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Социјална организација у СЕЛИМА
У околини пирота
У овом раду презентована је етнографска грађа која се односи на со
цијалну организацију становништва руралних области општине Пирот.
Презентована етнографска грађа директно је потекла из теренских истра
живања која сам обавио од 2003. до 2005. године. Истраживање социјал
не организације је обухватан задатак и ту се пре свега може говорити о
скупу тема, као што су структура и организација породице, структура и
организација локалне сеоске заједнице, сроднички односи, или теме као
што су процеси интеграције локалне сеоске заједнице, односи између
полова, структура процеса одлучивања у разним облицима традиционал
ног друштвеног организовања, процес трансформације традиционалне
друштвене структуре итд. Полазећи од таквог схватања, као и од чињени
це да је немогуће успоставити потпуну дистинкцију између различитих
социјалних процеса јер се они непрекидно међусобно преплићу на овај
или онај начин, моје истраживање друштвеног живота у селима општине
Пирот конципирано је тако да обухвати елементарне облике традиционал
не и савремене друштвене структуре, процесе трансформације, као и низ
процеса који се, имплицитно или експлицитно, одвијају у оквиру те струк
туре. Обухватање ових процеса, чија би проучавања заправо требало да
буду засебне теме, има за циљ да што комплетније представи друштвену
структуру и да послужи као основа за даља парцијална етнолошка и ан
трополошка истраживања.
Кључне речи: Социјална организација, социјална интеракција, поје
динац, породица, сродство, суседство, село, трансформација
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Увод
Приликом истраживања социјалне организације – која се још назива и
„друштвени живот“, нарочито у старијој етнолошкој литератури – мора се
прихватити чињеница да се под појмом социјалне организације заправо под
разумева широко, да не кажем бесконачно поље појединачних тема, при че
му многим од њих треба посветити велику пажњу. Узмимо само на пример
појам породице, њене структуре и организације, система одлучивања у окви
ру породице, на шта се надовезује однос између полова и однос према стари
ма и деци итд. Ова чињеница – као и неоспорна чињеница да су разни соци
јални процеси и облици социјалне интеракције, не само у оквиру породице
већ и шире, у оквиру једног села или мреже локалних заједница, међусобно
тесно повезани и испреплетани, на емпиријском нивоу често нераздвојиви
– лежи у суштини опредељења да током спроведеног истраживања, па са
мим тим и у овом раду, обрадим базичне елементе социјалне организације,
оне елементе који се у етнолошком и социјалноантрополошком дискурсу
јављају као класични облици модела социјалне интеракције на датом про
стору. При том, из херитолошких разлога известан нагласак је стављен на
оне савремене облике социјалне интеракције који имају своје исходиште у
традиционалној култури како би тиме у потоњим истраживањима биле ја
сније уочене и протумачене трансформације социјалне организације локал
ног становништва.
Истраживање социјалне организације у условима транзиције глобалног
друштва, наиме, деликатан је посао из два разлога: велики је број промена
у периоду реструктурирања социјалне организације и појаве феномена не
сталности појединих модела понашања, а други разлог јесте чињеница да
се транзиција одвија у специфичним економским и политичким условима
који подразумевају интензивно деструктурирање општих аспеката до тада
постојеће социјалне организације, али без дефинисања алтернативних моде
ла који би представљали јасно уочљив прелазак у ново стање као последицу
процеса транзиције. Друкчије речено, чини ми се да сâм процес транзиције
није јасно дефинисан и да се своди на „напуштање старог“ без одређивања
шта је „ново“ и чему се заправо тежи.
Недостатак алтернативних модела понашања, који би при том били из
разито функционални, као и чињеница да је од седамдесетих година 20. сто
лећа, након краткотрајне ревитализације, наступила општа демографска и
ресурсна девастација руралног подручја општине Пирот, један је од примар
них услова који су довели до парцијалног одржавања оних облика социјалне
организације који су формирани у традиционалној култури у 19. столећу.
Није ми намера да овде утврђујем некакву културну регресију јер она нео
спорно не постоји, што потврђују сви подаци прикупљени у току теренског
истраживања. Било која дијахрона компарација би то такође потврдила. Али
чињеница да је свако село које је иоле удаљено од Пирота од седамдесетих
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година доживело изразити рурални егзодус и остало без млађе популације,
то јест претворено у такозвано старачко село, довољан је услов за утврђено
делимично одржавање старијих форми социјалне организације, што проис
тиче из неоспорне чињенице да старије особе много мање и много теже при
хватају промене, а нарочито оне које се односе на базичне линије социјалне
структуре.
Географско-административна област у којој је било спроведено истра
живање била је и до сада истраживана у неколико наврата и о њој је написан
велики број етнолошких, демографских, историјских, антропогеографских,
социолошких и других радова из области друштвених наука. Осим великог
броја радова објављених у Пиротском зборнику 1979. године, пажњу при
валачи и неколико радова проистеклих из систематског етнолошког истра
живања промена у приградским и неким удаљеним селима општине Пирот
које је спровео Етнографски инстит САНУ седамдесетих година 20. столећа
(Васић 1984; Ђаповић 1984; Дрљача 1984; Петковић 1984). Значајну етно
графску грађу из пиротског краја објавио је и Владимир Николић у својој
етнографској монографији о Лужници и Нишави (Николић 1910). Занимљи
во је и да велики број села Општине Пирот има своје монографије. Те моно
графије су, међутим, писали људи различите врсте и нивоа образовања па
су подаци презентовани у њима често дискутабилни или неупотребљиви
у етнолошким или социјалноантрополошким истраживањима. У методоло
шком смислу за истраживање пиротског краја известан значај имају и радо
ви који се односе на суседне области, при чему срећну околност чини то
што је суседна књажевачка општина била предмет темељних истраживања
Етнографског музеја. Иако се у поменутим и многим другим радовима мо
гу наћи етнографски подаци који се односе на социјалну организацију, овом
приликом нећу да наводим те податке, већ само оне које сам лично прику
пио у току теренског истраживања. Мислим да је немешање података један
од предуслова за каснији суштински аналитички приступ разним културним
феноменима који су регистровани у току истраживања.
Али постојећи подаци о социјалној организацији руралног становни
штва на територији општине Пирот представљали су квалитетну основу за
прављење концепције мог истраживања, на шта су се надовезала сазнања
стечена приликом рекогносцирања терена. Основна замисао истраживања
је, дакле, да се прикупе они етнографски подаци који говоре о базичним
структурним елементима социјалне организације, без значајнијег уплива
специфичних етнолошких и антрополошких теоријских система, као и да
се с презентованим подацима нагласе поједине теме које би могле да буду
објекат засебних систематских истраживања. Други битан циљ истражива

