приметити да просечан узраст засниваља брачне заједнице није показао 

значајнију тенденцију промене . Ова вредност креће се од 17:-22 године за жене и 18-25 

за мушкарце, независно од тога да ли су рођени у првој, другој или трећој четвртини 

двадесетог века. И у првој и у последљој групи има примера жена које су се "удале" у 

петнаестој години, док примера тако младих женика нема. Када се изостави феномен 

већег броја неожељених и по сеоским назорима "престарелих" мушкараца, поменута 

вредност не показује битније промене ни међу тренутно најмлађим брачним паровима. 

Овде се наилази на неколико случајева нешто старијих младожеља (26, 27, 28 година), 

али и на чиљеницу да се у последљих десетак година неколицина младића оженила, 

како кажу старији "као некада", пре одласка у војску, односно у осамнаестој години. 

Оно што као новитет доносе представници адолесцентске популације, а чему се, као 

што је већ поменуто, придружују и љихови родитељи јесте промена става о идеалном 

узрасту за засниваље брачне заједнице. Тако се просечан идеални број година за 

младиће креће од 25-30, а за девојке 20-25. 

По казиваљу свештеника, као и радника Центра за социЈални рад, у 

младеновачкој области је релативно раширен обичај малолетничких бракова. Ова 

евиденција је, међутим могућа са..м:о у случајевима када се од Центра или од Цркве 

тражи одобреље за регистрациј у, односно, венчаље малолетника, што подразумева 

минималну старост од 1 б година за оба супружника. Ово одобреље, осим мишљеља 

социјалног радника, садржи и извештај лекара гинеколога и потпис родитеља. Током 

седамдесетих и осамдесетих година, број захтева упућених Центру за социјални рад у 

Младеновцу износио је између 50-60 годишље, док се током деведесетих драстично 

смаљио на 2-3 годишље. Ово, међутим, не значи и смаљеље броја бракова у којима је 

бар један супружник малолетан, већ управо повећаље броја невенчаних бракова, о чему 

ће више речи бити касније. 

У књигама венчаних храма св . Симеона Столпника у Дубони, налазе се подаци 

и о малолетним супружницима, којима је, по посебном благослову одобрено црквено 



207 

венчаље. Тако је 1951. године у укупном броју склопљених бракова, два било између 

малолетних супружника (малолетни су били и момак и девојка), у периоду од 1952 -

1955. год. сваке године је склопљен по један овакав брак и у свим случајевима је 

младић био малолетан, 1956. године регистрован је такође један брак, али са оба 

малолетна супружника, 1963. године један брак у коме је опет младожеља био 

малолетан, 1965. године један брак у коме је малолетна била девојка и 1967. године још 

један брак, са малолетним младићем. Недостатак ове врсте евиденције у наредном 

периоду, као што је случај и са евиденцијом Центра за социјални рад, вероватно не 

сведочи о непостојаљу малолетничких бракова, већ о другим друштвеним феноменима. 

Ово се првенствено односи на веома раширену појаву невенчаног живљења 

КОЈа Је одраз истовременог присуства и традиционалних и савремених модела односа 

према брачној заједници и љеном легалитету. Наиме, већина испитаника је на питаље о 

почетку "брачне" заједнице, одговорила да брак почиље онда када младић и девојка 

почну "да живе" (заједно), односно када девојка "дође", "остане" или "побегне".Овакав 

начин започиљаља заједничког живота може бити у вези са више фактора: малолетност 

Једног или оба супружника, недостатак благослова девојчиних родитеља или 

Једноставно договор о одлагаљу формалног чина закључеља брака, али и свадбеног 

весеља. Неки испитаници тврде да се овде ради о "пробном браку", чија је основна 

функција да се утврди женина репродуктивна способност. Ипак, мада у Дубони има и 

бездетних парова, не памти се ни један случај да је после периода фактичког брака, 

жена напустила домаћинство свог невенчаног мужа. Појаву невенчаних бракова памте 

припадници свих дубонских генерација, апи је чиљеница да старији наводе да је 

оваквог живљења раније било много маље, да се то сматрало срамотом и да су 

невенчани гледани са одређеним презрељем. Током последље три деценије двадесетог 

века, невенчано живљеље (мада углавном, са ограниченим временским трајаљем) је 

постало скоро исто толико раширено понашаље као и живот у легализованој брачној 

заједници. Оно се у најмаљем броју случајева дешава због малолетности супружника, а 

најчешће му се прибегава по договору, без посебно експлицираног разлоr а. Чак је, 

описујући "уређај" (обичај који претходи свадби и на коме се "уређују", односно 

договарају организациони детаљи свадбеног весеља), неколицина казивача навела да 

се тада договара да ли ће девојка "остати на уређају" или ће родитељску кућу 

напустити на дан венчаља. Економски мотиви који би се могли наговестити у овом 

"договору", бивају искључени чиљеницом да се после одређеног времена, најчешће 

после годину дана, организује и регистрација, односно, венчаље и свадба и то по оном 
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редоследу и са онолико материјалних издатака колико би их било и у случају да им није 

претходио период заједничког, невенчаног живљења. Поред тога, афирмативан однос 

према овој "брачној припреми" од стране млађих генерација и генерално помирљив 

став средине према невенчаном живљењу, упућују да слабљење значаја легалне форме 

брака. Ипак, мало је парова који су невенчано живљење изабрали као трајну опцију 

(ова констатација се односи првенствено на првобрачне супружнике, док их међу 

другобрачнима има знатно више). Као што је већ поменуто, фактичка брачна заједница 

прераста у формални брак најчешће после годину дана, а у неким случајевима се овај 

догађај поклапа са рођењем или крштењем првог детета. Но, без обзира на велику 

распрострањеност и толеранцију ванбрачних заједница, и овде се среће "идеални" 

модел другачији од реалности. Наиме, увек се са позитивним предзнаком говори о 

девојци која није "остала" или "побегла" већ је у нови дом отишла на дан венчања, а 

жеља да сопствену децу удају или ожене "по старим обичајима", те да се на њих "не 

показује прстом" често је проткана кроз казивање информатора. Очигледно је да је 

невенчано живљење, без обзира на разлог због кога се практиковале, носило са собом 

већи ризик растанка него што је био случај у ситуацијама када је био закључен 

формални брак. Овај ризик ј е првенствено био повезан са неизвесном судбином 

жене/девојке која би из такве заједнице изашла, јер се сматрало да се након оваквог 

искуства њене шансе за "нормалну" удају смањују. Она се по правилу удавала за 

сиромашног, удовог или разведеног мушкарца. Савремена ситуација недовољног броја 

девојака за удају, као и смањење утицаја родитељске воље у избору партнер?, знатно 

су поправили статус ових "преступница" . 

У матичној књизи рођених и крштених у дубонској цркви, може се наћи 

занимљива евиденција о броју "ванбрачно" и "ванбрачно за цркву" рођене, односно 

крштен е деце. Релативно мала вредност ових бројева указује да је највећи број бракова 

регистрован, па чак и венчан, ако не пре, онда по рођењу детета. Број ванбрачно 

рођених за црквено правно подручје сведочи и о броју бракова који нису склопљени у 

цркви, па стога ову табелу треба поредити са табелом на страни 182 у којој се налази 

укупан број бракова венчаних црквеним ритуалом. У табели која следи приказана је 

горе поменута евиденција. 
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година Ванбрачно Ванбрачно за година Ванбрачно Ванбрачно за 

рођени цркву рођени цркву 

1948 2 6 1 1974 13 
1949 4 1975 2 9 
1950 1 1976 6 
1951 1 1 1977 7 
1952 2 2 1978 17 
1953 4 6 1979 17 
1954 6 2 1980 1 11 
1955 2 2 1981 16 
1956 3 3 1982 13 
1957 3 2 1983 7 
1958 4 5 1984 10 
1959 2 4 1985 7 
1960 6 1 1986 8 
1961 6 4 1987 10 
1962 3 3 1988 5 
1963 6 1989 9 
1964 7 1990 1 10 
1965 4 9 1991 1 7 
1966 2 10 1992 14 
1967 2 12 1993 8 
1968 6 16 1994 1 8 
1969 16 1995 2 7 
1970 11 1996 2 3 
1971 14 1997 3 
1972 1 16 1998 5 
1973 4 9 
БроЈ ванбрачно рођених и ванбрачних за црквено правно подручје према Књизи рођених и крштен их у 

цркви светог Симеона Столпника у Дубони 

О распрострањеност ванбрачног живљења у последњој деценији двадесетог века 

сведочи и релативно велики број предмета у Окружном суду у Младеновцу, чији 

садржај представљају тужбе и захтеви за утврђивање и оспоравање очинства. На основу 

расположиве евиденције 1992. године регистровано је четири тужбе за утврђивање 

очинства и све четири су се односили на парове из Дубоне, 1993. године регистровано 

ј е шест предмета ове врсте, 1994. године седам, од чега један из Дубоне, 1995. године 

један предмет, 1996. године три . 798 У табели која следи наведен је број пр.:дмета по 

годинама и пол тужиоца. 

година 1992 1993 1994 1995 1996 

Број тужби 4 б 7 1 3 

Пол тужиоца 3ж lм 5ж !м 2ж 5м 1 lм 2ж \ м 

Тужбе за утврђиваље и оспораваље очинства у Окружном суду у Младеновцу 

798 Ово су бројеви предмета у Окружном суду у Младеновцу чији се садржај односи на 
утврђивање или оспоравање очинства 1992, 1993, 1994, 1995, 1996. године: П . бр. 182/92, П . бр 434/92, 
П. бр. 1528/92, П. бр. 1602/92, П.бр 414193, П. бр . 624/93, П . бр . 816/93, П . бр . 899/93 , П.бр . 1180/93 , П. бр . 

454/94, П. бр 534/94, П . бр 576/94, П. бр 616/94, П. бр 718/94, П . бр 747/94, П. бр 860/94, П. бр . 303/95, П . 

бр 309/96, П . бр 406//96, П. бр 670/96, 
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Треба овде додати и то да се садржај свих тужби поднетих од стране мушкараца, 

односи на покушај оспораваља очинства или одбациваља тужбе за утврђиваље 

очинства поднетим претходно од стране љихових венчаних или невенчаних партнерки. 

Поред тога, занимљиво је да се у документацији наведених година налазе и три тужбе 

за утврђиваље материнства, у којима се као тужиоци два пута јављају мушкарци, а 

један пут особа женског пола. 

Међутим, да венчаље и свадба по традиционалном протоколу не представљају 

никакву гаранцију за успех брачне заједнице, говори и скорашљи догађај који се у 

време истраживаља активно препричавао међу Дубољанима и житељима Влашке. 

Наиме, удовољавајући родитељској вољи, један младић из Дубоне се по поменутим 

обичајима оженио, да би врло брзо након тога напустио своју невесту и отишао да 

невенчано живи са разведеном женом у коју је, како се прича и раније био заљубљен. 

Потоља је у ову нову заједницу довела и двоје деце из претходног брака. 

Родитељски благослов за ступаље у брак , иако, као што је већ напоменуто, све 

маље битан, још увек има значајан утицај на брачно понашаље сеоског становништва. 

По учесталости разлога за избор невенчаног живљеља, одмах после "договора" следи 

недостатак родитељске сагласности за удају девојака. Ово неслагаље родитеља се 

обично објашљава љиховим незадовољством избором који је девојка направила, а у 

последље време све чешће и ставом да је љихова кћи још сувише млада за удају. У 

оваквим ситуацијама девојке, дакле најчешће "побегну", односно оду у дом свог 

изабраника без родитељског допуштеља, где се затим чека на "помиреље" које је услов 

за формализацију брака и прављеље свадбеног весеља. И у случају да девојка "остане" 

код младића у кући и у случају да та_1vю "побегне", дан уочи свадбе она се враћа у 

родитељски дом, да би је сватови оданде по традиционалним обичајима преузели и 

одвели на венчаље. Ипак, усмена хроника Дубоне памти и драматичнијt догађаје 

изазване самовољом девојака. Такав је био случај који се десио осамдесетих година 

двадесетог века, када је један отац, трэјно и непомирљиво ожалошћен ћеркиним 

бегством, неколико седмица, у интервалима од по седам дана, црквеним звоном 

оглашавао свој став према одбеглој девојци. Ово су Дубољани протумачили као 

своЈеврсну "сахрану" непослушне кћери. Други случај се десио деведесетих година 
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двадесетог века, када је, опет отац, покушао да уз помоћ милиције врати одбеглу кћер. 

То му је испрва пошло за руком, али је девојка поново побегла. Када је отац још један 

пут организовао сличну акцију, ћерка му је саопштила даје у другом стаљу, након чега 

ј е отац одустао од своје намере. 

Међу анкетираним ученицима осмог разреда, љих 18 је изјавило да би питало 

родитеље за мишљеље о избору брачног партнера, а љих 2 је написала да не зна да ли 

ће то урадити када дође време за склапаље брака. Уколико се родитељи не би сложили 

са љиховим избором, 5 ученика је одговорило да не зна шта би урадило, 3 би одустало 

од своје замисли, 3 би побегло, 1 размислио, 1 се разочарао,а 1 би се "борио". 

Насилних отмица у Дубони данас нема, а не памте их ни најстарији житељи овог 

села. 

Продужени живот традиционалних модела понашаља у вези са институциЈОМ 

брака, посебно се може уочити у области увереља и понашаља који се тичу сродства и 

сродничких односа. Наиме, забране узимаља у одређеним степеним сродства још увек 

се строго поштују, иако, као што смо показали у ранијим поглављима, позитивно 

законодавство проширује групу сродника са којима је брак дозвољен. Опште је 

раширено увереље да народни обичаји садрже критеријуме строже од оних КОЈе 

прописује црква, а прекршај ових одредби у себи носи предзнак "проклетства" и "лоше 

среће" који се најчешће пројектују на потомство . Обичај неприкосновеног поштоваља 

веза духовног сродства, сељани повезују са дубоком старином, али чак ни најастарији 

Дубољани не памте евентуално постојаље правила сеоске егзогамије. У овом селу 

сматра се да је забраљено узимаље сродника до 7. колена у побочној линији, с тим што 

се степени сродства рачунају по генерацијама, а не по броју рођеља, како то чини 

црквено право. Ипак, извесно попуштање ових строгих одредби, видљиво Је у 

релативном толерисаљу брака између трородних сродника, односно сродника "по 

пријатељству" и "по тазбини". "Најсвежији" догађај који се тиче прекршаја обичајно

поравних норми био је недавно склопљени брак између два рођена брата и две рођене 

сестре . Оба брака су регистрована пред органима државних власти, али је у цркви 

могао бити венчан са.мо један пар, што је образложено православном догмом о 

јединству мужа и жене из кога проистиче и правило да су муж и жена у истом степену 

сродства са рођацима свог супружника, као и сам тај супружник. Овај догађај је 

поделио Дубољане на оне који су сматршш да је црква требало да венча и други пар, јер 

између љих не постоје везе крвног сродства, и на оне које су у оваквој "брачно

сродничкој" комбинацији видели прекршај и народних и црквених правила сродничког 
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понашања и конкретан проблем подвојених улога КОЈИ из њега проистиче. Однос 

сељана према овој проблематици најбоље одликава изјава једне информанткиње која 

каже да се "данас води рачуна о томе као и раније, али у Дубони нема ни ко за кога, ни 

за својега, ни за онега ". 

С обзиром на поменути проблем мањка девојака у селу, институција мираза 

све ређе представља битан фактор при склапању брачне зај еднице. Осим тога, задојени 

идејом о браку из љубави, дубонски адолесценти сматрају да ову установу треба у 

потпуности укинути. Но, без обзира на ово, већина девојака и данас доноси мираз при 

удаји, а он се обично састоји од комада покућства, дела земљишног имања невестине 

породице(земља се даје уколико у породици нема мушке деце или уколико се ћерка 

удала за младића из Дубоне) или чак, дела очеве пензије. Око вредности и садржаја 

мираза се још увек договарају родитељи. У кућама које су у скорије време прославиле 

синовљева венчање, домаћини углавном истичу да они нису ништа посебно тражили од 

невестиног оца, те да је она у брак донела колико су "пријатељи" могли и хтели. Жене 

удате у ранијим периодима, од педесетих , па до осамдесетих година двадесетог века 

тврде да су и оне саме у нову заЈедницу донеле колико се могло, мада се и овде 

углавном радило о намештају, посуђу и другом покућству. 

Ћилими, постељине, пешкири и веш били су садржај девојачке спреме која се у 

четвртак пред свадбу у "шифоњеру" или сандуку довозила на украшеним колима која 

су вукли пешкирима окићени волови. Болове је водио човек из младожељине куће . Он 

је на леђима имао закачену кошуљу коју је добијао на дар од младиних родитеља. Кола 

су пролазила кроз читаво село чиме је свим сељанима било омогућено да виде 

умешност и вредноћу удаваче која је спрему сама изаткала, сашила и извезла. Спрема 

савремених девојака углавном садржи исту врсту, али куповних артикала и њен превоз 

до куће њихових будућих мужева није посебно обележен . 

Некада опште прихваћена норма да се брачни другови , односно њихове 

породице не разликују много ни по економском ни по друштвеном статусу и угледу, 

данас не представља тако универзално правило у области брачних друштвених 

интеракциј а. Осим генералних промена у систему вредности, разлог за ово треба 

тражити и у чињеници да у савременом селу нема више тако упадљивих економских 

разлика између домаћинстава. Ипак, и даље ј е раширено уверење да се увек налазе 

људи сличних квалитета, мада се ово више односи на општи ,имиџ одређене породице 

у широј зај едници, него на њихов иметак. Тако ј е и данас раширено схватање да се 

"бекрије" жене сиромашним девојкама, а девојке "сумњивог морала" за старије, 
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разведене или удове женике . У пракси се ово углавном потврђује, мада недостатак 

девојака за удају умногоме ублажава критеријуме младића и љихових родитеља. 

