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Положај који мајка има у сеоској породици и друштву утиче, како на њено 
репродуктивно понашање, тако и на репродуктивни потенцијал сеоске породице и 
друштва у целини. Иако, су деца у традицији нашег народа била изузетно вредно-
вана, репродукција је била строго везана за брак, те није свако рађање потомства 

безусловно прихватано, нити је жена као мајка имала исти третман у друштву у 
зависности од тога да ли је испунила очекивања средине везана за репродукцију. У 
раду се анализира однос сеоске средине према неплодности и рађању ван брака. 
Учињен је осврт у прошлост српског народа како би се из историјске перспективе 

показао однос друштвене средине према неплодности и ванбрачном рађању. Такође, 
у раду су aнализирани резултати истраживања реализованог током 2007. године на 
узорку од 300 жена у четири села АП Војводине који показују однос сеоске средине 
према рађањима ван брака и неплодности супружника почетком овог века. 

Kључне речи: неплодност, ванбрачно рађање, ванбрачна деца, веровања, српско 
село. 

 

НЕПЛОДНОСТ – ЛИЧНИ (И ДРУШТВЕНИ) ПРОБЛЕМ 

 

Немогућност остварења потомства у традицији српског народа се сматра-
ла „Божијом казном“ а најтеже клетве су се односиле управо на немање де-
це. Тако, није било теже клетве него „ немао од срца порода“, или „ крсна 
свећа му се угасила“, а бити без деце значило је и губитак угледа (Филипо-
вић, 1991:330-331). Морални кодекс нашег патријархалног друштва био је у 
тесној вези са појединим табуима у полним односима, а прекршаји моралних 
норми су се, како наводи Душан Бандић, неретко осећали и као религијски, и 
„оно што није по вољи средине у којој човек живи, није ни по вољи виших 
сила“, па се веровало да ће кршење норми довести прекршиоца „у конфрон-
тацију с натприродним“ (Бандић, 1980:327). Великим грехом су се сматрали 
предбрачни полни односи, а за женину неплодност се претпостављало да је 
последица њених  „нечедних“ девојачких дана (ibid.). 

––––––––––––– 
1
 Рад је део истраживања на пројекту „Мултифункционална пољопривреда и 

рурални развој у функцији укључења Републике Србије у Европску унију“ Мини-
старства за науку и технолошки развој Републике Србије (Пројекат бр. 149007). 
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У друштву у коме је примарни циљ брака било рађање потомства, а осно-
вна улога жене – улога мајке, бити неплодан представљало је велику несрећу, 
тако да је способност рађања била од изузетне важности за положај жене и у 
породици и у широј друштвеној заједници (Требјешанин, 2000:43). „Док 
према мајци постоји готово свето дивљење и поштовање, према нероткињи се 
испољавају презир, мржња или, у најбољем случају, сажаљење. Ако жена 
материнством није себи обезбедила повољан друштвени статус, она је као 
нероткиња одбачена, жигосана и обезвређена. Овај негативан став друштвене 
средине према жени која нема деце јасно се испољио и у језику, где постоји 
читав низ негативно обојених речи за њу: „неротка“, „неплодница“, „неро-
душа“, „бездетка“, „јаловица“, „штирка“, итд. У породици нероткињу гледају 
попреко, са осудом, јер није испунила очекивања и зато што се због ње гаси 
крсна свећа, а она је и чест извор сукоба и свађа“ (Требјешанин, 2000:43-44). 
Нероткиња тако „навлачи на себе одијум социјалне околине“ (Трипковић, 
1997:128), а положај јој још више отежава уверење да је за своју неплодност 
сама крива, односно да није била „поштена“ док је била девојка па ју је због 
тога „судбина завила у црно“. Због става шире друштвене заједнице и тешког 
положаја у властитој породици, нероткиња је била спремна да жртвује све 
само да би затруднела и није практично постојала ствар коју она не би учини-
ла само да успе да роди. Жеља жене да оствари своју материнску улогу, која 
је уз то, како наводи Ж. Требјешанин, појачана и друштвеним притиском, 
представљала је мотив који ју је покретао да поверује у ефикасност одређе-
них магијских поступака за које се сматрало да ће јој омогућити плодност 
(Требјешанин, 2000:44).  С тога, „жене које немају деце посећују манастире, 
цркве, текије и друга света места; тамо им се читају молитве, моле се Богу и 
заветују се да би почеле рађати“ (Ђорђевић, 1990:45), а у неким крајевима се 
сматрало да нероткиња треба своју кошуљу да обеси наопако о неко родно 
дрво и да је тако остави да преноћи, па оно што сутрадан пронађе живо у тој 
кошуљи, бубицу, мрава, или нешто друго, да то поједе како би родила 
(Милићевић, 1984:190). 

