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СВАКОДНЕВИЦА СЕОСКЕ ОМЛАДИНЕ 

У тексту се говори о свакодневном животу сеоске омладине, на примеру села Забла 
ћа у Шабачкој Поцерини. Теренски материјал прикупљен је током 1997. и 1998. године. 
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Етнографску грађу коју овде износим прикупила сам у селу Заблаћу код Шап 
ца. Теренско истраживање обавила сам током 1997. и 1998. године. Оно је део та 
да започетог, али још незавршеног истраживања социјалних и културних промена 
на селу у Србији. Моја намера је била да увидом у свакодневни начин живота ге 
нерације  средњошколаца представим  слику породичних односа  у подсистему ро 
дитељи – деца, и ставова, вредносних образаца и понашања који тим односима да 
нас доминирају. Тачније, да на што свеобухватнији начин опишем један специфи 
чан тренутак у животу младих људи на селу – "израстање" из примарне породице 
и сазревање за самосталан живот. 

Материјал је прикупљан на основу посматрања, у вишекратним посетама селу, и 
разговора, вођених према сопственом упитнику, у 32 породице. Разговори сувођени 
посебно са родитељима, посебно са децом, а у неколико случајева присутна је била 
цела породица. Одабрала сам оне породице у којима бар једно дете похађа средњу 
школу; пошла сам с претпоставком да ће школовање, т. ј. додир са другачијим начи 
нима живота имогућност избора која се тиме отвара, бити показатељ промена у сти 
лу живота и вредносној оријентацији омладинаца у односу на њихове родитеље. 

Село Заблаће као просторни и друштвени оквир 

Село Заблаће налази се на петнаестом километру пута Шабац – Горње Црни 
љево и припада ширем региону Поцерине. Има укупно 230 домаћинстава са 760 
становника.  Становништво  српске  националности,  уз  десетак  ромских  домаћин 
става. Млађих од 18 година укупно је 150, ученика средње школе у тренутку испи 
тивања било је укупно тридесет. 

Кроз село пролази асфалтни пут који га повезује са Шапцем; у центру села, из 
дељеном  на  неколико  махала  (ма'ла),  налазе  се  четири продавнице прехрамбене 
робе, кафаница, задружни дом, месна канцеларија, амбуланта и ветеринарска ста 
ница. У близини центра села смештена је четвороразредна основна школа. Осмо



Мирослава Малешевић 154 

годишњу школу  ђаци похађају у суседном селу, и до ње стижу локалним аутобу 
сом за Шабац који саобраћа више пута дневно. Село нема своју цркву; једино сео 
ско гробље налази се у непосредној близини центра. 

Заблаће спада у мање развијена насеља у шабачком округу. Изузев тог асфалт 
ног пута и електричне мреже, који су га модернизовали још раних шездесетих го 
дина, инфраструктура је сасвим неразвијена. Не постоји водоводна мрежа – снаб 
девање водом је из бунара, а у куће стиже помоћу пумпи – хидрофора. Телефонске 
линије нису уведене, и само неколико домаћинстава поседује телефоне, који раде 
на принципу радио – станица. 1 

Основни извор прихода домаћинстава је земљорадња. Највише се гаје пшени 
ца и кукуруз. Како земља према квалитету спада у четврту и пету категорију, то ни 
принос са ње није нарочито висок: принос пшенице по хектару у просеку је 34 то 
не, а кукуруза око 9 т. Осим тога, свако домаћинство гаји стоку, бар неколико грла 
говеда,  затим  свиње,  овце и живину. Већих сточарских фарми, међутим, нема, а 
само једно домаћинство у селу бави се продајом живинског меса и јаја на велико 
са сопствене фарме кокошака. Баште са поврћем су у близини сваке куће и у њима 
се гаји практично све што је породици потребно да се прехрани. Вишак производа 
износи се на пијацу. Слично  је и са воћем: изузев  једне плантаже малина, где се 
дакле  домаћинство  определило  за  неговање  једне  воћарске  културе,  остали  гаје 
"од свега по мало" : по неколико стабала шљива, вишања, крушака, ораха итд., са 
којих  се одређена количина убере за сопствене потребе  (печење ракије или спре 
мање зимнице), а остало предаје земљорадничкој задрузи на откуп или износи не 
посредно на пијацу. Мештани кажу да им се другачије не исплати, да имају лоша 
искуства са покушајима кооперације, ниским откупним ценама, кашњењима држа 
ве са исплатом дугова, те да су принуђени да производе "на ситно" да би се осигу 
рали од евентуалних већих губитака, лоше летине и сл. Највећи број је чисто по 
љопривредних домаћинстава. Мешовита домаћинства углавном имају једног чла 
на, ретко два, запосленог ван села, и они комутирају дневно. Највећи број запосле 
них ради у хемијској фабрици "Зорка" у Шапцу. Иако се сви слажу да плате запо 
слених не доприносе нарочито економској снази домаћинства (поготову данас, ка 
да  су  многи  од њих на принудним одморима и минималцима),  ипак  се  државне 
службе, или додатног прихода не би одрекли. Та плата помогне да се подмире ви 
соки порези, а ту је онда и социјално и пензијско осигурање, и како каже један ме 
штанин, "каква је – таква је (плата), то је једна додатна сигурност". 