Што се тиче матрилокалних бракова, у Дубони их, по процени свештеника 

има 7-8. Младожељу који дође да живи у кући жениних родитеља и овде зову 

"домазет", "доводац" и "призетко" и на њега се гледа са подсмехом, али не као раније. 

Све је више оних који сматрају да овакав брак треба да има исти статус као и 

патрилока.тши, али истовремено сви тврде да се човек нерадо одлучује на домазетство, 

јер ј е љегов статус исти као статус жене која дође у младожењину кућу. Ипак, 

"домазети" су овде познати као добри домаћини. Зна се само за један случај да је муж 

узео женино презиме, а што се тиче прослављаља крсне славе, у овим случајевима се 

као главна слава узима тастова, а сопствена се преславља. Матрилокални брак се као 

опција бира у стандардним ситуацијама: уколико у младожељиној кући има више 

мушке деце, а у девојчиној их нема уопште и уколико младић потиче из сиромашније 

породице. 

"Редован" и пожељан начин заснивања брачне заједнице представља процес 

који траје неколико месеци и у оквиру кога породице будућих супружника, а и они 

сами пролазе кроз неколико фаза. Структура и садржај ових фаза представљају 

традиционално наслеђе читаве ове области, кој е у савременим условима одлккује већа 

слобода у индивидуалним интерпретацијама и примени него што је то раније био 

случај. На основу различитих информација о поредку фаза у оквиру процеса склапаља 

брака, може се закључити да су у традиционалном контексту оне биле поређане на 

следећи начин: 

УГЛЕД-УРЕЂАЈ-(позивање сватова)-ПРОШЕВИНА-(позивање сватова)

(момачко/девојачко вече )-ВОЂЕВИНА-СВАДБА-ПОВРАТАК 

Наведени процес могао Је отпочети "бегенисаљем" или "навођељем". Наиме, 

младић и девојка су могли да се "угледају" на некој од ј авних светковина, после чега би 

уследило распитиваље о пореклу, фамилији и угледу и једног и другог, а упознаваље је 

могло бити иницирано и преко наводаџије, који би у кући одређеног младића или 

девој ке износио своје препоруке. Свега два старија информатора помиљу и "углед", 

односно обичај који је подразумевао да после ових препорука у момковој кући, он и 

њеrови ближљи одлазе код препоручене девојке да би проверили наводаџијске 

хвалоспеве. Но, уколико би дошло до усаглашаваља интереса на овом, првом нивоу, 
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организован је "уређај" који је подразумевао одлазак родитеља потенцијалне невесте и 

чланова љене уже родбине у младићеву кућу. Улога уређаја је била упознаваље две 

породице, разгледаље домаћинства и договор око свадбеног весеља. Дубољани се кроз 

смех сећају случаја када су родитељи будућег младожеље, у жељи да се покажу "у што 

бољем светлу", за уређај позајмили трактор од комшије. Када је право стаље ствари 

изашло на видело, било је већ касно : невеста је била у новом дому, без реалне 

могућности повратка. У новије време на уређај одлази и девојка, па док старији 

"уговарају посао", млади имају прилику да мало прошетају и разговарају. С обзиром да 

данас брак најчешће представља епилог дужег забављаља, смисао уређаја је само 

договор око трошкова и гостију на свадбеном весељу. Стари је обичај био да се на 

уређају девојци, односно љеним представницима, даје дукат, као врста капарс, односно 

гаранције да је девојка "безецована", а у новије време је дукат замељен златним 

ланчићем, минђушама или прстеном. Прстен се овом приликом даје уколико се не 

планира посебно овележаваље прошевине или веридбе, што ј е такође све чешћи случај. 

У домаћинству будућих пријатеља се за уређај спреми мало свечанији ручак, коме са 

младићеве стране, осим љегове најуже породице, присуствују и ближи сродници са 

очеве стране. Ако се, фамилије одлуче да следе императив традиционалних правила 

ритуалног понашаља, петнаестак дана након уређаја прави се прошевина или веридба 

(у говору је присутан и један и други термин који се односи на исту фазу процеса). 

Овај догађај се одвија у кући будуће невесте, а величина славља зависи како од 

материјалних могућности обе породице, тако и од љиховог договора. Прошевина се 

најчешће заврши опет у кругу најближе родбине, који је додуше нешто већи од оног 

присутног на уређају. Има, међутим и примера и организоваља велике прославе под 

шатором у дворишту удавачине куће. Ако је некада и било посебног и унапред 

утврђеног ритуалног понашаља у овим ситуацијама, данас се оно више не памти . И 

уређај и прошевина изгледају као свака друга прослава, а једино што подсећа на 

елементе ритуалне форме је обичај дариваља. Дакле, уколико се уређај завршио само са 

даваљем "капаре", на веридби младини родитељи дарују просиоце: будућем свекру и 

свекрви, куму и старој ку следује по бошчалук ( срећу се још и изрази бокчалук, 

башчалук), односно "завежљај" у коме се најчешће налазе јоргани, ћебићи, пешкири, 

постељина или кошуље. Пре тога, гости, односно просиоци дарују младу: свекрва јој 

даје ципеле, накит и делове гардеробе, девер, кум или опет свекрва дају јој прстен, а 

остали из поворке дарују младине родитеље поклонима који подсећају на оне из 

бошчалука. Позиваље сватова се врши или одмах после уређаја или после прошевине, а 
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правила о томе ко се и како позива нису у потпуности уједначена, мада се углавном 

своде на један основни модел. Наиме, прво се позива кум, окићеном буклијом у којој се 

налази ракија или вино и погачом. Код кума иду младожења и његов отац, а често 

крену и сви остали укућани. Овде се руча, па после тога кум погачу "дарује" пешкиром 

или ћебетом, а пре поласка позивари добијају кумову погачу "за назад." Неки казивачи 

наводе да се на исти начин позива и старојко (то је брат младожељине мајке или, 

уколико нема брата, неки други мушки сродник). Треба овде рећи да дубонске 

породице генерално теже да негују стара кумства, заснована неколико генерациЈа у 

назад. Стара кумства се прекидају ретко и то онда када се окумљене породице у 

потпуности удаље и изгубе контакт или када кум из неких разлога "откаже" кумство. 

Свакако, обичај је да промена кума мора бити одобрена од онога ко је последњи вршио 

ту функцију. Остали сватови се такође зову окићеном буклијом, тако што позивари, у 

овом случају "младожењски момци", један ожењен и један неожењен, иду по селу, од 

куће до куће, позивајући у сватове. Свако од позваних долива у буклију своју ракију 

или вино. Занимљиво је да се гости на овај начин позивај у чак и у случају да је девојка 

"побегла". У последње време, паралелно са усменим позивањем, штампају се и 

позивнице. 

Дужина времена између веридбе и свадбе варира од двадесетак дана до 

неколико месеци и зависи опет од договора и евентуалне чињенице да Је Једна од 

породица "у жалости" за неким од својих чланова. 

Централно свадбено весеље се увек одржава недељом, а рачуна се да је свадба 

почела већ у суботу увече момачком, односно, девојачком вечери. Осим весеља, забаве 

и музике у оба домаћинства, ово вече пролази без посебних догађања и ритуалних 

радњи. Неки старији информанти чак кажу да су момачко, а посебно девојачко вече 

новији обичај и и да их они не памте из времена своје младости. 

Дан уочи свадбе, неудате девојке цвећем ките капИЈУ на улазу у двориште 

сутрашњег женика. За ову прилику се капија спушта, што чине неожењени момци, који 

је, пошто је украшавање завршена, поново подижу, тркајући се при том, који ће први 

кроз њу да прође. Верује се да ће се "победник" ове трке први оженити. 

На свадби кој~ј сам и сама присуствовала, цвеће на капији је било аранжирано у 

облику слова Ж и М, између којих је, такође од цвећа било направљено срце. Наведена 

слова била су у ствари почетна слова поздрава и жеља упућених младенцима: "Живели 

младенци!" 
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У недељно Јутро, дакле на дан венчаља, из младожељине куће креће колона 

сватова према невестиној кући у којој се одиграва "вођевина". Некада се свадбена 

поворка састојала из низа кола која су вукли кољи и неколицине самосталних јахача, 

младожељнских момака, а данас је то, као што је познато, колона аутомобила у којима 

се наЈтазе главни свадбени функционери: младожеља и љегов отац, кум и старојко, као 

и остали гости позвани од стране младожељине породице. У последље време се овде 

све чешће налази и младожељина мајка, која је, по ранијим обичајима остајала код куће 

да дочека сватове КОЈИ долазе са венчаља. Пре поласка колоне, главни домаћин, 

младожељин отац, кити свако возило пешкирима или ћебићима, која након свадбе 

припадају власнику возила. Верује се да се ови поклони не смеју користити само за 

потребе сахране. Неки казивачи помиљу обичај да, такође домаћин, кади сватове 

босиљком упаљеним на црепу, те да посебном молитвом, у којој се износе жеље за 

успешан одлазак и повратак сватова, даје знак за покрет.На почетку колоне налазе се 

кола са "барјактаром", односно човеком који је задужен да носи заставу. Барјактар је 

обично младожељин зет или брат од стрица, а застава коју овај свадбени функционер 

носи у последљих педесетак година мељала се неколико пута: од црвене заставе са 

српом и чекићем, преко заставе СФРЈ, до данашље српске тробојке. Испред сватова, 

чак и мало пре љих, један од младожењских момака креће према младинсј кући да 

најави скори долазак сватова. Овај младић се назива "муштулугџијом" и он и данас 

често свој задатак обавља јашући на кољу. Муштулугџија са собом носи чутуру, 

односно буклију са ракијом, и то, по правилу, исту ону којом су позивани сватови, а у 

невестиној кући је меља за другу са којом се враћа назад, да пресретне сватовску 

поворку. Сусрет се обично дешава на некој раскрсници, на којој се колона аутомобила 

зауставља, чекајући да муштулугџија, идући од кола до кола, свакога понуди ракијом 

из нове буклије. У кући девојчиних родитеља сватове дочекује низ препрека које они 

морају да савладају пре него што добију "оно" по шта су дошли. Улазак у двориште 

условљен је стрељачком способношћу вој воде, који има задатак да са дрвета обори 

"шућур". По обичају, шућур би требал:о да буде јабука или тиква која виси на канапу 

завезаном за грану. У новије време је све чешћа тенденција да се улазак сватова у 

невестино двориште и кућу учини што смешнијим и забавнијим, па се на сваком кораку 

постављају нове и теже препреке. Тако се уместо "класичног шућура" стављају неки 

лакши предмети, које и најмаље струјаље ваздуха помера, или се јабука добро умота у 

металну жицу и причврсти тако да ју је скоро немогуће оборити . Но, сватови никако не 

бивају обесхрабрени овим отежавајућим околностима, него, уколико се покаже да се 
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шућур не може оборити, војвода често секиром обара дрво на које ј е он закачен . На 

капији невестиног дворишта чека их нова препрека у виду корита пуног воде чији се 

прелаз мора платити новцем. Док већина сватова то заиста и чини, убацујући углавном 

ситан новац у корито, младожеља прескаче ограду не би ли "пречицом" стигао до своје 

драге. Ушавши у двориште, сватови бивају окићени рузмарином, што је учиљено и у 

младожељиној кући . На питаље зашто се за ову прилику користи баш рузмарин, а не 

неко друго цвеће или биљка сељани одговарају да ј е то зато што је рузмарин "увек 

зелен", те се љегова свежина и трајност очигледно желе пренети и на нову брачну 

заједницу . Што се младожеље тиче, чак иако ј е избегао плаћаље улаза у двориште који 

су држале "акчије" (пријатељи и комшије који помажу на свадби), испред улаза у кућу 

га сачекуј е "намет" који скоро никако не може да заобиђе. Наиме, овде се он среће са 

невестиним братом или неким другим мушким сродником са којим се младожеља 

погађа око цене коју треба да плати да би дошао до младе . Цена је, како причају старији 

Дубољани некада била симболична, док се данас овде ради о сасвим конкретној суми 

новца (у време истраживаља то је било око 1 ОО немачких марака). Неки чак наводе, да, 

уколико невестин рођак "прецени" девојку, младожеља се не либи да се попне на кров 

тастове куће и да одатле баца цреп све док не се не избори за "попуст". Но, када је 

трговина обављена, невесту брат изводи напоље и предаје младожељи . Тај тренутак се 

обележава пуцаљем из пушке или пиштоља.Таст тада даје зету чашу са вином коју он 

наискап испија и на дну које се налази златник. Зет задржава и чашу и златник, а по 

неким казиваљима, раније је био обичај да се из те чаше пије вино и на црквеном 

венчаљу. Невеста овде бива још и прстенована од стране старојка, а тај прстен се 

касније, за потребе црквеног венчаља скида, да би га током ритуала верибе свештеник 

поново ставио на љену руку. Када прими прстен невеста старојка дарује пешкиром:. Са 

кућног прага, млада младожеља и остали свадбени функционери одлазе у шатор испод 

кога је постављена трпеза за којом се већ налазе остали гости- младини и 

младожељини. Пре него што седну за центраЈши део трпезе, старојко невести обува 

нове ципеле. Све ово бива праћено музиком и песмом присутног оркестра , с тим, што 

те песме за разлику од некадашљег обичаја када се љима објашљавао ток свадбеног 

ритуала, данас више нису строго везане за љега. На свадби којој сам присуствовала 

централна трпеза била је смештена у дну шатора, чији су "зидови" били украшени 

ћилимима на којима се такође налазила декорација од цвећа и беле чипке у облику срца 

и почетних слова младиног и младожељиног имена. На вођевини је са леве стране срца 

било почетно слово невестиног имена, док је у шатору код младожеље, то прво место 
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било резервисане за почетне слово љеговог имена . Када се младенци, кум и старојко 

придруже остатку сватова, упоредо са служењем ручка служе се погаче, најпре 

војводина, а затим акчијска. Војвода иде од свата до свата и свако на погачу коју он 

носи ставља новац. Круг се завршава за главном трпезом, где се новац предаје 

младенцима, погача ломи, а то чине родитељи младенаца и кум. Тада кум, након 

кратке здравице, пије ракију из буклије која опет бива проношена од једног до другог 

госта, а за њом следи погача коју носе акчије. Новац који се сакупи погачом остаје овим 

помоћницима свадбене гозбе. Ручак траје релативно кратко, јер се жури да сватови 

крену пут цркве. Но, пре него што добију званичан "отпуст", обичај је да војвода купи 

у гаће обученог и окићеног петла од шурљљаје. Не улазећи у већ добро познату 

симболику овог ритуала, може се рећи да се он данас углавном спроводи у функцији 

забаве. Тако се цељкаље око петла продужава посебним захтевима које поставља купац 

чији прохтеви иду од "бољих гаћа" за петла до жеље да он говори неки од страних 

језика. Без обзира на показане кваЈштете, другог дана свадбе петао завршава у лонцу за 

супу, а новац од продаје остаје шурљаји. У неким случајевима су чак уочи свадбе, 

акчије са свирачима ишле по комшијским двориштима, тамо хватали пилиће и кокошке 

да би од љих, другог дана свадбе кували "акчијску чорбу" . Пред полазак сватова млада 

даруј е куму, старојку и војводи бошчалук, свекрва води коло, а свадбена поворка уз 

пуцље, заглушујућу музику и подврискиваље играча у колу, креће на венчаље. Неки 

Дубољани спомињу да је пред полазак сватова младин брат био тај који је водио коло, а 

сестра, ТЈ. невеста се хватала одмах до њега. 

Овде је раширено увереље да је евентуални сусрет две свадбене поворке 

предзнак несреће која се никако не може избећи уколико невесте погледају једна другу. 

Зато се у таквом случају, као превенција зле судбине, обема невестама покривају очи. 

Ипак, с обзиром на чиљеницу да годишњи број венчаља у Дубони већ ОЈI.авно има 

једноцифрену вредност, вероватноћа сусрета две свадбене поворке је минимална. 

Свадбена весеље, по правилу подразумева и венчаље у цркви, коме претходи 

регистрација у Месној канцеларији. Овом делу свадбене церемоније присуствује 

онолико званица колико може да уђе у невелику просторију канцеларије. Регистрација 

се обавља по законом утврђеним и у ранијим поглављима описаним правилима и 

процедури. Невеста стоји са леве, а женик са десне стране матичара. Иза љих стоје 

старојко и кум . Склопљен брачни уговор потписује најпре млада, а затим младожеља, а 

овај чин, као и чин првог брачног пољупца, бива богато документован фотографијама 

које своје место налазе у породичном албуму, а у последљих петнаестак година и 
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обиљем видео материј ала. Крај церемоније пропраћен је аплаузом, након чега следе 

честитаља и фотографисаље испред месног уреда. 

Црквено венчање је у периоду после Другог светског рата, изостављано од 

стране неких породица, али је љихов број незнатан.Ипак и у млађим генерацијама има 

ових случајева. Тако једна жена, рођена 1971. године, супротно вољи својих родитеља, 

није склопила црквени брак, што је, како она наводи, последица васпитаља кроз које је 

прошао љен муж. Наиме, љегова мајка је била учитељица, а познато је да је у време 

владавине комунизма учитељском и наставничком кадру била ~абраљена 

партиципација у ритуалима религијске садржине. Како муж није био ни крштен, чину 

. . 
крштеља Је приступио заЈедно са љиховим дететом, али се на црквено венчаље ипак 

није одлучио. Свакако, црквено венчање пролази без спровођеља посебних народних 

обичаја. У цркву улази само маљи број свадбара, док се испред цркве наставља са 

. . . 
весељем уз свирање оркестра, играље у колу и раКИЈУ КОЈУ акчиЈе служе свима 

присутнима, без обзира да ли припадају гостима или су сељани који су се окупили да 

посматрају цео догађај. С обзиром на то да учешће свекрве у овом првом делу 

свадбених ритуала представља новину у обичајном животу села, исто се вероватно 

може рећи и за увереље да свекрва не треба да улази у цркву, а посебно да не треба да 

присуствује тренутку када свештеник белим платном повезује руке младенаца. Једино 

што се, као посебан народни обичај у вези са обредом венчаља у цркви спомиље, јесте 

уверење да ће онај супружник који, за време опхода око сточића успе да нагази другог 

и изговори "водим вола око стола " у браку бити супериоран. Након обављеног 

венчања, кум испред цркве баца метални новац, а млада букет са цвећем, тзв. 