Неплодност се у прошлости нашег народа сматрала практично јединим 
оправданим разлогом за развод брака, а била је и узрок полигамије. Иако 
ретка, полигамија је, по писању Т. Ђорђевића, постојала и код нас, и то када 
је жена била нероткиња или када је рађала само женску децу. У тим случа-
јевима, да би се осигурао да неће остати без деце, човек је по женином 
пристанку (или чак по њеној жељи)  могао да поред једне жене која не рађа, 
има и другу жену која ће му рађати (Ђорђевић, 1990: 48). Са друге стране, 
било је жена којима се жеља за децом није могла испунити због мужевљеве 
неплодности, и многе жене се са тим нису мириле. У средини која жену 
обавезује на верност, ванбрачне везе се сматрају тешким преступом и, ако се 
открију,  доводе до развода.  Али и поред тога „нероткиње у таквој средини 
често траже помоћ у најбољој намери да задовоље свој нагон материнства и 
испуне своју женску мисију“ (Филиповић, 1991:331). Чинило се, како бележи 
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Т. Ђорђевић, да се у случају неплодности „жене кад немају деце најрадије 
подају, са знањем мужева, па чак и целе фамилије и пријатеља, свештеним 
лицима“ (Ђорђевић, 1990:57). 

Од жене која није могла рађати децу гору судбину нису имали ни сеоски 
удовци. Иако се у литератури обично сеоски удовци помињу као „најгори 
несрећници“ у сеоској средини, управо они су били ретка прилика за удају 
нероткиња, које, осим што нису задовољиле своју жељу за материнством, 
нису ни за свог животног „сапатника“ имале избора (истина, избора брачног 
друга у прошлости и није било много у дословном смислу, утолико што су 
ретко будући супружници сами једно друго „изабрали“). 

Неплодност није само лични, већ представља и друштвени проблем. Бра-
кови се све чешће формирају не само независно од жеље да се буде родитељ, 
него и без жеље за родитељством (тзв. социолошки стерилитет), али исто-
времено, док се једни вољно одричу родитељства, другима се жеља за потом-
ством не остварује због биолошког стерилитета (процене су да је у нашој 
земљи од 10% до 15% бракова неплодно

2
). Међу родитељима известан је број 

оних који то постају адопцијом, а напретком у медицинској науци, применом 
метода асистиране прокреације (у које спада и сурогат материнство

3
) отво-

рени су и потпуно нови начини заснивања породице.
 
С обзиром на високе 

трошкове нових репродуктивних технологија може се рећи да овакав начин 
заснивања породице није доступан свима. Ипак, медицина је понудила наду 
паровима који услед стерилитета не могу добити жељено дете, али је у исто 
време отворен читав низ питања (и етичких и правних) и конфузија. Пошто је 
медицина омогућила да је сада отац „постао анонимни давалац сперме и 
депонован је у одговарајуће банке“ (Трипковић, 1999:210), питање је и шта 
значи прокламовано право детета да зна ко су му родитељи, када у случају 
непознатог донатора то не зна ни његова мајка. Сем тога, као једно од често 
навођених цивилизацијских достигнућа - забрана инцеста, парадоксално, и 
без да се то хтело, доведена је у питање, а на овакву (истина веома малу) 
могућност скреће пажњу и Жерар Венсан.