Сви моји саговорници изјавили су да су незадовољни својим економским поло 
жајем и оцењују га као "све гори". Један мештанин овако описује ситуацију на селу 
данас: "Ради се без престанка, а зарада никаква. Све се своди на то да имамо да поје 
демо и попијемо. Не може се више ништа крупније планирати. За некускупљуалатку 
или нешто за кућу треба продати бика. А знате ли колико кошта да се одхрани бик". 
У додатно привређивање, осим сталног запослења ван места живљења, спадају и 

1 Мештани су више пута уплаћивали самодоприносе за водовод, односно телефонске линије, али су 
се  паре,  по  њиховом  казивању,  сваки  пут  "истопиле"  –  или  их  је  обезвредила  инфлација  или  су  их 
"појели лопови", кажу, критикујући шабачке власти које су организовале неуспеле пројекте.
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шверц бензина и цигарета из Босне, или физички рад на надницу, као испомоћ за 
натлијама, зидарима, молерима и др. Практично сваки млађи мушкарац који има 
неку могућност за додатну зараду изван пољопривреде настоји да је искористи. 

У селу има и неколико кућа "повратника". Ови повратници нису дошли из ино 
странства, прави гастарбајтери зидају куће, али се не враћају осим за годишње од 
море, већ су то пензионери који су након вишедеценијског живота у граду, одлучи 
ли да се врате на село. Станове стечене у граду остављају деци и њиховим породи 
цама, и долазе да живе у својим некадашњим викендицама. Тешка стамбена ситу 
ација у градовима, и ниске пензије, претворили су викенд куће, грађене у сретнија 
времена, у стална станишта за најстарију генерацију. 2 

Стамбени стандард 

Упркос  неразвијеној  инфраструктури  села  и  невеликим  приходима  од  пољо 
привреде, домаћинства су релативно добро опремљена – већина материјалних до 
бара,  као што  су, на пример, уређаји за домаћинство, међутим, потиче из бољих 
времена, када је економска ситуација у земљи била много боља. 

Домаћинства по правилу имају у дворишту по две куће у којима се живи (плус 
економске зграде). У "великој", чија величина варира од три просторије до спрат 
не куће са 5  6 соба, се спава, примају гости, гледа ТВ програм, слави слава, дечји 
рођендани и  сл. Мала  кућа или летња  кухиња најчешће се састоји од само  једне 
просторије, али у њој се проводи највећи део дана. Ту се ватра ложи и лети, ту се 
кува и обедује, примају свакодневне посете. У летњој кухињи обично постоји и ле 
жај, било да се на њему може одморити током дана, или да ту спавају баба и/или 
деда, нарочито зими кад се собе у великој кући не загревају. 

Велика кућа обавезно има "стајаћу" собу, која је најчешће опремљена комбино 
ваним намештајем, великим регалима и фотељама, понегде и трпезаријским наме 
штајем, а поред те собе ту су још и спаваће собе за родитеље и децу. Куће новијег 
датума  обавезно  имају  и  купатила,  али  многи  су  купатила  дозиђивали  на  летњу 
или малу кућу, због неодговарајућег распореда просторија у великој кући. Купати 
ла су у већини случајева потпуно опремљена, али се, због недостатка текуће воде, 
не  користе  свуда на  уобичајени начин. WC шоље  су,  на пример, свуда уграђене, 
али се не користе, већ је у употреби, готово свуда, пољски WC, да се септичке јаме 
не би пуниле сувише брзо. (Из истог разлога се и вода из машина за веш сакупља 
у кади и користи за заливање, или просто просипа кантама). 

Богатија  домаћинства  имају  још  једну,  потпуно  опремљену  кухињу  у  великој 
кући, са електричним шпоретом, замрзивачем и другом белом техником, али се у 
тој кухињи ретко кува. Сви за кување користе шпорете на дрва, који су смештени 
у летњој кухињи. Машине за прање веша смештене су у купатилима, и поседује их 

2 Уочљиво је слично улагање у будућност и средње генерације, која је одавно напустила село, али има 
удео у наследству над земљом или родитеље који живе на селу. У немогућности да купе станове за себе у 
местима укојимаживеи раде, они градекућена селу, очигледносеприпремајући затрајнопресељењекадсе 
пензионишу. Јасно је да "стамбени проблем" нико не сматра привременим  проблемом  и  не  оставља  га 
потомцима на решавање.



Мирослава Малешевић 156 

већина  домаћинстава,  чак  и  она  која  немају  бунаре,  односно  хидрофоре.  У  тим 
случајевима вода у машину се налива из канти. Фрижидере и електричне шпорете 
поседују сва домаћинства, као и радио апарате. Телевизор у боји, кажу мештани, 
нема само пар најсиромашнијих старачких кућа. Музичке уређаје и видео рикор 
дере  имају  углавном  гастарбајтерске  породице.  Собе  су  чисте  и  уредне,  подови 
обавезно застрти теписима или итисонима. Изување обуће пред улазним вратима 
је обавезно, осим у летњим кухињама, које имају голе бетонске подове. 

Деца добијају своје собе, односно одвајају се од родитеља, већ током основне 
школе. Обично деле собу, с тим да свако дете има посебан лежај. Ако су деца раз 
личитог пола, гледа се да пред крај осмогодишње школе свако дете има своју собу. 
Ако нема довољно просторија у кући, онда се родитељи премештају у кухињу, или 
се старијем детету уступа "стајаћа" соба за спавање. 

Породични односи 

Према званичним подацима, домаћинства у просеку броје 3,3 члана. Смањењу 
величине домаћинстава према броју чланова доприноси велики број кућа у којима 
су остали самостари родитељи. 