бидермајер, који наравно покушавају да ухвате љене неудате другарице. На основу 

казиваља информаната, може се закључити да је у опрему за невесту бидермајер ушао 

знатно после раскошне беле венчанице, мада се не може са прецизношћу одредити када 

се то десило. Жене удате до почетка шездесетих година венчане су углавном у 

свечанијој одећи шивеној за ту прилику, а венчанице чиј е различите варијанте срећемо 

. . . 
и данас почеле су да се купују а затим и изнаЈМЉУЈУ тек од средине шездесетих година. 

Пре Другог светског рата, жене су се удавале у свиленим хаљинама, а мушкарци још 

увек носили свечане антерије и чојане, бриџ панталоне . 

Из цркве се сватови упућују према младожељиној кући где се одиграва 

практично г лав ни део свадбе:ног славља . Пре рата и непосредно после љега, свадба се 

правила у кући, крајем шездесетих је "у моду" ушла прослава у кафани, а негде од 

полодине седамдесетих почиње се са прављељем великих свадби испод шатора у 
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дворишту младожељине куће. Шатор се, заједно са комплетном опремом: с':'оловима, 

столицама, па чак и посуђем, изнајмљује, а они који се овим послом баве, као што је 

случај са једним мештанином Влашке, о љему причају као о све уноснијем . 

Пристизаље сватова на место главног весеља објављује се поновним пуцаљем из 

пушака или другог оружја које домаћини поседују. Иако младенци данас пут од цркве 

до младожељине куће прелазе аутомобилом и даље се каже да, када стигну, "свекар 

младу скида са кола". Она га тада дарива бошчалуком у коме се налазе кошуља, чарапе, 

дољи веш и марамица. Но, да би сватови ушли у двориште поново морају да савладају 

препреку у виду корита које акчије напуне водом и чији прелаз свако мора да плати. И 

овде главни актери свадбене свечаности користе цељка.-ъе сватова на улазу у двориште 

да би до кућног прага, следећег ритуалног места, стигли неким споредним путем, 

избегавши тако акчијски "нам:ет". Свекар по обичају, доводи младу до кућног прага, 

испред кога је дочекују муж и свекрва. Тада невеста узима "накољче", а затим баца 

си то на кров куће или, уколико је он сувише високо, у кућу. Сито се баца на ону кућу у 

којој ће младенци живети, а то је најчешће нова кућа. Верује се да од успеха овог 

бацаља зависи и успех нове брачне заједнице. Наиме, ако сито остане на крову, "остаће 

и млада у кући". Бацаљем сита у кућу, што је све чешћа пракса јер у сваком дворишту 

поред старе, приземне, постоји и нова, двоспратна или троспратна кућа, ово значеље 

обичаја се губи. Свакако, после овога, свекрва, стојећи на прагу куће служи нову снају 

слатким и водом, а затим она ( снаја) то исто ради младожељи . Пошто је послужен, 

младожеља ставља испод једне мишке векну хлеба ( то је некада био домаћи, а сада је 

хлеб купљен у продавници), испод друге боцу вина, па са свим тим и још приде 

невестом у наручју улази у кућу. Свекрва у кући својој "заменици" опасује кецељу, а 

ова јој, у знак потврде привржености и љубави према "новом родитељу" седа у крило. 

Тада неко од сватова просипа воду испод столице на којој седе, па се то кроз шалу 

тумачи као да се свекрва "упишатю од среће ". Старији казивачи тврде, да је у склопу 

ритуала увођеља невесте у нови дом било и праље ногу свекру, али да се то одавно 

изобичај ило. 

Овим обичајима присуствује мањи број сватова, док већи део љих за то време 

седа за трпезу очекујући почетак гозбе. Иако они бивају послужени пићем и пре 

званичног почетка ручка, долазак главних свадбених функционера испод шатора, 

представља својеврсни знак акчијама да почну са служељем јела. Новији је обичај да 

младенци седе заједно са гостима, односно за главном трпезом , одмах поред кума, 

страјка и најближе родбине. Раније су они јели у издвојеној просторији, а међу гостима 
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су стщали и помагали при служељу. Свештеник спомиље и праксу да се младенци 

раздвоје за време славља "да би се ужелели" једно другог. Истовремено са изношељем 

предјела, поново крећу да "круже" и ритуалне погаче. Оне се проносе од госта до госта 

и свако од љих ломи парче, а за узврат на послужавник ставља "коферте" . Најпре 

кружи погача донета од "пријатеља", затим "домаћинска", старојкова, кумова, 

"пођанска" и на крају акчијска. Неки домаћини заврше овај обичај само са једном 

погачом, ј ер, како сами кажу све погаче иду само "ако хоћеш да од људи узмеш паре". 

Све ово ј е праћено непрестаним свираљем и песмом музиканата, који се највише 

задржавају у близини кума, јер је он тај који свадбеном весељу даје ритам. У време када 

је невести било забраљено да седи међу гостима, она је била задужена управо за 

двореље овог важног духовног сродника, а поред ље је, да не би стајала сама, све време 

био девер. Из старине се памти да је и пристизаље кума у сватове било објављивано 

пуцаљем, па му је, на овај знак, младожеља кретао у сусрет и на леђима га доносио до 

куће. Одлазак кума са весеља, који се обично дешава око поноћи првог дана свадбе 

такође је посебно обележен и то играљем тзв. "шареног кола" које повед; девер и 

млада. С обзиром на чиљеницу да је ово коло истовремено знак повлачеља и младенца 

са гозбе, могуће је да је некада постојао посебан ритуал "свођеља" новог брачног пара 

КОЈИ се дешавао или непосредно пре или одмах након кумовог одласка, али су се 

љеговим изобичаваљем, и испраћај кума и почетак прве брачне ноћи претопили у један 

ритуал. Ако следимо Ван Генепову структуру обреда прелаза, може се рећи да је у 

новије време "шареним колом" практично означен почетак фазе реагрегације, јер 

напуштаље сватова од стране младенаца бива само привремено. Наиме, нови је обичај 

да нешто пре поноћи, млада скида венчаницу, после чега се, у новом руху враћа међу 

госте. Већ са почетним тактовима "шареног кола" млади супружници се упућују према 

кући и то тркајући се. Победнику овог малог такмичеља "загарантована" је 

супериорност у брачном односу. Истовремено са овим дешаваљем, музичари певају 

песму: 

,,Скини млада венац, 

девојка си сада, 

па више никада ". 

која такође сведочи да је овај одлазак нововенчаних у брачне одаје раније значио и 

почетак прве брачне ноћи, током које је долазило и до тзв. "конзумације брака". Да ли 

због чињенице да је све чешћи случај да је брак "конзумиран" и пре љегове 

легаЈшзациЈе или из неког другог разлога, данас се невеста, пошто се пресвукла у 
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"обичну", мада нову и за ту прилику купљену одећу, заједно са својим мужем, враћа 

међу сватове. Изгледа да је страст првог супружанског загрљаја заменила "сласт" 

такође скоро уведеног свадбеног "реквизита"-торте. Придруживши се поново гостима, 

младенци исецају прво парче "главне" свадбене торте, на чијем врху се најчешће налазе 

фигурице младенаца од шећера. Епитет "главна" употребила сам због чиљенице да у 

новије време, поред обавезног свадбеног дара, свака породица која долази на свадбена 

весеље доноси по једну торту. 

Међу поклонима које добијају младенци могу се наћи разни апарати за 

домаћинство, сервиси, постељине, а у последље време, понајвише коверте са новцем. 

Неки казивачи наводе да се током свадбеног весеља јавно објављује ко је шта донео, 

док други кажу да то ниЈе правило. 

У току послеподнева првог дана свадбе, гостима се придружуЈу и 

"пођани",невестини сродници чији је долазак праћен посебним ритуалом. Стигавши до 

места славља, младин брат, а по неким казиваљима и више љених сродника, по правилу 

троје или петоро, обично неожељених и неудатих, ћутећи одлазе директно у кућу, 

односно у спаваћу собу мледенаца, где их, дочекује млада, седећи на кревету на који 

ови просипају корпу са започетим плетивом. Одмах пошто то обаве, они што брже 

напуштају собу и придружују се осталим гостима. Пођани обично седе за издвојеним 

столом, а у време када су свадбе организоване у кући, за љих је трпеза била постављена 

у посебној соби . Раније су "пријатељи" остајали да ноће, па се вероватно због тога и 

данас, када они увече одлазе кући да би сутрадан поново дошли, другог дана свадбе 

обичава љихово ритуално умивање: у дворишту младожељине куће, водом коју им из 

бокала на руке сипа њихова одива. Као и већина обичаја у оквиру савремене свадбе, и 

ово умиваље има своју "економску цену", па они који се умивају невести дају новац. 

Осим пођана, другог дана свадбе поново долази и кум и то тако што млада и 

младожеља и још по неко из младожељине породице оду по љега. Иначе, током свадбе 

се настоји да се кум никако не увреди и да му нешто не недостаје, па се отуда међу 

Дубољанима препричава шэљиви догађај да су кума, када су га пратили кући питали да 

ли је све било како треба, а он је одговорио да јесте " само није било бућканих колача" 

("бућкани колачи" су изгледа врста крофни). Тада је домаћин, зауставивши кумов 

одлазак наредио:"Амо с ку мом! Дајте бућканих колача!" И други дан свадбе оркестар 

забавља госте међу којима сада има доста комшија и акчија, а током љега се не 

одигравају неки посебни ритуали. Ово је практично дан за забаву оних који су 

претходног дана помагали у гошћељу сватова, па тако један казивач каже да другог 
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дана "акчије стално возају свекрву на клечке (кола или плуг), неко се попне на кућу и 

одатле баца цреп, па мораш да му даш бошчалук ". 

"Повратак", односно, некадашњи обичај првог одласка младе у родитељску кућу 

поле свадбе, више нема ритуални смисао. Старији казивачи причају да се раније "у 

повратак" ишло после две седмице и да су се носили дарови: младиним оцу и брату по 

кошуљу, а мајци неки веш. Неки чак наводе да су другог дана свадбе сви сватови 

одлазили код пријатеља, тамо ручаЈш, па се враћали у младожењину кућу да наставе са 

весељем. Данас млада чешће одлази у кућу својих родитеља, а њен први одлазак није 

праћен посебним обичајима. Генерално, "пријатељи" се посећују за славу, па је један од 

разлога што се при избору партнера тражи онај чиЈа породица нема исту славу као 

породица будућег супружника, управо таЈ, да би се фамилије могле међусобно 

посећивати за овај дан . 

Свадбена весеља се, по правилу праве током мрсних делова године . У Дубони 

постоји само ј едан пример породице која је свадбу правила на посан дан, и то на 

празник У сековања, а венчање је обављено тек сутрадан . Ово је изазвало доста осуда од 

стране околине у којој се гаји уверење, да ј е такво кршење традиционалних норми ло ш 

залог будуће среће младенаца. 

Правила о првенству удаје, односно женидбе старије деце у породици данас се 

углавном не поштуЈу, чему је вероватан узрок мали број деце и мала разлика у 

годинама између њих. 

Занимљиво је поменути да млади људи у великом броју случајева изјављују да 

пристају на описане ритуалне форме највише због родитеља, а они сами нс., знају ни 

зашто се оне спроводе, ни које је њихово значење. Као доказ за ову тврдњу може 

послужити и понашање младенаца на свадби на којој сам била, током које су они све 

време запиткивали младожењину мајку о редоследу обичаја, а неке од њих су 

спроводили са очигледним подсмехом. Ипак, већина анкетираних осмакаје написала да 

ће свадбу направити "по старим обичајима", не наводећи, међутим шта се под тим 

подразумева. 
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ђ) Крај "романтичне представе" 

Иако се у садржај свадбених ритуала и весеља уопште, све више "увлаче" 

елементи романтике и једног новог схватања љубави и односа између супружника, оно 

што се дешава после ове романтичне представе, често не одговара моделима 

прокламованим на њој . Комбинација традиционалних схватања функције брака и 

односа у њему и чињенице пораста слобода и релативизације вредности у савременом 

друштву, учинила је брак лако рушљивом институцијом, са често поремећеним 

унутрашњим односима. 

Схватање по коме је рађање деце основна функција и смисао брачне заједнице, 

задржало се у народу до данашњих дана. Деца се сматрају "Божијим благословом" и 

срећом за породицу, а њихов недостатак проклетством и својеврсном казном "свише" 

која се често повезује са греховним наслеђем предака. Јаловост брака се не ретко 

доводи у везу и са "чинима" баченим на домаћинство или на одређени брачни пар, мада 

евентуална ритуална пракса "рашчињавања" није присутна у животу села. Бездетни 

парови се најчешће разводе, што бива не само одобрено него и поздрављене од стране 

сеоског Јавног мњења. 

Но, иако су оваква размишљања одваЈкада карактерисала народна тумачења 

улоге брака, једна од првих индикација трансформације традиционалног друштва било 

је смањење броја деце у породици, односно контрола рађања,која је, по свему судећи, 

у овој области почела да се врши крајем прве четвртине двадесетог века. Старије жене 

наводе да ј е "одувек било баба које су то радиле", мислећи на "приучене" акушерке 

које су углавном методом "трљања" помагале трудницама да се ослободе нежељеног 

детета. Ипак, на основу броја деце у породицама најстарије генерације информаната 

који је некада ишао и до рађаља пет и шест директних потомака, може се препоставити 

да "планираље породице" у овом периоду ипак није било тако распростраљено . 

"Трљање" је изгледа најпре припадапо неудатим девојкама кој е би "занеле" са 

"неодговорним" љубавником, мада су ове ситуациЈ е изгледа решаване и суроВИЈИМ 

методама. Наиме, на питање о могућностима и друштвеном положају ових несретница, 

једна старија жена је овако одговорила: "То се онда није ни знало. Није бwю ни лека ни 

лекара, него она роди, па га баци у трње, зак о па живо дете. Она ... кућа до ... , његова 

се ћерка окопилила, па није наШЈLа детету оца и продала га негде у Немачку. Сада 

покушавају да га нађу." Занимљиво је да данас, упркос преовлађујућем ставу да "деце 

није никада много" и да "свака жена треба да рађа док може"велики број жена у 
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Дубони одобрава и као метод планираља породице користи намерни побачај . Када је 

потребно одговорити на питаље о идеалном или жељеном броју деце, поменути став се 

показуј е само као вербална фраза којом се изражава генерална љубав према овим 

најмлађим члановима заједнице, али не и спремност да љихов број изађе из оквира 

уста:rьеног друштвеног образца. Дакле, модел два детета се појављује и као идеални и 

као реални број деце у једној нуклеарној породици, а само се у ретким случајевима 

идеална вредност пеље до броја три, што обично није праћено и реалном 

репродуктивном ситуацијом. У Дубони има свега неколико породица са три детета, а 

већи број деце је углавном условљен "незадовољавајућим", тј. женским полом првог, 

па и другог детета. Анкета спроведена међу ученицима осмог разреда, показала је 

велику вероватноћу продужетка трајања овог модела и у наредним генерацијама. 

Наиме, од двадесет анкетираних, љих шеснаесторо ј е одговорило да би желела да има 

. . . . . . 
двоЈе деце, Један ученик Је желео само Једно дете, Један десеторо и Један три детета. 

Схватања о идеалном броју деце нису детерминисана ни узрастом ни полом 

информаната, а као најчешћи разлог за ограничаваље порода наводи се неповољна 

економска ситуација, криза и жеља да се имаље не дели.. Међутим, неки сељани 

указују на чиљеницу да се у ранијим раздобљима (поглавито се мисли на прву 

половину двадесетог века) живела много теже, а да ј е истовремено било много више 

деце. Они то објашљавају променом у захтевима васпитаља и подизаља деце који су 

данас много већи него раније, као и наглашеним друштвеним и економским разликама 

између пој единих породица, међу којима оне богатије и моћније практично одређују 

репере понашаља у скоро свакој сфери друштвеног живота. Потреба да се већ рођеној 

деци отвори што више могућности везаних за социјалну, професионалну и физичку 

мобилност, али пре свега за компетицију у групи вршљака, представља основни 

(манифестни) разлог за контролу рађаља и ограничаваље порода. Добру илустрацију 

"пресека" сеоског јавног (и тајног) мљеља преставља казиваље једне жене, рођене 1952. 

године . Она, иначе мајка двоје деце, је на питаље зашто није родила више деце, да ли 

због тога што "није било више или није хтела?", одговорила:" Ма било је, како није 

било, нисам 'тела. И овог млађег сам poдwza јер сам 'тела женско. Није Gило лако, 

била је сиротиња-кућица са три одељења, свекар радио као црквењак. Било је жена 

које су побациватtе( у смислу обављале абортус, "трљал:е"). И оне су се много огрешиле. 

Ја сам имала јетрву, 17 пута се трљала, а родила само двоје. Онда није било да може 

да се сачува као сад. Данас :>!Сене користе нешто. " Изгледа, међутим, да то "нешто" 

користе само млађе удате жене и по нека девојка и то из имућнијих породица, док 
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средовечне жене, као што Је већ поменуто, нежељене трудноће углавном решаваЈУ 

абортусом. Од женских особа које су навеле да користе неко од средстава 

контрацепције, највише је оних које прибегавају уграђиваљу спирале, а одмах за љима 

следе оне које узимају контрацептивне пилуле. Место за одговор на питаље о 

познаваљу средстава за контрацепцију, сви анкетирани осмаци осим једног су оставили 

празно, а у једином добијеном одговору наведена је контрацепција "ултrазвуком". 