Етнографски музеј у Београду је деведесетих година 20. столећа спровео опсежна и си
стематска истраживања Општине Књажевац, а резултати тих истраживања су публиковану
и посебној монографији. За тему којом се ја овде бавим свакако је најбитнији рад Гордане
Љубоје (Љубоја 1998).
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ња јесте презервација, макар и кроз дескрипцију, једног битног дела немате
ријалног културног наслеђа, што је сагласно делатности Етнографског музе
ја као носиоца целокупног истраживачког пројекта.
Основна методолошка техника која је коришћена приликом рада на те
рену јесте интервју с испитаницима. Узорак су чинили испитаници различи
тог узраста, од најмлађих до најстаријих, оба пола. У време истраживања
најмлађи испитаник је имао 8 година, а најстарији 92 године. На тај начин је
обухваћен временски период од времена истраживања па уназад до почетка
друге четвртине 20. столећа, колико је то омогућавало сећање најстаријих
испитаника. Залажење у дубљу прошлост искључиво на основу сећања ис
питаника је увек методолошки дискутабилно па су њихови одговори увек
узимани с резервом и вишеструко проверавани. Но, одговори таквих испита
ника су корисни јер омогућавају праћење промена кроз дужи временски пе
риод, нарочито када узмемо у обзир да је истраживана област (као уосталом
и цела држава) током 20. столећа прошла кроз неколико периода транзиције
у којима је долазило до већих структурних промена глобалног друштва.
Разговори с испитаницима вођени су на основу упитника који је углав
ном садржао питања с отвореним одговором. Понекад је, ипак, током раз
говора било неопходно усмеравати испитанике или им тражити конкретне
одговоре. Када сам желео да проверим истинитост неких исказа понекад
сам прибегавао унакрсном или за испитаника конфузном испитивању, или
пак враћању на теме о којима је већ било речи. Већ ту сам дошао до једног
занимљивог податка да је занемарљиво мали број испитаника намерно да
вао неистините исказе, то јест већина испитаника је показивала готово ђач
ку спремност да што квалитетније одговори мојим захтевима. Много већи
проблем представљало је разграничавање идеалтипског понашања које ми
је вербално презентовано од реалног понашања, посебно када је било речи
о конфликтним ситуацијама или званично непожељним облицима понаша
ња.
Велики број етнографских података прикупљен је кроз разматрање по
јединих комплексних животних ситуација, посебно оних церемонијалних.
Такав индиректан приступ, често у бити скривен за испитанике, омогућио
је долажење до специфичних података који се не појављују на површини,
током разговора, то јест када се од испитаника не може очекивати отворен
одговор, као што је на пример став према појединим групама сродника или
хијерархија у локалној заједници, положај жене, однос према девијантном
понашању итд. Стицајем околности један део етнографске грађе прикупљен
је и посматрањем и партиципацијом у неким церемонијалним ситуацијама,
што ми је омогућило прикупљање података о неким суптилнијим процеси
ма социјалне интеракције.
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О истраживаној области
Села истражене области су махом полузбијена или полуразбијена села
која немају правилну структуру ни облик, већ су испресецана неправилним
улицама (cf. Васић 1984: 345), а и домаћинства имају неправилан облик. Се
ла која се налазе надомак Пирота имају нешто асфалтираних путева, док уда
љена села имају најчешће асфалтиран само главни пут. Такође, приградска
села имају и водовод, док удаљена немају, или користе природни пад воде с
извора. Села најчешће имају једно језгро које се може окарактерисати као
збијено, и окружење које има карактеристике полуразбијених или разбије
них села. Међу селима у којима сам обавио истраживање најзанимљивију
структуру имају Паклештица и Гостуша, чији централни делови унеколико
подсећају на приморске вароши с уским стрмим улицама. У сваком селу
уочава се средсело. То је нешто шири и отворенији простор који се налази
приближно у средини села и ту се обично налазе задруга, продавница, шко
ла и слично. Већина зграда грађена је у систему бондрук, али се у неким се
лима, попут Темске, Црноклишта, Барје Чифлика или Сопота запажа велики
број кућа грађених од тврдих материјала (цигла, бетон, камен и сл.). Скоро
свако домаћинство има издвојено економско средиште – појату. Раније су те
појате интензивно коришћене, а данас су неке од њих напуштене или се ко
ристе само повремено. Свака сеоска кућа има економско двориште у којем
се налазе плевња, обори и торови, живинарник, магаза и друге економске
зграде, углавном грађене од дрвета.
Демографска динамика становништва Општине Пирот предмет је дру
гих истраживања те ћу, стога, да поменем само неке одлике које су битне за
тему коју сам истраживао. Једна од тих одлика јесте већ поменуто старење
села, то јест повећање броја старачких домаћинстава. Извесне статистичке
податке за нека од истражених села прикупио је Тодор Васић (Васић 1984:
табела 3). Из тих података, као и из стања које сам затекао у истраженој обла
сти, а које се хронолошки надовезује на презентоване статистичке податке,
јасно се види да у селима која су иоле удаљена од Пирота, а посебно у пла
нинским и најудаљенијим селима, нагло расте број старачких домаћинстава,
а нека села се чак могу данас окарактерисати као изразито старачка, што нас
доводи до друге битне одлике социјалне динамике. Број становника у сели
ма која се директно наслањају на Пирот непрекидно расте. При том, како је
и Васић утврдио, не ради се само о природном прираштају (наталитет чак
и опада у тим селима), већ се ради о механичком приливу становништва,
о чему јасно сведоче и егзактни подаци које је навео Миливоје Поповић
(Поповић 1979). Повећање броја становника у приградским селима и пове
ћање броја старачких домаћинстава у удаљеним селима стоје у директној
корелацији. Приградска села као што су Пољска Ржана, Гњилан, Бериловац,
Извор или Барје Чифлик, била су, а унеколико су то и данас, етапа у поме
рању становништва од удаљених села ка самом Пироту. Због деловања ра
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зних техничких, урбанистичких, економских, социјалних, културолошких и
адаптационих разлога многи млади људи из удаљених села одлучили су да
се не насељавају директно у Пирот, већ у приградска села. Такав облик по
мерања становништва, међутим, није за последицу имао значајне културне
промене, па ни промене у социјалној организацији. Друга генерација ових
досељеника се већ помера у сам град, а понекад одлази и у друге градове као
што су Ниш или Бела Паланка, што већ узрокује извесне културне промене
јер се ради о преласку из једне средине, села, у структурно другачију среди
ну – у урбану средину.
Најинтензивнији одлив становништва из удаљених села у околини Пи
рота дешава се у периоду индустријализације после Другог светског рата.
Мушкарци из тих села су од давнина ишли у печалбу, али су се увек враћали
и њихова домаћинства су опстајала. Али у периоду индустријализације мно
ги млади су отишли у градове и нису се вратили. С друге стране, у селима
као што су Темска и Црноклиште, која се налазе на важнијим путевима, или
Сопот, које је нешто ближе Пироту и још увек има редовну аутобуску лини
ју, има домаћинстава која су потпуно активна и претежно их сачињавају чла
нови који су радно способни, а у некима од њих има и деце, па у тим селима
још увек ради школа. У готово сваком старачком домаћинству испитаници
су причали како имају куће у Пироту или Нишу, Белој Паланци и другим
околним градовима, и да у тим кућама живе њихова деца и унуци који раде
у тим градовима. Старци, пак, углавном не желе да живе у градовима јер су
навикли да живе су свом селу. Тај став можда најбоље одсликава одговор
једног испитаника: „Ту сам се родио, ту сам навикао“. Њих деца повремено
или редовно обилазе, опскрбљују их разним намирницама и помажу им да
обаве неке веће послове, мада се већина њих више не бави интензивно по
љопривредом већ само чувају понеку краву, овцу, козу, и обрађују помало
земље. У селима у околини Пирота забележио сам и постојање старачких
домаћинстава чији чланови зиму проводе у Пироту и у другим градовима,
код своје деце, а за време топлих месеци живе у својим родним кућама у се
лима. Таквих домаћинстава највише има у Пиротском Пољу (уз Нишаву) и
тамо их најчешће називају викендашима.
Ранија истраживања и подаци које сам прикупио говоре и о делимич
ном враћању становништва у удаљена села у последње две деценије, али се
ту никако не може говорити о ревитализацији тих села јер су „повратници“
махом пензионисана лица, бивши службеници и радници који су стекли из
весну непокретну имовину у граду коју су оставили својој деци, а они сами
се вратили у село. Не може се говорити о ревитализацији због тога што су
то стара лица која се више не баве пољопривредом или било којим другим
послом већ су им пензије стечене у току радног века у граду основни извор
прихода. Њихове пољопривредне активности сведене су на минимум. Такви
повратници, заправо, често се нису бавили никаквим пословима или су се
пољопривредом бавили из хобија (нпр. баштованством, гајењем пчела или
воћа). Но, услед настале политичко-економске кризе током деведесетих го
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дина 20. столећа они су се „вратили“ редукованим пољопривредним актив
ностима како би обезбедили сопствени опстанак и како би у одређеној мери
помогли својој деци у Пироту.
Политичко-економска криза довела је до тога да се чак и неки људи или
породице који су млађи или су у средњим годинама, услед губитка посла у
самом граду и несналажења у новонасталим кризним ситуацијама, враћа
ју на родитељска домаћинства и почињу да живе од пољопривреде. Али,
и ту је тешко говорити о ревитализацији села јер је број таквих људи или
породица изузетно мали. Радије можемо да говоримо о спорадичној појави
него о правилу. Најдрастичнији пример таквог повратка јесте случај Чеде
Миленковића који се вратио у родитељску кућу у селу Горња Планиница,
где сада живи у невенчаном браку без деце. Чеда Миленковић је остао без
посла и сада се у селу бави оскудним сточарством и земљорадњом. Сир и
друге пољопривредне производе које прикупи током сезоне носи на пијаце
у Београду, понекад и на пиротску пијацу, и тако долази до новца. Тај случај
сам одредио као драстичан због тога што је у Горњој Планиници у време
мог истраживања било људи у још свега пет домаћинстава, а сва су могла
да се означе као старачка, а и само село је готово потпуно изоловано јер не
ма ни добар пут, ни телефонску мрежу, ни продавницу ни било које друге
елементе инфраструктуре. Много је чешћи случај да деца у Пироту очекују
помоћ од старих родитеља из села. Млади људи остају по сваку цену у граду
и ту се радије баве шверцом и другим облицима нелегалне трговине, слабо
плаћеним физичким пословима или пак чекају социјалну помоћ уместо да
се у селу баве интензивном пољопривредом. Став тих људи је готово једно
гласан и своди се на то да је држава крива за све и да није створила повољне
услове за бављење пољопривредом. Такав став делимично је оправдан.
У овом кратком осврту на демографску динамику руралних области Оп
штине Пирот не смеју бити занемарена ни усељавања избеглих и расељених
породица из разних крајева бивше Југославије. Сви они насељавају се у сам
Пирот или у приградска села, што такође доводи до механичког увећања
популације. Спроводећи истраживање у приградским селима готово редов
но сам наилазио на низак ниво социјалне или било које друге интеракције
између староседелачког становништва и избеглих или расељених породица.
Таква ситуација претпоставља постојање различитих културних модела у
истој локалној средини, али на терену нисам забележио примере сукоба, већ
се постепено успостављају контакти с придошлицама и спонтано стварају
односи сарадње, који потом делују као једна од примарних детерминанти
интеграције новоусељеног становништва.
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Појединац у селу
Свака дискусија о традицоналним обрасцима социјалне организације
прилично брзо доводи до неоспорног закључка о чврстој интеграцији поје
динца у примарне групе, пре свега у породицу, тако да нема много просто
ра за разматрање индивидуалистичких облика понашања. Наравно, у току
процеса модернизације локалног друштва долази до промена које временом
доводе од повећања степена индивидуализма, као последице разградње тра
диционалних видова социјалне организације. Традиционална социјална ор
ганизација, наравно, не подразумева нужно одсуство индивидуалистичких
карактеристика, али свакако кроз чвршћу интеграцију појединца у заједни
цу не оставља много простора за самостално деловање, нарочито ако је то
деловање мимо етаблираних образаца понашања. Због тога није постојао
велики број прилика чисто индивидуалне социјалне интеракције.
Пошто села у околини Пирота нису велика, може се рећи да се мештани
једног села међусобно добро познају. То, наравно, данас није случај у оним
приградским селима чији се број становника нагло повећао у другој поло
вини 20. столећа и где је, што због просторно-демографског ширења, што
због промена животног стила, постало једноставно немогуће познавати све
становнике сопственог села. У селима, иначе, постоји један број прилика за
неформалне, случајне сусрете. Такви сусрети су били готово обавезни покрај сеоске чесме или бунара. У неким селима су таква места чак временом
постала и дуго су се одржала као редовна састајалишта, али ипак као алтер
натива неким другим местима, као што је кафана. Многа села општине Пи
рот у прошлости и нису имала кафане. Спонтани сусрети појединаца нешто
су чешћи у време сезоне пољопривредних радова и уопште у току топлијег
времена. Неретко су испред кућа направљене мале клупе на којима се седи у
смирај дана и онда се ту окупљају суседи у неформалним разговорима који
се углавном своде на препричавање дневних догађаја, размену информација
и искустава и, свакако, оговарање. Покрај клупа испред кућа најчешће се
окупљају жене, док мушкарци посећују друга јавна места. У неким селима
је било периода када су се мушкарци редовно окупљали на средселу.
Дружења суседа одвијају се и у кућама, посебно у току хладног време
на, када нема много пољопривредних послова и послова око стоке. Према
сећању старијих испитаника било је одавно таквих дружења по кућама, али
у мањој мери него у новије време када има више слободног времена. Интен
зивније дружење по кућама почиње од шездесетих и седамдесетих година
20. столећа. Данас није реткост да се у некој кући окупе суседи и да уз ра
кију или неку мању количину хране разговарају, играју карте или домине.
С друге стране, испитаници из села удаљених од Пирота наводили су да се
данас људи мање друже због тога што их је све мање у селима, све су стари
ји и теже се крећу, а и због тога што сви радије гледају телевизију. Неретко
испитаници су као разлог за изостанак дружења наводили и опште лоше ста
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ње у селу, сиромаштво и опустелост, одсуство воље за животом. Такав став
је нарочито био изражен у селима која су доживела изразиту депопулацију.
„Отишао народ, укинули нам аутобус, продавницу, сад нема ништа у селу“
чест је одговор испитаника. У приградским селима Гњилан и Пољска Ржа
на, пак, изостанак честих дружења оправдаван је обимом посла и високим
степеном отуђености људи. „Сад се нико не гледа, сад се и с’ комшије не
познајемо“ наводи једна испитаница из Пољске Ржане.