Комплетна сеоска домаћинства у просеку броје 5  6 чланова. То су вишегенера 
цијске породице, које чине: брачни пар са децом и мужевљеви родитељи. Задружних 
домаћинстава одавно нема, последње праве, братовске задруге издељене су убрзо 
после Другог светског рата. По правилу, са родитељима у заједници остаје старији 
син, док млађи оснива сопственодомаћинство. Формално, глава породице је деда, он 
је и правновласник имовине, али односи упородици упракси не заснивајусе вишена 
том устројству. Одлуке се доносе заједнички, и свакоима правона реч.Жене, погото 
ву старије, такође учествују у доношењу одлука. Муж и жена се договарају око свих 
важнијих ствари које је потребно предузети у вези са домаћинством. Наравно да као 
и у свему, и ту има појединачних одступања, али у принципу се сви моји саговорни 
ци слажу да у сложној кући све почива на договору. Формални изрази поштовања 
према старијима, као што су љубљење руке, устајање кад старији уђе у просторију 
и тд. више се не исказују. Ипак, не би се могло рећи да сеоском породицом у пот 
пуности влада дух равноправности. Чини се да је најстарија генерација добровољ 
но препустила власт млађима и школованијима; запослени син или унуци који иду 
у школу  и  од  малих  ногу  показују  да  знају  више о  спољном  свету,  сасвим разу 
мљиво  доприносе  опадању  некадашњег  неприкосновеног  ауторитета  старешине. 
На основу посматрања и разговора са припадницима све три генерације, стиче се 
утисак да  је старешинство прешло са оца на сина, али да се други патријархални 
принцип, првенство мушког,  још увек поштује. То се првенство, додуше, не испо 
љава на сваком кораку, и није изражено у свему као што је то било у прошлости, 
али је видљиво, од начина на који се од малих ногу разврставају ствари и активно 
сти дозвољене дечацима а забрањене девојчицама, слободе кретања и самосталног 
одлучивања на које се дечаци подстичу, или пажње којом мајка и сестра излазе у 
сусрет њиховим ситним захтевима. О тим разликама биће касније више речи. 

Традиционална подела послова на мушке и женске слабо  је изражена. У ма 
лим породицама, с недовољно радне снаге, сасвим је природно да једни другима у
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сваком послу прискачу у помоћ: заједно, на пример, перу поврће и пакују за пија 
цу, на смену музу краве, хране стоку, чисте шталу, окопавају башту. Нимало нео 
бично ако госту, у одсуству домаћице, неко од мушкараца скува кафу, или ако де 
да причува и нахрани децу. Оно што, међутим, чак и најмлађи и најсавременији 
сигурно  одбијају  да  ураде  јесте  кување  (с  изузетком  печења меса и припремања 
месних прерађевина)  и прање  веша. То  је  још увек неприкосновени домен жена. 
Такође, вожња аутомобила је последње што ће муж препустити жени, или брат се 
стри, а она опет њему нипошто неће дозволити да "узме иглу у руке" (традицио 
нални симбол женске делатности), крпи или пегла. 

Однос према деци 

Децом, док су сасвим мала, бави се углавном мајка. Није, међутим, данас ни 
шта  необично  ако  јој  око  купања бебе,  пресвлачења или храњења,  помаже муж, 
поготову првих месеци после порођаја, чак и кад у кући постоји свекрва. Та помоћ 
око деце смањује се како деца расту, да би временом прерасла у искључиво жен 
ски посао. Брига очева у подизању деце више је "техничке" природе: да одвезу код 
лекара,  оду  на  родитељске  састанке,  обаве  административне  ствари,  као што  су 
упис у школу, прибављање докумената и сл. Васпитавање деце, и код оних парова 
који себе сматрају најсавременијима, углавном је мајчина надлежност. Отац је че 
шће одсутан, има мање времена за децу и мање је заинтересован за васпитавање. 
Али зато је његова реч, као стожег и непопустљивијег, код деце ипак последња, а 
његовим  "ауторитетом  у  одсуству"  служе  се и мајке и  остали укућани  кад  други 
васпитни методи не показују резултате. 

С малим дететом се сви укућани радо играју, мазе, носе у наручју. Испољавање 
љубави према деци се изражава отворено и често, узимањем на крило и гласним 
пољупцима, било да су у питању чланови породице, родбина или комшилук. Деца 
се  крећу  свуда слободно, увек пратећи неког од укућана. Посвећује им се далеко 
више пажње него што  је то било у традиционалној породици. Ипак, утисак  је, та 
пажња  је првенствено материјалне природе – да деца не оскудевају ни у чему, да 
буду увек чиста и лепо обучена и сл., док за стварно бављење децом (играње с њи 
ма, читање) нико нема времена, па су деца практично препуштена сама себи, про 
водећи по цео дан напољу, у игри или просто пратећи неког од одраслих. Ниједно 
дете није  укључено у неку  едукативну или рекреативну  активност,  у  селу просто 
таквих услова нема. Док су сасвим мали, угађа им се на различите начине, наро 
чито у исхрани, купују им се, уместо домаћих, индустријски сокови, јогурт, чоко 
ладе, све оно што се сматра корисним и здравим за дететов развој, на телевизији 
се прате савети лекара у вези са правилним одгојем деце. И најсиромашнији воде 
рачуна о томе да "мора да буде за децу", да им се купи лепа одећа, почасте слатки 
шима итд. Веома се води рачуна о њиховим потребама: и најсиромашнија кућа из 
двојиће паре за нове патике деци, школску екскурзију или поклон наставницама за 
Осми март.  "Они у  свему морају  да имају предност,  за њих живимо",  обично се 
одговара. Испитивани родитељи (најмлађи 32, најстарији 48 година) већином изја 
вљују да су им деца "све уживоту" и да желе да им пруже свешто сами као деца нису 
имали, не само у материјалном погледу, него и у смислу међусобних односа: да из
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граде однос поверења, другарства, да их се деца не плаше и не стрепе предњима итд. 
На примедбуда је у традиционалној породици дете било последње у рангу, чак и је 
ло одвојено од одраслих, одговара се разноврсно. Неколико припадника најстарије 
генерације сматра да је тада било "више реда и поштовања", да су се млади исква 
рили, али да њих, старе, "више нико не пита за мишљење". Неколико других с ко 
јима сам разговарала, као и већина припадника средње генерације, кажу да су ти 
обичаји можда имали смисла некада, али да би данас "изгледали глупо". 3 