4
 Ако донатори остају у тајности, 

људима заправо остаје нада да до инцеста неће доћи. А са друге стране, треба 
ли због евентуалне могућности да до тога дође, лишити родитељства оне који 
га силно желе, а уз то рачунају да је таква могућност никаква или минимална, 
или (вероватно најчешће) уопште никада нису ни размишљали о томе? И на 
крају, није ли таква могућност већ промишљена пре него што је озакоњена, 
па потенцијални родитељ и не треба више да размишља када је пред њега 
стављена оваква oпција од стране легитимног ауторитета? На многа питања 
званичне институтиције тешко могу дати одговоре којима би сви били 

––––––––––––– 
2
 податак наведен према: Јовановић, В. и М. Јовановић, 1998:23. 

3
 Опширније о сурогат материнству и осталим методама асистиране прокреације 

видети у: Јовић, 2005. 
4
 Опширније у: Аријес, Ф. и Ж. Диби, 2004. 
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задовољни, а захваљујући репродуктивним технологијама, сада теоријски – 
„дете би могло имати пет родитеља: донатора сперме, донатора јајне ћелије, 
сурогат мајку и пар који га жели, или само једног, уколико је клон“(Девеџић, 
2004:58). 

Број клиника које примењују вантелесну оплодњу у сталном је порасту. 
У 2000. години у 22 европске државе је било регистровано 729 клиника 
(Девеџић, 2004:50), а жеља за лечењем стерилитета је у појединим срединама 
чак потиснула верске норме. Ово је посебно уочљиво у муслиманским зем-
љама Блиског истока где се репродуктивне технологије практикују у складу 
са нормама ислама, само за брачне парове и без могућности донације трећег 
лица у вештачкој репродукцији, нити сурогат родитељства.

5
 

Данас се однос према неплодности унеколико променио, али нека схва-
тања, која су дубоко укорењена, остају готово иста. Према резултатима нашег 
истраживања

6
 које je урађено у четири села АП Војводине током 2007. годи-

не, а које је обухватило 300 жена које имају остварену улогу материнства, 
брак се у сеоској средини и даље идентификује са родитељством. Већина 
испитаница (66,4%) се потпуно слажило са ставом да су деца смисао брачног 
живота (табела 1), док је неслагање у различитом интензитету испољила тек 
свака девета интервјуисана мајка (11,6%). Само једна од 300 испитаница је, 
након изразитог неслагања са датим ставом, рекла следеће: „Деца су смисао 
породице, а не брака“ (55-59 година, факултет). 

 
Табела 1: Однос према ставу  »Деца су смисао брачног живота« 

 
потпуно се слаже 66.4% 
делимично се слаже 18.3% 
ни мало се не слаже 8.3% 

неодлучна 3.7% 
углавном се не слаже 3.3% 

 
 

 Веза између наведеног става и образовања испитаница није се показала 
значајнијом, али, веза са пореклом јесте. Тако су жене сеоског порекла чешће 

––––––––––––– 
5
 Реферат "Gender, religion and the globalization of new reproductive technologies" 

који је Inhorn M. C. поднела на 19. годишњем скупу ESHRE у Мадриду 2003. наве-
дено према: Девеџић, 2004:52-53.  

6
 У раду се анализира део резултата истраживања са пројекта „Улога сеоске 

жене у репродукцији сеоског становништва“ који је финансирао Покрајински секре-
таријат за демографију, породици и друштвену бригу о деци Извршног већа АПВ 
(руководилац пројекта др Живојин Петровић). Емпиријско истраживање је спрове-
дено током 2007. године у четири села АП Војводине: Липару, Попинцима, Руменци 
и Мокрину. Интервјуи су урађени са укупно 300 жена које имају остварену улогу 
материнства. 
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идентификовале брак са децом: испитанице које су претходно живеле у 
неком од градова Србије у 21% случајева се ни мало или углавном не слажу 
са ставом да су деца смисао брака, наспрам 11,3% од укупног броја 
испитаница које су пореклом из неког другог села, и само 6,1% оних које од 
рођења живе у садашњем месту становања, што значи да су жене сеоског 
порекла нешто спремније да брак идентификују са децом.  