Ипак, на основу разговора, може се закључити да се међу сексуално активним 

становништвом као најчешћи метод контрацепције користи coitus inteпuptus, који због 

непоузданости, али и због још увек прилично традиционалних схватаља о положају и 

улогама полова, често доводи до нежељених трудноћа, које се, уколико је жена 

завршила са своЈОМ репродуктивном "квотом" окончавају намерним побачајем. 

Потољи се у последљих тридесетак година обављају у здравственим установама, а у 

новије време и у приватним лекарским ординацијама. Размишљаља Дубољана о 

абортусу су различита и углавном су детерминисана узрастом казивача, а маље 

љеговим полом. Сви старији испитаници (рођени до половине шездесетих година 

двадесетог века) скоро без разлике абортус доживљавају као "грех", а оне жене које су 

му прибегавале сматраЈу да то треба да исповеде у цркви. Једна 

седамдесетпетогодишља старица износећи свој е искуство, навела је и проблем у вези са 

љим: " Ја хоћу да исповедим, шtи све неки млади свештеници долазе, па ме срамота. " 

На питаље како је овај проблем решаван некада када абортус ниј е био дозвољен и која 

је била цена "услуге" алтернативних бабица, она каже да је "било жена које су 

"чистиле" шtи су оне много одговаршtе пред милицијом. Цена? Па није тада било пара, 

у ствари било је, шtи од свекрве ниси смела да тражиш. Свекрва те тера да рађаш, па 

онда даш ракије, брашна, шта већ имаш." И међу средљом генерацијом испитаника 

може се наћи схватаље да је "абортус у неку руку грех" и да је "боље да до љега не 

дође", али ови одговори се углавном завршавају са једним великим "шtи " иза чега 

следе помирљива пристајаља типа "ако се већ деси ... ", "ако мора ... ", " не може ни 

жена да рађа не знам колико ... ". .. којима се оправдава веома често прибегаваље 

намерном побачају. Један мештанин Влашке је ограничио ово право образложивши 

своје схватаље по коме "абортус припада .женама које су завршиле са рађаљем и тада 

није грех- када жена има онолико деце колико је планиршtа. " Анкетирани осмаци су се 

у седам одговора о абортусу изјаснили као о нечем "ужасном", у пет су га 

окарактерисали као нешто "лоше", у једном као "злочин" и у Једном као "штетном по 

здравље". Ипак, да постоје ситуације у којима треба прибећи намерном побачају мисли 
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осам ученика, да не треба никада мисли двоЈе, а са "не знам" ј е на ово питаље 

одговорило љих троје. Они који абортус оправдавају у одређеним околностима, те 

околности углавном повезују са ситуацијом у којој "неко од родитеља не жели дете " 

(три случаја), затим, "уколико девојка није удата, а отац неће да прихвати дете" 

Gедан одговор), " ако је мајка наркоман WlИ алкохоличар " Qедан одговор) и " када си 

ожењен" Gедан одговор) . 

"Попустљив" став према абортусу који, дакле преовладава унутар генерациЈе 

која се тренутно налази у репродуктивном добу, бива нешто измељен када је у питаљу 

однос према нежељеној трудноћи љихове сопствене женске деце. Иако ову могућност 

већина информаната не прихвата као реалну када је у питаљу љихово дете, известан 

број љих тврди да не би дозволио да се та трудноћа прекине абортусом , него би 

настојали да се утврди и правним путем обавеже отац детета који би требало да сноси 

део одговорности за "немили" догађај. Није, међутим, мали ни број оних родитеља који 

би се радије одлучили да подрже ћерку у намери да прекине трудноћу, него што би 

издржали подсмех и оговараље средине уколико би љихова невенчана ћерка са дететом 

остала да живи у љиховој кући . Ипак, у овим ситуацијама је и данас чест случај да се 

врши притисак на оца да дете призна, у чему предљаче девојчини и младићеви 

родитељи. Међутим, смаљена важност сеоског Јавног мљеља и нестанак оних 

друштвених и економских фактора који су село чинили заЈ едницом са високим 

степеном међусобне зависности љених житеља, учинили су поменути притисак далеко 

маље делотворним него што је био случај у традиционалном друштвеном контексту . 

Супротно реалној појави повећаног број а ванбрачне деце код које није признато 

очинство, старији адолесценти мушког пола по правилу изјављују да никада не би 

дозволили да девојка која је са љима остала у другом стаљу изврши намерни побачај , 

као ни да евентуално дете остане без оца. 

Опште је раширено увереље да абортусу понајвише прибегавају разведене жене 

и удовице које би, уколико би радиле "народ гледао као беле вране ". 

На "другој страни медаље" репродуктивног понашаља, насупрот очигледно 

великом броју нежељених трудноћа, налази се не мали број случајева, за брачну 

заједницу погубне, немогућности оствареља родитељске улоге . Бездетност је, као 

што је већ споменута, одувек тумачена као највеће проклетство и казна за читаву 

породицу. Њоме је обесмишљавана основна функција брачне зај еднице, тако да су се 

они парови који нису могли да имају порода најчешће растај али . За јаловост је по 

правилу окривљавана жена, али с обзиром на то да неки старији информанти посредно 
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помиљу институциЈу мушког "брачног помоћника", јасно је да се у извесним 

ситуацијама "признавала" да је кривица до "мушке стране" . О овом феномену се 

углавном говори без навођеља конкретних примера, него више на основу усменог 

предаља и увереља да је све дозвољено када су деца у питаљу. Занимљиво је да 

потврдан одговор на питаље о постојаљу институције брачног помоћника углавном дају 

жене, док је мушкарци по правилу негирају. Искази испитаница по овом питаљу 

углавном су се свели на тврдље да је "тога било некада" и да се то дешавало "са 

свекрвиним знаљем": "Свекрва испратu снају у бању, па јој каже- Два пут у каду, 

трећи пут у ладу ". ( "Лада" је марка возила у коме је изгледа "позајмица" требало да 

се изврши). Безрезервно афирмативан став о оваквом решаваљу проблема стерилитета 

карактеристичан је за жене старије и делимично, средље генерације. Поучена животним 

искуством да жена која роди дете има бољи третман у кући, једна од љих овако 

размишља:" Није то грех, нека украде. Ако се удШlа у богато и муж хоће децу, нека 

украде". Друга опет показује извесну дистанцу у односу на овај проблем па каже : 

"Жена мо:Ј/Се са;ио да украде (у смислу да то буде урађено тајно), ако се сазна, нема ту 

:ЈIСивота." О проблемима стерилитета, било женског било мушког, данас се прича 

много отвореније, а као излаз из ове ситуације види се и лечеље уз лекарски надзор, као 

и усвајаље деце. Ипак, ова решеља нису масовније усвојена. О љима афирмативно 

говоре углавном они који сами нису суочени са овим проблемом, док остали и даље 

прибегавају разводу, па чак и институцији "брачног помоћника" . Тако се наводи један 

пример из "суседног" села где је човек, због јаловости своје супруге, у кућу довео 

другу жену, при чему је и прва остала да живи са љим, па је "он сада мШlо код једне, 

маЈ/о код друге". Сеоску интригу представља и случај једног дубонског брачног пара 

који је двадесет година живео немајући деце, да би, после толико времена супруга 

најзад остала у другом стаљу . Своју сумљу у "регуларност" овог догађаја, сељани 

изражавају овако: "Не можеш никад да знаш шта је било, али како год било, дете се 

одједном нашла". На основу разговора са старијим адолесцентима може се закључити 

да би модел "романтичне љубави", као главног мотива за закључеље брака требало да 

тежиште главне функције брака пребаци са рађаља деце на међусобни однос 

супружника, који, по схватаљу већине ових младих људи, не би требало раскинути због 

евентуалног стерилитета. Ипак, овакво схватаље углавном заступају девојке које би се, 

по правилу, удале за "вољеног човека" без обзира на сазнаље о љеговој репродуктивној 

дисфункционаЈшости, док одговор младића на ово питаље садржи далеко маље 

сигурности и ентузијазма. 
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Било како било, доскорашљи водећи узрок за развод брака била је немогућност 

једног од супружника да испуни ову брачну (и друштвену) улогу. Сеоско јавно мљеље 

је на овакве случајеве одувек гледало са одобраваљем, па и данас у вези са љима 

преовлађују афирмативни ставови типа: "Паметно је да се разведу где нема деце. Ја би 

то свакоме одобрила, да се не затвори кућа" или "Развод због бездетности није 

греота. Има да им се крв не слаже, а обоје су здрави. Нама је лекар рекао за сина и 

снају да не могу да имају деце. То је једна крв. Са другим могу да имају "или " За село 

није ко не може да роди, боље је да се разведу" и сл. Овакво схватаље је толико 

уврежено да се често дешава да невесте које за неко време (обично је то година или 

две) не успеју да доспеју у благословено стаље, саме напуштају мужевљеву кућу и 

враћају се у кућу својих родитеља. У овим ситуацијама има жена које "оставе све и 

оду ", а има их и које траже тзв . "даровнину", односно, оно што су добиле на свадби . 

Дешава се да се у ове случајеве умешају и судски вештаци, који долазе да процене 

колико ј е невеста "зарадила" за оно време које ј е провела у овом неуспелом браку, па 

ј ој се та "зарада" исплаћује у новцу. 

Број развода у читавој области у последљих десет година двадесетог века 

показао је тенденцију смаљеља, а у Дубони је он релативно стабилан током читаве 

друге половине претходног столећа. Овај број дакле, не одражава повећане правне и 

реалне могућности напуштаља брачне заједнице којих у пракси има више него раније . 

Чешће напуштаље брачне заједнице не сведочи међутим, о повећаном броју бездетних 

бракова, него управо о порасту броја узрока због којих се брак разводи (или напушта) 

и љихове фреквентности. Разводе се дакле и они који имају и који немају децу, с тим 

што на оне који оставе сопствену децу, па "оду на туђу" народ гледа са презрељем . 

Посебно лоши епитети се приписују жени која, засновавши нову брачну заједницу 

"заборави" на пород из првог брака. У актима Окружног суда у Младен овцу, као 

најчешћи узрок за развод брака наводе се "озбиљно и трајно поремећени брачни 

односи" и "неподношљив брачни живот", а по речима сарадника Центра за социјални 

раду у Младеновцу , као и службеника у суду, иза ових формулација се углавном 

налазе неслагаље са мужевљевом породицом, затим мужевљево пијанство, насиље, 

склоност ка коцкаљу и на крају прељуба. Укупан број предмета заведен у Уписнику 

суда у Младеновцу који садржи предмете који се шаљу мировним већима и Центру за 

социјални рад у Младеновцу, углавном се не поклапа са коначним бројем разведених 

бракова, што упућује на чиљеницу да неке бракоразводне тужбе завршавају мирељем, 

али и да се бракоразводне парнице некада воде и током дужег временског периода. У 
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табели која следи биће приказан укупан број предмета, број развода и пол тужиоца за 

читаву област која спада у надлештво окружног суда и посебно за Дубону, у току 

последљих десет година двадесетог века. С обзиром да је рад у архиви Суда у 

Младеновцу обављен током 2000. године, изостају подаци о укупном броју развода и 

броју разведених бракова у Дубони у години истраживања. 

Година Број предмета Тужилац Одустало од Укупан број Број развода 

мушкарац тужбе развода у Дубони 

1991 77 22 4 54 2 

1992 85 25 5 89 1 

1993 70 25 3 83 2 

1994 81 22 92 3 

1995 79 29 84 3 

1996 70 20 73 1 

1997 60 15 80 1 

1998 61 21 78 1 

1999 49 16 48 1 

2000 43 9 

Бракоразводне парнице и разводи на основу Уписника Окружноr суда у Младеновцу 

У актима Месне канцеларије може се наћи евиденција разведених у Дубони у 

периоду од 1946-1993, док се на основу црквених књига може утврдити да је током 

истог временског интервала пред црквеним властима разведено свега три брака: по 

један 1950, 1952 и 1954. године. У следећој табели је приказан број резведених 

бракова, евидентиран у Месној канцеларији у Дубони. 
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година Разведених година Разведених 

бракова бракова 

1946 1 1972 2 

1947 6 1973 1 

1948 з 1974 2 

1949 1975 2 

1950 з 1976 2 

1951 1 1977 

1952 з 1978 1 

1953 4 1979 2 

1954 1 1980 

1955 1981 

1956 1 1982 

1957 1 1983 1 

1958 1 1984 1 

1959 2 1985 1 

1960 1986 

1961 1 1987 

1962 з 1988 1 

1963 2 1989 2 

1964 1 1990 1 

1965 з 1991 2 

1966 l 1992 1 

1967 4 1993 2 

1968 1994 

1969 з 1995 

1970 з 1996 

1971 4 1997 

Број разведених бракова према евиденцији у Матичној књизи рођених у месној канцеларији, у Дубони 

1946-1993 . године 

У сеоском јавном мњењу се за ове бракоразводне узроке налази далеко мање 

оправдања него за развод због бездетности, а преовлађујући аргумент у овим 

схватањима је да због деце треба све истрпети . Ипак, прича о разведенима релативно 

кратко бива главна тема усмене сеоске хронике, а они сами немају посебних проблема 

у општењу са остатком зај еднице. Као главни проблем у оовим ситуацијама и даље 

егзистира питање (не)могућности самосталне егзистенције жене која се одлучи да 

напусти брачну заједницу, мада ј е све већи број родитеља који прихватају Н.:lЗад своје 

разведене ћерке, о чему сведоче и подаци из горње табеле у којој се може видети да 

већи број тужби за развод брака подносе особе женског пола. Сходно томе, у Центру за 
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социјални рад у Младеновцу тврде да је у последње време повећан број непотпуних 

породица, посебно мајки са децом, чему је допринела и тенденција промене судске 

праксе у вези са додељивањем деце после развода, о чему ће касније бити више речи. 

Садржај неких предмета до којих сам успела да дођем, а који се ')Дносе на 

брачне парове из Дубоне показују различите епилоге бракоразводних парница и детаље 

различитих животних прича. Тако је један бракоразводни спор, започет 1992. године 

окончан тако што се тужиља и тужени нису ПОЈавили на другом рочишту, заказаном 

. . 
после тромесечног периода остављеног супружницима за покушаЈ мирења, па Је суд 

сматрао даје тиме тужба повучена (П.1 602/92)799 . У једном другом предмету наилази се 

на одлуку о споразумном разводу брака, без покушаја мирења, због трајног одсуства 

једног супружника. Наиме, брак између тужиље и туженог склопљен је 1979. године у 

Дубони, након чега су супружници отпутовали на привремени рад у Аустрију. Тамо су 

добили двоје деце, а 1990. године, тужени напушта породицу и са својом новом 

"пријатељицом" се враћа у Дубону, где очекују принову. (П . 610/91) Овде треба 

поменути и садржај једног предмета коме основа није била бракоразводна тужба, већ 

тужба за утврђивање очинства, и то због тога што он представља екстремни пример 

поменутог проблема везаног за склапање другог брака и остављање деце од стране 

разведених мајки. У њему се наиме помиње да "тужиља из претходног брака има пет 

девојчица које су поверене на чување оцу" (П.71 8/94). 

Док, као што је речено, припадници старијих генерација бездетност виде као 

једини оправдан разлог за развод брака, млађи сматрају да је то прељуба, без обзира на 

пол њеног починиоца. Занимљиво је, међутим, приметити да садржај овог појма није 

строго дефинисан и да је често детерминисан генерацијом којој информант припада. 

Прељуба се одређује као "класично" брачно неверства само код адолесцентске 

популације док код средње и старије генерације она има далеко шире значење. На 

основу исказа може се закључити да се овим појмом означава свако "недозвољено" 

понашање из домена сексуалности-почев од предбрачног полног општења, преко 

родоскрвних односа, женидбе момка са много старијом, разведеном женом, па до 

"швалерације", "преваре" и проституције. Интересантно је да се поменута "позајмица" 

у оквиру установе брачног помоћника не подводи под овај појам. Старији причају да је 

прељубе било одувек и да се, мада се много више крило него данас, "вазда знало ко се 

са ким крши по воћу ". Чак ј е у народу уврежена нека врста веровања да ће се, без 

обзира на све покушаје да се склоне од радознаЈшх очију јавности, прељубници после 

799 Бројеви у заградама означавају број премета у Окружном суду у Младеновцу. 
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шест недеља преступне везе на неки начин сами одати. Често се као покушај да се 

пронађе легитимни оквир овог односа помиље склапаље побратимства између жене и 

мушкараца, мада се наводи и велики број случајева када за љега није тражен посебан 

легитимитет. Што се тиче става према прељуби, он ј е углавном негативан , па се о 

онима за које се зна да су јој "склони" говори са презиром, а не ретко искази садрже и 

огорченост због личног искуства ове врсте. Такав је случај једне мајке чији је " син 

оставио своју :жену, уватио се са једном, а њен муж убио због ње, нашао је са неким. 

Али стићи ће и њу, да Бог да се са душом не растала! Она се судила са сином. Курва! 