Онако како се страствено и гласно испољавају љубав и симпатије према детету, 
испољавају се и грдња и критика. Додуше, главни извршиоци казне суродитељи, и у 
њиховеметоде се старији немешају, нити повлађујудеци, али на грдњуимајуправои 
баба или деда, па и чланови шире заједнице. Неприхватљиво понашање се, у одсу 
ству родитеља, критикује обично речима: "Чекај само да ти ја дођем", или "Срам те 
било, све ћу рећи оцу, само да га видим", итд. Малу децумогу за казну да пљесну по 
задњици и баба или деда, а за "озбиљније" батине, које се као васпитна метода уводе 
у узрасту од пет – шест година, задужени су једино родитељи. Примењујуих сви, не 
ки сасвим ретко и нерадо, а неки редовно, "јер само тако запамти шта се тражи од 
њега". Моји саговорници су у ствари правили разлику између појмова васпитање и 
батине, при чему се под васпитањем подразумева "убеђивање, разговор, претња и 
тд", а батине су у том појмовнику средство које се примењује кад васпитна сред 
ства не покажу резултате, или кад родитељ нема стрпљења да се бави "васпитава 
њем". Занимљиво је приметити да су се у већини случајева деде и бабе (који више 
немају  "мандат"  да  кажњавају) изјашњавали против батина, као средству које не 
помаже много у васпитању, што су искусили на сопственим примерима. 

Деца  рано почињу да  обављају  ситније  послове и помажу у  кући и на њиви. 
Већ  са  четири – пет  година иду  уз  бабу  кад  се  храни живина,  оду  у продавницу 
или донесу нешто из комшилука. У школском узрасту помажу кад  је берба воћа, 
да се донесу дрва, или око стоке. Полна социјализација почиње од најранијег узра 
ста, од избора играчака и игара 4 , до учења одређеним пословима. Дечаци већ у че 
твртом или петом разреду возе трактор, помажу оцу или деди око поправки на ра 
зним машинама, док девојчице, које следе модел мајке и баке, више помажу у по 
словима  у  кући.  (Има,  истина,  девојчица,  и  то  углавном  у  породицама  само  са 
женском децом, које очеви обуче у вожњи трактора и које, уз све женске послове и 
школу, умеју да раде и тај посао, али то није правило). 

Приметно је настојање да се деца, без обзира на узраст, поштеде најтежих фи 
зичких послова, али су свеједно стално нечим заузети. Добијени задатак не сме да 
одбије. Послушност деце је врлина која се највише цени. Упркос "другарским од 
носима", лепо васпитано дете моји саговорници описују као дете које не враћа реч 

3  Бака од скоро осамдесет година која  је присуствовала разговору о деци и васпитању, најлепшом 
променом  у  погледу  односа према деци сматра слободно испољавање родитељске нежности, што се у 
њено доба, каже, није сматрало добрим, јер се веровало да се тако деца размазе. Она каже да никад није 
прежалила што је своју децу могла да љуби само кад спавају, и што никада није могла да им отворено 
покаже колико их воли. Сретна је што је то могла да надокнади унуцима. 

4 Куповних играчака има веома мало, на њих се новац тешко издваја и у најбогатијим кућама, и то 
су углавном две до три лутке за девојчице или аутомобилчић за дечаке. Деца се више играју предметима 
за свакодневну употребу, или друштвених игара, као што су "јурке", "жмурке" и сл.



Свекодневица сеоске омладине  ГЛ. ЕИ САНУ XLVII (1998)  159 

и које хоће да слуша, "да не мора све да му се командује". Деца заиста не смеју да 
одбију да ураде оно што се од њих тражи, мада има гунђања, свађе, псовања, наро 
чито ако треба да се због неког посла прекине игра. Моји саговорници кажу да су 
девојчице много послушније (боље васпитане) и ретко враћају реч, док су дечаци 
ратоборни, воле да се свађају и да "командују". Дечаци због тога чешће трпе ка 
зне, али се и брже осамостале. Препирке су нарочито честе између бабе и унука, и 
понекад су праћене жестоким псовкама (деца псују од кад проговоре, јер псују сви; 
псовка је саставни део говора којом се изражава не само бес, већ и радост и оду 
шевљење. "Сочна" реч је ту толико уобичајена да се ни не издваја од других речи, 
па се псовање као израз негодовања детета не сматра неким прекршајем), али се 
послушност углавном не одбија. Та слобода стиче се тек са пунолетством, отпри 
лике, па и тада на њу пре имају право младићи него девојке. 

Деца воле да иду у школу, али ретко које воли да учи. Укућани им остављају 
довољно времена за домаће задатке, опомињу их да не забораве да их ураде, али 
су у учењу деца препуштена сама себи. Осим на самом почетку, кад се савладавају 
слова и таблица множења, нико се ни на који начин не меша у школске проблеме 
– нема заједничког проверавања наученог градива или вежбања математике са та 
том, како је то правило у градским породицама. Да ли ће и колико дете учити за 
виси  искључиво  од његове  личне,  унутрашње радозналости и мотивације. Инси 
стира се, од почетка, да се слуша и поштује учитељ. 5 Мада су сви испитаници, ро 
дитељи, имали изразито позитиван став према школовању, нема нарочитог прити 
ска на дете (без обзира на узраст) да у школи постигне успех. Обично кажу: "Рекли 
смо му/јој – даћемо све од себе да нешто заврши. Ако неће да се мучи као ми, учи 
ће, али ако не жели да учи – мотика му/јој не гине". Другим речима, сеоско дете 
има могућност избора, па стога је углавном све и препуштено његовој амбицији. 