Будући да се 84,7% жена потпуно или делимично сложило са тврдњом да 
су деца смисао брака, произилази да на нивоу испитане популације деца и 
данас, као и у прошлости, дају сврху и смисао браку. Међутим, иако већина 
испитаница децу сматра смислом брака, исто тако већина (и готово у 
идентичном проценту - 64,7%) неплодност не сматра довољним разлогом за 
развод. Са  ставом да је „Неплодност једног од супружника довољан разлог 
за развод брака“, тек 8,7% испитаница је изразило потпуно слагање (табела 
2). 

 

Табела 2: Став према неплодности као довољном разлогу за развод  брака 

  
ни мало се не слаже 64.7% 

неодлучна 13.0% 
потпуно се слаже 8.7% 

углавном се не слаже 7.6% 
делимично се слаже 6.0% 

 
 

Међу испитаницама које се потпуно слажу са наведеним ставом, 26,9% их је 
из села у коме живе и данас, а следе их испитанице које су пореклом из неког 
града из Србије – 23,1%, тако да се овакав став не може приписати само сеоској 
средини или сеоском пореклу. Изразито неслагање са датим ставом најчешће су 
изражавале испитанице старости од 30 до 54 година, док су испитанице старости 
између 55 и 64 година најбројније међу онима које се потпуно слажу да је 
неплодност довољан разлог за развод. Са наведеним ставом најчешће се нису 
слагале високообразоване жене (81,3% од укупног броја жена са факултетским 
образовањем), следе их испитанице са средњом четворогодишњом школом 
(72,8% нимало се не слаже) па тек онда са вишом школом (69,2%). Неке испи-
танице које се не слажу да је неплодност довољан разлог за развод, наводиле су 
да то није проблем првенствено уколико је мушкарац неплодан јер се може наћи 
решење и остварити потомство и у том случају: 

 – „Ако се воле, а једно не може да има дете или ћеш ићи на вештачку 
оплодњу или идеш негде, па  има људи! А ако жена не може – усвоји“ 
(50-54 година, средња школа). 

– „Нема то везе. Никад не бих рекла свом сину „оћерај је“ (мисли на 
снаху) ако не може да има деце“ (65-69 година, 4 разреда). 
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Неплодност је у размишљању интервјуисаних жена изгубила некадашњи 
значај довољног разлога за развод, што значи да осим деце од брака постоје 
ипак и друга очекивања која су везана за сам партнерски однос. Међутим, 
треба имати у виду и чињеницу да су све испитанице одговарале са позиције 
већ оствареног материнства. 

ВАНБРАЧНО РАЂАЊЕ И ЛЕГИТИМНИ 

ОКВИР РЕПРОДУКЦИЈЕ 

Од свих улога које жена током живота преузима на себе, улога мајке у 
нашем традиционалном друштву је била највише вреднована, али не безу-
словно, и не уколико би материнство излазило ван прописаних норми. А 
норме су репродукцију везивале за брак. Уопште, када је реч о односу према 
женама, „традиција се односила веома диференцирано према различитим 
улогама жене и начину на који су те улоге игране. Тако је однос према жени-
мајци скоро у целини позитиван и пун поштовања и привржености, што 
понекад иде до правог митологизовања њене улоге и њених особина. Нарав-
но, под претпоставком да она ту своју улогу одигра онако како се од ње оче-
кује, по могућству идеално. А то  пре свега подразумева да жена у њој не сме 
да надвлада мајку“ (Трипковић, 1989:100). 