Син ју је истерао! " Дубољани сматрају да се "склоност" ка прељуби и уопште ка свакој 

врсти, од стране заједнице, негативно означеног понашаља преноси из генерације у 

генерацију појединих породица. Тако у селу постој е две породице за које се већ 

деценијама оправдано или неоправдано везуј е већина прекршаја норми из области 

полног морала. Генерално, прељуба се сматра грехом и проклетством за кућу, а као 

илустрација оваквих ставова наводе се примери , због изванбрачних авантура, 

растурених и осиромашених породица и домаћинстава. Супротно овоме, има оних, а то 

су углавном мушкарци средље генерације, који тврде да брачно неверства не мора бити 

"пропаст", уколико човек не заборави да је "породица на првом месту ". "Ако не 

шкрипи кућа, ако се има и ако су сви задовољни и при том се не зна, нека их, онда и није 

грех. Има ту и хвалисања, који то само причају а не раде. То шарање никако не сме да 

утиче на породицу. Породица је светиња. " 

Сељани углавном сматрају да се прељубе дешавају због досаде, засићености и 

губљеља заљубљености и интересоваља и одсуства поштоваља између брачних 

партнера, а ово се најчешће дешава сред о вечним супружницима (старим око 50 

година). Незаинтересованост млађих за ову врсту односа није међутим узрокована 

љиховом заљубљеношћу и оданошћу, већ , како тврде казивачи, чиљеницом да су се 

млади "одали пићу, па не виде ни своју жену, а камоли туђу." Иако се и прељуба мужа 

и прељуба жене негативно карактеришу, постоје извесне разлике у тумачељу једне 

односно друге појаве. Мужевљеви "излети" се сматрају опаснијим за опстанак куће и 

породице, док се женини означавају као теже опростиви. "Исто је и када муж вара 

:жену и ;)!Сена мужа, али је већа штета када муж вара. Муж хоће да да ван куће, а 

жена увек вуче за децу". Став о погубности мушко г неверства огледа се и у 

размишљаљу да "Жена мо:Ј/Се да вара, али да нема потребе за разводом, а мушкарац би 

одмах да се разводи. " 
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Било како било, на основу разговора са сељанима, може се закључити да у 

Дубони данас има доста брачних неверстава. То се више и не крије као некада, а честа 

је пракса да супружници "затварају очи" пред ванбрачном авантуром свог брачног 

друга. Дубонски парох каже да овдашњи мужеви евентуалној прељуби своје супруге 

приступају са паролом: "Могу да видим, али немој да чујем", показујући тиме да је 

јавно мњеље још увек веома битан фактор појединачног идентитета и угледа. Старији 

углавном наводе да прељуба не би требало да буде разлог за развод брака, али у "праву 

на прељубу" ипак донекле дају предност мушком делу популације: "Жена мужу треба 

да опрости, а он њој мало теже. Њему је најтеже што се прича, шта ће други да 

кажу. " Девојке у предбрачном узрасту углавном заступају став да би свом мужу могле 

да опросте овакав изгред уколико би биле сигурне " да је то било нешто успут, а не 

озбиљно ", док љихови вршљаци нису у стаљу да дај у " никакве гаранције" за своје 

понашаље у овим шкакљивим ситуацијама. Ипак, иако овде влада генерални став да су 

мушкарци склонији прељуби, тенденцији пораста броја ванбрачних неверстава знатно 

доприноси и пораст броја жена које, како каже један казивач "то све више себи 

допуштају. Посебно ако је жена добро ситуирана, онда се муж направи да не види." 

Пресек између схватаља прељубе као најгорег греха о коме се "чита у (црквеном) 

календару" и обичне "авантуре" којој не треба придавати много важности, може се 

пронаћи у, скоро философском размишљаљу једног казивача: "Муж и жена треба да 

опросте кроз разум, али то ретко ко може. Мора разум да победи срце. Човека 

превазиђе нека сила, па све што је било чврсто онда попусти. Оставе децу 't велику и 

малу. Треба људи да се уздржавају разумом, али некад има већа сила. " 

Но, ако та "сила" надвлада моћ људског разума, те се супружници, из овог или 

оног разлога, разведу, пажља и сеоског јавног мљеља, а и државних органа бива 

усмерена на решеље питања доделе деце једном од родитеља. С обзиром да је, по 

традиционалном схватаљу, дете припадало породици оца, а посебно због не великих 

могућности разведених мајки да са децом започну нови живот, она су (деца) после 

развода најчешће остајала у очевој кући. Осим тога, и суд је најчешће својим одлукама 

афирмисао ову обичајно-правну норму, додељујући децу оном супружнику који је имао 

веће економске могућности да задовољи потребе љиховог васпитаља и подизаља, а то 

је по правилу био отац. Ово је вероватно један од кључних разлога због кога су се жене 

теже одлучивале да напусте брачну заједницу, без обзира на третман који су у љој 

имале . Данас је за мајке ситуација нешто повољниј а, па се оне чешће усуђују на овакав 

потез, али, с обзиром да дугогодишња економска криза ретко коме, а посебно 
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незапосленим женама са села, оставља простора за самостални живот, у суду се може 

наћи велики број решења којима су деца додељена оцу. У Центру за социјални рад 

кажу да данас има више него раније случајева да мајке, напуштајући брачну заједницу 

са собом поведу и децу (службеници Центра процењују да у 50% предмета щ.,ца бивају 

дедељена мајци) и да се као главни критеријум за доделу деце више не узимају 

економске могућности супружника, него развојне и емотивне потребе детета. Ипак, 

због поменутих проблема, ове самохране мајке се врло брзо након развода јављају 

Центру због нередовног примања алиментациЈе од бившег мужа. Проблем 

алиментације представља трајан и скоро нерешив проблем услед недостатка правних 

механизама принудне наплате од самосталних пољопривредних произвођача. 

Оно што се у животу савременог села није променило, је јавно мњење о женама, 

које, услед развода, оставе децу и негде другде заснују нову брачну заједницу. Оне се, 

без обзира на разлоге који су их на овакву одлуку натерали, посматрају као велике 

грешнице које нису биле у стању да срећу своје деце ставе изнад сопствене . Сажаљење 

које народ осећа према остављеној деци повезано је и са уверењем да "маћеха никада 

не може бити као мајка ", односно са чињеницом да разведени мушкарац увек има 

подршку своје најближе околине да се поново ожени, те су деца, у највећем броју 

случајева, принуђена да одрастају уз маћеху. Жене које се одлучују на развод, овај 

проблем некад решавају тако што децу одведу код својих родитеља, а ови су, опет по 

традицији, спремнији да приме мушко него женско унуче. Сарадници Центра за 

социјални рад наводе да у је у последње време све више родитеља који хоће да приме 

назад своју разведену ћерку, али још увек има и доста оних који из овог "чина 

милосрђа" искључују, ако не сву, а онда женску децу рођену у овом неуспелом браку. 

Иако развод брака изазива мању или већу "узбурканост" јавног сеоског мњења, 

КОЈе дакле варира од одобраваља до осуде ово поступка и стигматизације његових 

виновника, разведени супружници углавном ступају у нови брак. Заснивање ове нове 

заједнице, као и све, до сада наведене ставке, из области брачног и породичног живота, 

подлеже одређеним, неписаним правилима која се углавном односе на различите 

могућности различитих категорија разведених лица. Перспективе новог брака углавном 

. . 
су детерминисане економским и социЈалним положаЈеМ разведеног, као и чињеницом 

да ли су деца из претходног брака поверена њему на чување. Као што се из до сада 

реченог већ могло закључити, жене ретко имају могућност да у нови брак поведу децу 

из претходног, мада ово правило у новије време показује тенденцију промене. Наиме, 

мушкарци чији је претходни брак разведен због бездетности, као и "престарели" момци 
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и њихове породице, све више показуЈу спремност да у кућу приме чак и жену са 

дететом. Најчешћа је пракса да се жени удовац са удовицом и разведени са разведеном, 

а шансе за нови брак старијих особа из ових "брачних" категорија бивају повећање 

евентуалном чињеницом да они, имају пензију или неки други извор прихода осим 

оног са пољопривредног имања. У тим ситуацијама се имање обично преписује сину, 

односно детету из првог брака, а поменута новчана примања наслеђује нови брачни 

друг. Склапање другог брака, по правилу не прати никаква посебна церемонија, а чест 

је случај да старији другобрачни живе ванбрачно, без регистрације ове заједнице пред 

законом. Свакако, с обзиром на то да први брак скоро нико и не разводи пред црквеним 

властима, иако је пред њима склопљен, другом венчању у цркви се не приступа. Ипак, 

треба рећи да је ово пракса која се усталила почетком шездесетих година двадесетог 

века, док је за ранији период евидентиран известан број другобрачних који су своју 

заједницу потврдили пред олтаром. (Подаци о овоме могу се наћи у табели на крају 

овог поглавља) Највећи "проблем", међутим, представља када се девојка "загледа" у 

разведеног или удовог човека или младић у распуштеницу или удовицу. Оваквим 

везама се родитељи оштро противе и често дуго после склопљеног спорног брака не 

пристају на помирење. Тако је ЖТ, рођена 1925. године, на питање како се упознала са 

СВОЈИМ мужем, почела да препричава тешке тренутке на почетку свог брачног живота, 

који су били обележени унутрашњим сукобом између личних жеља и друштвених 

норми: "Јууу! Куку мене! Ма ди сам се упознала?! Имала сам неку рођаку, а он био пут, 

па леп. Ја сам била сиротињка. Да се не фалим сама, али сам била добра. И она ти 

мени помене, а ја мислим, какви црни да идем ја, он је био жењен. То је било срамота. 

Дође ти та моја ујна Живана и донесе црно вино и колаче. Да ли хоћу за Милана? 

Отац и мајка неће да ме дају, а ја сад хоћу ... и дођем ти ја за њега. Јао}! Кукам ја 15 

дана, нећу за њега. Дођу ми мајка и једна баба, па ми кажу- имаш ту да умреш. Мени 

не треба да се купу испред моје капије". 

Треба напоменути да се на други брак удових, а посебно удовица гледа нешто 

другачије него када су у питаљу разведене особе. Наиме, иако се дакле нови брак 

тумачи као чин олакшавања у сеоским условима посебно тешког терета самоће (и у 

економском и у емотивном смислу), кроз приче казивача провејава посебно поштовање 

које народ гаји према удовицама које се нису поново удале после смрти свог првог 

мужа. Ово се посебно односи на удовице које имају децу из првог брака, па оне, својим 

целибатом, по мишљењу једног сељана показују поштовање и према свом покојном 

мужу и према њиховом заједничком потомству. Обичај је да удови црнином изражавају 
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жал за преминулим брачним другом до четрдесет дана после његове смрти, док 

удовице у црнини проводе целу годину. Свакако, по казивању Дубоњана "док не 

истекне година нема да неко јавно буде са неким, али има на дивље. " Под потоњим 

изразом подразумевају се односи за које се у народу каже још и "успут" и "шта се 

закачи", а сви они упућују на неписано правило да удови чешће него разведени имају 

(ванбрачне) односе који не претендују да прерасту било у фактичку, било у формалну 

брачну заједницу. 

У табелама које следе приказан је број другобрачних регистрованих у Месној 

канцеларији, односно венчаних у храму св Симеона Столпника у Дубони, као и њихово 

претходно брачна стање, од 1946-1989, односно од 1949-1960. године. Упис претходног 

брачног стања у евиденцију Месне канцеларије престао је 1980 године, а од 1960 

године, у цркви је склопљена свега два брака између другобрачних супружника и то 

један 1966. године, између разведеног мушкарца ( 46 год) и удовице (39 год) и други 

1981. године, између удовца ( 41 год) и девојке (35 год) . 

година Број Претходно брачна стање Година Број другобрачних Претходно брачна 

другобрачних парова стање 

парова 

1946 1964 
1947 1965 з Разведен+разведена 

х З 

1948 з У довац+удовица 1966 2 Разведен+разведена 

Момак+удовица х2 

Разведен+девојка 

1949 5 Разведен+девојка 1967 1 Разведен+девојка 

Удовац+ де во ј ка 

У довац+разведена 

1 У довац+у довица х2 

1950 5 У довац+разведена х2 1968 2 Разведен+разведена 

Удовац+удовица х2 Момак+разведена 

Момак +разведена 

1951 4 Разведен+разведена хЗ 1969 з Разведен+ де во ј ка 

Разведен+ девојка х З 

1952 з Разведен+разведенах2 1970 з У довац+у довица 

Разведен+удовица Разведен+разведена 

У довац+девојка 

1953 6 Разведен+разведенахЗ 1971 5 Разведен+девојка 

Разведен+девојках2 х З 

У довац+у довица Разведен+разведена 

х2 

1954 1972 4 Разведен+девојка 

х2 

Удовац+удовица 

Момак+удовица 

1955 Ј Разведен+девојка 1973 1 Разведен+разведена 

1956 1 Разведен+девојка 1974 
1957 1 Разведен+девојка 1975 4 Удовац+удовица 

У довац+разведена 

Момак+разведена 

х2 
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1958 з Разведен+ра1ведена 1976 1 У довац+разведена 

Разведен+девојка 

Удовац+разведена 

1959 1977 з Момак+разведена 

У довац+у до ви ца 

Разведен+разведена 

1960 2 У довац+разведена 1978 i Разведен+разведена 

У довац+девојка 

1961 4 Разведен+девојка х2 1979 4 Разведен+разведена 

Момак+разведена х2 У довац+у дов и ца 

Момак+разведена 

Удовац+ девојка 

1962 2 Разведен+девојка 1980 Овде престаје упис 

У довац+девојка 

1963 1 Момак+разведена 

Број другобрачних парова и њихово претходно брачна стање, регистрованих у Месној канцеларији у 

Дубони од 1946-1980. године 

година Број Претходно брачна стање 

другобрачних 

парова 

1949 1 Удовац (24)+удовица(25) 

1950 2 У довац(23)+разведена(23 ) 

У довац(ЗО)+у довицаа(28) 

1951 2 Разведен(28)+разведена(24) 

Удовац( 41 )+у довиuа( 41) 
1952 2 Разведен(29)+девојка(25) 

Удовац(62)+удовица( 48) 
1953 2 Разведен(23)+разведена(27) 

У довац(55)+удовиuа( 43) 
1954 1 Разведен(20)+девојка(20) 

1955 1 У доваu( 44 )+у довица(34) 
1956 
1957 
1958 2 Удовац( 45)+удовиuа(39) 

Разведен(29)+разведена(З З) 

1959 
1960 2 У довац(34 )+разведена(32) 

Момак(З 1 )+разведена(26) 

Број другобрачних парова венчаних у цркви светог Симеона Столпника у Дубони и њихов узраст и 

претходно брачно стање од ! 949-1960. године. Бројеви у заградама представљају број година 

другобрачних супруга 

Ради стицаља целовитог увида у тенденциЈе бројчаних вредности везаних за 

институције о којима је било говора у претходном поглављу, креирана ј е и следећа, 

синтетизована табела. Број развода за период од 1993-1998 године допуљен је 

евиденциЈОМ младеновачког суда. 
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година Рођења рег. у Крштења у Ванбрачно Ванбрачно Бракови рег. Бракови Разводи 

МК. цркви рођ. за цркву уМК. венчан и у ре г. у 

цркви м к. 

1946 19 2б 1 
1947 47 52 б 

1948 б3 б9 2 б 23 3 
1949 51 45 4 22 17 
1950 41 43 1 11 7 3 
1951 51 47 1 1 23 19 1 
1952 39 41 2 2 1 б 28 3 
1953 50 б О 4 б 2б 17 4 
1954 31 41 б 2 21 22 1 
1955 з з 4б 2 2 13 14 
1956 29 38 3 з 12 5 1 
1957 15 2З 3 2 8 7 1 
1958 19 33 4 5 15 10 1 
1959 17 24 2 4 9 з 2 
1960 2б 27 б 1 11 б 
1961 14 17 б 4 12 7 1 
1962 10 19 з з 9 з 

1963 14 19 б 15 5 2 
1964 12 1З 7 1З з 1 ·-
1965 17 24 4 9 1З 4 з 

1966 20 18 2 10 I З 4 1 
1967 10 21 2 12 1 б 5 4 
1968 10 29 б 1 б l б 5 
1969 12 27 1б 17 1 з 

1970 12 24 11 1 б з з 

1971 12 21 14 14 б 4 
1972 12 25 1 1б l б 11 2 
1973 7 2б 4 9 14 8 1 
1974 10 2б 13 12 з 2 
1975 8 19 2 9 14 4 2 
1976 б 17 б 14 9 2 
1977 7 21 7 9 2 
1978 4 24 17 7 4 1 
1979 9 21 17 15 4 2 
1980 15 11 7 2 
1981 27 1 б 10 б 

1982 20 IЗ б 

1983 11 7 4 1 1 
1984 14 10 5 8 1 
1985 11 7 5 4 1 
1986 15 8 5 4 -
1987 18 10 12 7 
1988 15 5 б 5 1 
1989 17 9 1З 12 2 
1990 25 1 10 7 9 1 
1991 20 1 7 8 5 2 
1992 38 14 9 5 1 
1993 1б 8 10 б 2 
1994 2б 1 8 2 7 з 

1995 22 2 7 2 2 з 

1996 9 2 з 2 4 1 
1997 10 з 2 4 1 
1998 10 5 5 1 1 
Си нтетизована табела на основу nодатака из евиденциј е Месне канцелариЈе (МК) и храма Светог 

Симеона Столпника, у Дубони и Окружног суда у Младеновцу 
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е) Конзервативизам, модернизам и жал за прошлим временима 

Покушај резимираља садржаЈа претходног поглавља, односно, покушаЈ даваља 

ј едног сажетог, а опет исцрпног суда о савременом србијанском селу и инст:пуцијама 

брака и породице у љему, после свега реченог делује као прилично комплексан 

проблем. Разноврсност и мултивалентност процеса, ставова, идеја и дешаваља просто 

као да непрестано упућује на ново и ново препричаваље и анализираље онога што је 

већ речено. Но, можда ни то није лоша основа једног резимеа: "Јединство 

различитости", приближаваље крајности, преплитаље дозвољеног и забраљеног, 

пожељног и презреног, поистовећиваље позитивног и негативног, помераље граница 

између идеалног и реалног, јавног и приватног ... На први поглед, могао би се из ових 

контроверзи и алогичности извести закључак о потпуном одсуству било каквог 

компактног система вредности и правила понашаља, а свакако о одсуству оних КОЈИ су 

у ранијим временским раздобљима представљали специфичност сеоске средине. Ово се 

примарно односи на чиљеницу да се о савременом селу више не може говорити као о 

јединственој социо-економској заједници. У традиционалном друштвеном контексту, 

ова врста јединства условљавала је и специфично, најчешће врло компактно јавно 

мљеље, као и санКЦИЈУ за непоштоваље неписаних правила понашаља. Иако садржи 

својеврсне параметре на основу којих се може читати место неког феномена у 

вредносном систему, као и, за истраживаље занимљиву усмену хронику села, Јавно 

мљеље у савременим сеоским условима не представља битан фактор у избору 

понашаља и делаља. Одсуство социјалног, као и економског притиска, те немогућност 

санкционисаља непожељних акција која из претходног произилази, чине основну 

одлику савременог и у селу усвојеног културног обрасца, у коме као једино правило 

егзистира оно које сугерише потпуну слободу појединачних избора у свакој сфери 

живота. Но, шта се дешава са ритуалним јединством сеоске заједнице, које је такође 

било љена битна карактеристика? Видели смо да Је Једина тачка 

институционализованог окупљаља и заједничких акција сеоског становништва остала 

ритуална пракса везана поглавито за празнике православне цркве. Ипак, недостатак 

мисионареља цркве и љеног активнијег и редовнијег учешћа у животу људи, чини 

остатке ове традиционалне обредности само очуваном ритуалном формом без 

садржајниј ег уплива у приватне сфере сеоске стварности. На основу броја крштених, 

венчаних и опојаних наведеног у једној од претходних табела, може се приметити 
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занимљива правилност. Наиме, међу овим вредностима, ј едину стабилну тенденицују 

опадаља, показује број бракова склопљених у цркви, док број крштених и број опојаних 

показују релативно променљиве тенденције, које без драстичних скокова и падова 

углавном задржавају сличне вредности у дужим временским интервалима, бивајући 

детерминисане примарно базичним демографским кретаљима, а не директно 

идеолошким утицајима. Број венчаља, међутим, представља одраз и вредности 

наталитета и природног прираштаЈа, али истовремено и чиљенице смаљеног утицаЈа 

цркве у народном животу. Из овога би се могло закључити да су се најрадикалније 

промене традиционалног друштвеног концепта одиграле управо у области брачних и 

породичних односа, као и полног морала. О овоме може да сведочи и пресек одговора 

који су мештани Дубоне дали на питаље о томе шта сматрају грехом . У већини 

одговора на првом месту се налази убиство, затим завист, па превара и крађа док се 

прељуба и родоскрвни односи налазе тек на дну ове лествице. Поред тога, присутност 

за традиционална поимаља "преступних" полних односа и понашаља која одступају од 

традиционалних модела, и у свакодневном "слободном" говору и у пракси, сведоче о 

интезивности трансформације овог сегмента вредносног система. 