Ставови према будућности деце 

Основну школу, већ по закону, завршавају сви. За наставак школовања опреде 
љује се отприлике свако треће дете; правило је да од двојице браће један остане на 
имању, а девојчице (осим у случају јако лошег успеха током основне школе) све на 
стављају са средњом школом. Моји саговорници кажу да нико не би спречио ни је 
динца сина да напусти земљорадњу, ако мушкола иде и "има талента". Већина деча 
ка, ипак, опредељује се за наставакшколовања из практичних разлога: да изучинеки 
занат, нађе запослење у граду и стекне додатни извор прихода, али да не напусти ку 
ћу и имање. У том погледу се ставови родитеља и синова употпуности поклапају. По 
општој оцени, земљорадња данас не пружа нарочитемогућности. С друге стране, ни 
ске плате упривреди, скупе станарине и друге дажбине, не чине да потпунонапушта 
ње села постане исплатив избор. Мешовито привређивање је стога за већину једини 

5 Ауторитету учитеља/наставника не супротстављају се ни родитељи, мада изражавају примедбе на 
њихов рад. Сеоска учитељица је, на пример, отворено тражила од деце поклоне за Осми март, учитељ је 
немилосрднотукаонекедечаке, побунила сусесамадецапротив батина, а родитељи нису смели, бојали су 
се да ће тиме још више разгневити учитеља (Све то изнели су у току разговора, а то је било након што је 
учитељски пар отишао у пензију).
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начин да се обезбеде пристојнији услови за живот. "Уз неколико година рада у ино 
странству, да се стекне почетни капитал", сматра већина младића. После осмогоди 
шње, уписују се најчешће занатске школе (аутомеханичарски, аутолимарски, фри 
зерски), а од средњих: хемијска (због могућности запослења у "Зорци"), трговачка, 
економска. 

Кад су у питању девојчице, мотивација за наставак школовања сасвим је друга 
чија. И ту се ставови и мишљења родитеља и деце сасвим поклапају. За разлику од 
младића којишколовање виде каомогућност додатног доприноса породичној еконо 
мији, али не желе да напусте село, жеља девојака је да се уз помоћ дипломе домогну 
града и у њему остану. Са дипломом повећавају се шансе за запослењем, а онда и 
удајом за одговарајућег, школованог и запосленог момка у граду. После завршене 
средње школе, ако се у међувремену не испуни бар један од претходна два услова, 
уписује се виша школа, јер натраг на село не жели ниједна. Средњошколке с који 
ма сам разговарала сматрају живот у граду далеко лагоднијим, с мање обавеза и 
вишком слободног времена, и више прилика да се "некуда изађе, лепо обуче и ви 
ди свет". Девојка од шеснаест година овако види своју скорију будућност: "Волела 
бих да радим као фризерка и да не напуштам посао кад се удам. Не бих хтела да 
живимо у заједници са родитељима, него сами, па и да плаћамо кирију. Жеља ми 
је да имам свој стан и да га уредим по свом укусу, скромно, али класично, и да ја 
будем  газдарица  у  сопственој  кући". Моје  саговорнице  кажу да између њихових 
жеља и реалних могућности често стоји пуно препрека, и да не успевају све да на 
пусте село, те да би оне које су остале сигурно одабрале другачије да су имале би 
ло какву шансу. Школоване девојке не желе да се удају за сељаке, све и да су то 
момци из најбогатијих породица. У ствари,  још и теже у таквим случајевима  јер 
велико имање  тражи пуно рада, а оне су се од рада одвикле, односно, како каже 
отац једне средњошколке "немају тренинг у пољу, нису научиле да се зноје". 

Мада  је  неколико девојчица изјавило да би волеле "кад би могле" да заврше 
факултет, ниједна није сматрала да јој је основни циљ стицање образовања, нити 
да своју будућност види у освајању постигнућа на послу и стицању каријере. Моје 
питање  да  ли  би  биле  спремне  да  обавезе  на  студијама  или  послу  ставе  испред 
брачних дужности, да одложе удају, на пример, или рађање, није ни у једном слу 
чају добило потврдан одговор. Напредовање на послу сматрају пожељним, али са 
мо донде док не угрожава породицу. 

Неколико девојака каже да верује да се њихови мужеви не би љутили, поготову 
ако је напредовање у каријери добро плаћено, али да оне саме не би могле да под 
несу да су на бољим позицијама од сопствених мужева. Обе генерације мојих ис 
питаница слажу се у мишљењу да је "за жену најважније да буде добра мајка и до 
маћица.  Узалуд  јој  све школе  ако не  уме да  води  кућу". Ставови младића  се  по 
том питању уопште не разликују. Ни они нити њихове будуће жене не би смели да 
имају ишта прече од породице, сматрају готово сви, и поготову се не би одрицали 
стварања потомства, јер "човек мора да зна за кога живи и ради". 

Родитељи девојака кажу да им је циљ да економски осамостале своје кћери, ка 
ко не би зависиле у потпуности од будућег мужа ињегове породице. Њихове мајке у 
већини случајева желе да кћери у браку не напуштају посао, а да о деци брине свекр 
ва. У случају развода кћерии очеви имајке спремноодговарајуда ће стати на страну
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свог детета и примити  је натраг кући. Саветовали би  је да покуша да спасе брак 
ако већ има децу, али не по сваку цену. "Ми за њу живимо и мучимо се, и што да 
је неко малтретира. Она зна, ми смо то рекли сто пута, ако муж пије или је бије, 
враћај се, ово је и твоја кућа, и ти си наше дете", рекли су родитељи двадесетого 
дишње девојке, запослене у шабачкој Млекари. Сви испитаници се слажу у проце 
ни да се за женску децу издваја више новца него за мушку, да је њихова гардероба 
скупља, да су им потребне ситнице које дечаке не занимају, али да кћери узвраћају 
"већом пажњом" према родитељима ("То јој је што проживи док је код нас"). 