Док се, са једне стране, неплодност везивала за највеће клетве, жене 
неспособне да оставе потомство иза себе биле су очајне, а са друге стране, ни 
материнство није увек безусловно прихватано. Како је девичанство било пи-
тање породичне части, а биолошка репродукција везана за брак, неразуме-
вање друштвене средине за ванбрачна рађања је било велико. То исто патри-
јархално друштво које инкриминише нероткињу, инкриминише и неудату 
мајку и ванбрачну децу. Традиционално схватање брака и породице осуђи-
вало је ванбрачна рађања, с обзиром да породице са једним родитељем наста-
ле на тај начин, представљају далеко „најраширенији вид нарушавања тради-
ционалног обрасца родитељства“ (Милић, 2001:190).  

О друштвеном положају „незаконитог“ оца, мајке и ванбрачног детета, у 
нашој литератури нема много података, вероватно због тога што је овакве 
појаве шира заједница строго осуђивала. То су биле особе на које се „показује 
прстом“ јер су њихови односи несвакидашња појава, а њихова бројност је 
била изузетно мала у читавом низу генерација. У патријархалној заједници 
ванбрачни отац, мајка и дете су осуђивани као особе недостојне друштвене 
пажње, често су сурово кажњавани или прогањани из заједнице будући да су 
сматрани узрочником од елементарних непогода до личних недаћа (Вла-
ховић, 1968:1-2). 

Како би се одвојило од деце рођене у браку, „ванбрачно дете у народу 
називају из подсмеха копиле, копилан, копиљан, курвић“ (Влаховић, 1968:1). У 
неким крајевима, ванбрачно дете су називали погрдно и „мулан“, затим „туђе 
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дете“, јер су их најчешће давали на одгојење у околна села и плаћали за њих 
одгојитеље, и „краљева деца“ будући да је одгојитељ примао за њих плату из 
државне касе. Реч „копиле“ је толико била омражена у народу да није било 
„чељадета“ које се при самом њеном помену не би намргодило, јер је то 
сматрано најсрамнијом ствари на свету, чак је и најтежа псовка за човека 
била када му неко каже „копиљане“ (Богишић, 1999:325-326).  

О ванбрачној мајци и њеном потомству настала су веровања као узро-
чнику свих друштвених недаћа због чега су их прогонили из друштвене сре-
дине, сурово кажњавали, понекад јавно каменовали (Влаховић, 1968:3), а да 
би избегла последице осуде и презира своје средине, мајка је често била 
принуђена да сама свом ванбрачном детету одузме живот.

7
 Колико је чедо-

морство било присутно сведоче и подаци из статистике Краљевине Србије на 
основу којих је познат број кривичних поступака вођених против жена које су 
починиле чедоморство крајем 19. века. Тако се због овог дела на суду нашло 
15 жена 1891. године, њих 37 – 1894, а 1895. године 40 жена. (Стат. годишњак 
према: Павићевић, 2007:67). И поред строгих етичких норми, број ванбрачне 
деце није био занемарљив, и она су се неретко напуштала, остављала ноћу 
испред цркве, па је тако у Новом Саду између 1780. и 1781. остављено осмо-
ро православне деце која су рођена ван брака (Стајић, 1947 према: Тимо-
тијевић, 2006:218). 

Поред негодовања према рађању ванбрачне деце, њихове стигматизације, 
као и стигматизације мајке детета, у нашем народу су постојала различита 
веровања везана за ванбрачно дете која му приписују натприродна својства. 
Тако су била распрострањена веровања о утицају ванбрачног детета на 
изазивање или престанак кише

