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Сажетак
Аутор пише о браку у руралним заједницама на подру чју Тимочке
крајине седа мдесетих година 20. века. Из а на лизе података истражив
ања спроведеног анкетом у 35 села борског, бољевачког зајечарског, к л
адовског, к њажевачког и неготинског среза ау тор пише о ставовима
према бра ку, критеријумима за избор брачног партнера, ма лолетничким
бра ковима, о нежењама и неудатим, о свадбеним оби чајима, о снахоче
ству и домазетству, двоженству и ванбрачним веза ма и другим појавама
у вези бра ка и брачних односа. Истраживање о којем је реч, обављено је
у време за вршетка великих уну трашњих миг ра ција ка индустријским
цент рима на подручју Тимочке крајине, и у јеку велик их миграција пр
ема за падној Европи које су допринеле мења њу вредности и ставова о бр
аку и дестабилизацији брака као једне од најважнијих друштвених тво
ревина на подручју Тимочке крајине.
Кључне речи: брак, ру рално подручје Тимочке крајине, здравствена
култ ура

Увод
Средином 70-их година 20. века спроведено је ист раживање о браку
у ру ралним срединама Тимочке крајине. Истражива ње је спроведено у
време велик их мигра ција из села у градове, ка ко унутар Тимочке краји
не тако и унутар Југос лавије. У то време одигравале су се и велике ра д
не миграције према Запа дној Европи што је доприносило ремећењу и
променама друштвених вредности и распаду традиционалних модела
брака и породице формира њем тзв. модерне „атомске југос ловенске по
родице“. Имајући то у виду ово истраживање је требало да покаже у ка
квој је сит уацији брак у руралним заједницама Тимочке крајине.
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Истраживање је спроведено у 35 сеоских насеља у борском, бољевчко
м, зајечарском, књажевачком и неготинском срезу, коришћењем претход
носачињене и тестиране анкете иразговора са младима, одраслимаи
наставницима у школама. То је омогућило добијање реалних ставова о вео
ма важној и сложеној приватној и јавној друштвеној појави као што је брак.
Други део овог истраживања односи се на свадбу и свадбене обичаје
који ће бити представљени у посебном раду.

Резултати рада
Да ли у твом селу сматрају да сваки одрастао мушкарац и жена морају
бити у браку? Има ли неожењени х и неудатих (има ли више мушки х и ли женс
ких)? Какви су то мушкарци који живе неожењени и неудате жене?

У селима Тимочке крајине, у већини села, постоје чврсти ставови
да одрасли мушкара ц и жена треба, ча к морају, да буду у браку. Так ви
ставови су формирани током деценија и векова захваљу јући оби чајима и
навикама. Овака встав је нарочито присутану селима гдесе сељаци баве
земљорадњом и сточарством. У сеоским домаћинствима, после заснив
ања брака једног од чланова, долази до принове у радној снази или још
боље, ако је један од брачних партнера, који долази у кућу – за пошљен
новцем од његове плате, појачава се економск а моћ дома ћинства.
Нешто су лабавији ста вови, о том пита њу у селима поред Дунава, где
један број мушкараца (ретко жене) раноступају на рад на бродовима и
по више месеци плове Дунавом од Браиле до Беча, одсуствујући од куће.
Народ у селима Тимочке крајине, сматра брак за „веома ва жну ствар“
у животу, јер се очеку је да се тако обезбеди потомство, и у старости лакше
проживи у достојанству, поштовању и негова њу, као и да потомци наставе
породичну тра дицију. У селима, у којима постоји јака депопулација, где
су се у време истражива ња, почела појављивати инокосна домаћинства,
у којима је остаосамо једа нод два брачна партнера, а њихови потомци
су отишли у иностра нство илисе одселили у градове, с матрају да живот
још увек има смисла ако су заједно старица и старац, тада још увек пост
оји, макар, „један“ удомаћинству, а к ада један од њих умре, онда к
 ао да
не постоји више нико у кући.
Ова ко чврсти ставови о вредностима брака и неминовности да се
живот проведеу браку, заснивасе и насхватању природногтока живота
на селу, где је природно и нормално, да човек и жена прођу кроз ра зне
фазе уживоту. Д а буду деца, момак идевојка, а затим муж и жена и
родитељи, и кроз так ав след догађаја, дочекају старост. Та кав живот, за
многе мушкарце и жене, на сеоском подручју, у време истраживања,
имао је смис ла. И не само да се живот у браку посматра као нормална
појава у животу сеоског становништва, на подру чју Тимочке крајине,
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већ сенормалним смат ра и појава, да момци и девојке, још недозрели
психички и физички, ст упају у брак, па се тако, на овом подручју, у вре
ме истраживања, срећемо и са појавом тзв. ра ног брак а.
Упркос томе, у свим селима има неожењених и неудатих. Неожењен
им мушкарцима, народ се подсмева називајући их „к алуђерима“. Народ
такву ненормалну појаву, најчешће доводи у везу са манама, физи чким,
психичким или неким другим недостацима и њиховим посебним
схватањима о браку и брачном животу. Обично се ра ди о некој хрони чној
физичкој и психичкој болести као препреци за заснивање бра ка, ма лом
расту, а када је реч о девојкама које остану уседелице, препрека за удају
помиње се неморално понашање. Ка да су девојке у питању, понека оста
неуседелица а ко је волела неког момкапасе разочарала. Ипоред свих
разумевања за препреке, које мушкарцима и женама стоје на путу да
ступе у брак, сељаци их презиру и сматрају да су неспособни за брак. Са
њима се не друже, јер их смат рају да су барабе и мангупи, људи без брига
који само теже ленчарењу и задовољствима.