Међусобно дружење суседа, село Камик
(фотографија М. Матић)

За време релативно кратког периода интензивног развоја пиротских се
ла од Другог светског рата до осамдесетих година 20. столећа, када почињу
да се осећају последице депопулације и деаграризације, обнављају се или
граде задруге, домови културе, задружни домови, продавнице, кафане. Тада
нагло расте број прилика за неформалне сусрете, којих је више и због мо
дернизације пољопривреде, што доводи до повећања слободног времена и
појаве доколице. Модернизација пољопривреде, у корелацији са званичном
државном политиком супресије религије из свакодневог живота, довела је
и до једне од битнијих промена у организацији начина живота – до сегрега
ције забаве. Забава сада постаје засебан ентитет и није више интегрисана
у пољопривредне радове или у религијске церемонијале, мада из њих не
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ишчезава у потпуности. Локални домови културе постали су центри нефор
малних окупљања и забаве појединаца. Викендом су, нарочито у летњем
периоду, у домовима културе или око њих одржаване игранке. У почетку
су забављачи били разни локални музиканти, а потом њих често замењују
грамофони и радио пријемници. Док су забављачи били музиканти игранке
су биле нешто ређе јер, како наводе испитаници, музику је требало платити,
али када се појавио грамофон онда су игранке одржаване сваког викенда.
Сеоске игранке су биле прилика не само за забаву, већ и уопште за друже
ње, разговор, размену информација, али и за међусобно зближавање младих
људи. То је нарочито значајно с обзиром на одустајање од традиционално
прихваћене идеје да родитељи треба да играју искључиву или пресудну уло
гу приликом избора брачног партнера. Сеоске игранке су, међутим, биле и
атмосфера у којој је долазило до свађа и сукоба, али нико од испитаника
није могао да се сети неких сукоба већих размера, а најчешћи узрок сукоба
је било претеривање у шалама на нечији рачун или пак љубомора између
момака због девојака.
На сеоске игранке су по правилу долазили млађи и евентуално средо
вечни људи, док су старији задржали уобичајено окупљање и дружење у
сфери куће и окућнице, на средселу или код продавнице. У селу Обреновац
сам забележио и занимљив податак да су се људи у прошлости радо дру
жили у воденици. Ту су долазили не само они који су имали шта да мељу,
већ и ради сусрета. У воденици се остајало и до десет часова увече. Данас
је окупљање и дружење људи потпуно другачије. У удаљеним и старачким
селима све се своди на међусобна дружења у оквиру суседства или на ретке
сусрете на сеоским путевима или код продавнице кад је отворена. У многим
селима, попут Покревеника, Присјана, Камика, Паклештице или Базовика,
наиме, продавница ради само једном или два пута недељно, тако да нема ре
довних сусрета, док села попут Горње Планинице или Орље више и немају
продавницу. Иначе у селима која су нешто ближе Пироту, као и у селима у
долини Нишаве, у којима продавнице раде свакодневно, оне су постале ре
довна састајалишта људи. Старији људи се обично ту сусрећу у јутарњим
часовима, када купују основне животне намирнице (пре свега хлеб и мле
ко). Уколико нису суседи они застану и међусобно разговарају или се нешто
договоре. Средовечни и млађи људи, најчешће мушкарци, у продавници се
увече састају готово редовно, где разговарају, играју карте или неке друге
друштвене игре, гледају телевизију и пију пиво, ретко кад ракију или неки
сок. У Великом Селу сам забележио да се људи окупљају у продавници и
када треба испратити све важније спортске догађаје. Окупљање у продавни
цама је сасвим уобичајена појава тако да све сеоске продавнице имају клупе
или столице за седење.
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Окупљање и дружење у сеоској продавници, Велико Село
(фотографија М. Матић)

Клупе испред продавнице у Великом Селу
(фотографија М. Матић)
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У неким селима ближе Пироту, на пример у Крупцу, постоје кафићи у
којима се окупљају млади људи из суседних села, али и из самог Пирота.
Такви кафићи су по правилу уређени по узору на кафиће из урбаних среди
на, али забава се може окарактерисати као рурална интерпретација урбане
забаве. Све се своди на сусрете с пријатељима, сродницима и познаницима,
разговор о актуелним темама (спорт, музика, естрадне звезде, пријатељи,
препричавање догађаја, ретко кад и политика), испијање пића, а све уз оби
ље новокомпоноване народне музике. Таква дружења по кафићима су не
стална и последица су помодарства.
Положај самаца у селу до периода интензивног егзодуса није био тако
тежак као данас. Суседска и сеоска заједница је имала милосрдан однос
према самцима јер је неко могао да остане сам у селу само због тога што
га је задесила нека трагедија. Сеоска, а пре свега суседска група увек може
да прераспореди своје ресурсе тако да може да помогне самцима. Таквим
људима се радо помагало у пољопривредним и другим пословима, давана
им је храна, помагало им се у одржавању хигијене, а становници села нису
замерали уколико би осамела особа склопила нови брак, чак и с особом која
је доста старија или млађа, или која већ има децу из неког другог брака или
има ванбрачну децу, што је иначе сматрано непожељним облицима брака и
породице. Данас је изузетно велики број старијих људи који сами живе у се
лу. Уколико такви људи имају неке сроднике (то су најчешће деца) у Пироту
или неком другом граду, они прелазе да живе код њих, али је положај оних
људи који су остали сами, а не могу да рачунају на сродничку солидарност
из града, изузетно тежак.
Једна од уобичајених и све учесталијих прилика за индивидуалне сусрете
и разговоре јесу и погреби и подушја, оброци, који се потом приређују. Осим
уобичајених изјава саучешћа на погребима и подушјима људи разговарају о
разним темама, препричавају догађаје из села, распитују се за родбину и по
знанике нарочито ако се с неким ретко виђају, склапају договоре, а ако је умр
ла особа веома стара онда ни разне пошалице и смех нису искључени.
Жене су се међусобно дружиле и када су прале рубље на кладенцима
или потоцима. Ту су уз рад разговарале, препричавале догађаје из села, ко
ментарисале поједине особе или су се договарале око обављања неких дру
гих заједничких послова.

Брак и породица
Ступање у брак и заснивање породице било је и остало један од импе
ратива у селима у околини Пирота. Све до седамдесетих и осамдесетих го
дина 20. столећа у брак се ступало одмах по стицању пунолетства. Девојке
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су понекад у брак ступале и раније, са 16 или 17 година, али уз прибављање
одговарајућих административних дозвола. Девојке старости преко 23 или
24 године сматране су престарелим за удају, а најповољније време за удају је
било између 20. и 22. године живота. Нисам забележио случајеве званично
невенчаних бракова до стицања пунолетства, али је било случајева промене
године рођења девојке како би званично било представљено да је пунолет
на. О пунолетству младенаца водило се рачуна и пре Другог светског рата.
За момке се сматрало да су спремни за женидбу кад одслуже војску, а било
је пожељно да се ожене до 25. или 26. године. Сви који пређу уобичајене ста
росне границе за ступање у брак, који су „преврљили рогове“, сматрани су
непожељним брачним партнерима и њима је било веома тешко да заснују по
родицу. Од осамдесетих година 20. столећа ситуација је потпуно другачија.
Малолетнички бракови су и даље реткост, али је старосна граница за ступа
ње у брак померена на 30 или чак на 35 година. У удаљеним селима, поврх
свега, има и много неожењених момака старијих и од 50 година јер у таквим
селима једноставно више нема девојака за удају, а због лоших економских
услова или због немогућности да се населе у граду, девојке из Пирота или
Димитровграда не желе да се удају за момке у селу, тако да су такви бракови
веома ретки.
Према исказима испитаника, правило је одувек било да момак буде ста
рији од девојке, али бракови са женским сениоратом су честа појава. Жен
ски сениорат је забележен и у ранијим истраживањима (Дрљача 1979; 1984),
али је у тим истраживањима констатовано да је женски сениорат све ређа
појава. У случајевима које сам ја забележио жене су од својих мужева обич
но биле старије од једне до три године. Најизразитији случај који сам забе
лежио (у Великом Селу) јесте да је жена била чак 11 година старија од свог
мужа, али тај брак имплицира и лоше здравље младожење, као и немање
деце из здравствених разлога. Поврх свега, момак је имао свега 16 година
када су га оженили. Такви случајеви су ретки, док су, с друге стране, чести
случајеви да су муж и жена исписници, да су рођени исте године.
До средине 20. столећа доминантну или искључиву улогу приликом из
бора партнера имали су родитељи, чешће родитељи момка него родитељи
девојке. Кад родитељи имају дете које треба да се уда или ожени, они поч
ну да се распитују преко пријатеља и сродника, или сами већ знају за кога
би дали своје дете уколико је пожељна особа за брак у истом селу. Затим
се родитељи будућих супружника између себе договарају о браку њихове
деце, о даровима, миразу, времену када ће свадба да се одржи и другим де
таљима. Уколико би се момак или девојка сами нашли, морали су да траже
сагласност родитеља. Родитељи сагласност за ступање у брак обично нису
давали одмах, већ су се најпре распитивали о момку/девојци и њиховој фа
милији и тек потом би давали пристанак или забрањивали ступање у брак.
Било је и случајева да момку доведу жену док је он одсутан, рецимо док је у
војсци или у печалби. „Удали ме за бревенеке“, то јест једној жени су само
показали момкове панталоне и довели му је за жену. Док су родитељи имали
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значајнију улогу приликом избора супружника своје деце више се водило
рачуна о редоследу ступања у брак у породици. Тада су много ређи били
случајеви да млађа деца ступе у брак пре старије деце. Од средине 20. столе
ћа о томе се све мање води рачуна, док се данас о таквом редоследу готово
уопште и не размишља.
Испитаници углавном потврђују да је утицај родитеља приликом избо
ра супружника ослабио још пре средине 20. столећа. „Напред су се мешали,
сад слабо“, каже један од испитаника за утицај родитеља приликом избора
супружника. Најстарији испитаници, осим неколико случајева, потврђују да
их нису „оженили“ родитељи, већ да су сами изабрали момка или девојку
на сеоским игранкама, вашарима у Пироту, саборима по селима, сеоским
славама и другим колективним ситуацијама. Од средине 20. столећа улога
родитеља приликом избора супружника постаје све мања, а данас је готово
занемарљива.
Пропорционално с утицајем родитеља приликом избора супружника
стоји и број одбеглих девојака. Један од испитаника у селу Камик ми је до
детаља испричао како је организовао да девојка пређе у његову кућу и како
су родитељи потом долазили да је воде назад. Но, сва бекства девојака – а ни
сам забележио ниједан случај одбеглог момка – су заправо била добровољна
и такви поступци нису изазивали сукобе нежељених и стицајем околности
стечених тазбинских сродника. Уобичајено је било да девојка пређе да живи
код момка и да се неко време сачека реакција њених родитеља. Уколико је
момак био сиромашнији утолико је противљење девојчиних родитеља било
веће, али се узимало у обзир и колико је момкова кућа честита у селу или
изван њега. Након пристанка девојчиних родитеља прављена је свадба. У
Базовику сам забележио да је мајка, којој су обе кћерке побегле за своје
садашње мужеве, прихватила њихово бекство и навела је да је њеним кћер
кама сада добро и да не жали што су побегле. Било је, међутим, случајева
да се момкови родитељи супротставе неодобреном доласку девојке у њихов
дом, али је број случајева враћања девојака у родитељску кућу веома мали.
Момкови родитељи су се такође противили уколико је девојка била из си
ромашне куће или није била честита. Суседска и сеоска заједница према
правилу није осуђивала брак с одбеглом девојком, већ је то прихватала као
уобичајену појаву.
Приликом избора брачног партнера водило се рачуна о томе да буде из
„добре куће“. Момак и девојка су обично били из истог или из суседног се
ла, ретко кад из неког удаљеног села. Пожељно је било да будући супружник
буде из богате куће, али то је по правилу било тешко оствариво јер је број
великих газда био мали. У сваком случају избегавало се да супружник буде
из сиромашне куће, тако да момци и девојке сиромашних родитеља нису
имали много избора. Такво схватање избора будућег супружника доводило