8
: „Ако копилача удави своје дете, па га 

„закопа“ (сахрани) крај реке, река ће непрестано копати земљу док не ископа 
дете. Ако је копиле закопано, киша ће непрестано падати, биће поплаве све 
дотле док га вода не избаци на земљину површину. Отуда су копилаче јако 
омрзнуте у народу“ (Станојевић, 1937:69). Вршећи испитивања у Средњем 
Полимљу и Потарју, П. Влаховић бележи да су ванбрачна деца оба пола 
морала доживотно да носе минђушу у левом уху. Са друге стране, - „по 
народној изреци „лепо као копиле“, која се и данас чује у западној Србији, 
Црногорско-херцеговачким брдима и Босни, може се закључити да су то 
здрава и лепа деца, отресита и снажна. Ванбрачној деци се, по народном 
предању, приписују, ваљда због тога што стоички подносе сурова мучења и 
патње кроз читав живот, и добре и лоше особине. То су по предању змаје-
вићи, људи са натприродном снагом, храбри ратници, ваљани господари, 
добри државници, племените и хумане особе спремне да помогну, како би 
––––––––––––– 

7 Колико је чедоморсто ванбрачне деце било распрострањена пракса, сведочи и 
увођење забране истог у Васојевичком закону од дванаест тачака почетком девет-
наестог века - тачка 9, параграф 21: „Ко копиле у воду удави, да се под гомилу тури“ 
(Јелић, 1929: 5 и даље). 

8
 видети и: Тројановић, 1983. 
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народ рекао „и у вољи и у невољи“. На пример, о Милошу Обилићу испеване 
су наше најлепше народне песме, мада се његово порекло не зна“ (Влаховић, 
1968:4).  

У већини случајева отац ванбрачног детета остајао је непознат, а како су 
наша народна веровања непознатим људима често приписивала изузетна 
својства и божанске моћи, то су иста приписивана и ванбрачној деци. Тако је 
у Тимочкој крајини постојало веровање да ће ванбрачно дете бити велики 
јунак, уколико га не уморе одмах по рођењу, па су се старешине трудиле да 
такву особу привуку у своје чете. У натприродне моћи ванбрачног детета 
веровало се и у случају да оно више није у животу: сматрало се да метак  не 
може да погоди човека који има уза себе ма који део тела ванбрачног детета 
због чега су се у рат носиле такве амајлије. Међутим, оваква веровања су у 
нашем народу била ретка (према: Зечевић, 1962-1966: 120). 

Живот и положај ванбрачне мајке, а уз њу и њеног детета, није био ни 
мало завидан. Најчешће се ванбрачна мајка није могла удати  „сем за каквог 
богаља, удовца или старца, где је више сматрана служавком него брачном 
другарицом. Каткада је сурово кажњавана и јавно осуђивана. За коју се 
девојку пронесе глас да живи са момком она од срамоте не сме отићи на 
чесму за воду, ни на сабор, ни у коло јер се на њу виче као на мечку. У Црној 
Гори ванбрачне преступнице род је гонио од своје куће, свако их је презирао 
и није их хтео узети за жену. Такве девојке кажњавала је њихова најближа 
родбина“ (Влаховић, 1968:3). Ни очеви који нису признали своју ванбрачну 
децу и ступили у брак, нису боље пролазили. Они би као „кривци за дево-
јачку срамоту“ обично платили животом јер се то сматрало увредом целе 
фамилије, а и ако би успели избећи освету, њихова срамота у народу је била 
велика и таквог мушкарца обично ниједна девојка није хтела за мужа. Поред 
тога што су ванбрачни родитељи тешко успевали ступити у брак, ни њиховој 
деци приликом женидбе/удаје сама чињеница да су „незаконита деца“ није 
престајала бити проблем, јер, „добре куће, куће богате и на гласу, никада не 
допуште „мулону“ да се ожени у кући, него се то догађа само у инокоснијем 
фамилијама које отанчају“ (Богишић, 1999:222,326).  Ређи случај је био да се 
на ванбрачне мајке није гледало са подозрењем и да им ванбрачно материн-
ство није представљало сметњу при склапању брака. У неким нашим краје-
вима оне су се могле добро удати и биле су „на цени“ због саме чињенице 
што се за њих већ знало да су роткиње (Поповић, 1879 према: Ђорђевић, 
1930:13).  