Препрека за ступа ње у брак, може бити сиромаштво момка или
девојке, затим неслога и сва ђа и а лкохолизам у њиховим породицама,
неповољно мишљење у селу, о њиховим породицама и прецима, пр
евелика стидљивост и повученост момка, а чешће девојке, неко велико
разочарење или прож ивљено тешко емоционално стање, низа к раст, сл
епило, мента лна заосталост или наказност и неспособност за рад. Зато
се, ако постоје, неке болести или неспособности годинама скривају од
јавности и тра же лек и лекар у удаљеним местима, а често и помоћ од
надрилекара. Када је реч о мушк арцима, развијено је веровање да полна
немоћ потиче од једне магијске радње – „везивања“. Једа н број мома ка и
девојака, спречен неком објективном тешкоћом, одлаже ступање у брак
живећи у илузији да су ж
 ртвеза висти и мрж њекомшија и магијских
обреда. Неожењени момци и неудате девојке у неким случајевима то
постану, јер од лажу ступање у брак, паим п
 рођу године за то погодне,
било дауче школу или се предају н
 ауциинеком послу. Има и здра вих
момака и девоја ка који не желе да с тупе у брак, правдајући с е тако што
верују да су им родитељи лоши, па због превелике одговорности за усп
ех у браку, не желе да доведу жену, или жена мужа, у к
 ућу, даживе са
таквим, по њиховом мишљењу лошим људима. Многи у томе виде оп
равдање за своју ситуацију. Народ тражи и оправдање за такве мушкарце
и жене оговарајући их да желе да буду слободни, даникоме не подносе
рачуне, да могу сами да од лучујушта ће дараде ида иду где хоће, али и
да су то особе без воље за ж ивот, без циља су и без интересовања да оснују
породицу, живе од данас до сутра, напуштају кућу, одају се алкохолизму,
хране се где стигну и постају сеоски надничари, највише времена пров
оде по сеоским кафа нама, спавају на сену у шталама и веома неуредно
живе. Понека од уседелица ода се проституцији, али има и таквих које
код својих родитеља живе у целибату, без помисли на мушкарца. Мада
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им се мушкарци, опет, причама о својим аванту рама, ка да окупе остале
сељаке, који се заба вљају слушајући их, најчешће подсмевају.
Неожењени мушк арци најчешће, а и понеке жене, јавно израж авају
своје ста вове о браку сматрајући да су у предности на д ожењенима буд
ући да не цене ожењене мушкарцекоји „слушају“ своје жене, који су онда
„њихови робови и слуге“. Ретка је поја ва неожењених мушкараца који су
се више пута женили, али никада нису остали у браку дуже време, где у
основи тога лежи њихова полна неспособност и неподобност. Има и таквих
слу чајева, да су то повучени мушкарци и жене, који нису дружељубиви
па избегавају разговоре о љубави. У Слатини (Неготин) сматрају да су то
„незгодни и пргави људи и жене“.
Са колико се година, најчешће, момци жене и девојке удавају? Како је било
пре? Пази лисе, у домаћинству, гдеима браћеи сестара који се жене и удају,
да старијиступе у брак пре млађи х? Дали се гледа, при ступању убрак, да
брачни партнери небуду ис тих годинаи настоји л
 и с е да д евојка буде млађа
од момка? Зашто? Како је било раније? Какво је мишљење у селу о браку где је
жена старија од мужа?

Тимочка крајина је у прошлости било подручје где је раних бракова
било много. У в
 реме истраживања, на брдско-планинском подручју него
тинске општине, моглису се наћиученици 7. и 8. разреда осмогодишње шк
оле спојени у невенчаном браку. Они су као брачни пар ишли изкуће једног
од брачних партнера на наставу, и враћали се истим путем натраг из шк
оле. Занимљив је један случај сличног брака у Оснићу, код Бољевца, сред
ином 60-их година прошлог века. Један ученик осмог разреда осмогодишње
школе, ожени се девојком истих година која је напустила школу. Били су за
једно само двенедеље. Потом се она вратила својој кући а он – школи.
Та традиција је пренета из 19. века и ранијих епоха, када је црква
дозвоља ва ла ступање у брак девојака са пуних 14 и момака са пуних 15
година. У Луки је записано да су се ра није девојке удавале у тринаестој,
а момци у 16. години. Исти је случај б
 ио умногим селима Тимочке крај
ине, нарочито у оним где се говори в
 лашким језиком. Лекари и
 учитељи
су деценијама покушавали да убеде народ да је, у тако раном узрасту,
штетно по здравље – ступатиубрак,алисве је било уза луд.Биле су то
махом нестабилне ванбрачне везе, нека врста пробног бра ка, које су се
заврша вале разлазом мла дих. У око половине с лучајева, када би млада
женаостала у другом стању и родиладете, т аква ванбрачна веза би сач
ека ла године пунолетства па би се млади супружници венчавали.
Било је случајева да млада жена није могла остати у другом ста њу,
јер није ни има ла овула ције. Непросвећене свекрве, које су играле улогу
процењивача и судије, прогла шавале су такву жену неспособном за брак
и радилесу на томе да такву истерају из куће, што сеубрзо и дога ђало.
То није била ника ква препрека за ст упање у бра к са другим партнером
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који је та кође пролазио кроз сличну муку, тако да је било слу чајева да су
млади, мушкарац и жена, били у пробним браковима, најмање два, али
и више пута.
Ови бракови на пробу, односно рани бракови, на подручју Тимочке
крајине су, уствари, појаве иницијације, где, девојке и младићи, још уве
к прелазе из детињства у одрасло доба, што је убрзавало њихово, пре свега,
психичко сазревање. Понашањеродитељаи одраслих било је такво дасу ран
и бракови, или бракови на пробу, прихватани као сасвим природна појава. 
Ка да је реч о
 раном т ј.пробном браку,у време истраживања, власт
је хапсила родитеље који су својој деци так ве бракове приређивали.
Хапсили су и кажњавали и оне које су дозвољава лида им деца ступе
у брак после напуњених 16 година, јер јенаш закон о браку д
 опуштао
склапање брака тек са пуних 18. година. У Италији и Пољској, законски је
дозвољено ск ла пати бра к са пуних 16 година. Очигледно је да је недостајао
став, пре свега, које су биолошки, најпогодније године за ст упање у брак.