Но, без обзира или управо са посебним обзиром на раниЈе поменуте 

контрадикторности и немогућност дефинисаља стриктних правила индивидуалних и 

друштвених акција, пажљивим ишчитаваљем и раслојаваљем изложене грађе, могу се 

формирати извесни модели који би треба.тю да потпомогну ствараље компактне слике о 

теми која је била предмет овог истраживаља. 

Овде треба на првом месту поменути да је међу Дубољанима широко раширена 

"жал" за неким бољим, "старим" временима, за неком, историјски маље или више 

удаљеном "идилом" сеоског живота у коме су се "људи више волели и поштовали" и у 

коме су преовладавали алтруистички мотиви свакодневних делаља. Генерална 

оскудица која је карактерисала "то" време није реметила "лепоту" и "једноставност" 

тадашљег живљеља. То је било време у коме је најважније било сачувати "чист образ", 

у коме су се муж и жена, "иако се пре брака нису познавали, више волели", у коме је 

брука било да се девојка "окопили", младић напије, да се човек и жена р!1Зведу, да 

"учине прељубу" ... За разлику од ових времена ЧИЈе су врлине изгледа у неповрат 

изгубљене, данашљица, у очима казивача изгледа прилично суморно и 

безперспективно. Већина сељана наводи да централно место у систему вредности 

савременог сеоског живота припада новцу, те да се стога "данас све ради само ако се 

има користи. Нема више да се ради из љубави". Један угледан домаћин овако 
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експлицира овај проблем : "Данас сви гледају само на паре. Ја нисам никада толико 

гледао-пара и будала неће никада да нестане, будале се рађају, а паре се праву, а ми 

треба да се трудимо да не буде пуно будала, а ни пуно пара.Ако човек има пуно пара

награише, а исто тако и ако има пуно будала". 

Највећи број казивача такође изражава незадовољство према начину на који се у 

новије време васпитавају деца. Наиме, они чак признају да и сами своју децу "терају 

да што више уче да би што мање радили", што оправдавај у потребом да их ослободе 

тешког "кулука" пољопривредне производље. Генерална искљученост деце из 

свакодневних радних процеса породице, не даје, међутим оне резултате који су били 

циљ овог интезивног родитељског старања, те, како наводи ј едан информант : " данас 

деца седе, ништа не раде, пију, фарбају косу и једва завршавају школу. " Неке девојке, 

као што смо раније поменули, удајом за младића из града, успеваЈу д<:t измакну 

. . . 
колотечини све презрениЈег сеоског живота, док њихови вршњаци дуготраЈНО остаЈу 

заробљени у неподстицајној тежњи за урбаним животом . У очима сеоске омладине, 

град егзистира као синоним разноврсних могућности забаве и разоноде, што се 

уосталом све више прокламује као мерило квалитета живота уопште, док се код 

њихових родитеља среће амбивалентан однос према животу градске цивилизациЈе . 

Они, наиме, са једне стране за своју децу, као нај боље решење виде урбану 

перспективу, док са друге, што је такође поменуто, град за њих представља симбол 

,, . . ' ' 
нових вредности, различитих од оних "идеалних , КОЈ е су садржане у "традиЦИЈИ 

српског верског и националног бића. Но, до експлицитног садржаја појма традиције, 

као и историјског контекста за који се она везује, тешко је доћи. Параметри ча основу 

којих се он одређује зависе углавном од узраста ПОЈ единца. Тако, припадници 

најстарије генерације Дубоњана, дакле они рођени током прве и почетком друге 

четвртине двадесетог века, о неким институциЈама народног живота говоре да их се и 

они сами сећају само из приче. Таква је на пример ситуација са случајевима 

снахочества и провере невиности нове младе. Када ј е реч о другим категоријама 

брачног и породичног живота, њихова регулациЈа сведочи о високом нивоу 

патријархалне свести и присуства традиционалних образаца у овој старосноЈ групи. 

Ови најстарији Дубоњани, као и њихови први потомци о том времену говоре као о 

"златном" добу живота српског села. Дубонска омладина као и млађе генерације 

њихових родитеља, време "живе традиције" смештају у прве послератне године (Други 

светски рат), када је, по мишљењу неких почела свесна и намерна, од стране 

комунистичке идеологије подржана акција уништавања аграра. У оцени савременог 
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стаља скоро сви су једногласни да је "дтюс све нестало. Све се изгубило и пропало." 

Ипак, посебну занимљивост везану за дефинисање овог појма представља чињеница да 

је, без обзира на историјски период за који поједини казивачи везују постојање 

"традиционалих" модела, њихов садржај мање-више исти . Ово се посебно односи на 

категорије полног морала и регулисаља брачних и породичних односа. Ргзговор са 

млађим дубонским нараштајима показао је да код њих постоји амбивалентан однос 

према "традицији". Док је само половина анкетираних осмака дала одговор на питање 

шта је то традиција, сви су се позитивно изјаснили у вези са потребом њеног чувања. У 

поменутим одговорима традиција је дефинисана као: " нешто што треба чувати ", 

"обичај и у породици", "стари обичај и ", " кад неко нешто ради по својим 

вероваљима", "слава", "нешто чега се морамо придржавати ", "преношење 

породичних обичаја са колена на колено и "стари обичаји који су се очували до 

данас ". Са друге стране, млади се често о традиционалним обичајима изјашњавају као 

о нечем "глупом" и "непотребном", на шта треба пристати (када је реч о свадбеним 

обичајима) само да би се удовољило родитељима. 

Но, било како било, на основу сакупљених одговора и комплетне грађе, у 

размишљањима, ставовима и свакодневном животу савремених Дубоњана може се 

констатовати постојање неколико образаца чије разграничавање представља олакшицу 

у "читању" друштвене стварности овог села. Овде треба издвојити тзв. "традиционални 

модел" у коме су садржани мање или више апстрактни ставови о томе "како је било 

некада", као и реална сећања казивача из старијих генерација о појединим категоријама 

везаним за тему овог истраживања. Поред овог модела може се исконструисати и 

својеврсни "идеални" модел, састављен о ставова савремених сељана о пожељном 

имиџу одређених појава. Иако се овај образац у много чему поклапа са претходним, 

разлике које између њих постоје сведоче о процесу трансформације идеалтипских 

модела система вредности. Осим ових, мање или више "виртуелних" образаца може се 

формирати и један реално постојећи модел који се односи на реалне ситуације и 

начине решавања и одношења према одређеним појавама. Неке од овде испитаних 

феномена су регулисани и позитивним законима, па се тако упоредо са претходним 

може посматрати и вредносни модел сугерисан од стране званичних законодаваца. Ради 

прегледнијег праћена сличности и разлика, те динамике историјског и идеолошког 

процеса током кога су били формирани, поменути модели су изложени у табели која 

следи . 
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стратификације 

2.Подела 

послова унутар 

породице 

З.Положај жена 
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!.Традиционални 2. Идеални модел 
модел 

Економска и 

друштвена моћ у 

рукама 

мушкараца; жене 

правно 

изједначене са 

децом ; настарији 

чланови 

породице 

уживају посебан 

углед и у јавном 

и у приватном 

животу 

Сви су укључени 

у радне процесе; 

постоји подела 

послове на 

мушке и женске; 

кућни послови 

су искључиво 

женски; деца су 

од малих ногу 

укључена у рад 

на имаљу. 

Погледај у поље 

1/1 ; 
репродуктивна 

функција

централна. 

Равноправност свих, 

али "да се зна, ко 

коси , а ко воду 

носи" . 

Не постоје мушки и 

женски послови, али 

ипак мора да се зна 

ко обавља дужности 

у домаћинству; 

Ослобађаље деце 

тешких 

земљорадничких 

послова; преузимаље 

одговорности 

руковођеља имаљем 

од стране најстаријег 

сина; останак 

потомака, посебно 

мушких на имаљу. 

Жена 

треба 

(супруга) не 

да буде 

запослена. 

Потребнија је у кући, 

због деце и 

домаћинства. Жене 

би волеле да се 

запосле због промене 

и виђаља са људима 

З. Законом 4. Реални модел 
прокламовани 

модел 

Друштвена брига 

о породици 

највише 

подразумева 

заштиту жена и 

деце; 

изједначаваље 

мушкараца и 

жена у 

политичким, 

имовинским и 

Мушкарци управљају 

покретним и 

непокретним имаљем . 

Жене држе новац. Губи 

се значај јавне сфере; 

маргинализација 

"треће генерације"; 

старачка домаћиства; у 

вишегенерацијским 

породицама, најстарији 

мушкарци још увек 

другим правима; уживају значајан 

акцентоваље 

дечијих права 

Погледај у поље 

1/3. 
Насиље у 

породици је 

кривично дело; 

Породичним 

законом из 2005. 
први пут се 

пружа конкретна 

углед; центрираље 

пажље на децу; веће 

учешће и жена и 

старије деце у 

договараљу и 

одлучи ваљу 

Не постоје послови 

који су искључиво 

мушки, али постоје они 

који су искључиво 

женски-домаћички 

послови; у ванредним 

ситуацијама мужеви 

раде неке "женске" 

послове; деца, посебно 

женска због 

школоваља не раде на 

имаљу, осим преко 

рапста; 

незаинтересованLст 

младих да преузму 

руковођеље имаљем; 

Мали број жена 

запослен ван 

ван своје породице и заштита 

пољоприведмог имаља 

и то само међу женама 

млађих генерација; 

репродуктивна 

функција-централна; 

рађаље се ограничава; 

новац најчешће стоји 

код "газде", а жене 
имају оно што успеју 

да уштеде од nродаје 

на пијаци; већа 

слобода кретаља, које 

сеоске жене практично 

и не користе; ретко где 

иду без мужа; немају 

возачке дозволе: већа 

слобода у опхођељу 

према мужу и другим 

села. 

Жене су 

еманциповане; оне 

држе новац и љиме 

управљају. Главна 

улога жене је да рађа; 

злостављаним 

женама, 

изопштаваљем 

насилника из 

породице. 

мушкарцима; чести 

случајеви 

унутарпородичног 

насиља чије су жртве 

најчешће жене; 

немогућност издвајаља 

насилника из 

породице; минимално 



4. Положај ћерке 

5. Положај сина 

б.Положај деце 

У родитељској 

куnи ћерке имају 

право да добију 

девојачку спрему 

и известан 

мираз. Ћерке не 

наслеђују 

непокретну 

имовину; 

Женска деца од 

малена спремају 

спрему и 

учествују у 

осталим 

пословима у 

домаћинству и 

на имању. Након 

удаје, могућност 

повратка у 

родитељски дом 

је минимална. 

Мушка деца 

наслеђују имање; 

мушка деца се 

више желе од 
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Жена треба да има 

"своје парче хлеба"
у смислу да треба да 

буде запослена; 
школовањем женске 

деце повећавају се 

њихове могућности 

за вертикалну 

социјалну 

мобилност; 

побољшава се и 

њихов статус у 

будућем браку и у 
случају његовоr 

неуспеха; сваки 

родитељ треба да 

прими назад своју 

ћерку услед 

евенутално 

неуспелог брака, са 

дететом или без 

њега. 

Сестра ретко тражи 

свој део имања од 

брата. 

Сестра не треба да 

узме свој део имања 

од брата; "Син ти је 

све и свја". Они су 

женске; 

од 

синови l "узданице" које 
малена треба да преузму 

укључени у 

радне процесе на 

имању; ако се 

неко шаље на 1 

управљање имањем и 

продуже породично 

име; "бабине и 
дедине јуначине" и 

школовање онда татине и мамине 

су то мушка 

деца; 

потенцирана 

економска и 

ратничка улога 

мушкарца 

"мушкарчине". 

Потенцира се полна 

улога мушкарца. 

Отац се око свега 

договара са својим 

најстаријим сином. 

"Родитељ треба да 

Мушка и женска 

деца су 

изједначена у 

наследним 

правима. 

закон повећава Иако се сматрају 

даром од Бога, 

деца заузимају 

најниже место на 

лествици 

друштвене 

хијерархије; 

однос са оцем и 

старијим 

мушкарцима је 

ритуализован, и 

на дистанци; 

пред оцем се не 

:':гов~а де~:м и :; 1 

раде". Уверење 

1 родитеља да између 

1 

права 

малолетника на 

самостално 

пуши, 

када 

1

11 ::акв:х :~~: . нема 
"За децу се живи и 
ради" 

чак ни 

"деца" ј 

одлучивање и 

раполагање 

новцем, 

сопственим 

имањем и телом; 

Млађи 

малолетни к 

узраста 

1 

година, 

1 
самостално 

i одлучи 

14 
може 

да 

о 

повећање могућности 

разведених жена и 

самохраних мајки. 

Женска деца су 

поштеђена тешких 

послова на имању, чак 

више него мушка; 

чешће се школују; 

ретко остварују већу 

вертикалну мобилност 

од својих м~ки; не 

настављају шко.ловање 

после средње школе, а 

често не успевају да 

комплетирају ни овај 

ниво образовања; 

повећан је број 

родитеља који би 

примили или су 

примили назад ћерку 

која је напустила 

брачну заједницу, али 

још увек има оних који 

то не желе. 

Повећан број сестара 

које траже свој део 

имања или исплату 

након смрти родитеља; 

у породицама где нема 

мушке деце ћерки се 

"доводи" муж; 

Мушка деца наслеђују 

имање; сину се 

родитељи више радују. 

Дечаци ређе 

настављају школовање 

после основне школе; 

младићи често имају 

возачке дозвоr ~ и 

допуштење од оца да 

користе ауто. Син је 

пред оцем слободнији, 

него што је случај у 

старијој генерацији; 

уколико се школују, ни 

синови не помажу 

много на имању; 

"касно устају, фарбају 
косу, носе минђушу и 

иду по кафићима"; 

највећи проблем је 

оженити сина. 

Сва деца се школују ; 

породица је 

центрирана на децу; 

велика слобода у 

опхођењу деце са 

родитељима, посебно 

са оцем- у поређењу са 

традиционалним 

моделом. Нема 

случајева малолетне 

деликвенције, али има 

случајева злостављања 

деце, углавном од 

стране оца или очуха. 

Деца имају велику 



7.положај 

мушкараца 

однос мужа 

жене 

&. правила 

"брачног 
тржишта" 

и 

и 

поодрасту; 

Погледај поље 

1/1. Јавни однос 
мужа и жене је у 

потпуности 

дистанциран; 

жена је скучена у 

слободи говора, 

кретаља и 

одлучивања; 

немогућност 

самосталне 

егзистенције 

жене; деца 

услед развода 

најчешће остају 

са оцем. 

Изражен о 

"трпљење" 
различитих 

услова живота и 

односа, 

понајвише због 

деце . 

Правило 

сениората при 

склапању брака

прво се жене, 

одн, удају 

старија браћа и 

сестре; при 

избору ј е битан 

углед породице и 

социјално

економски 

положај у широј 
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"Ми се о свему 
договарамо". Жена 

треба да има извесну 

самосталност. "Жене 
су 

еманциповане" . Човек 

треба да "пусти" 

жену и даје "слуша", 

али само "донекле" . 

Жена треба да 

поштује мужа, јер 

ако она не поштује, 

неће га ни деца 

поштовати. Жена 

може да "оде на 

пиће" са другарицом, 

али не и са другом. 

Код младих присутан 

став да 

социо.економски 

фактори при избору 

нису битни; битна је 

љубав; ако је младић 

имао предбрачна 

искуства, онда нема 

права да тражи чедну 

девој ку. 

Старији кажу да 

"свако налази пара 

заједници; према себи". 

претходно 

брачно стање 

условљава, 

одн о н со сужава 

избор, па 

најчешће "свако 

налази пара 

према себи". 