СВАКОДНЕВИЦА 

Сви се труде да младе поштеде тешких послова док траје школа, да им се оста 
ви више времена за учење и одмор, али у сезони пољских послова нема поштеде. 
Током године, поготову ако је у кући довољно радне снаге, девојке се углавном ба 
ве одржавањем чистоће у кући, усисавају, перу прозоре, бришу прашину, помажу 
у спремању зимнице и сл. Кувањем се не баве, јер је то посао старије жене, али го 
тово свака девојка каже да воли да спрема посластице. Међусобно размењују саве 
те, исецају из новина рецепте за торте и колаче и праве своје колекције. Са шесна 
ест – седамнаест година готово све су прави мајстори за слаткише, и то се данас 
сматра вештином равном некадашњој вештини ткања или веза. Те традиционалне 
женске "ручне радове" истиснули су индустријски производи, већина девојака да 
нас не  зна  да плете или хекла, па тако омиљен "посластичарски хоби" испуњава 
слободно време младог женскиња у кући. Младићи су више ангажовани на њиви, 
а помажу и у одржавању пољопривредних машина, поправкама у кући и сл. Сло 
бодног времена нико нема на претек. Школска омладина је током недеље заузета 
двоструко – учењем и редовним пословима у кући и на њиви, па се викенд кори 
сти за дуже спавање, дружења и изласке. 

Радним  данима  породица  проводи  вече  најчешће  уз  телевизијски  програм,  у 
својој или комшијској кући. Телевизија је омиљена забава свим узрастима. Омла 
дина највише воли "добре филмове", деца прате цртаће, али и све другошто родите 
љи гледају. Мушкарци прате све спортске емисије, а жене редовно гледају серијске 
филмове.  Заједнички  се  гледају  емисије  народне  музике,  Лото,  забавни  програм 
(на пр. Минимакс) и информативне емисије. Омиљени радио програм готово без 
изузетка су "Поздрави и жеље" Радио Шапца. То је истовремено и својеврсна ин 
формативна емисија, јер се кроз садржаје порука сазнаје у ком селу и у којој кући 
се спрема весеље, свадбено, рођенданско, испраћај у војску, затим ко има родбину 
у иностранству, ко се спрема на неки пут, ко се запослио, завршио школу, уселио у 
нову  кућу  и  тд,  јер  се  за  сваки  такав  догађај  упућују  слављеницима музичке  че 
ститке. Дружење је веома интензивно, међу свим генерацијама. Посете комшијама 
и  рођацима  су  заправо  омиљена  друштвена  активност.  Све  куће  су иначе  веома 
проходне, сваки час неко наврати неким послом и поседи, кафа је обавезна, а уве 
че се цела породица (не рачунајући бабу и деду) пресељава у комшилук "да гледа 
ју телевизор". Посете се размењују, долази се без икаквог позива, у време кад по 
чиње нека од свима омиљених серија. Млађу децу родитељи свуда воде са собом.
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Поред тих свакодневних, комшијских посета, веома су омиљене посете рођаци 
ма у граду или неком другом селу. У те посете се иде о празницима (слава, Нова 
година и др.). Посете рођацима у већем граду "резервисане" су за омладину. То је 
прилика да они "нешто виде", да их рођаци изведу у шетњу по граду, у куповину, 
биоскоп и сл, и млади највише воле ту врсту "породичних обавеза". Као што је већ 
поменуто,  слободно  време  у  кући  најчешће  се проводи уз  телевизијски програм. 
Читање није нарочито распрострањена забава. Млади читају књиге које су обаве 
зна школска лектира, и то не сви и не редовно. Девојке читају нешто више, углав 
ном љубавне романе (у време истраживања омиљене су биле књиге Данијел Стил) 
и понеки хит  који препоруче  другови из школе  (рецимо, "Нож" В. Драшковића). 
Дневна штампа не стиже у село, па тако не постоји навика редовног читања нови 
на. Новине доносе кући они који су запослени, а и они кажу да их чешће позајм 
љују од колега на послу него што их купују. Информације се прате углавном преко 
телевизије. Ранијих година је, на пример, "Глас Подриња" стизао редовно и локал 
не вести су се пратиле преко тог листа. Данас се никоме не исплати да путује до 
Шапца да би купио новине. Девојке понекад, ретко, купе неку илустровану ревију 
за жене, а за куповину књига готово нико нема довољно новца. Старији никада не 
читају књиге. У биоскопе или у позориште нико од старијих не иде никада. Деца 
једино преко школе  (у оквиру екскурзија, излета до града и тд) имају прилике да 
посете неку културну установу, тек да имају представу о томе како изгледа музеј 
или позоришна представа за децу. Омладина излази чешће, мада су њима најоми 
љенија места за забаву кафићи и дискотеке у Шапцу и околним местима. Чак и на 
та места престају да одлазе кад формирају сопствену породицу. Мушкарци и после 
женидбе задржавају своје омиљене социјалне активности, посете кафани и праће 
ње фудбалских утакмица. Оне су, истина, сведене на мушки круг, јер жене у кафа 
ну не иду  готово никада,  али слободно време проводе изван куће, док  је женама 
социјални круг сужен на особе из најближе околине, на суседе и рођаке. 

Млади  се  такође  радо  међусобно  посећују. Своје  друштво примају  у  сопстве 
ним собама. Обично посећује другарица другарицу, али се често окупи и мешови 
то друштво вршњака, слуша се музика, гледа заједно неки филм и сл. Једино није 
дозвољено да младић сам дође код девојке, док она, уз добар изговор, може с њим 
да проведе вече у његовој кући. Младићима то право нико не ускраћује нити ико 
проверава кога доводи и с ким је у соби. 