У већини с лу чајева, родитељи настоје да удају девојку стару 17
година, а момка тек пошто одслужи војни рок. Уствари, девојке се удају
одмах после завршене осмогодишње школе. Ако би се мома к оженио „пре
армије“ онда би млада жена остајала све време код његових родитеља
чекајућига дасе врати. УОснићу,кажу да јето пожељно, јер млада жена
за мењује на имању свога супруга који је у војсци. Раније, мла дићи су се,
скоро по правилу, женили пре служења војске. Код сељака постоји ста в, да
онај мушкарац, који се не ожени до двадесете, „ник ада неће бити човек“.
Или, у неготинском крају, смат рали су, раније, да онај млади мушкара ц,
који се није оженио после повратка из војске, није више момак. Односно,
мушкара ц који је одслужио војску је погоднији за брачног партнера, јер
је тада најзрелији и најспособнији да оснује породицу. У једном селу у
близини Бора, дошло се до за ним љивог податка да се смат ра да је важ но
да се младић ожени пре одслужене војске, како би могао бити на дуже
време далеко од куће и жене, што би га касније мотивисало да не напуш
та своју кућуиженуна такодуг временски период.
Када је о
 годинама реч, настојалосе да девојкакоја ступа у брак буде
млађа од момка, како би о
 н могао да „командује жени“.
Постоји мишљење да би у та квом с лучају муж могао да васпитава
жену иоформио је она квом каквужели, по принципу да се „дрво савија
док је м ла до“, али и због бољег ра зумевања. Жене сматрају да је нормално
да жена буде млађа, јер јеприродно да мушкарац као јачи треба да будеи
старији. У бољевачком крају мушкарци бирају млађу женуза себејер се
су тако сигурнији да није имала полне односепре брак а, и да им се неби
подсмева ли да нису способни да полно живе са м лађом женом од себе. У
неким селима постоји мишљење да момак бира млађу за жену од себе,
јер „свако воли младу жену“. Постоје брачни паровигде су б
 рачни парт
неривршњаци и такви с лу чајеви где с ебрак заснива између оних који су
запослени – због плате. 
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Ако би муж био млађи, у селу су гледалина његаса подцењивањем,
а у неким селима б
 и га оговарали„да се оженио бабом“. У подгорачком
крају, то није било важно за мужа, чак, и када бибила жена старија 10
годинаод њега, ако је потицала из богате куће. Ипак, ретко се могао на ћи
брак где је жена старија од мушкарца. Када се то ипак догоди, значи да
таква жена није могла из неких разлога да се раније уда. У највећем броју
с лу чајева, разлика у годинама између брачних партнера је мала, тек
једна до три године.У просеку, у време истраживања, зависно од села у
којем је спроведена анкета, девојке су се удавале од двадесете до два десет
треће године, а мушкарци од двадесете до двадесет пете године. У про
секу, млађи се ж
 ене они момци идевојке којиостају наимању, у селу, а не
настављају даље школовање.
Познато је да је Тимочка крајина подручје са највећим бројем
јединаца. У време истраживања, к ада б
 иу некојкући била два детета, у

брак бинајпре ступа ло старије дете. Још одмалена би родитељи говорили
деци које ћесе пре оженити и удати, припремајући их тако за ж
 ивот. Ако
би једно од двоје младих било мушко, у таквом случају младић би остајао
у кући као мушка глава са родитељима, и у слу чају ако је сест ра старија.
Ко одабира брачног друга, они који ступају у брак или њихови родитељи (и
без њи ховог знања)? Како је било пре? Има ли случајева да родитељи заруче још
недораслу или можда нерођену децу? Како је било пре? Како се такви бракови
завршавају?
Данас, момак и девојка бирају себи брачног партнера. Најваж није
је да се сретну и упознају. Нек ада је било другачије. Родитељи су имали
велики утицај на склапањебрак а своје деце. Првосу родитељи момка и
девојке уговарали бра к, ча к их и не обавештавајући о томе. Момак и дево
јка нису смелида ступе убрак ако родитељи то неодобре. Било је слу
чајева да се, због таквог понашања родитеља, млади виде тек на вен ча њу.
У многим селима се догађа ло у прошлости, да родитељи вере малу децу,
али тога више нема. Није добијен податак у анкети да су се родитељи још
нерођене деце договарали, у том смис лу.
Подаци о истра живањима о браку, у сеоским заједницама Тимочке
крајине, говоре,да су так ви браковибили несрећни. До краја живота ос
тајали су у таквом браку муж и жена, јер обичаји и дата реч нису могли
да се погазе. Д анас се брачни партнери сами „нађу“ и узму, понека д и без
знања родитеља, али у већини с лу чајева, м лади родитеље обавештавају
да ће ступити у брачне односе, т ра жећи од њих ипа к сагласност. Када не
добију сагласност родитеља, у ретк им слу чајевима, млади их напусте,
узмусе и наста ве да живесвојимживотом. Дешава с еда до б
 ра ка дође и
када девојка остане у другом ста њу, иа ко се таква појава смат ра лошом.
Током истра живања сазнало се за једа н случај, где су се родитељи
меша ли у избор брачног партнера,који јесе сада ретко догађа,али сеу
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прошлости могао чешће срести. Једног младића су родитељи примора ли
да напусти девојку, са којом се годинама уљубави дружио, ида се ожени
другом. Тако је несрећ ни мла дић довео својој мајци снају у кућу, али не и
себи жену. На срећу, сада су такви случајеви ретки.
Да ли се гледа из какве породице потичу они који ступају у брак и да ли је
момак јединац и девојка јединица и сл.? Зашто?
Када је реч о избору брачних партнера, родитељи имају ва жну
саветода вну улог у у вези критеријума за избор. Указују деци к акве
све квалитете треба да има будућ и брачни пратнер. Велика пажња се
поклања критеријумима за избор брачног партнера о чему говори и један
обичај веома омиљен код младих у пубертету у селима где се говори
влашким језиком. Реч је о обичају вражит у (гатање) који пада у време
бож ићних празника к ада се момци и девојке окупљају у кући неког од
њих ради сусретања и забаве у коју спада и поменути обичај. На основу
неких радњи у обичају, м ла ди нагађају ка кав ће им бити будући муж.