"Бекрије" су на 

ступању у 

сексуални однос; 

Породични закон 

ИЗ 2005. -
малолетник 

узраста 15 година 
може самостално 

да донесе одлуку 

о медицинској 

интервенцији . 

Погледај поље 

1/1 и 3/3 . Деца се 
додељују оном 

супружнику који 

на бољи начин 

може 

одговори 

развојним 

потребама 

детета. 

да 

слободу кретања и 

доста слободног 

времена, али мало 

садржаја са којим би га 

испунили. У последње 

време омладина више 

пије, а учестала је и 

употреба марихуане; 

смањена брига о 

њиховом кретању,а 

повећана о комодитету, 

хигијени и средствима 

која значе престиж 

међу ~шњацима. 

Данас родитељи уче 

децу, посебно женску 

да не треба ништа да 

трпе-ако им се не свиђа 

свекрва, муж, кућа, 

треба да напусте. 

Жене углавном нису 

економски самосталне. 

Постоји већа блискост 

и слобода у опхођењу 

мужа и жене. Тај однос 

је ослобођен ритуалне 

понизности која је 

карактерисала 

традиционални модел, 

али је далеко од 

партнерства. Ипак, с 

обзиром на "дефицит" 

женског становништва 

на селу, као и повећане 

законске могућности, 

њен положај је 

генерално бољи . 

Проблем породичног 

насиља у коме су 

жртве жене. Једини 

"зид" мушке моћи

физичка сила. 

Деца се чешће него 

раније додељују 

мајкама. 

Најчешће иде д~војка 

за младића, удовац за 

удовицу или разведену 

и обрнуто. Случајеви 

да је девојка отишла за 

удовца и обрнуто ил и, 

мада теже момак за 

разведену или обрнуто, 

повезани су са млађим 

узрасним 

категоријама. Старија 

удова и разведена 

лица, по правилу 

склапају брак између 

себе. Недостатак 

девојака на селу, 

ублажава ова правила. 



9.узраст за брак 

10. брак 

1 1 . невенчано 

живљење 

лошем гласу. 

Рани бракови, 

осим економске 

имају и функцију 

стављања 

"младалачких 

страсти" и 

нагона у 

легитимне 

оквире. Узраст 

ступања у брак 

17-22 године за 

жене и 18-25 за 

мушкарце; 

мушкарци се 

жене пред 

одлазак у војску; 

на основу 

постојеће 

евиденције у 

црквеним 

књигама-

релативно мали 

проценат 

малолетничких 

бракова 

Једини логични 

след живота 

појединца након 

периода 

адолесценције; 

склапа се између 

младића и 

девојке који се 

често не познају; 

људи су се више 

волели иако се 

нису 

брак 

тајна 

познавали ; 

је света 

која се 

легализуј е у 

цркви; основна 

функција брака 

је рађање деце; 

наглашена је и 

економска 

функција. 

1 
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За девој ке 20-25, за 

младиће 25-30 год. 

Адолесценти, као и 

њихови родитељи 

сматрају да је боље 

да се у брак уђе 

нешто касније него 

ШТО су ТО ОНИ 

учинили . 

Брак се склапа из 

љубави; његов 

смисао је међусобни 

однос успружника; 

ако се млади воле 

треба да се узму чак 

иако се зна да неко 

од њих не може да 

има порода; 

Прописан је 

најнижи, али не и 

највиши узраст 

за склаnање 

брака; 

малолетни к 

исnод 16 година 

старости не може 

склоnити правно 

ваљан брак; 

разлика у 

годинама није 

брачна сметња 

Реалан узраст се није 

много променио у 

односу на 

традиционални модел

види nоље 9/ 1, nосебно 
за девојке; око 

четрдесет неожењених 

момака узраста 25-40 
година; смањење броја 

малолетничких 

бракова, или смањење 

пријављеног броја 

малолет. бракова што 

може бити и у вези са 

порастом невенчаних 

бракова 

Брак је врста Брак је део животне 

уговора; склаnа колотечине; девој ке га 

се пред гледају као усуд у коме 

државним ће ретко која усnети да 

властима

обавезно, а nред 

црквеним 

факултативно; 

наглашена је 

слободна воља 

супружника за 

склапање брака; 

ванбрачна 

заједница ужива 

исти статус као 

брачна; законом 

се регулишу само 

имовински 

односи 

супружника и 

додела деце 

услед развода; 

морална страна 

односа је 

нормирана, али 

без односне 

санкције. 

оствари своје 

младалачке .:нове; 

основна функција 

брака је рађање деце; 

млада и младожења се 

nознају од раније и 

брак се склаnа по 

личним афинитетима: 

наглашена је 

економска функција 

брака, nосебно када је 

у питању женидба сина 

који треба да остане на 

имању; опадање 

значаја легалне форме 

брака. 

Ретко је било да Најбоље је када се Ванбрачне Брак почиње када 

девојка "остане" 

пре свадбе; 

невенчано живе 

малолетни 

супружници, 

затим када је 

изостао 

благослов 

девојчиних 

родитеља за 

удају, па се чека 

на помирење и 

другобрачни; 

венчају; невенчано 

живљење је ризик 

заједнице 

иста 

1 

производе 

правна дејства 

као и брачне; 

ванбрачном се 

рачуна заједница 

која је трајала 

дужи временски 

период и/или у 

којој су рођена 

Ј деца. 

l 

почну да "живе" 

(заједно); венчање и 

свадба се одлажу због 

малолетности, 

недостатка благослова 

девојчиних родитеља и 

из економских разлога. 

У новије време одлаже 

се и без неког nосебног 

разлога, 

вероватно 

што је 

последица 

смањеног значЩа 

правне _форме брака; и 



Ј 2.услови за 

склапање брака: 

дозвољени и 

недозвољени 

степени 

сродства; 

родоскрвни 

односи 

Ј З. родитељски 

благослов 

иако се сматра да 

брак почиње кад 

почну да "живе", 

о невенчанима се 

прича са осудом; 

моrућа функција 

невенчаног 

живљења је 

"проба" жениних 
репродуктивних 

способности; 

ипак, није било 

оних које су 

напустиле ову 

невенчану 

заједницу, иако 

је било 

бездетних; 

уколико 

напустила, 

шансе за 

брак су 

мале. 

би 

НОВИ 

биле 

У народу се 

сматра да не 

треба да се 

узимају 

сродници до 

деветог колена 

побочне линије 

крвног сродста; о 

овоме се строго 

води рачуна; из 

оваквих односа 

се рађају наказна 

деца и они 

представљају 

проклетство и за 

будућа 

поколења. Било 

је прекршаја 

забрана између 

побратима и 

посестриме. Везе 

духовног 

сродства, као 

што је кумство, 

најстроже се 

поштују; 

случај е ви 

снахочества се 

памте само из 

приче, као ретке 

и патолошке 

ситуације. 

Услов будуће 

брачне среће; 

родитељи се и 

договарају око 

брака; деца могу 

да не пристану, 

али обично 

пристају; ако 

дође до 

неслагања 

девојка 

"одбегава". 
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Исто као и у пољу 

12/1. 

Родитељ не треба да 

тера своје дете да 

пође за "недрага", 
али мора да зна са 

ким иде и шта ради; 

треба да постој и 

договор; већина 

анкетираних осмака 

одговорила је да ће 

питати родитеље за 1 

мишљење, када 

избор брачног друга ј 

Законом је 
прописана 

апсолутна 

забрана узимања 

сродника у 

правој узлазној и 

силазној линији 

крвног сродства, 

а у побочној до 

четвртог колена, 

али са 

могућношћу 

диспензаuије 

(могућност брака 

између деце 

рођене браће и 

сестара) 

Родитељска 

допуштење није 

брачни услов; 

нико не сме 

приморати 

супружнике на 

брак. 

данас се говори да је 

овај брак "проба", мада 
нема случајева његовог 

раскида. 

И данас се пази на 

забране узимања у 

одређеним степенима 

сродства; 

многопрепричавани 

случај о дуплом 

венчању-два брата за 

две сестре изазива 

различита реаговања

од равнодушности и 

допуштања јер није 

оскрнављена 

крвносродничка веза, 

до осуђивања због 

мешања улога у односу 

на потомство. О 

појединим и ретким 

случајевима 

снахочества се прича 

са презиром и 

потпуним 

неодобравањем. 

Млади углавном сами 

одлучују о будућем 

брачном другу; у време 

њихових родитеља, 

родитељски благослов 

је још увек био веома 

битан ; ипак, син је и 

даље у ситуацији да 

теже може да се 

оглуши о родитељске 

савете него ћерка, која, 

уколико _2_0дитељи 



14. предбрачни 

односи 

15 . ванбрачно 

рађање 

16. планирање 
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Правих отмица буде дошао "на ред". 
се не сећају . 

Предбрачних 

односа нема; они 

се сматрају 

срамотом и 

уколико се 

рашчују 

представљају 

озбиљну сметњу 

будућих ш ан си 

на брачном 

тржишту; ово се 

посебно односи 

на девојке; само 

се из приче 

сећају да ј е 

постојао обичај 

провере nостеље 

након прве 

брачне ноћи . 

Бивало је 

девојака које су 

се "окопилиле", 
али изузетно 

ретко; гледане су 

са презиром, а 

њихове животне 

могућности су 

биле сасвим 

сужене; из приче 

се сећају да је 

било 

чедоморства; ово 

је на нивоу 

претnоставке о 

томе како је у 

време када "није 
било ни лекара 

ни 

решаван 

лека" 

проблем 

нежењене деце; 

усмена хроника 

не памти да је 

негде пронађено 

неко уморено 

дете. Помињу се 

"бабе" које су 
вршиле 

"трљање" и тако 

трудницу 

ослобађале 

нежељеног 

плода. Често су 

се и сам њихови 

родитељи 

одрицали ових 

"грешница". 

В р шен је 

притисак на 

младића да 

призна дете; 

Деца су 

Преовлађуј е став да 

је боље да девојка 

нема предбрачне 

односе, nосебно када 

се ради о nитању 

којим се третира 

лични однос; младић 

који је имао 

предбрачне односе, 

нема право да тражи 

чедну девој ку; за 

девојку која преузме 

иницијативу у овим 

односима каже се да 

је "нико неће, па се 
с&\Ш н у ди". 

У селу нема да 

девојка ванбрачно 

роди; данас се то 

решава на други 

начин. 

Родитељи треба да 

прихвате свој у ћерку 

која ванбрачно роди; 

сви родитељи су 

убеђени да се 

њиховом детету то не 

може догодити; 

врши се притисак на 

младића који је отац 

детета; он треба да 

призна то дете и да 

помаже његово 

издржавање чак иако 

нсће да живи са њим . 

Генерални је став да 

девојка треба да 

абортира у оваквом 

случају, а уколико се 

ради о сопственом 

детету, овакво 

решење се не 

прихвата од стране 

свих испитаника. 

"Абортус је 
противзаконит, а 

рођење је законито, 

али је срамота" . 

Деца су "Благослов 

Недевественост 

невесте није 

брачна сметња, 

чак иако је 

унапред била 

договорена. 

Ванбрач на деца 

су изј едначена у 

свим правима са 

брачном- у 

ОЗОБ-у, само 

према у односу 

на своје 

родитеље, у 

ЗБПО- и у односу 

на друге 

сроднике . У 

судској nракси, у 

Србији 

чедоморство у 

последњих десет 

година 

двадесетог века 

јавља као 

"привилеговани 

злочин" . 

нису задовољни њеним 

избором "одбегава". 

Доста је случајева 

"одбегавања". 

Младићи и девој ке 

често имају 

предбрач не односе; 

дуги периоди 

забављања; девојке 

често трудне улазе у 

брак; честа промена 

партнера; ипак се о 

девојкам а које нису 

усвојиле овај 

"савремени" начин 

помашања говори са 

пијететом . Девојке 

раније ступају у односе 

него младићи; 

Генерални је став 

омладине, као и 

млађих супружника да 

је боље да се има неко 

предбрачно искус~ 

Зна се за свега 

неколико случЩева да 

је девој ка родила, мада 

казивачи сматрају да 

данас тога има више 

него некад. Родитељи 

девојке врше притисак 

на младића који је отац 

детета;судбина девојке 

која је родила није 

више тако безизлазна; 

има неожењених, а 

престарелих момака 

који би nристали да се 

с њом ожене; у неким 

случајевима родитељи 

подржавају и помажу 

ћерки да изврши 

абортус, у неким је се 

одричу, а у неким је 

прихватају са дететом ; 

случај да је девојка 

"продала дете негде у 

Немачку" ; случај да је 

девојка оставила дете у 

дому, а њој се узгубио 

сваки траг. 

Резолуција о Сви истичу да су деца 



породице и 

контрола рађаља 

17. прељуба 

18.развод 

19. удовиштво 

"благослов 
божији". 

Породица се не 

планира; рађа се 

онолико деце 

колико је "Бог 
дао". Најстарије 

генерације

рођене у првој 

половини 

двадесетог века, 

имали су по 

троје, четворо и 

петоро браће и 

сестара. Они 

сами почиљу да 

ограничавају 

рађаље, сводећи 

га на двоје, ређе 

троје деце. До 

правне 

легализације 

абортуса, 

намерни побачај 

врше "бабе" 
методом 

"трљаља". 
Абортус је грех. 

"Тога је било 
вазда, али није 

тако да се зна, 

као данас."Гора 

је женина 

прељуба од 

мужевљеве. 

Спомиље се 

установа 

"брачног 
помоћника", али 

то не називају 

прељубом. Због 

прељубе се не 

разводе. 

Прељубаје грех. 

Једини 

прихваћени 

разлог за развод 

је бездетност. 

Било је развода, 

али врло мало. 

Деца су остајала 

у очевој кући. 

Афирмативан 
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Божији". "За љих се 

живи и ради". "Деце 
није никад много". 

Породица мора да се 

планира. Данас деца 

имају веће захтеве 

него раније, а и 

велика је криза. 

"Свака жена треба да 
роди колико може." 

"Свака жена треба да 
роди колико хоће". 

"Не може ни жена да 

рађа не знам 1 

колико". Као 

идеални број јавља се 

двоје и троје деце. До 

абортуса не треба да 

дође, али, "ако се 
баш деси ... " 
"Абортус припада 

удатим женама које 

су завршиле са 

рађаљем". Абортус је 

грех. 

Муж може да 

опроси ако види, али 

не и ако чује. Треба 

људи да опрости 

"кроз разум". Не 
треба због тога да се 

разводе, то су са.мо 

авантуре. То човек 

себи не треба да 

допусти . Ако 

породица не трпи 

онда то није тако 

страшно, није грех. 

Млади сматрају да је 

прељуба узрок за 

развод, али треба 

опростити "ако је то 

било само нешто 

успут". 

Због деце треба све 

истрпети и остати 

заједно. 

Треба да се разведу, 

ако немају деце; 

Ако удовица има 

планираљу 

породице; 

намерни побачај 

законом одобрен 

1974. године; до 

тада је био 

одобрен "само 
ради заштите 

здравља", а од 

тада је "забраљен 
само ради 

заштите 

здравља". 

Породични 

закон, 2005-
особа стара 15 
година може 

смостално да 

донесе одлуку о 

медицинској 

интервенцији. 

Прељуба је 

бракоразводни 

узрок, без обзира 

на то који је од 

супружника 

починиоц. 

При разводу се 

не разматра 

кривица било ког 

од супружника. 

Она се 

евентуално узима 

у обзир у вези са 

додељиваљем 

деце једном од 

родитеља. 

"благослов Божији". 
Ретко која породица 

има више од два 

детета; уколико се 

прво роди мушко дете, 

често се више и не 

рађа; већина удатих 

жена, различитих 

узрасних категорија, 

признаје да је имала 

абортус; такође гећина 

казивача признаје да је 

раније било маље 

услова за подизаље 

деце него данас, а опет 

је деце било више. 

Прељубом се сматра 

сваки "преступни" 
однос из домена 

полног морала. О 

прељубама се много 

прича и сви тврде да 

данас тога има много, 

посебно са женске 

стране. Ако је жена 

економски 

добростојећа, мужеви 

"затварају очи" . То се 

ради из досаде и 

недостатка међусобног 

поштоваља. Због 

прељубе се разводе-

примери некада 

богатих домаћинстава 

која су пропала због 

овог проблема. Село о 

томе прича 

Као најчешћи наведени 

узрок развода је 

"несагласност" нарави 

и "неподношљивост 

заједничког живљеља" . 

Реални разлози су 

насиље, прељ уба, 

бездетност. Број 

развода не показује 

битније промене, али у 

односу на број 

склопљених бракова, 

проценат развода 

расте. Деца се у 

по.цједнаком броју 

додељују оцу ОДНОСНО 

мајци. 

Удови се најчешће 



став према 

удовицама које 

се нису 

преудале. Удови 

су се најчешће 

удаваЈIИ, 

односно, 

женили. Жене су 

остављале децу у 

мужевљевој 

кући, а неке су 

их остављале код 

својих родитеља. 
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децу из првог брака, 

не треба да се удаје 

него да остане са 

децом; удовац треба 

да се ожени да би 

имао помоћ у 

подизаљу деце. 

удају, односно жене; 

жене ретко поведу 

децу у нови брак; деца 

коју одгаја маћеха 

гледају се са 

сажаљељем; уколико 

су старији, удови 

региструју нови брак 

само због регулисаља 

имовинских односа 

након смрти једног од 

љих; често живе и 

невенчано . 