Старије испитанице су за себе углавном говориле такође да су се „жениле“, а не да су
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је до слабог мешања богатих или средњестојећих домаћинстава са сирома
шнијим, али то је од секундарног значаја с обзиром на прилично висок сте
пен економске уједначености сеоског становништва. Друкчије речено, као
што је број великих газда и богаташа био веома мали, исто тако је и број си
ромашних људи био веома мали. Осим економског стања водило се рачуна
и о социјалном положају породице у селу и мрежи суседних села. Уколико
момак или девојка нису из честите и угледне куће избегавало се ступање у
брак с њима. Сходно исказима испитаника, много се више водило рачуна о
томе каква је девојка него какав је момак. Дуго се подразумевало да девојка
треба да невина ступи у брак, што је потврђивано крвавом кошуљом после
прве брачне ноћи. Један од испитаника је морао да показује крваву невести
ну кошуљу када се женио 1955. године, али отприлике од тог периода посте
пено почиње слабљење контроле невиности девојке и развијају се предбрач
не слободе. Много ређе, али ипак се водило рачуна и о томе да момак није
склон женама, „да воли да шара“, а нешто више се водило рачуна о томе да
није склон алкохолу. Но, било је свакако пожељно да су и момак и девојка
вредни, да не избегавају рад и да су спремни да добро воде домаћинство. Не
ретко је брак посматран као практичан уговор који једној страни обезбеђује
додатну радну снагу. Једна испитаница из Доброг Дола, рођена 1916. годи
не, каже како је родитељи ништа нису питали него су се договорили о њеној
удаји, а момкови родитељи су је ту довели да ради. Сиромаштво и недоста
так радне снаге су најчешћи узрок малолетничких бракова. Није се, иначе,
много водило рачуна о томе да ли будући младенци имају исту крсну славу,
те да ли ће будући тазбински сродници моћи да се посећују за славу.
Већ од периода између два светска рата, а нарочито од средине 20. столе
ћа, паралелно са слабљењем утицаја родитеља, лепота и љубав се појављују
као фактори који утичу на избор брачног партнера. То ипак не значи да су
остали критеријуму занемарени, али су унеколико потиснути. У периоду
развоја села, до почетка масовне депопулације и деаграризације села, на
многобројним игранкама и сеоским славама, саборима или вашарима, мом
ци и девојке су се састајали мање-више слободно. Ту су се упознавали и за
љубљивали једно у друго. Од времена када љубав и лепота почињу да играју
битнију улогу у избору супружника постепено се развијају и предбрачне
слободе. Било је уобичајено да се момак и девојка састају, рецимо крај сео
ске чесме или бунара, на игранкама, у пољу. Временом постаје уобичајено и
да играју једно крај другог у колу, да се држе за руке, па и да момак испрати
девојку кући уколико су из истог села и да је пољуби. На крају је постало
сасвим нормално да девојка и момак не ступе у брак невини. О предбрачним
сексуалним слободама говори и чињеница да су девојке остајале трудне и
рађале децу. Најстарији испитаници обично потврђују да је тога одувек би
ло, али веома ретко. Затруднеле девојке су обично прибегавале намерном
побачају, а у неким селима се и данас препричавају случајеви чедоморства.
Један веома стар испитаник (1919) у Добром Долу ми је на питање о томе да
ли су девојке рађале децу одговорио: „Било је тога, али то се дете умори“.
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У селу Покревеник су ми поменули да постоји један старији човек којег је
родила девојка, која је касније ипак успела да се уда. Након Другог светског
рата, па и данас у оним селима у којима има девојака, и даље се рађање деце
пре брака сматра непожељним. Наравно, уколико девојка остане у другом
стању обично се одмах прави свадба, а уколико отац таквог детета не жели
да ступи у брак приступа се прекиду трудноће у пиротској или нишкој бол
ници. Пошто је данас уобичајено да девојке улазе у брак дефлорисане, није
им тешко да заснују касније брак иако су већ имале предбрачну трудноћу,
а због промене схватања лакше им је да заснују брак чак и уколико задрже
предбрачно рођено дете.
Неки облици брака су у традицијској култури сматрани мање-више не
пожељним. Сеоска заједница обично није одобравала прелазак жене од јед
ног мужа другом, мада је исто важило и за мушкарце. Непожељно је било и
да момак узме разведену или обудовелу жену, посебно ако она већ има децу
из претходног брака. Веома је непожељно било да момак узме девојку која
је родила дете, нарочито ако се не зна отац тог детета. Наравно непожељно
је било и склапање брака с особом са инвалидитетом, али су и такве особе
успевале да ступе у брак. У таквим случајевима се у прошлости чак прибега
вало и својеврсним преварама, па су момак или девојка мимо свог пристан
ка или знања принудно морали да заснивају брак с особама са инвалидите
том. С друге стране, такве особе су ступале у брак с момцима/девојкама који
су престарели, с обудовелима или с онима које је задесила каква несрећа па
су остали сами.
Развод брака је до педесетих и шездесетих година 20. столећа био рет
ка појава, али се дешавало да до тога дође. Бракови су растављани уколико
није било деце или уколико је један од супружника исказивао девијантно
понашање, посебно ако је муж исувише насилан према жени или уколико је
постао алкохоличар. Сеоска заједница по правилу је толерисала и чак подр
жавала женино напуштање насилног мужа. Жена која напусти мужа враћала
се својим родитељима, и са собом је водила своју децу, а уколико јој се ука
же прилика поново се уда, обично за неког удовца. Прељуба је била нешто
ређи узрок раскида брака, а у случају немања деце најчешће је долазило до
договорног раскида брака, мада је било и случајева да муж отера жену. Оп
ште је правило да након раставе брака жена узима своју личну имовину и
имовину коју је донела у мираз, мада је то по правилу тешко оствариво када
је мираз био у новцу јер је тај новац трошен.
У случају обудовелости у други брак се ретко ступало, осим уколико
се за то укаже добра прилика. Обудовели мушкарци остају у својој кући, а
домазети се по правилу не враћају родитељској кући. Обудовеле жене, уко
лико су млађе, враћају се родитељима и покушавају да заснују други брак,
а уколико су старије остају у мужевљевој кући. У Темској сам забележио
случај да је млада жена остала удовица и пре него што је добила децу са сво
јим мужем, па су је после свекар и свекрва поново удали као да је девојка и
малтене као да је њихова кћерка. Општи је став да млада удовица треба да
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се уда да би рађала децу. У неколико случајева испитаници су рекли да су се
раније удовице много чешће удавале други пут него сада. Обудовели обично
не праве свадбу приликом заснивања новог брака. Случајеве снахочества и
левирата нисам забележио. У том смислу индикативан је случај који сам за
бележио у Барје Чифлику. Када је једна млада жена изненада остала удовица
свекар јој је рекао да је она млада и да нема шта да тражи ту у кући поред
њега и још три девера, да мора да иде из куће. Када удовица напушта муже
вљеву кућу она са собом води децу уколико су мала, али сам исто у Барје
Чифлику забележио случај да је мајка оставила двогодишње дете код свекра
и свекрве, а она, пошто је још била млада, отишла и удала се поново.
Када је реч о браку, има и неких случајева који показују девијантно по
нашање. Најупечатљивији случај јесте да се један од мојих испитаника же
нио шест пута до сада, с тим што су неки од тих бракова били невенчани,
а неки веома кратки, краћи од годину дана. Како је сам испитаник рекао, у
неке од тих бракова улазио је само због сексуалних односа. Но, број таквих
девијантних брачних случајева је веома мали. У нежељене ванбрачне одно
се спада пре свега прељуба. Она је формално била осуђивана од стране се
оске и сродничке заједнице, али је прељубе ипак било. Испитаници нерадо
говоре о прељуби, посебно о сопственој. Мушкарци нешто чешће признају
своје прељубничке авантуре. Један од испитаника је ипак сасвим отворено
признао не само своју прељубу, већ и прељубу своје жене. Тврдио је да је то
нормално, „природа је то“, нарочито кад су мушкарци дуже време одсутни
кад оду у печалбу. Он је током рада у Београду имао ванбрачне односе са же
нама, а зна да је и његова жена током његовог одсуства имала прељубничке
односе с мушкарцима из села. Али по његовом мишљењу то није био разлог
за растурање породице. Навео је већи број прељубничких случајева у селу.
У прељубу су ступали они који већ јесу у браку, али је више било случаје
ва прељубе с удовцима или удовицама, понекад и с девојкама, а момци су
се повремено упуштали у љубавне односе са старијим женама, најчешће с
удовицама. Старији испитаници обично тврде да у доба њихове младости
прељубе није било много, а као разлог наводе то да се много теже живело и
да се више радило, као и то да су људи више времена проводили заједно, у
кући или на пољу и уз стоку, тако да и није било много прилика за прељубу.
У сваком случају, прељуба је увек постојала али никада није отворено при
знавана и није јавно прихватана као нормалан облик понашања. И уопште,
кад се говори о брачним односима, иако сам навео неке девијантне случаје
ве, највећи број бракова, и потом породица, заснован је пратећи социјално
етаблирани идеалан модел брака.
У селима у околини Пирота брак је сходно прихваћеним културним
нормама патрилокалан, али уобичајен је био и домазетски брак. Заснивању
таквог брака прибегава се из економских разлога, као и због традицијски
установљене тежње за одржавањем куће кроз мушко потомство. Уколико не
ко домаћинство има велико имање није искључено чак и да, и поред имања
мушке деце, кћерка доведе мужа у своју кућу да би се повећао број радно
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способних чланова породице. Много чешће је склапан матрилокални брак
кад у кући нема мушке деце, а готово редовно када родитељи имају само јед
ну кћерку. Тада су се родитељи трудили да по сваку цену у своју кућу доведу
зета да не би остали сами. С друге стране, у кућама у којима је било више му
шке деце, неко од њих је радије ступало у домазетски брак него кад је у кући
један или два сина. „Момци се призећују кад у кући има више браће. Онда
иду тамо где има више земље од које могу да живе.“ До призећивања може
да дође и због сукоба у породици, када се син не слаже с родитељима. До
мазетски брак се, дакле, третира као један прагматичан приступ решавању
имовинских, економских и сродничких проблема, то јест као сврсисходна
редистрибуција људских ресурса, и такво схватање се у суштини одржало
до данас.
Положај домазета варира од случаја до случаја, али се генерално мо
же оценити као повољан. Понекад се призећивање сматра и пожељним из
индивидуалних економских разлога јер мушкарац постаје поседник имања
без претходно уложеног труда. Домазета у пиротским селима обично назива
ју призетен, призетњак, приводњак. Свадбени церемонијал се обавља исто
као и у случају патрилокалног брака, али понекад изостаје. У жениној по
родици домазет наставља породични култ жениних родитеља, а када они
умру и даље се слави иста породична слава. Домазет ретко кад након смрти
таста и таште почиње да слави славу породице из које је потекао (уколико
се слава разликује). Породична слава куће из које је домазет потекао се у же
ниној кући прославља скромно, али се по правилу не напушта. Домазет се
у жениној кући обично прихвата као равноправан члан који има једнако пра
во одлучивања, а кад женини родитељи остаре он у потпуности преузима
управљање домаћинством. Сукоби који се евентуално јављају по правилу
не нарушавају домаћинство и случајеви у којима због сукоба домазет трајно
напушта женину кућу, па самим тим и сву имовину, изузетно су ретки. Али
уколико је домазет доведен из сиромашне породице његов положај у кући
је по правилу нешто неповољнији, ускраћује му се право потпуног распола
гања имовином и самосталност у одлучивању, бар док су родитељи његове
жене способни да сами воде домаћинство.
Алокални брак је до осамдесетих година 20. столећа био изузетно ре
дак. Међу старијим испитаницима забележио сам само један случај да су
муж и жена убрзо након венчања засновали сопствено домаћинство на ку
пљеном имању. Од када почиње интензивно напуштање села, постаје уоби
чајено да млади брачни пар одмах заснива ново домаћинство у Пироту или
неком другом ближем граду.
У селима у околини Пирота, колико сеже сећање најстаријих испита
ника у прошлост, није било великих задружних породица, а и сам термин
„задруга“ се изузетно ретко користи за именовање великих породица. До
средине XX столећа ипак јесте било већих, проширених породица за које се
може рећи да су структурно одговарале задругама. Живело се „у заједницу“.
Али такве породице никада нису имале велики број чланова – најчешће од
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15 до 20, а ретко кад преко 20 или 25 – јер су се, по правилу, нека од мушке
деце повремено одвајала од родитеља. Уколико ипак узмемо у обзир цео си
стем организовања таквих великих породица, то јест систем располагања и
управљања имовином и систем одлучивања, тешко можемо да их сматрамо
задругама, већ се пре може рећи да су имале само неке од елемената задру
жног живота. На приложеним шемама приказане су две велике породице
у тренутку њиховог распадања. На првој шеми (слика 4) представљена је
проширена породица Тричковић из села Чиниглавци, чија структура одго
вара очинској задрузи, а на другој шеми (слика 5) приказана је структура
породице Јовановић из села Обреновац, која личи на братственичку задругу.
Такве велике породице одржале су се углавном до Првог светског рата, а по
том су се масовно распадале, да би коначно нестале након Другог светског
рата. Породица Јовановић поделила се око 1950. године, а породица Тричко
вић крајем 1948. године. Најновији случај деобе који сам забележио био је
1964. године. Многи други испитаници су рекли да су се велике породице
у којима су се они родили поделиле двадесетих или тридесетих година 20.
столећа, а неки старији испитаници су изјавили да никада нису ни живели
у великим породицама.