Током летњих  вечери  заједничко  састајалиште  свих  је  у  центру  села,  у парку 
поред задружног дома. Ту се, после обављених послова окупљају и стари и млади, 
баке изведу малу децу на играње, мушкарци пију пиво испред оближње продавни 
це, девојке и младићи одатле крећу у излазак. 

Право на самостални вечерњи излазак стиче се релативно рано. Ако се изузму 
поменута окупљања уцентру, на која деца већ са седам  осам година имајуправобез 
родитељске пратње, "прави" изласци почињуотприлике у осмом разреду, подједна 
ко за дечаке и девојчице. У том узрасту обично се иде у оближња места, тамо где 
има нека свадба, фудбалска утакмица, испраћај у војску и сл. Убрзо се списак ме 
ста за провод проширује на Шабац и околна већа места. Друштво обавезно иде ко 
лима, јер локални аутобус не саобраћа после осам увече. Возе и малолетници без 
возачке дозволе, уколико до одредишта постоје пречице на којима нема саобраћај
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них  контрола.  Очеви  се  по  правилу  радо  одазивају  на  такве молбе  синова и по 
зајмљују аутомобиле. Обично се иде у биоскоп, у кафиће, на неку музичку приред 
бу  (музички укуси су разноврсни, неки слушају само народну музику, неки "воле 
све", а има и оних који кажу да воле рок музику и којима су дискотеке у Шапцу и 
околини главно место за забаву). Ако иде веће друштво, време за повратак кући се 
не условљава, а ако су девојке саме, онда морају да се врате до поноћи. Младићи 
таква ограничења немају. Додуше, девојке ретко и излазе саме, јер Када се иде у 
неко  од  суседних села, до којих се лако стиже пешице, онда се само за повратак 
деце  кући договоре  очеви,  па  један задужен да дежура, превезе читаву групу на 
траг. 

Девојчице рано почињу да се дотерују. Већ пред крај основне школе негују се и 
лакирају нокти, обликују обрве и ставља кармин. Сеоска омладина се у начину оде 
вања не разликује од вршњака у граду. Носе се фармерице, дуксеви, патике, кожне 
јакне, а девојке су, исте сезоне кад је то у Београду био модни хит, носиле ципеле са 
платформом и тесне мини сукње. Марке патика ифармерица суможда нешто скром 
није, али "Нике" и "Леви'с" су оно о чему се сања. Коме родитељи не могу да пла 
те скупу одећу по шабачким бутицима, тај/та до новца долази сопственим радом: 
копа се за надницу, иде се у бербу воћа и сл. Средњошколке се мало шминкају, но 
вац се троши углавном на дезодорансе, лакове за нокте необичних боја (на пр. цр 
не, жуте), сјај за усне и боје за косу. Шишање и бојење косе обављају фризерке из 
села или другарице  једна  другој. На модне "лудости" родитељи углавном не ста 
вљају забране, кратке сукње, отворена леђа, необичне фризуре, нису предмет рас 
праве са родитељима, тврдили су сви испитаници. Оно што се види на телевизији 
и што се може купити у бутицима у граду, има "зелено светло" готово аутоматски. 

Велика већина младих пуши и пије, дечаци почињу још у основној школи, де 
војчице нешто касније, и оне углавном слабо пију. Нико не пуши пред старијима, 
ни у кући, бар до пунолетства, и док се тог правила млада особа придржава нико 
неће ништа питати ни забрањивати, поготову кад су дечаци у питању. На алкохол 
их чак подстичу од малих ногу, помало, по гутљај пива, уз одобравање присутних. 
На једној свадби у селу посматрала сам следећу сцену: четворица дечака од отпри 
лике десет – дванаест година седели су на клупи под шатром, љуљали се загрљени 
према ритму музике и углас певали омиљену песму, очигледно понети општим ве 
сељем. Убрзо им се придружио, у знак подршке и охрабрења, јер су дечаци у том 
узрасту обично много стидљивији, отац једног од дечака, такође певајући и са ру 
кама  подигнутим увис,  како  је  то  уобичајено приликом весељења. Дечаци  су  уз 
вратили подизањем руку и подврискивањем. Раздрагани отац је извршио потребне 
корекције положаја њихових руку, подесио свакоме висину лактова и положај ка 
жипрста, и убрзо свој четворици донео по флашу пива. Сви у њиховој околини са 
одушевљењем су поздравили ову очигледну иницијацију дечака међу одрасле му 
шкарце,  правећи  круг  око  њих  и  подврискујући  док  су  они  испијали  своје  прво 
"јавно" пиво. 

Цигарете се брижљиво крију иако "сви знају све". Није неуобичајено да роди 
тељи на питање да ли њихова деца пуше одговоре потврдно, али "не пред нама". 
Многе девојке никада не запале цигарету пред оцем, а младе жене опет пред све
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крвом и свекром, што је један од израза поштовања према ауторитету старијих ко 
ји још преживљава. 