Богатство као критеријум, има значај и у дечјој игри.
Међу кри теријуме за избор брачног дру га, у време ис т ра ж ива ња,
сврставали су: да је породица добра и пош тена, да нема неких болести,
посебно нас ледних, да су момак или девојка лепи, да је момак доброг
матери ја лног ста ња и д а поседу је нека добра, рецимо кућу или кола. Зе
мља је, у време истражива ња, изг убилазначај из ранијег периода.
Кадаје реч о критеријумима за избор девојке, раније се гледало да
има пуно земље, дукате, да је богата и да доноси добар мираз, да је здрава
и да уме да ради све.
У прошлости се обра ћала паж ња и на то да ли је брачник јединац или
јединица. Када би се узели јединац и јединица спајала би се имања и то
је појачавало економску моћ њихових породица. У време ист раживања,
има ња су распрода вана да би се ула гало у изградњу кућа и куповину
станова у граду. Код оних породица које су остајале на селу, приликом
ступања у бра к гледа ло се да имања будућих брачника буду у атару близу
једна другима, што би им олакашава ло пољопривредне послове. Гледа
ло се и нато да ли у породици брачника постоје стабилне брачневезе
између старијих члановапородице, што је било п
 ожељно и гаранција да
ће и бракбудућих брачника бити успешан.
У З
 лоту ка жу да ј енајважнији критеријумза избор брачног партнера
– љуба в.„Ако седвоје воле, они ће се узети, без обзира штаће свет рећи о
њима и њиховом браку. Најважнија је ствар за успешан брак – љубав, све
остало: богатство, полож ај у друштву и друго, не играју важ ну улогу“. 
Да лије било случајева да м
 омак „украде девојк у“ или онопобегнеу момкову
к ућу? Да ли је би ло случајева да момак побегне код девојке? Какво је мишљење у
селу о томе и како се завршавају такве брачне везе? Како је било пре?
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Раније, када су родитељи имали одлучујућу реч око избора брачног
партнера, било је, по селима Тимочке крајине, више случајева „крађе де
војке“ или да девојка побегне у кућу момк а. Сада су та кви случајеви ређи.
Много ређе се догађало да момак побегне у кућу девојке. Такав догађај
би изазивао велику паж њу у сеоској средини. У почетку се о томе много
прича, а ка ко пролази време,све се стиша.
Многи девојчини родитељи су тако нешто доживљавали као
срамоту називајући је пог рдним именима. У неким селима су смат ра
ли да је она девојк а, која побегне, глупа или курва. Долазило би до сва ђа
међупородица ма, анегде и до туче.Када судевојчини и момкови род
итељи паметни убрзо би се смирили и признали да је све у реду, а млади
би наставили да живе у браку. Такви бракови су потом успевали. Неки
пут би се конфликт претворио у мржњу која би потрајала годинама. У
неким селима, девојчини родитељи су враћалисвоје дете у кућу. Најнес
рећнији исход та квог догађаја је када се изборомнису с лагали родитељи
момка у чију је кућу девојка дошла. Ако им се не би свиђа ла, ста лно би
вршили притисак да је отерају. Ако би јој и муж окренуо леђа, такав
брак би пропао. Уопштено посматрано, о квалитету оваквих бракова у
селима обухва ћеним истраж ивањем, влада подељено мишљење. А ко су
се млади с тварно волели, бракови б
 и успевали. А ли и у таквомслучају
била је пот ребна сагласност момкових родитеља.
Пази ли се, при избору брачног друга, да буде из истог села, из ближег или
удаљеног? 
У највећем броју села, гледало се да брачни партнери буду из истог
села
. Р
аније је т
о био најва
ж нији кр
итеријумпри избору б
рачно
г
партнера да би фамилије биле бројније, да би се пријатељи помагали у
разним пословима на имањима. Или, барем из оближњег, к ако би мог
лида се чешће виђају и разговарају. У књажевачком крају ј е записа но да
ћесе оженити момак и девојка, из истог села, кадасу добри, а они који
нису, одлазе из свог села да срећу потраже у другом. У неким селима, до
бијен је податак да јебоље дабрачници не будуиз истог села, како би се
избегле свађе између њихових породица. А кадаје реч о селима у којима
се говори влашк им језиком, онда се настоја ло да се млади ожене и удају
само у вла шко село. У време истраживања, полако се губило настојање да
брачници буду из исте етничке групе.
После 1953. године, када је уведено обавезно осмогодишње образовање,
икада су почеле радне миграције премаградовима, и тежња родитеља
да школују децу, постало је нева жно да момак и девојк а, који треба да
ст упе у брак, буду из истог села. И не само то, у в
 реме истраживања већ
јебило снајаи зетова из целе Србије,нарочитоиз Босне и
 Херцеговине,
Срема, Хрватске. Словеније и др. Код једног броја анкетираних било је и
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таквихста вова, даније ва жно које из које етничке групе и из којег села –
најважније је да се брачници воле.
Где се упознају будући брачни партнери: на седељки, и гранки, сеос кој заве
тини, вашару...? Има ли посебних дана у години када се сеос ки момци и девојке
окупљају ради тога?
Постоје разне могућности и околности у којима се момци и девојке
срећу и упознају, у којима се међу њима развијају симпатије и љубав као
увод у брак. У прошлости, то су били различити, бројни догађаји оку
пљања сеља ка, као што су вашари, свадбе и друге породичне свеча ности,
мобе, прела, игранке о црквеним празницима. У селима, где се говорило
влашким језиком, поменути су и посебни дани, „Васиљица“ на пример, о
божићним празницима ноћењем на извор или поток „брвчице“, у другим
селима,опок ладама – ране, витла,и куке илипосетерођацима. Млади
су се радовали тим пра зницима, где се свирало, игра ло, заљубљивало.
Школе су, можда, и најважнијаместа гдесу се млади упознава ли и
заљубљивали, а у многим случајевима, симпатије из школск их клу
па, претварале су се касније у љубави и брак. У прошлости, девојке и
м ла дићи су чува ли стоку у пољу, данима ван контроле одраслих где
су за почињале љубави, на селу, које су се касније претварале у бракове.