Структура породице Тричковић непосредно пре деобе
крајем 1948. године, село Чиниглавци
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Структура породице Јовановић непосредно пре деобе
1950. године, село Обреновац

Такве велике породице се тешко могу сматрати задругама због тога
што, јамачно под утицајем позитивног права, нису ни формално, а ни реал
но, имале колективну имовину. Други разлог јесте систем одлучивања који
није колективан нити познаје изабраног старешину. Све кључне одлуке фор
мално је доносио отац, најстарији члан, без институционализованог догова
рања с осталим члановима породице. Отац је распоређивао активности у
породици и, наравно, апсолутно располагао имовином. Тако је отац a priori
имао улогу старешине, чиме је искључена обичајноправно институционали
зована демократичност задруге. У случајевима када су два брата са својим
породицама живела заједно пре се може говорити о заједници суживота јер
је свака породица имала своју имовину и водила своје домаћинство, једино
што су сви живели у једној кући. Такве заједнице су заправо последица смр
ти оца и никада се нису дуго одржавале јер је један од браће убрзо заснивао
засебно и физички одвојено домаћинство.
У породици Тричковић сам забележио и случај да је испитаникова баба,
пре но што се породица поделила, преузела улогу старешине пошто јој је
муж умро. Она је била исувише стара да би се поново удавала и она је распо
ређивала активности чланова породице, мада се испитаник не сећа да ли је
она и у потпуности располагала имовином.
Најчешћи узрок поделе великих породица била је тежња деце за засни
вањем сопственог домаћинства и, евентуално, сукоби у породици. Испита
ници углавном нису наводили да су жене биле узрок сукоба и деобе, мада
ми је један испитаник из села Сопот ипак потврдио да се он оделио од брата
због тога што се јетрве нису између себе слагале. Најчешћи узрок сукоба, а
потом и поделе породице, била је управо индивидуалистичка тежња и став
да је ефикасније водити самостално домаћинство. Највећи број деоба је,
ипак, спроведен мирно, уз разуман договор с оцем. Неретко један од синова,
обично најстарији, изрази жељу за издвајањем из породице и тада долази до
деобе. Отац је најчешће био тај који је делио имовину својој деци, водећи ра
чуна о квалитету и квантитету делова. „Мене веће, тебе боље“, тако да браћа
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буду задовољна. Понекад су и браћа делила имовину између себе, а отац је
то само одобравао или кориговао. У селу Покревеник сам забележио и да је
отац узео себи онолико имовине колико је сматрао да му је довољно за нор
малан живот, а остало је дао синовима да деле сами како знају и умеју. Жен
ска деца су приликом деобе обично добијала на име мираза део непокретне
имовине – једну њиву, или новац. Минорат доминира приликом одлучивања
који ће син остати с родитељима, „да остане сас башту“. У већини случаје
ва на које сам наишао на терену најмлађи син остаје на родитељском имању,
а испитаници износе став да је најмлађи син, управо због своје младости,
понекад и неожењен у тренутку деобе породице, у прилици да најдуже чува
родитеље кад они остаре. Ипак, ни случајеви сениората нису ретки. У Ма
лом Јовановцу сам забележио занимљив случај да је најстарији син остао
са стрицем на имању у Великом Јовановцу, а преостала три сина су с оцем
прешла на имање у Мали Јовановац.
Од времена масовних деоба великих породица најчешћи облик породи
це су двогенерацијске или трогенерацијске инокосне породице, а систем јед
ног детета није био развијен, већ се пре може рећи да су породице с једним
дететом спорадични случајеви који су данас нешто чешћи из економских
разлога. Просечан број деце данас је између 2 и 3 детета, док је раније био
нешто већи и кретао се између 3 и 5. Ретко која породица је имала више од
петоро деце. Жене су у прошлости, ипак, рађале већи број деце, али се она,
због лоших услова живота и високе смртности, нису одржавала. Једна ста
рија испитаница је сасвим смирено рекла: „Родила сам десет детета, ал’ ми
је ови’ пет остало“. Број деце тешко се може довести у корелацију с економ
ским стањем породице пошто има случајева да неке сиромашне породице
имају по једно или два детета, а друге по троје, четворо, па и више. Општа
уједначеност броја деце управо потврђује искључивање економског стања
као детерминанте броја деце. Број деце у породици најчешће зависи од оп
штеприхваћених ставова о деци, тако да је најчешћи одговор испитаника
био да сви имају толико и толико деце па су и они „рађали“ толико деце.
У селима у околини Пирота се све до средине, а понегде и до седамдесе
тих година 20. столећа, задржао обичај да се деци даје презиме по њиховом
деди, па се често дешава да свака друга генерација има различито презиме,
али и то да у великим породицама њени млађи чланови имају два или три
међусобно различита презимена. Презиме по дедином имену даје се само
мушкој деци и то прворођеном мушком детету. Данас је такво давање пре
зимена по деди знатно ређе. Име детету даје кум, с тим што у новије време
он само даје неколико предлога, а родитељи праве коначан избор. Понекад
родитељи дају име детету, а кум прихвата то име као свој предлог.