Са  првим изласцима без  пратње и надзора  родитеља,  почињу млади и  да  се 
"забављају" (каже се "пошли су", или "она иде с њим"). До ступања у брак, што је 
за девојке најчешће између двадесете и двадесет треће године, а за младиће нешто 
касније, до двадесет пете, промени се по неколико девојака, односно младића. Ко 
се с ким забавља није тајна ни за кога. Старије жене збијају шале на рачун заљу 
бљене  особе,  подсмевају  се  неким особинама изабранице/изабраника, њеном/ње 
говом роду итд, све настојећи да испровоцирају заљубљенога да стане у одбрану 
своје драгане/драгана и тако открије озбиљност својих осећања. Младић и девојка 
имају довољно прилика да буду заједно и у друштву вршњака и насамо. Веома је 
важно, међутим,  да  заљубљени пар у генерацијски мешовитом друштву не испо 
љава  никакву  физичку  блискост  –  на  јавним местима  нема  грљења и љубљења, 
чак ни држања за руке. Предбрачни сексуални односи нису више строги табу ка 
кав су до скора били. Да ли ће девојка да чува "невиност" до брака или неће, данас 
је ствар искључиво њене одлуке, на то питање родитељи и старији ни не покуша 
вају да утичу. "Не може се спречити али се не може ни сакрити", објаснила је мај 
ка  осамнаестогодишње  девојке  како  то  изгледа  у  "свевидећем"  селу.  А  село  се 
ипак, изгледа, упорно држи својих старих правила. На пример, уочљива је разлика 
у степену слободе коју у тој области живота уживају младићи и девојке. Младић, 
рецимо, може да доведе девојку кући, да с њом проведе целу ноћ, а да му за то ни 
је потребна ничија дозвола. Девојка на то нема право. Читав тим "завереника" по 
крива њено целоноћно одсуство пред родитељима. Његови успеси код девојака се 
оцењују позитивно  (каже се,  "боље  је да је мало мангуп"), док ће девојка "богате 
прошлости" вероватно имати проблема у браку. Затим, његова реч је последња – 
он је тај који бира и који предлаже брак. Она може да одбије, али мора најпре да 
буде  одабрана.  Зато,  по  оцени  младих  испитаница  с  којима  сам разговарала  без 
присуства родитеља, сексуални односи нису тако редовна појава како то може да 
изгледа  на  први  поглед.  Девојка  се,  с  ретким  изузецима,  на њих  одлучује  тек  у 
озбиљнијој и дужој вези, када је брак готово известан. Истина, кажу, не прави се 
велика  бука ни  ако  таква  веза  "пукне",  девојка  се  због  тога  не  сматра  као некад 
осрамоћеном и без изгледа на добру удају, али је важно колико је таквих веза би 
ло. Како  је  рекао  један двадесетдвогодишњи младић: "гледа се да она не шара у 
браку. Није битно шта је било пре, али кад се потпише тај папир, тад је она моја и 
мора да буде само моја". Мајка осамнаестогодишње матуранткиње каже: " У селу 
се све зна о свакоме, све изађе на видело, и зато јој увек кажем да буде паметна. Ја 
сам за то да изађе, да проживи, да има неко искуство, али да пази да не осрамоти 
ни нас ни себе". Из овога типичног става јасно се види да је девојка на селу данас 
стално пред двоструким искушењем: да живи модерним начином живота, а да па 
зи  да  управо  тиме не  угрози доминантне  вредности  средине из  које  потиче,  која 
још увек толерише само промене формалне, или техничке природе (кратке сукње и 
изласци суботом). 

Питала сам родитеље како би примили вест да им је неудата кћи трудна. Избе 
гавали су директне одговоре, тврдећи да су сигурни да до тога неће доћи. Ако би 
им то исто саопштио син (и мушка и женска деца најпре се поверавају мајци), ве
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ћина каже да би утицали на њега да се ожени и прихвати дете, а неколицина да би 
"најбоље било да се они договоре. Родитељи ту не треба да се мешају". Девојке и 
младићи сматрају подједнако да о томе родитељи не треба да одлучују, осим мо 
жда кад је у питању малолетница. А шта се дешава тада? Једна девојка каже: "Све 
зависи од њега. Ако он хоће да је узме, она ће пристати, ако неће, она мора да иза 
ђе пред мајку". 

Такво стање ствари девојке оцењују као неправедно, али да се лично не би усу 
диле да се сукобе са схватањима околине, мада, кажу цене оне које имају довољно 
храбрости да прекрше нека правила. У разговору који сам том приликом водила 
са три девојке истовремено, питала сам постоји ли у њиховој околини нека девојка 
коју  би  сматрале  примером  такве  храбрости. Навеле  су име њихове  вршњакиње 
која је родила ванбрачно дете, јер је хтела да има дете, и која сада студира у Бео 
граду.  Дете  чувају  родитељи,  у  суседном  су  селу,  она  долази  редовно и посећује 
их. Питала сам шта село мисли. "Оговарају је, то је све што јој могу". Управо када 
сам била сигурна да се ради о девојкама спремним да се суоче са мењањем одре 
ђених вредносних образаца, разговор је неочекивано отишао у супротном правцу. 
Питала сам да ли се понекад виђају са својом некадашњом школском другарицом. 
Не,  не  виђају  се,  "није  то  лако",  а  ни  она не жели да на њих "стави свој печат". 
"Знате, та породица је као уклета. Њени родитељи су се узели у сродству, што нису 
смели. Отписали су их сви, и сада окајавају свој грех, и она с њима". Навела сам 
ове  ставове  јер  мислим да  они најупечатљивије  илуструју  снагу  традиционалних 
вредносних ставова. Потреба да се репродукују вредносни обрасци и ред, односно 
страх од промене која тај ред може нарушити, доминира у одговорима свих мојих 
испитаница, без обзира на изражену свест о томе да је стил живота коме теже у су 
кобу са вредносним обрасцима које у њега уносе. 

Miroslava MALEŠEVIĆ 

EVERY DAY LIFE OF RURAL YOUTH 

Shown  material  is  an  attempt  to  present  a  single  moment  in  life  of  the  young  person  in 
contemporary rural family. My intention was to show parentchild relationship observing every 
day life of  the rural youth,  in fact  to present attitudes, values and patterns of behaviour, which 
create the atmosphere where young people grow up.