М ладићи су одлазили и у суседна селана прела и иг ранке, у трагању за
девојкама.
Неке прилике су се касни је изгубиле, а ли су остали школе, вашари,
свадбе, игранке о верс к и м празници ма, биоскопске предста ве и корзои
. У време ист ражива њ а, у многим селима, постоја ли су домови културе
и биоскопске сале у којима су се п риказива ли филмови, м акар једном
недељно, зати м сеоске фолклорне и позоришне дружине, сусрети се ла
и др.
У оквиру идеје, да се после Другог светског рата изједначава са
градом, а посебноса продужењем школовања младих у градовима у
којима су постоја ли корзои, у време истраж ивања, момци и девојке у
својим селима, по угледу на г рад,увреме када не идуу школу, „праве“
корзое где сатима шетају и ра зговарају. У време истражива ња многа села
су имала спортске активе, па су утакмице између села биле прилике
где су се мла ди сусреталииупознава ли. Најзад, неки су изјавили у ан
кетама да се мла димогу срести и упознати н
 а сваком месту, адасудбина
одлучује да ли ће се њиховсусрет завршити браком
 о којег колена се сматра крвно сродство препрека за с тупање у брак,
Д
посебноза м
 ушко, посебно за женско?Могу ли се узиматимомак и девојка и з
истог рода, ис тог презимена, који славе исту славу, ако су кумови, побратим
и ли посестрима?
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Једно од важних питања је сродност брачника. У свим селима, где
је истраж ива ње спроведено, сељаци су изјављивали да је брак између
сродника по крви срамота, и да су потомци који потичу из таквих брако
ва, често наказе или психи чки поремећени. Све то важи за оба пола.
Међутим, н
 апитање до ког колена је неморално ступати у бра кдобиј
ене су различите изјаве: брак се може склопити између момка и девојке
крвних сродника другог колена, „ако се стварно воле“ и да би се спасла
имовина, односно тек пос ле шестог, због законских прописа, и осмог
„због верских ограни чења и здравствених последица на потомству“.
Половина одговора у анкетама је, да је мог уће, да момак и девојк а ступе у
брак ако су у крвном сродству четврто колено. 
У селу Лук и кажу, да су потомци брачника у крвном сродству
четвртог колена имали потомство слепо, глуво и ментално заостало. У
Злоту, где је било бра кова склопљено међу брачницима у сродству т рећег
колена,кажу:„Тује ђавоумешао прсте, Бог с а њима нема посла“.
Паралелно са крвним сродством, у селима Тимочке крајине, постоји у
време истраживања, и обичајно (вештачко) сродство као што су кумство,
побратимство и посестримство. Заним љиво је да су анкетирани,без
изузетка, изјављива ли да је брак између таквих сродника – немог ућ!
Када ј е речо истомпрезимену, слави,или акосу рођени у исти дан,
то нису препреке за склапање бракова.
Има ли у селу више зетоваили снаја? Како се на селу г ледана зетаи дали
је популарно бити зет? Има л
 изет укућиисто право каои остали? По чему се
то види? Да ли зетзадржавасвоје презиме, дали у домаћинс тву славе његову
славу? Како се на све поменуто гледа када јереч о с наји? Ако умре жена, да ли
се зет можеоженити и
 довести у кућу тужену? Смели таконешто учинити
и снаја? Како је било пре?
У време ист ражива ња, многе појаве су, у друштву, доживеле промене.
Промениле су се и оне које се односе на зетове и снаје, посебно када је реч
о великим миграција ма према г радовима, и заснивања тзв. „атомских
породица“ састављених само од родитеља и деце. На селу, где је ж ивела
скоро половина становништва, ситуа ција се није много променила. Као
што је била и раније, било је скоро у истом броју зетова колико и снаја; у
неким селима је више снаја, у другим су зетови бројнији. Томе је и даље
доприносио обичај да се у породицама чува само једно дете, и велика
миграција младића из села у потпланинском реону Тимочке крајине у
села, у равници, поред Тимок аи Дунава.
Подељено је мишљење о томе, какав положај има зет у породици. Они
који не воледа буду зетови, к
 ажу даје зет„исто што и пасу слами“, одн
осно за зета секаже „зет на кућу“. У так вој ситуа цији, положај з етова није
омиљен јер морају да се покора вају осталим члановима у домаћинству
где су дошли,где је „га зда – таст“, зато се „момци не у тркују д
 а буду
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зетови“. Свој друштвени положај, зетови осете, како у
 породици такои
у друштву.Често су зетови издвојени од других, не друже се с адругим
људима у селу, не смеју да пуше и пију ако им та ко „нареде“ у кућ и, а
ако су запос лени, морају после радног времена да иду на њиву да раде
(Чокоњар) У таквим домаћинствима, зетовима се траже и изна ла зе мане,
подсмевају им се и ниподашта вају их. Постоје бројне анегдоте и ша ле о
зетовима. 
Слично је и са снаја ма, због специфичног односа снаје и свекрве. А ко
се снаја прве године не прила годи на нову породицу, она напушта кућу,
ако се подреди реду, у кући у коју је дошла, брак ће успети, али у много
случајева она може оболети. Има и другачијих мишљења и ситуација. У
појединим кућама, зетови су омиљени, и поклања им се велика пажња
највише из разлога да буду добри према жени, односно, ћерк и родитеља
чији је зет. Ако се брак одрж и, зетови изта квих породица, постају пример
зауглед и дика породице укоју су дошли.
Зет задржава своје презиме к ада д
 ође у кућу, а ако је омиљен, онда
може да донесе и своју славу. Тако има породица које имају по две славе.