Термином „башта“ у локалном говору означава се отац.
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Модел трогенерацијске породице

Уобичајену двогенерацијску породицу чине родитељи и деца, а кад де
ца одрасту и ступе у брак, двогенерацијска породица добијањем деце поста
је трогенерацијска породица. Уколико најстарији чланови доживе дубоку
старост, породица може бити и четворогенерацијска. Док су почетком 20.
столећа такве породице биле језгро великих породица, данас то није случај
јер деца теже да се што пре одвоје од родитеља. Ту, међутим, у периоду од
средине 20. столећа више углавном не долази до поделе и уситњавања има
ња јер је одвајање деце од родитеља најчешће значило да она из села одлазе
у Пирот и више не раде на имању, тако да је оно остајало родитељима. Такве
породице, с одвојеном децом и њиховим нуклеарним породицама, и даље се
доживљавају као јединствена породица, али физички предвојена (слика 7).
Припадници млађих генерација, који живе у Пироту или неком другом гра
ду, редовно обилазе своје родитеље у селу. Деца често школски распуст про
воде код баба и деда у селу, а старији током сезонских радова долазе да по
могну. Окупљања породице за разне пригодне и периодичне свечаности су
веома честа, а за кућну или сеоску славу обавезна. У време кризних година
крајем 20. столећа у селима која се непосредно наслањају на Пирот, у којима
има младих људи, из економских разлога се повећава број домаћинстава у
којима се деца не одвајају од родитеља када ступе у брак и добију своју децу,
тако да се ту унеколико повећава број трогенерацијских породица.

Модел предвојене породице када деца са својим
нуклеарним породицама живе у граду

социјална организација у СЕЛИМА У околини пирота

35

Традицијски установљен вид предвајања породице, проистекао је из ор
ганизовања економских активности. Многа домаћинства су имала, а и данас
имају, издвојена економска средишта, појате (данас често напуштене), па су
поједини делови већих породица живели издвојено да би обављали све нео
пходне послове. Издвајање делова породице је обично било сезонско, али је
било и случајева да део породице борави преко целе године на појати. Један
од испитаника из села Чиниглавци ми је навео да су се у његовој породици
тројица браће са својим женама и децом преко године смењивали на појати.
Смењивање је обављано на Ђурђевдан. Иако данас има издвојених делова
имања, то јест појата, предвајања породице нема пре свега због тога што
су то углавном старачка домаћинства и због тога што се ретко ко још интен
зивно бави пољопривредом. Наравно, савремени услови живота и примена
многобројних агротехничких мера, пре свега пољопривредне механизације,
укидају потребу за континуираним сезонским боравком на појати у оним
домаћинствима која се претежно баве пољопривредом.

Модел предвојене породице када једна нуклеарна породица
живи на појати

Односи према својини у породици јасно су дефинисани под утицајем
државног законодавства. Оно је још од краја 19. и од почетка 20. столећа
постепено наметало модел приватне и личне имовине. Сва непокретна имо
вина је стога у власништву појединаца у породици. Најчешће је власник
непокретне имовине муж и отац, али се дешава, нарочито у већим породица
ма, да буде и неколико власника непокретне имовине. С друге стране, пак,
та имовина се у породици користи као да је власништво заједнице. Власни
ци имовине формално имају неприкосновено право располагања имовином,
али они то право ретко кад користе. Када је неопходно купити или прода
ти неку непокретност у породици обично долази до саветовања шта и како
урадити. До пред крај 20. столећа ретки су били случајеви да формални
власник отуђи имовину без саветовања с породицом, или бар с наследници
ма. Имовина се по правилу наслеђује патрилинеарно. Женска деца обично
још за живота од родитеља добију неку имовину на име мираза и касније
нису учествовала у наследству. Под утицајем позитивног права од средине
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20. столећа женска деца постепено почињу све више да користе право рав
ноправног наслеђивања тако да патрилинеарни систем наслеђивања више
и није строго правило. Женска деца данас понекад препусте својој браћи
већину имовине, у духу традиционалног система наслеђивања и због тога
што се сматра да су она удајом материјално обезбеђена. Домазет – сходно
унутарпородичном договору, али и сходно уобичајеној пракси – наслеђује
имање свог таста, али обично наслеђује и део имања својих родитеља равно
правно с браћом и сестрама. „То (призећивање) се рачуна као да се поделио
од оца и отишао.“ Понекад је домазет ипак био искључен из наслеђивања
родитељског имања јер се сматрало да је добио имање жениних родитеља и
да је материјално обезбеђен. С друге стране, када домазет наслеђује имање
свог таста сматра се као да је то имање наследила сâма кћерка, па се самим
тим имање преноси потом на њену децу, што заправо значи да имање остаје
у оквиру породице.
Новац у породици дуго није сматран личном већ породичном имови
ном, и чуван је на једном месту. Новцем је располагао старешина породице,
али и ту обично уз договор с осталим одраслим члановима. Он је по потреби
давао новац оном члану породице коме је требао, али само за оправдане и
породично признате трошкове. Још у првој половини 20. столећа новац по
стаје лична својина и повећава се слобода располагања. У породици се ипак
и даље задржава известан породични фонд новца, али се он више не чува
на једном месту. Сваки члан породице је, иначе, имао своју личну имовину
којом је слободно располагао. Постојало је опште правило које се унеколико
до данас задржало, да мајчину имовину наслеђују кћерке, а очеву имовину
синови.

Сродство и сроднички односи
У истраженој области сродство и односи међу сродницима одувек су
били високо постављени у систему вредности. Временом није дошло до бит
нијих промена тако да и данас сродници представљају веома важну групу
у оквиру које се одвија интензивна социјална интеракција. Сви сродници
се генерално сврставају у две групе: крвно и тазбинско сродство. „Ово су
моји, а то је женина фамилија“. Међутим, у оквиру те две групе постоји
разликовање ближих и даљих сродника. Сродство се хоризонтално и верти
кално рачуна у коленима и у ближе сроднике се убрајају они до трећег или
четвртог колена, а у даље сродство се убрајају сродници до седмог колена.
За женидбу или удају се у прошлости гледало и до деветог колена. „Много
треба колена да мине да се разроде.“ Сродници се најчешће означавају тер
минима род, родбина и фамилија. У неким случајевима се прави разлика
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између ових термина, па се родом означавају ближи сродници, а фамилијом
сродници уопште или само даљи сродници. Ближи сродници се означавају
и термином своји. Контакти с ближим сродницима су чести и неретко под
разумевају разне облике сарадње. С даљом фамилијом се ступа у социјалну
интеракцију најчешће само у церемонијалним ситуацијама, као што су свад
ба или неко друго весеље или пак за нечију сахрану.
Становништво у селима у околини Пирота, нарочито оно старије, води
рачуна о широј припадности фамилији, тако да се у сеоској заједници тачно
зна ко којој фамилији припада. Фамилијама се даје карактеристичан назив
који произилази из особина њених чланова, из неког значајног догађаја у фа
милији, из места порекла, из презимена, итд. На пример Чорини, Мађини,
Базовци, Табаков, Чокоје. Често се у свакодневном говору у имена уноси
припадност фамилији у виду надимка који има форму презимена, на пример
Велко Табаков, Божидар Чорин и слично. Такви надимци се користе за со
цијалну класификацију становника једног села, али и као идентификација
изван сеоске заједнице. Млади људи данас напуштају такав систем маркира
ња припадности фамилији.
Званичан став испитаника показује да однос према сродницима подра
зумева висок степен равноправности. То се обично потврђује управо у цере
монијалним ситуацијама, када се, на пример, не прави хијерархија између
крвних и тазбинских сродника. Сродници из обе групе су равноправно за
ступљени и по правилу нема повлашћених. Кад је реч о даљим сродницима,
при чему је опет свеједно да ли су они крвни или тазбински, може се рећи да
су унеколико потиснути у церемонијалним ситуацијама, али такво потиски
вање је последица иначе ретких контаката и одсуства индивидуалне зближе
ности. О односу према сродницима лепо сведочи и један исказ испитаника:
„Рачунали смо (сродство, М. М.) до деде и прадеде. Целу мајчину фамилију
из Крупца смо звали на свадбу.“ Равноправност сродника се огледа и у си
туацијама када треба доносити важне одлуке, као и у случајевима сарадње.
Када је сродство основ за неки вид сарадње, сасвим је свеједно који су срод
ници у питању, тако да се и с крвним и с тазбинским сродницима сарађује
потпуно равноправно.
Значајно место у сродничким односима одувек има и кумство, као нај
раширенији вид духовног сродства. Кум и његова породица веома су пошто
вани и по правилу указује им се посебна пажња кад год за то постоји при
лика. „Кум се много поштује, то је најбољи род.“ Поштовање кума показује
и изрека: „На кумово куче треба да се засрамиш“. У сваком породичном
церемонијалу, мада нешто мање приликом прославе рођендана, кум игра
значајну улогу и увек има почасно место. На свадби кум даје највећи дар и
прима највеће уздарје. У кумову фамилију се убрајају сродници до седмог
или чак до деветог колена тако да многи испитаници знају да негде у неком