Поступна анализа изложене табеле упућује нас наЈпре на поређеље 

традиционалног и идеалног модела поЈединих феномена. Иако је садржај идеалног 

модела често вишеслојан, те се као такав налази између традиционалног и реалног, 

занимљиво је приметити у којим пољима постоји љегово веће, односно маље 

поклапаље са традиционалним. Највеће разлике између ова два обрасца могу се уочити 

у вези са другом, четвртом, шестом, седмом, деветом, десетом и тринаестом 

категоријом у табели, дакле у вези са поделом послова унутар породице, положајем 

деце, а посебно женске, положајем мушкарца и односом између мужа и жене, узрастом 

за брак и схватаљем функције брака и услова за љегово склапаље. Код осталих 

наведених категориЈа, односно у вези са правилима друштвене стратификације, 

положаЈем жена, положајем мушке деце, правилима брачног тржишта, невенчаним 

живљељем, сродничким односима као брачном сметљом, предбрачним односима, 

ванбрачним рађаљем, планираљем породице и контролом рађаља, прељубом, разводом 

и удовиштвом наилази се на веће или маље подудараље традиционалног и пожељног 

модела. Са друге стране, разлика између идеалног и реалног модела је уочљива кад се 

ради о правилима друштвене и унутарпородичне стратификације, положају жена, 

односу између мужа и жене, предбрачним односима, ванбрачном рађаљу, прељуби, 

разводу и удовиштву. Традиционални и реални модел поклапају се када је у питаљу 

положај мушке деце у породици, правила брачног тржишта, узраста у коме се у просеку 

склапају бракови, схватаљу основне функције брака и строгих правила забране 

родоскрвних односа. Иако већина ових поклапаља као ни разликоваља није апсолутна, 

посебно када се ради о идеалном моделу који често садржи и елементе традиционалног 

и елементе савременог, односно реалног одношеља према наведеним категориЈама, на 

основу љих се могу донети извесни закључци. Мислим даје на првом месту занимљиво 

приметити значајно присуство елемената традиционалних образаца у пожељним 

вредностима везаним за поједине феномене, као и љихово не тако значајно присуство у 

реалном животу. Са друге стране, значајно је и поклапаље идеалних и реалних модела, 

што поглавито указује на трансформацију и нестајаље традиционалног система 

вредности и укључиваље села у глобалне друштвене процесе. Чиљеница да се највећи 

број поклапаља традиционалног и идеалног и истовремено разликоваље идеалног и 

реалног модела налази код категорија полног морала, сведочи о напред већ 

наговештеном закључку. Наиме, идеје и процеси који су се дешавали и на глобалном и 

на локалном плану у Југославији и Србији током друге половине двадесr;тог века, 
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понајвише су утицали на трансформацију полног морала, а тиме и институција брака и 

породице. Ипак, овде се мора поменути и чиљеница поклапаља традиционалног и 

реалног модела у неким категориЈама, која упућује на још увек постојећи 

конзервативизам сеоске средине, као и економску основу љегове егзистенције. Ово је 

видно код схватаља репродукције као основне функције брака и узраста за љегово 

склапаље . Стабилну вредност, односно поклапаље традиционалног, идеалног и реалног 

обрасца показале су само категорије кој е се односе на улогу, положај и статус мушке 

деце у сеоској породици, правила брачног тржишта и забрану родоскрвних односа. 

Одступаље идеалних и реалних образаца од традиционалних у појединим 

категоријама је, може се рећи, маље-више очекивана појава. Она је логична последица 

глобалних процеса модернизације и трансформације традиционалног друштва. Такође 

не чуди ни одступаље реалних од идешших образаца, јер потољи често представљају из 

различитих разлога тешко оствариве ПОЈединачне или колективне идеале, или 

једноставно нереалне, "романтичне" представе од стварном животу. Оно што, међутим, 

иницира посебна питаља Јесу ситуације у којима се срећемо са поклапаљем 

традиционалних и идеалних, а одступаљем реалних модела третираља тюЈединих 

феномена. Ово је посебно изражено у вези са категоријама полног морала, као што су 

невенчано живљеље, предбрачни односи, ванбрачно рађаље, планираље породице и 

контрола рађаља, прељуба и развод, али и са положајем жена. 

Покушај тумачеља овог феномена, налаже нам да се још један пут вратимо на 

проблем поентираља главних тачака промене у животу савременог села. Оне су се 

појавиле као последица свеобухватних и поменутих економско-политичко-идеолошких 

трансформација, а саме су биле узрочник нових промена на локалном нивоу. Мислим 

да основну констатаЦИЈУ у овом контексту представља запажаље о губљељу значаја 

јавне сфере сеоског живота и оних љених елемената који су у традиционалном 

културном обрасцу представљали основу сеоског заједништва и међузависности 

љегових житеља. Као најбитније импликације ове промене могу се навести следеће: а) 

. . . 
недостатак санкциЈе, односно начина на КОЈИ Је у традиционалном контексту третирана 

понашаље које је угрожавала опстанак заједнице и опште усвојеног система вредности; 

б) промена положаја и улоге мушких чланова заједнице . Осим опадаљем значаја јавне 

сфере сеоског живота ова промена је била условљена и процесом еманципације жена. 

Њиме је економска моћ која је до тада припадала искључиво мушком делу популације 

постала доступна и женама, чиме су, макар и форма11Но, отворене нове могућности у 

избору модела међуполних односа и понашања. Кажем, макар и формшtно, да бих 
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скренула пажњу на чињеницу да се о дубонским супругама и женама уопште не може 

говорити као о онима које су у пуном смислу те речи еманциповане. Но, мислим да је 

то опаска која би се могла применити да највећи број жена у савременом србијанском 

друштву, без обзира да ли се ради о сеоској, градској, високо или просечно образованој 

женскоЈ популацији. Наиме, параметар промене положаја дубонских сељанки није ни 

њихова запосленост, ни партиципација у расподели економске моћи, ни њихова 

(не )реална могућност економске и друге самосталности, већ управо промена улоге и 

статуса њихових супруга. Они више нису ни репрезенти своје породице у јавности, ни 

њени ексклузивни издржаваоци, ни браниоци, па Дубонке, иако вишестеструко 

оптерећене новом унутарпородичном стратификацијом, показују знатан степен 

"ослобођености" од традиционалног женског имиџа. Разградња ауторитета мушкарца, 

супруга и оца логично је довела и до промене положаја деце, посебно женске, у сеоској 

породици, што представља следећу битну тачку трансформације традиционалних 

друштвених оквира. Занимљиво је да су категорије код којих се реалност не поклапа ни 

са пожељним ни са традиционалним моделом, углавном оне КОЈе су повезане са 

промењеним понашањем жена односно девојака. Наиме, иако невенчано живљење, 

предбрачни односи, ванбрачно рађање, планирање породице, прељуба и развод 

представљају феномене чије постојање, по логици ствари подразумева актере оба пола, 

оно што реални модел разликује од претходна два је учесталост ових појава којима је 

непосредни узрок наведена промена понашања женског дела (сеоске) популације. 

Посредни узрочник овог процеса је, као што је већ речено промена положаја 

мушкараца и у породици и у широј заједници, али и још једна појава коју овде треба 

поменути. Разградња традиционалног модела унутарпородичних односа довела је до 

ерозије родитељског ауторитета. Потоња је била потпомогнута утицајима "спољног" 

света, тј. глобалног друштва које у савременом контексту више не представља одраз 

модела породичних вредности, него систем за себе, у многоме различит од првог. 

Прецизније говорећи у модерном друштву, породица више не представља "друштво у 

малом", већ заједницу која се све више налази у процепу између мање или више 

традиционалних вредности и захтева савремене културе . У таквој, као и у ранијим 

ситуацијама, породица и даље представља огледало друштвене стварности, али она 

својим вредносним моделима све мање може да утиче и на понашање које ће изабрати 

њени чланови и на формирање вредносних модела глобалног друштва. 

Овакав уплив спољног света у (сеоску) породицу омогућен је понаЈвише, у 

. . 
првом делу студиЈе описаним, захватима економске политике, КОЈИма су траЈНО 
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нарушене основе аутархичности и самодовољности сеоске и породичне привреде . 

Међутим, ова промена материјалне основне дотадашњег живота аграра не би сама по 

себи могла да буде довољан разлог за тако радикалну трансформацију вредносних 

система каква се унутар њега десила. Ова констатација се чини посебно логичном када 

ј е реч о наведеним категоријама полног морала које ни у традиционалном ни у 

савременом концепту нису директно везане за економским опстанком заједнице. Може 

се зато рећи да су промене које су се десиле унутар ових институција биле примарно 

духовног карактера, те да Је њихов правац понај више био условљен насилном или 

добровољном атеизацијом и секуларизацијом друштва. Овим процесима су трајно 

(мада не и неповратно?) укинути апсолутни вредносни репери који би у савременом 

контексту могли да понуде једино солидно оправдаље за одржавање традиционалних и 

пожељних модела полног понашања. 

Овде, дакле, желим да изнесем тврдњу да се религија, односно њено одсуство, а 

не економија јавља као кључ за разумеваље процеса настанка модерног друштва у 

Србији, што ћу покушати још једном да поентирам у закључном поглављу. 
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IV ЗАКЉУЧАК 
или 

БРАК И ПОРОДИЦА У СРБИЈИ НА УДАРУ ИДЕОЛОГИЈА 

У првом делу студије приказани су различити друштвени процеси и ч:деје који 

су имали утицаја на институције брака, породице и полног морала у Србији током 

друге половине двадесетог века. Видели смо да су се током овог периода под паролом 

прогреса и модернизације прожимала два основна тока у чијим оквирима се одвијала 

изградња савременог друштва Србије. Идеолошки ниво трансформација са једне 

стране, односио се на, најсажетије речено, укидаље сваке врсте ауторитета - од 

земаљског до божанско г, док су "практичне" ( опипљиве) промене биле најизразитије 

на пољу економије и генерално, материјалне основне друштвеног живота. У потоње 

стога можемо сврстати процесе индустријализације и урбанизације који су били 

потпомогнути описаним захватима економске и правне политике (према селу), док у 

. . . 
прве спадаЈу процес атеизациЈе и секуларизациЈе друштва, подруштвљаваље породице 

и еманципација жена и деце. Што се тиче основних закључака до којих смо дошли на 

основу теренског истраживања, они се практично могу применити и на глобалном 

друштвеном нивоу . То је уосталом и поентирано као циљ, на самом почетку ове 

студије, када смо нагласили да савремено село треба посматрати као изолован и 

синтетизован пример општих друштвених токова. Набројаћемо, стога овде, таксативно, 

. . . 
ЈОШ Једанпут главна исходишта горе наведених процеса и идеЈа. 

1 )Основна тачка трансформације традиционалног друштвеног концепта тиче се 

промене односа јавног и приватног, односно губљења оног значаја који је јавна 

друштвена сфера имала у поменутим оквирима. Главне последице ове промене биле су 

а) недостатак или губљењ~ санкције за друштвено неприхватљиво понашање и б) 

промена положаја и улоге мушких чланова заједнице, која је и сама импли:цирала бl) 

. . 
промену положаЈа деце и промену, не толико положаЈа, колико понашања жена. 

2) Последиuе дешавања наведених под првом тачком најтранспарентије су биле 

управо у сфери брачних и породичних и односа и полног морала и то у оним њиховим 

сегментима који су повезани са промељеним понашањем жена, односно, девојака. 

3) Ово спољашње и унутрашље преструктуирање довело је до тога да у 

савременом друштву у Србији, породица више не представља "друштво у малом", већ 

заједницу која се све више налази у процепу између мање или више традиционалних 
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вредности и захтева савремене културе. У таквоЈ, као и у раНИЈИМ ситуациЈама, 

породица и даље представља огледало друштвене стварности, али она својим 

вредносним моделима све маље може да утиче и на понашаље које ће изабрати љени 

чланови и на формираље вредносних модела глобалног друштва. 

Питаље које се мора на крају поставити је питаље које се практично намеће од 

самог почетка и које би требало да буде основа сваког антрополошког приступа 

. . 
проучаваљу људског друштва, а то Је: зашто су наведене идеЈе и процеси, КОЈИ су 

начелно били спровођени у циљу хуманизације и демократизације друштва и 

добробити љегових припадника, резултирали крајље неповољним психо-социо

демографским кретаљима, описаним у сваком појединачном поглављу ове студије? 

Жеља да одговоримо на ово питаље враћа нас на више пута помиљану, а до сада 

недовољно експлицирану, хоризнонталу, и вертикалу људског постојаља. 

Покушајмо, наиме, да свеукупнопст људског постојаља замислимо као 

координатни систем, у коме се у нултој тачки срећу видљиво и невидљиво људског 

живота. Хоризонта.Ј1У (а) замислимо као графички приказ историјског времена, са свим 

"видљивим" творевинама које карактеришу људско друштво сваке ере: економиЈа, 

социјалне установе, политичке уређеље, правна регулатива, обичаји, технологија, 

материјална добра ... а вертикалу (б) као онај невидљиви део стварности који одвајкада 

постоји као најуниверзалнија одлика људског друштва. Под овим мислим на тежљу ка 

трансцеденцији реалности која је током историје цивилизације најчешће била 

институциона.i1изована у различитим религиЈским и верским системима, али и у 

"личној вери" појединца. Примедба оваквом структуираљу стварности могла би се 

односити на чиљеницу да су вредности вертикале током историЈе људског друштва 

често и саме биле условљене "хоризонталним" садржајима одређених историјских 

периода, као да у овом односу важи и обрнута условљеност. Због тога треба рећи да се 

стварност непрестано "ствара" и одвија између ове две димензије, а основну разлику 

између љих не представља толико критеријум опипљивости колико чиљеница и 

уверење о љиховим крајљим исходиштима. Наиме, оно што вертикални ток чини 

посебним јесте усмереност љегових вредности ка трансцедентном, које историјском 

(хоризонталном) току даје виши смисао; јер, док су сегменти хоризонталног времена 

већ по својој природи ограничени и коначни, у вертикалној димензији је оличена 

вечита људска тежља ка савладаваљу једине преостале тајне, тајне смрти, те победи над 

законима који владају хоризонталном људском историЈОМ. Начини и принципи 



258 

уређеља институција друштва и односа његових чланова, идеЈе, идеали и вредности на 

основу којих се формирају специфични културни обрасци, одувек су се налазили под 

утицајем садржаја обе наведене координате, па се, ради оперативности овог закључка, 

у поменути систем може увести и својеврсна дијагонала (в) , чија садржина представља 

рефлексију садржаја основних координата. У овом "међупростору" налазе се и 

институције брака, породице и полног морала које представљају тачку посебно 

транспарентног прожимаља ових, различитих нивоа стварности. 

I 
Иако су се одвијали упоредо са свим осталим процесима који су се дешавали у 

Србији током друге половине двадесетог века, атеизација и секуларизација друштва су, 

истовремено представљали и љихову основу. Обезвређиваље, негираље и најзад 

брисаље религијских садржаја из свакодневног живота, практично је значило укидаље 

вертикале људског постојаља. Тиме је и институцијама друштва формираним унутар 

овог виртуелног координатног система, одузет љихов сакрални карактер, те су односи 

унутар дијагонале заиста постали рефлексија искључиво хоризонталне људске 

историЈе, а примарно економско-политичко-технолошких процеса савремене 

цивилизациЈе. 
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Из свега реченог логично произилази и усмереље, али и ограниченост савремене 

научне мисли . Изразити рационализам, односно, захтеви за "објективношћу" и 

доказивошћу као основни постулати савремене науке скоро по правилу условљавају и 

. . . 
Једносмеран ток мисли, па се садржаЈи вертикале тумаче искључиво као нешто што Је 

условљено вредностима хоризонтале, док се обрнута условљеност не узима у обзир. 

Дакле, "невидљиво" се тумачи "видљивим", иако је оно прво у ствари покретачка снага 

другог, ТЈ, по речима опет познатог и опет праволсавног мислиоца, архимандрита др 

Јустина Поповића, иако "видљиво, није ништа друго до љуска око невидљивог ... ", 

иако "оно што је најглавније у човеку јесте невидљиво"800 

У овим оквирима требало би сагледати и научну критику традиционалног 

друштвеног устројства (на којој је базирана друштвена теорија у другој пологини 

двадесетог века) у којој се често истиче да су у овом друштвеном контексту односи на 

релацији појединац-породица били латентно конфликтни, али је ниво друштвеног 

анимозитета контролисан режимом строгих санкциЈа, друштвено-економским 

устрОЈСтвом и верским уверељима. Не оспоравајући утицај и присуство ових 

механизама функционисаља традиционалног друштва, мислим да се у одно~..:у на љих 

мора поставити још једно питаље. Наиме, нису ли они можда представљали Једини 

адекватан одговор на потенцијале људске природе и друштва и израз мере 

подношљивости и конструктивне искористљивости раположиве слободе? 

Раније наведене психо-социо- демографске последице модернизаијских процеса 

сведоче са Једне стране о недостатности поменутих научних приступа, а са друге и 

рекло би се битније, о недостатности "преосталих" вредносних репера у регулисаљу 

800 Архимандрит Др Јустин Поповић, Светосавље као фwюсофија живота, Ваљево, 1993,1 8,19. 
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темељних друштвених односа. Једном речи, оне сведоче о превеликом бремену 

"слободе" у рукама савременог човека. Овоме у прилог иде и чињеница ревитализације 

религије на глобалном нивоу, која, иако у различитим облицима и са различитим 

значењима, проистиче из још увек постојеће људске потребе да за свој "хоризонтални" 

пут пронађе "вертикалну координату". 801 

Иако по природи основних постулата научне мисли, ова "координата" измиче 

посматраљу, чињеница је да само онај приступ који феномене људског друштва настоји 

да сагледа у овој њиховој реалној целовитости, може да се назове антрополошким и 

. . 
може да рачуна да разуме, па чак и прогнозира развоЈ савремене цивилизациЈе 

801 Павле Евдокимов, Луда љубав Божија, Хиландарска библиотека, Хиландар, 1993. 
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AMrMTanHM peno3MTOpMjyM YHMBep3MTeTa y 6eorpaAY yHece Mojy AOKTopcKy 

AMCepTa~Mjy nOA HaCnOBOM: 

liP A qHH H TIOPO)J,HqHH 'IKHBOT Y CEBEPHOJ IIIYMA)J;HJH Y )J,PYrOJ 

TIOJIOBHHH 20. BEKA 

KOja je MOje ayTOpCKO A9Il0. 
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2. AyTopcTeo - HeKOMepl.\1!1janHo 
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