Деца, која се родеу таквом браку, носиће зетово име, али ће их препозна
вати у селу по презимену или надимку старих чланова породице и рода,
коме зет и снаја сада припадају. Сли чно је и са снајама у кућама где су
омиљене, посебно у оним, где се гаји култ детета. Снаје чувају и пазе, као
мајке будућих наследника имања и породичних традиција. Ако су сми
рене и интелигентне, оне у та квим домаћинствима убрзо задобијају и
сва права као и оста ли чла нови породице. Обично, зет у кућ и, има иста
права као и снаја, али се више пошту је његова реч у од лу чивању увези
неких дога ђаја у домаћинству него снајина, док снаја „мора да се пок
ори имужу, и свекру и свекрви (Подгорац)“. У једном броју села, добијен
је подата к да има домаћинстава у којима живеплеменитиљуди где су
зетови и с најепостали као синови и к ћери.
У Лук и кажу, д
 азет и снаја имају иста права у к
 ући где су дошли као
и остали,тек када родедецу. Дотлеје и бра кнестабилан,а туитамо се
догађа да д
 олази до растурањабрака, и ра звода. У Лукика жу, да се зет
и снаја, могу оженити после смрти свог брачногпартнера али не могу
довести у
 кући мужа, о
 дносножену.У Подвршци пак, кажу даје то могу
ће ако се сви укућанисложе и да је тако одувек било.У Тијовцукажу да
зет имаправо да доведе другу жену у кућу, п
 ос ле смртипрве, ада снаја
то не може. Има усамљених случајева да снаја доведе мужа укућу а ко
свекар и свекрванисуживи. Тако да се ова појава разликује, несамо од
села до села, већ и од к
 ућедо кућеу истом селу. Понекад се зет и снаја
враћају својим родитељима после смрти свог брачног друга.
Какво је мишљење о томе шта доводи до стабилизације брака и обезбеђује
да дуго траје?
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На подручју Тимочке крајине, деца се припремајуза брак и родит
ељство, од малена. Свако прижељку је да брак буде стабилан и дугот рајан.
Ставови о стабилности брак а, до којих се дошло, у овом истраживању, је
да то прижељкују и брачнициињиховиродитељи, али к ада је реч о томе,
како да се то постигне, постоје разлике у мишљењима. Момци и девојке,
које ступају у брак, и млади брачни парови, сматрају да су најважнији
за стабилност брака: љубав и разумевање, док одрасле зрелије особе,
не подцењујући претходно мишљење м ладих, већи значај дају деци и
материјалној обезбеђености партнера.
Када је реч о деци, од мах п
 ослевенчања, сви у кућ и са нест рпљењем
очекују, да млада остане у другом ста њу и да роди. Када се дете роди, брак
је учвршћени има наде да ће дуже потрајати. Акоженане може да зачне
и роди, тражи се излаз из ситуа ције. На истраживаном подру чју постоје
случајеви, да из родбине, брат или се сест ра, који имају више деце, дају
једно дете брачном пару без деце. У случају неплодности брачног пара,
усвајају се деца и ван родбине.
Има ретких случајева, када је кривица мушкарца за неплодност у
браку и када се жели, по сваку цену, очување брака, најчешће из економ
ских разлога, да се уз велику дискрецију и уз претходни договор у кући,
потражи ангажовање неког другог мушкарца, пријатеља или комшије
(Грлиште, Николичево, Трговиште). И том приликом се брижљиво одабира
мушкарац: да је снажан, висок, леп, паметан и добар домаћин. У циљ
у очувања брака, углавном сето ради без знања супруга којије стерилан
(Минићево). И поред највеће тајности, када се истина чува деценијама до
краја живота, дешава се да се та болна тајна открије, па дође до поремећаја
у браку, развода и убиства (Минићево) или се таквој деци подсмевају као
„деци од два оца“. Када таква појава остане тајна, детету се поклања иста
пажња као да не потиче од оца изван породице. У највећем броју насеља,
где је истраживање спроведено, нису добијени подаци о таквом решавању
питања неплодности у браку. Такав начин решавања неплодности у браку,
веома дестабилизирајуће појаве, сматра се срамотом.
Дестабилизирајуће на брак, делова ле су и миграције ста новништва
у Тимочкој крајини и ва н ње. У време истраживања, почео се повећавати
број развода. Један од важних ра злога је био миграција сеоског ста
новништва и насељавање у градове и радне миграције, из ових крајева
ка Западној Европи.
Веома значајни фактори дестабилизације бра ка су међуљудски
односи у породици: свађе, брачна неверства, сиромаштво. Ка да је реч о
неверству као дестабилизирајућем чиниоцу брака, у овом истраживању
је обухваћена поја ва да снаја ж иви са свекром а зет са та штом. И пре
тходни истраживачи народног живота Тимочке крајине, описивали су и
тумачили ову појаву (Ђорђевић, Пантелић)
У време ист раживања, било је таквих случајева. Чешћи су случајеви
да свекар живи са снајом, него зет са таштом. Ра злог су најчешће не
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зрелост т ак вих мушкарацаи жена и н
 еморал (Рготина).Ако се за такве
везесазна, у неким случајевима дола зи до развода, алисе у подједнаком
броју слу чаја та појава заташка. Један од разлога, да свекар живи са
снајом је, од лазак мужа у војску или на привремени рад у иностранство.
По повратку мужа, односно сина, долазило је до т рзавица, свађа, судских
спорова и развода. Понекад су анкетирани одговара ли на таква питања
да у њиховом селу таквих појаванема и да, мождата кве појаве постоје,
алио томе ништа н
 ису чули, односно,да су чулида та квих случајева има
у суседном или неком другом селу у околини.
Има ли случајева и селу д а неожењен човек узме за ж
 ену удовицусвогбра
та или стрица?Како се г леда на то? Можели мушкарацпослесмрти своје ж
 е
неда ожени њену с естру? Да ли б ило случајева дасе два брата ожене двема
сестрама? Да ли се поново жене удовци и удовице?
 ије било случајева да неожењени мушк арац ожени удовицу свога
Н
братаили ст рица, јер се смат ра дасу род. У
 Сиколу, је записано да је
таквих случајева било раније, у случајевима када брачници немају деце.
Такође, није билослучајева да два брата ожене две сестре, јерсе сматра
да су ониу роду.