Иако фонетски наликује, назив Табаков не потиче из бугарског језика тако да се не ради
о бугарској фамилији.
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селу имају кумову фамилију, али уопште не познају њене припаднике. Стога
постоје случајеви да се људи детаљније распитују о фамилији својих кумова
кад њихова деца треба да ступе у брак, да не би дошло до брака с духовним
сродницима. У последње две деценије се, ипак, о томе мање води рачуна.
Опште је правило да кум треба да буде из неког другог села, а некада се чак
избегавало да буде и из суседног села већ је кум требало да буде из неког
удаљеног села. На тај начин се смањује број међусобних контаката, чиме се
смањује и број ситуација у којима може да дође до сукоба. С удаљеношћу
кумова уједно се умањују и могућности за родоскрнављење. Наравно, има и
случајева кад је кум из истог села.
Као и другде, и у селима у околини Пирота стара кумства се одржава
ју генерацијама, а кумство се преноси патрилинеарно с колена на колено.
Исти кум и крштава и венчава. У новије време паралелно се одржавају два
модела односа према кумству – одржавање старог кумства и олако узимање
пријатеља и друга за кума. Млади људи за кумове узимају своје пријатеље и
другове с којима су постали блиски у току школовања, у време служења вој
не обавезе или у неким другим приликама. Приликом раскидања старог и за
снивања новог кумства неопходно је тражити опрост од старог кума. Верује
се да ће онога ко прекине старо кумство без опроста сустићи нека несрећа.
Када се тражи опрост кумства, прави се упит и старом куму се обично обја
сни због чега се раскида кумство и због чега се узима нови кум. Стари кум
по правилу даје опрост, „нек’ ти је просто“, и тиме је кумство раскинуто. До
раскида старог кумства може да дође и из неких других разлога. Може да се
деси да кум нема децу па кумство једноставно утрне само од себе. Уколико
је кумова породица у жалости узима се други кум. Данас, због већег степе
на мобилности локалног становништва, дешавало се да се кумови одселе у
неки даљи град па се изгубе сви контакти. Тада се узима ново кумство без
опроста. Дешава се и да кум западне у економску кризу те да једноставно
није у могућности да испуни материјалну страну својих обавеза у церемо
нијалним ситуацијама, пре свега за свадбу. У Барје Чифлику сам забележио
и занимљив случај кад је кумство раскинуто због тога што кумова жена (ку
ма) није била задовољна вредношћу уздарја које су добили на свадби. Као
што неко жели да раскине кумство, дакле, тако и сам кум може да откаже
кумство и тада је неопходно узети новог кума. Један од испитаника из села
Мали Јовановац је навео да је уобичајено, нарочито ако је кућа богата, да јој
се неко сам јави да буде кум ако чује да је стари кум отказао. Тада је кућа у
прилици да бира најбољу особу за новог кума. „Ако ми одговара ја га узмем
за кума, ако не, ја тражим бољег. Идемо с погачом, шулетом ракије, флашом
вина, и идемо увече код новог кума, љубимо у руку новог кума и седамо да
вечерамо, и тако смо се закумили.“
У духовном сродству важну улогу имају и побратимство и посестрим
ство. Побратимство се понекад ставља изнад кумства јер се с побратимом
или посестримом чешће контактира. Али док је кумство редован вид срод
ничких односа, побратимство се јавља знатно ређе. Свако има кума, а тек по
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неко има побратима или посестриму па је можда и због тога истакнут значај
овог облика духовног сродства. Побратимства и посестримства се обично
склапају из невоље, мада млади људи приступају данас и канонизованом
побратимству како би потврдили пријатељске односе. Једна веома стара ис
питаница из села Обреновац је испричала како је, док је била девојчица,
ишавши на причест упала у набујалу реку и како ју је један човек спасио.
Нису се ритуално братимили већ је једноставно почела свог спасиоца да
зове побратимом, а он њу посестримом. Испитаница је истакла да је свог
побратима богато даривала на својој свадби. Занимљива су и два слична
случаја из Пољске Ржане и Малог Јовановца. У Пољској Ржани су оцу мог
испитаника оставили дете на раскршћу, сходно веровању да онај који нађе
дете мора да га узме за побратима да не би деца више умирала у кући. Ис
питаник из Малог Јовановца је испричао да је једном приликом нашао на
раскрсници мајку с дететом. Када им је пришао појавила се дететова баба
која је рекла да детету није добро и да би оно преживело мој испитаник је
требало да дететовим ручицама отвори катанац на дететовим грудима. Када
је он то учинио баба га је пољубила у руку и рекла да су они од сада побрати
ми. Став тог испитаника је да је побратимство важније од кумства.
У селима у околини Пирота је, иначе, забележен само један случај да је
мајка дојила туђе дете, али то нису третирали као сродство по млеку. Нисам
забележио ни постојање шишаног кумства као посебног облика духовног
сродства.

Положај жене, деце и старих људи
У савременом друштвеном дискурсу чини се излишним разматрање по
ложаја жене, али кад се има у виду да локална култура у истраженој области
у етнологији слови за интактну патријархалну културу, постаје разумљиво
што је тој теми посвећена извесна пажња. Свака оцена положаја жене као
повољног или неповољног била би погрешна. Њен положај у породици и
сеоској заједници варира од случаја до случаја, а свакако се мењао кроз вре
ме. Док једни примери говоре о неповољном положају жене, други говоре
о њеној доминацији у породици и значају у селу. Ипак, испитаници се ге
нерално слажу да је жена поштована. На неповољан положај жене указује
њено ритуално потчињавање у свадбеном церемонијалу, приликом увођења
у младожењину кућу. Ту јој свекар на главу набацује узду и уводи је до ог
њишта. Но, такав поступак сам забележио само у Темској, а исти испитаник
ми је потврдио да се одавно више не поступа тако с невестом. У Великом
Селу сам, сасвим супротно, забележио да свекар дарује невесту зубуном и
ципелама, које јој даје на послужавнику. Један од испитаника у селу Госту
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ша је, приликом моје посете, стално терао своју жену из просторије у којој
смо разговарали и ускраћивао јој присуство чак иако сам ја инсистирао да
она остане и да желим да разговарам и с њом. Поједине испитанице су се
жалиле да жене, када говоримо о уобичајеном начину сеоског живота, раде
много више од мушкараца. Девојка која роди дете у традицијској култури
је била осуђивана и село је избегавало комуникацију с њом. Таква девојка
би дуго остајала у кући, а излазила је само кад је то било потребно. О непо
вољном положају жене у прошлости сведочи и то да су биле делимично или
у потпуности искључене из наследства. Такође, жене нису имале право да
присуствују сеоским зборовима, тако да нису имале право одлучивања.
У селима у околини Пирота може се, на основу јавно изнетих ставо
ва испитаника, као и на основу наведених примера, закључити да је статус
жене у традицијској култури заиста био мање повољан у односу на статус
мушкарца, како у породици тако и у сеоској заједници. Ипак, када се раз
мотре поједине ситуације и схватања, увиђамо да је улога жена у локалној
социјалној организацији била изузетно значајна. Иако наизглед искључене
из система одлучивања, како у оквиру породице тако и на нивоу села, жене
су имале, а имају и данас велики индиректан утицај, а у случају одсуства
мушкараца и директан утицај приликом доношења важних одлука. Већ сам
навео један случај да је најстарија жена у великој породици, након што јој
је муж преминуо, одлучивала о свему и управљала породицом. У таквим
случајевима жена равноправно учествује и на сеоским зборовима. Када му
шкарац оде у печалбу, што у пиротским селима није био редак случај, жена
је та која остаје да управља домаћинством. Но, и када у кући има одраслих
мушкараца, они ретко кад, по сопственом признању, доносе важне одлуке
без договора са женама, и уопште са свим одраслим члановима домаћин
ства, што женама оставља могућност снажног утицаја на управљање дома
ћинством. Поједини мушкарци чак отворено признају да у њиховим кућама
„жена води главну реч“.
Жене у селу често стварају неформалне групе. Такве групе обично чи
не жене из суседства и оне се међусобно друже, разговарају и размењују
информације, препричавају догађаје из села и оговарају, размењују разна
искуства везана за хигијену, припрему хране, чување деце и слично. Жене и
у породици – нарочито у великим породицама у којима је било много жена
– формирају неформалну групу у којој се као нека врста старешине, пандан
мушкарцу старешини целе породице, издваја најстарија жена. „Код нас су у
кући јетрве радиле на недељу. Свекрва одлучи шта ће да се спрема, али дого
варају се.“ Временом се положај жене у селу мењао, званично под утицајем
социјалистичких догми о еманципацији жене. Жене су формално постале
равноправне с мушкарцима, али све испитанице сматрају да се њихов поло
жај унеколико погоршао јер су морале више да раде и да имају већу одговор
ност. Но, промена положаја жене последица је реалне промене економских
услова и социјалне организације. Оно што их је заиста довело у супериоран
положај у односу на мушкарце јесте да слободним избором брачног партне
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ра омогуће себи лакши прелазак у град, што је у другој половини 20. столе
ћа постало императив, а као последицу имало и још увек има велики број
неожењених мушкараца у селима, посебно оним удаљеним од Пирота.
О статусу жене у сеоској средини много говори и веома чест став испи
таника да жену треба поштовати јер је она мајка њихове деце. Самим тим
жена која не може да рађа – при чему се раније није водило рачуна о томе да
ли је мушкарац узрок немања деце – имала је, отприлике до седамдесетих го
дина 20. столећа, неповољан друштвени статус и третирана је као особа дру
гог реда, а бракови без деце су се обично распадали. Жена која не може да
рађа била је искључивана из уобичајених породичних активности, нарочито
свечаних, али није била ослобођена рада. На њу је стално вршен притајени
притисак да роди, а ако до тога ипак не дође, враћала се својим родитељима
и, евентуално, покушавала поново да се уда. С повећањем свести о значају
медицине положај жене која не може да рађа се унеколико поправља јер се
прибегава разним видовима лечења, а тек уколико ниједан медицински трет
ман не дâ никакав успех, брак се евентуално распада, мада много ређе него
у прошлости.
И сама деца се према правилу третирају као велика вредност, као сми
сао ступања у брак, као наследници имања, као неко ко ће се бринути о роди
тељима у старости, а у условима примитивне пољопривреде и као додатна
радна снага у домаћинству. Родитељи иначе ретко кад праве емоционалну
разлику између мушке и женске деце, већ су и једна и друга вољена и цење
на. Општи је став испитаника да децу треба поштовати да би и она поштова
ла своје родитеље. Одређене разлике које настају у односу према мушкој и
женској деци произилазе из локалне социјалне организације која једнима до
дељује једне, а другима друге улоге у заједници. У веома раном детињству
бригу о деци у прошлости, а и данас воде жене, пре свега мајка, али и дете
това баба. О детету понекад брину и тетке, ујне или стрине, но то су обично
изузеци који зависе од дате организације поједине породице. Брига мајке за
дете се наставља кроз детињство и младост, с тим што се мења садржај од
бриге о исхрани, здрављу и хигијени детета ка бризи о његовом школовању,
статусу у заједници, избору брачног партнера, па чак и о статусу у браку.
Отац се од најранијег детињства такође укључује у бригу о детету, али он
обично јавно испољава извесну дистанцу према детету, и превасходно има
улогу у укључивању детета у ширу заједницу, као и приликом доношења
кључних одлука у животу детета. До периода масовног егзодуса сеоске по
пулације отац је формално одлучивао о школовању деце, евентуално о томе
с ким ће ступити у брак и слично. Старији испитаници, иначе, много су че
шће наводили да су родитељи према њима били строги, али су у исто време
наводили да су их родитељи ретко кад тукли или кажњавали на било који
други начин који би подразумевао неки вид суровости и злостављања. Та
кви облици кажњавања деце плод су персоналне патологије и у заједници су
снажно осуђивани, нарочито од стране жена. Деца су кажњавана наметањем
додатних послова у кући или око стоке, ускраћивањем кретања и дружења
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с другом децом, ускраћивањем слаткиша или неке друге омиљене хране. С
друге стране, деци је раније ретко кад била посвећивана пажња већа од оне
која је традиционално утврђена као неопходна и довољна. То је можда најбо
ље потврдио један од испитаника из села Враниште који је навео да је његов
отац годинама као зидар био у великим градовима Србије, али да својој де
ци никада није из печалбе ништа донео на поклон.
Дете се социјализује у оквиру целокупне породице и може се слободно
рећи да сваки члан, чак и у ранијим великим породицама, игра одређену
улогу у социјализацији детета. Како су млађи мушкарци често одлазили у
печалбу, њихову улогу у социјализацији деце често су преузимали старији
мушкарци. Млађи и средовечни чланови породице превасходно уводе децу
у разна практична знања и вештине и упућују их како се треба понашати у
конкретним ситуацијама. Старији чланови домаћинства се у социјализацији
деце јављају као носиоци мудрости и они су кроз разне приче из прошлости
или кроз разне народне приповетке профаног или фантастичног садржаја
деци преносили најопштије принципе владања у заједници и животу. Може
се приметити да се жене нешто чешће јављају као приповедачи фантастич
них прича.
Дете је све до средине 20. столећа – а понекад и данас у сиромашнијим
кућама – од малих ногу укључивано у разне послове. Деца су у прошлости
од своје шесте, седме или најкасније осме године почињала да раде. Била
су задужена за чување стоке, ношење воде са сеоског бунара или чесме, за
ношење воде или хране радницима у пољу и друге лакше и једноставније по
слове. Женска деца су уз мајку и друге старије жене учила да спремају храну
и обављају друге уобичајене послове у кући, док су мушка деца уз очеве и
друге старије мушкарце у кући учила вештине пољопривредних послова и
разних других послова у самом домаћинству.
Како је основно школовање одавно постало обавезно, деца су се готово
редовно школовала. У школу обично нису ишла деца из сиромашнијих кућа,
а било је и појединих случајева да су родитељи бранили женској деци да се
школују. Деца су у кући или пољопривреди ипак радила све што би и иначе
радила без обзира на то што су ишла у школу. Након Другог светског рата,
када се у селима граде основне школе (четворогодишње и касније осмогоди
шње), а нарочито када долази до економског јачања села, старосна граница
када деца почињу да раде постепено се помера навише, тако да су деца по
чињала нешто више да раде у кући или пољопривреди тек након завршетка
основне школе. Од седамдесетих година деца све више похађају и средњу
школу, тако да многа од њих никада нису ништа ни радила од пољопривред
них послова, изузев, понекад, помагања током летњег распуста.
Период детињства престаје са завршетком основне школе. Осим изве
сних промена у одевању, не постоје никаква друга обележја преласка у мо
маштво и девојаштво. Момци и девојке једноставно почну много више да
се крећу по селу самостално, више да учествују у кућним и пољопривред
ним пословима и у сеоским забавним или ритуално-забавним окупљањима,
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попут литије, заветина и сеоских слава, сеоских игранки и слично, бивају
социјално прихваћени као стасали чланови заједнице. Девојке тада почињу
и да израђују своју девојачку спрему. Млади људи се од 15. или 16. године
живота сматрају одраслим људима, али тек након ступања у брак постају пу
ноправни одрасли чланови сеоске заједнице и учествују у доношењу одлука
од интереса за целу заједницу. Данас, у селима у којима има деце, она се и
даље сматрају момцима и девојкама након завршетка основне школе, а одра
слим људима након ступања у брак и заснивања своје нуклеарне породице.
Становништво села из околине Пирота под старим људима подразумева
оне који нису више способни за уобичајен рад, мада стари људи никада нису
у потпуности искључени из активности у кући или у пољопривреди. Због
ограничености економских ресурса старци и даље обављају неке лакше по
слове као што су чување стоке (кад стока пасе недалеко од куће), прављење
или поправка покућства и слично. Стари људи престају да учествују у сео
ским прославама и церемонијама. За старе људе се ипак не може рећи да
су у прошлости имали неповољан статус због своје радне неспособности.
Породица се бринула о њима до њихове смрти, посебно уколико су болесни.
Бригу о веома старим и немоћним члановима породице по правилу су преу
зимале жене. Стари људи нису били искључивани из процеса одлучивања
у породици, осим уколико не би показали извесне менталне слабости. Изу
зетно стари људи су били искључени из процеса одлучивања на нивоу села,
мада су понекад присуствовали сеоским зборовима јер је заједница умела да
цени њихово искуство. Данас је положај старих људи у селима, нарочито у
оним за која сам већ навео да се могу окарактерисати као старачка, веома не
повољан. Ови људи су често препуштени сами себи јер су и њихови суседи
и сродници из истог села, уколико их уопште има, такође у тешком положају
тако да се напросто не зна ко коме треба да помогне. Стари и беспомоћни
људи не могу да добију одговарајућу медицинску помоћ јер у селима нема
амбуланти, а они сами су често немоћни да оду код лекара у Пирот. Поврх
тога, у многим селима су укинуте редовне аутобуске линије, тако да су љу
ди објективно спречени да потраже помоћ лекара. То је честа слика коју сам
сретао у удаљеним или неприступачним селима као што су Орља, Базовик,
Добри До и слично.
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Стари људи у селу Присјан (фотографија М. Матић)