У другој половини прошлога века породица је преживела крупне про-
мене, а ванбрачна рађања су од реткости и дискриминисаности постала, мање 
или више, уобичајена појава. У Шведској и Данској удео ванбрачних живо-
рођења је изузетно висок и достиже 50% (Бобић, 2003:41).  У Француској, 
Холандији и Великој Британији та стопа износи 35%, док у Немачкој, 
Италији и Шпанији не прелази 15% (Mendras, 2004:96). И у појединим 
државама Централне и Источне Европе је висок удео деце рођене изван 
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брака, у Естонији 50%, до 40% у Латвији, 38% у Бугарској (Бобић, 2006:130). 
Упоредо са либерализацијом закона и изједначавањем брачне и ванбрачне 
деце, број ванбрачних рађања у нашој земљи је растао. У Србији (без покра-
јина) 1953. године је у укупном броју живорођене деце 6,9% рођено ван 
брака, 1961. године 10,8%, 1978. године 11% (Тодоровић, 1991 према: Пави-
ћевић, 2007:84) да би у 2006. години на подручју Србије удео ванбрачних 
рађања досегао 22,5%.

9
  

У нашем истраживању, када је реч о односу сеоске средине према ванб-
рачно рођеној деци, тј. перцепцији тог односа од стране испитаница, и њихо-
вом мишљењу о томе да ли је трудноћа (већ постојећа, а не потенцијална) 
чест разлог склапања брака у нашој средини, резултати показују да већина 
испитаница (66%) сматра да је трудноћа чест разлог склапања брака у данаш-
ње време, свака четврта не дели такво мишљење (24,3%), а свака отприлике 
десета (9,7%)  није могла да да процену. Уз одговор на ово питање 
испитанице су наводиле:  

–„Можда би се узели и без трудноће, али она то убрза, у последње време 
је то чест случај“ (45-49 година, факултет). 
– „Да, и на жалост не завршава се често лепо. Прошле године сам 
чешљала 43 младе које су биле трудне а већ 8 су се развеле или су пред 
разводом“ (50-54 година, средња школа). 
– „Друкчије се не би ни женили, видиш да се данас слабо жене и удају“ 
(65-69 година, 4 разреда). 
 На основу одговора испитаница, другачији однос средине према ванб-

рачно рођеној деци у односу да децу која су рођена у браку, преовладавао је у 
селима у којима је урађено истраживање. Више од половине испитаница (табела 
3) сматра да је однос према деци различит у зависности од тога да ли су брачна 
или ванбрачна. Негодовање средине се посебно изражава кроз однос према ван-
брачној мајци која је објекат осуде. Само две испитанице су рекле да је средина 
сажаљива према тој деци, док у свим осталим случајевима другачији однос се 
може дуговати чињеници да средина негативно гледа на мајку, дете, обоје, а 
понекад и оца. 
 

Табела 3: Да ли средина другачије третира ванбрачну децу? 

 

да 53.3% 
не 37.3% 

не може да процени 9.4% 

 
Погрдан назив за ванбрачно дете се користи и данас, а старије ипитанице су 

и саме међу онима које осуђују ванбрачна рађања те су постављале питање: 

––––––––––––– 
9
 Прорачун аутора на основу података објављених у: Жене и мушкарци у Србији, 

2008:21. 
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„Коме то треба?“ и констатовале: „Срамота, родитељи то тешко подносиду. 
То је за нас сељаке јака срамота. Ово сада се не крије дете. Љубе се на сред 
центра“ (старија од 70 година, 2 разреда). 

Негодовање средине се креће од оговарања до забрана – по речима испита-
ница:  

– „Сви гледају то дете као сироче, криве мајку, забрањују својој деци да 
се дружи са тим дететом. Оговарају мајке. Обележена су та деца, то је 
недопустив грех за нашу средину“ (25-59 година, средња школа). 