Удовци се поново жене и удовице се поново удају. У неким селима,
када се удовица преуда, а има деце, сматра се даје она жена која не брине
много о деци из претходног бра ка. У време ист раживања, чешће се поново
жене удовци, јер мушкарац теже живи са м због немогућности да добро
обавља „ женске пос лове“ као што су припремање хране, послови у вези
рада у кухињи и одржава ња хигијене у домаћинству и брига о одевању.
Чести су примери да удовица настави да живи у кући покојног мужа са
децом, а у мањем броју случајева, преудаје се остављајући, најчешће, де
цу свекру и свекрви. Одлуку о преудаји, када има децу, удовица доноси
са ма, а у другим случајевима, често доноси од луку уз договор и помоћ
својих родитеља. Међутим, понекада наступи спор у кућ и удовице, који
може да се изроди у судски процес о подели материја лних добара које је
стицала заједно са својим мужем или ако има децу коју жели да поведе са
собом када напушта дом покојног мужа, јер постоје материјална добра на
која удовица пола же законско право. Зато о преудаји, у так вим слу чаје
вима одлучују и родитељи њеног покојног мужа. У с лу чају када удовица
има децу, а не жели да се преуда, и нема свекра и свекрву, остаје да живи
у кући покојног мужа. На основу података, добијених у разговорима са
људима и женама у селима обухваћених истраж ивањем, може се рећи,
да друштвени статус удовице није задовољавајућ и, јер је често изложена
подцењивању, ома ловажавању, вређању, понекад агресивном понаша њу
околине и от уђива њу.
Постоји један занимљив оби чај у вези смрти и сахрањивања. У време
истраж ивања, народ је био у бољем економском положају него ра није,
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па су многи поставља ли на гробљима скупе споменик а „за ж ивота“. По
селима у Тимочкој крајини постоји обичај да људи и жене пра ве себи
та кве споменике. Када то учине брачници за живота, онда на споменику
напишуиме и једног и д
 ругог, само са датумом рођења, а неки поставе и
најлепше фотографијекоје суимали. У слу чају, када неко од њих умре,
на споменику остаје оно што је написано док траје споменик. Имао сам
прилику да видим да се после преудаје удовице, она нашла, на истом
гробљу и на споменику њеног другог мужа подигну тог „за живота“.
Удовци се ретко жене пре него што истекне годину да на од смрти
жене. Из таквих бракова, ретко остају деца, јер је у великом броју
с лучајева реч о мушкарцима и женама у поодмак лим годинама. Њихов
друштвени статус је бољи, а ли они пате од многих поремећаја здравља
због неу редног ж ивота.
Има ли у селу „невенчаних“ бракова? Како село гледа на то? Ако у таквом
браку дође дете по коме се презива? Да ли има случајеве двоженства? Како село
гледа на те појаве?

У више села на испитиваном подручју, сусрећу се мушкарци и жене
који живе у браку а нису венчани. У време када је спроведено истраж ив
ање, у многим селима, посебно, на планинском подручју, постојали су
бракови малолетника, чак и ученикаосновнихшкола у којима су жив
ели младићи и девојке невенча ни. У таквом случају, смат рало се добрим
ако је жена у кући мужа. Догађало се да се таква веза претвори у брак
када би брачници постали пунолетни. У селу се не гледа добро на такве
поја ве; мушкарци и жене, у так вим браковима, изложени су оговарању. У
таквим браковима, дете задржава презиме оца или се презива као мајк а.
Ако је жена има ла дете са неким другим мушкарцем, муж, у невенчаној
брачној вези, прихвата презиме дететовог оца и све друге обавезе. Међу
тим, у овак вим веза ма, јављајусе проблеми који највишеометају псих
ички развој деце.
У време истраж ивања, постојала су у неким случајевима мушка
рци који су живелиу браку са две ж
 ене, достауспешно. Саједном од
две жене, такви мушкарци су били венчани. Добијени су подаци, да је
истина ретко, када је реч о сељацима, било случајева да мушкарац на ђе
другу жену и доведе у кућу, ако му је венчана жена била тешко болес
на и непокретна, највише зато да буде замена у пољским и домаћим
пословима. На так ву појаву, у селу, гледало се са разумевањем. Када је реч
о службеницима који су имали имање на селуикоји сусе преселивши у
гра д „оженили“ другом женом, а своју прву жену оставили на имању да
ради и
 чува кућу у селу, по селима, где је било так вих појава гледали су
на њих са подсмехом, али и завишћу. У нек им случајевима, та кву ситу
ацију су прихватала и деца мушкарца из „венчаног“ брака. У највећем
броју так вих брачних веза, основни мотив су економск и разлози или
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 убав, односно, начин на којесу жене из града обра ћају пажњу на своје
љ
тело, уређивање и емоције.
Да ли девојка пре свадбе и венчања одлази у к ућу момка, свог будућег муж
а? Шта тамо р
 ади? Да ли се упушта уполнеодносе с а њим? Уколиконе дође
до свадбе и венчањакакотаква девојкапролазиуживоту? Ако је дошло до
трудноћешта ће бити сањоми да ли се таква девојка може удати задругог?
Да ли момак одлази у к ућу девојке пре свадбе и венчања? Како село гледа на то?
И поред велик их друштвених промена, које су наста ле пос ле
бројних мигра ција сеоског становништва у градове и према Западној
Европи, брак је представљао једну од највећих вредности. Село је на
сваки начин подрж авало ову друштвену појаву, највише коришћењем
т ра диционалних модела пона ша ња према браку, брачницима и поро
дици. Многи сељаци су били спремни да жртвују све што су имали за
својбрак и породицу укључу јућ и т у и живот као највећу вредност. Често
се мис ли да, зато што такве емоције не испоља вају јавно, да сељаци с лабо
поклањају пажњу на своју част и достојанство, али, то само тако на први
поглед изгледа, најчешће ка да су приморани да се понашају сервилно
ради добра своје породице, деце и имања. На другој страни, озбиљнији
етно-психолошк и приступ овој појави, открива веома јасне и чврсте
ставове у погледу сељачког морала и достојанства.
Много тога се, на јавној сцени, м
 оже в
 идети и нау чити посматрањем
изучавањем свадбених обичаја.
Да ли девојкаодлазиукућу м
 омка пре венчања? Шта тамо све ради?Да
ли се упушта у полне односе са момком?Уколико не дође до свадбе како се гледа
на ту појаву и како у животу прола зи та девојка? Ако је дошло д отрудноће да
ли се та девојка може удати за другог?. Да ли момак одлази девојчиној кући и
због чега?
Ка да је реч о истраживању „Брак у руралним заједницама, на
подручју „Тимочке крајине 70-их година 20. века“, посебан део пред
стављају подаци сакупљени анкетом о предбрачним односима момка
и девојке који ступају у брак. У овом случају, реч је такорећи о с ледњој
припреми за свадбу која се састоји од низа догађаја између веридбе и
венчања, односно свадбе, посебно када је реч о посетама момка и девојке
једно другоме и њиховим породицама.
Припреме за брак, на сеоском подручју, где се брак сматра као једна
природна појава, почињу од најранијег детињства уз стално охрабривање
старијих. Тек рођеном детету, к ада га милују или тепају, помињу и то
да ће се кадапорасте,оженити, ако је дете мушко,или се удати ако је
женско, и да ће старији бити због тога расположени, иг раће на сва дби и
веселити се. У предшколском узраст у деча ци и девојчице се често играју
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„на свадбу“, облаче се као м ладенци и имитирају младожењу и младу.
На свадби, радознала деца учествују, живо се интересујућ и за све што се
догађа, а посебно за понашање младе невесте и младожење. Током шк
оловања, родитељи се шале на тему удадбе и женидбе и нагађају ко би
коме могао бити младожења или мла да невеста. Све су то ж ивотне игре и
припреме за један од најважнијих догађаја у животу мушкараца и жена
на селу – сва дбу, која је г раница између пубертета и адолесцентног доба,
и започињања доба одраслог мушк арца и жене. Бра к је важна природ
на и друштвена појава, трајна приватна веза мушкарца и жене, основана
ради полног живота и ра ђања деце, која се завршава јавно – венчањем.
На истраживаном подручју, венчању и свадби претходи веридба и
један кра ћи или дужи временски период између веридбе и свадбе у коме
се момак и девојка састају, боље упознају, прилагођа вају једно другом, а
у многим случајевима, успоста вљају прва предбрачна полна искуства.
Период о коме је реч, може трајатиод месец дана догодину ивише, што
је сасвим довољно да се момак и девојка добро упознају а нека да и разиђу
та ко да до свадбе и не дође. То се оствару је кроз посете девојке момковој
породици илимомка д
 евојчиној. Какосе брак, у сх ватању љ
 уди у рур
алним заједницама, посматра као природна појава на од лазак девојке у
кућу момкапре венчања и свадбе, гледа се к ао на једну сасвимнорма
лну појаву, а њено понашање у тој кући је сли чно понашању – удате жене,
укључујући у то и ступање у полне односе са момком (Подгорац). Другим
речима,момак и девојка, будући младожења и млада, и
 митирајуу свему
брачне партнере. Посете су честе и садржајније ако су момак и девојк а из
истог села, а ретке, или се не остварују,ако нису. 
После веридбе, мома к и девојка се слободно састају, „јер су сви сиг
урни, иони сами, и р
 одитељи момка и
 девојке, да ће доћ и д
 о брака“ (Гл
оговица). Уобичајено је, да девојк а посећује момкову породицу и момак
девојчину између веридбе и венчања и свадбе. Када та мо оде, она
настоји да се представи у што бољем светлу, љубазношћу према укућ
анимаи исказивањем воље да нешто помогне: свекрви у чишћењу куће
и припремању хране, због утиска (Рготина), или се ангажује на неким
другим ситнијим пословима у домаћинству. Исти случај је и са момком.
Приликом тих посета, и момак и девојка ста лно су изложени критичк
ом оку укућана и изражавању љубазности у кући коју посете, и што је
исто тако важно, и у очима јавности. У првом т ренутку, девојка одлази у
посету момковој кући као гост, да се упозна са укућанима, организацијом
породице иодносима у њој, намештајем и уређењем у кући укојој ће
живети са својим супругом. У Злоту кажу, да девојка може ићи у момкову
кућу, пре венчања и свадбе, само – дању! а увече се враћа кућ и. Исто важ и
и за момка. Ако момак има сестру, вереница настоји да се са њом збли жи
и да јој поста не другарица.
У селусе зна да се мома к и девојк а посећују и з апочињу приче о
томе и оговарања, а у с лучају зависти, и озбиљни покушаји да се иско
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мпромитују ида се онемогући вен чање и свадба. Нарочита пажња, обр
аћа се на то да ли момак и девојка ступају у полне односе. У 70-им год
ина 20. века, невиност девојке, као услов за добар бра к је, био много већа
гаранција, од полне и оплођавајуће моћи мушкарца. Током поменутих
посета долази до предбрачних полних односа пре свега код оних који су
школованији, док остали сачекају да прође свадба, па онда ступају у по
лне односе, због ризика да девојк а остане у другом стању. У највећем броју
села, дошло се до подата ка, да од девојке зависи да ли ће доћи до полних
односа у том периоду. А ко девојка затрудни, а из неких разлога не дође
до вен чања и свадбе, девојка мора да побаци, отуђе је њене вршњакиње,
изложенаје оговарању у селу и теже се касније уда, обично унеко друго
село.Једно време се потпуно повлачи из јавног животаи нигде неизлази
шест и више месеци после тога и не иде нигде (Вала коње). Ако роди дете
из т аквог односа са момком, не може д
 асе удазадругог (Бра ћевац). У Под
горцу кажу да се д
 евојка реткоупушта у полне односе у
 периоду од вери
дбе до венчања и свадбе, и да то раде само поједине девојке и оне које су
и пре тога има ле полне односе. Исто важи и за момка, јер у периоду до 20.
године старости и више, многи сеоск и момци немају полно искуство. Из
разговора у многим сеоским срединама, више од четири петине сеоских
момака прва полна искуства сти чу у браку.
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