– „Према жени – третирана је као грађанин другог реда, дете је копиле, 
крава са телетом“ (45-49 година, факултет). 
       – „Старији са ниподаштавањем кажу да је то копиле али то је лице-
мерје, жене су грубље, оне више осуђују. Воле да сплеткаре“ (55-59 година, 
средња школа). 
       Једна испитаница, која је ванбрачна мајка па је и сама осетила реакцију 
средине, каже: „Mоје дете су сви гледали другачије јер нисмо сви заједно 
живели, стално су питали ко ти је тата, јел'  ти знаш свог тату, говоре ти 
немаш тату“ (30-34 година, средња школа). Друга, која је и сама ванбрачно 
дете, каже да је средина у којој је живела са својом мајком није другачије 
третирала: - „Ја сам ванбрачно дете али никада то нисам остеила, мајка ми 
је била инвалид, да л' зато нису, не знам“ (50-54 година, средња школа). 

Да ванбрачна рађања ни данас нису нарочито прихваћена у сеоској сре-
дини, види се и на основу још једног показатеља. Наиме, када је од испита-
ница тражено мишљење о томе шта је за њих највећа срамота коју родитељ 
може да доживи од своје деце, 6,7% испитаница је навело управо ванбрачно 
рађање. У нашем истраживању само дрога и криминал су чешће него ванб-
рачно рађање наведени као највећа срамота за родитеља. Рађање ван брака 
као највећу срамоту испитанице су чешће наводиле и од алкохолизма, непо-
штовања, непослушности, и напуштања или физичког малтретирања које 
родитељ може да доживи од своје деце. При том, међу испитаницама за које 
је највећа срамота коју родитељ може да доживи од своје деце ванбрачно 
рађање, 70% их је старијих од 60 година, а 85% има завршену основну школу 
или мање од основне школе. 
 

ЗАКЉУЧАК 

 
Иако је у нашем традиционалном друштву од свих улога жене највише 

вреднована улога мајке, велика разлика је постојала у третману ванбрачних 
мајки и мајки које су рађале у браку који је, по схватањима нашег народа, 
представљао једини легитимни оквир репродукције. Поред ове, дистинкција 
је била присутна и у односу према разведеним мајкама и удовицама које су 
биле у нешто повољнијем положају од ванбрачних, с обзиром да барем зако-
нитост њихове деце није довођена у питање. У нашем истраживању урађеном 
у четири сеоске локалне заједнице, родитељство се и даље везује за брак, 
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негативан став према рађањима ван брака није ишчезао, док је однос према 
неплодности као узрочнику развода унеколико промењен, барем деклара-
тивно. Друштвено-културни образац који је формирао одређени тип жене-
мајке у нашем друштву је формиран у дугом процесу и има дуго трајање 
(Трипковић, 1997) те нека схватања, која су дубоко укорењена, опстају и да-
нас.  
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AATTTTIITTUUDDEE  TTOOWWAARRDD  IINNFFEERRTTIILLIITTYY  AANNDD  UUNNWWEEDD  BBIIRRTTHHSS  

IINN  SSEERRBBIIAANN  VVIILLLLAAGGEE  

 
Position that mother have in a village family and in society affects on reproductive 

behavior, as well on reproductive potential of the rural families and society as a whole. 
Although the children have been highly valued in the tradition of our nation, reproduction 
was strictly related to the marriage, therefore not every birth was greeted unconditionally, 
nor the woman as a mother had the same treatment in the society depending on whether she 
fulfilled the reproductive expectations of her society. This paper analyzes the relationship 
of the rural areas according to infertility and birth outside marriage. Review were made to 
the past of our people in order to show from the historical perspective relationship of social 
environment to infertility and birth out of wedlock. The paper also analyzed the results of 
research done in 2007. on the sample of 300 women in four villages of AP Vojvodina, 
which shows the ratio of rural areas according to birth outside of marriage and infertility of 
spouse at the beginning of this century. 

Key words: infertility, unwed birth, children born out of wedlock, beliefs, Serbian 
village 

 

 

 