Деда Велко Табаков има 92 године и још увек ради (фотографија М. Матић)
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Односи у суседству
У локалним сеоским заједницама суседство представља непосредно
окружење породице као примарне заједнице и оно је основно поље култур
не и социјалне интеракције с другима. Социјална интеракција суседства је
веома значајна јер је суседство у највећој мери упућено у све што се дешава
у једној породици. Осим тога, суседство је било уједно и сродство, па чак и
данас у пиротским селима суседи често и јесу међусобно у неком сроднич
ком односу. У приградским селима, која су доживела велики механички при
лив становништва, много се ређе дешава да су суседи уједно и сродници.
Комуникација са суседством је редовна и подразумева честе сусрете,
како изван домова тако и у двориштима и кућама. Суседи често заједно иду
у продавницу, на њиву или заједно путују у Пирот. Суседи, комшије, радо
се међусобно друже, разговарају, размењују информације и искуства, у но
вије време играју друштвене игре (домине, карте, шах). Дружење је обично
на крају дана и пропраћено је скромним гостопримством које се своди на
пијење кафе, неколико чашица ракије или чаша вина, понекад и на нешто
хране. Сусрети међу суседима су неформални, спонтани, могу се десити у
било које доба дана. Комшија може да дође кад год хоће, да нешто пита или
да позајми ако му затреба.
Осим сталних сусрета и дружења, односи суседства се јасно огледају и у
међусобном испомагању у разним, пре свега, пољопривредним пословима. За
оваква испомагања се обично каже зајам, да се позајми, помажемо се, у круг
и слично. Паралелно уз сродство, суседство је најбитнија основа за стварање
међусобних коалиција како би се повећала ефикасност рада, сходно захтеви
ма које намеће процес пољопривредне производње. Како временом долази до
међусобног разрођивања суседа, суседство онда постаје управо најбитнија,
понекад и једина основа за стварање сељачких радних коалиција. Све до по
четка осамдесетих година 20. столећа, међусобно испомагање суседа било је
сасвим уобичајена појава, али од тог времена знатно се смањује обим пољо
привредних радова, не толико због масовног увођења механизације колико
због деаграризације села, тако да су данас међусобна испомагања суседа ма
лог обима и више неформална и спорадична. Суседничке групе су се међусоб
но испомагале приликом важнијих пољопривредних послова – жетве, вршид
бе, косидбе и свожења сена, копања и брања кукуруза, шишања оваца, брања
воћа, транспорта дрва и других тешких послова. Испомагања су обављана за
све послове који изискују бројнију радну снагу у кратком временском перио
ду, што једна просечна породица није у стању сама да обезбеди. С обзиром
на општу пропорционалност величине имања и породице, у прошлости се и
великим породицама дешавало да нису у стању да обезбеде довољно радне
снаге у кључним моментима које намеће пољопривредна производња.
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Међусобни односи суседа приликом испомагања уређени су веома пре
цизно и подразумевају комбинацију генералног и строгог реципроцитета,
тако да се испомагање у крајњој линији може посматрати и као заједничко
обављање послова на имањима групе суседа. Кад једно домаћинство треба
да обави неки обиман пољопривредни посао за који нема довољно радни
ка, обраћа се суседима за помоћ и с њима се договара колико ће радника из
њихових домаћинстава да им помаже. Онолико радника колико једно дома
ћинство добије из неке друге суседске куће, толико радника потом даје тој
кући када њој затреба помоћ. При том се води рачуна да дата испомоћ буде
за исти посао за који је испомоћ и примљена. Али такви међусобни догово
ри суседа се не обављају за сваку пољопривредну сезону јер се временом
– у условима када нема већих породичних и имовинских промена – устали
редослед и обим испомагања тако да групи суседских домаћинстава оста
је само да се у току сезоне договоре одакле ће почети с обављањем неког
посла, од које ће њиве, рецимо, отпочети жетва. Због тога се испомагање и
може посматрати као заједничко обављање једног посла на скупу суседских
имања. То најбоље показују најчешћи одговори испитаника: „Па то се зна,
данас смо код мене, сутра код тебе, прексутра код њега и тако редом.“; „Он
(комшија) дође код мене, помогне ми, сутра ја идем код њега и тако се пома
жемо, морамо.“; „Јесмо, испомагали смо се у круг.“ Кад се обављају неки
већи послови, домаћинство на чијем се имању ради тога дана обавезно је да
припреми доручак и ручак, а ако посао потраје онда и вечеру.
Начело реципроцитета је углавном поштовано, али је долазило и до из
весних споразумних одступања. Могло је да се деси да неко не узврати оно
лики број радника који је добио, али из оправданих разлога, и тада нема
никаквих последица. Могло је да се деси и да добијени рад буде узвраћен
за неки други пољопривредни посао. Свако драстично одступање од наче
ла реципроцитета значило је дуготрајан прекид било каквих односа с оним
суседима који су одустали од реципроцитета на штету других, а понекад мо
же да прерасте у већи сукоб. Неиспуњавање обавезе узвраћања радне снаге
почело је у већој мери да се јавља са смањивањем породичних имања и уво
ђењем пољопривредне механизације, када је заправо престала потреба за
додатном радном снагом. Осим тога, у селу Паклештица сам забележио да
једна породица никако није хтела за шишање оваца да се испомаже с комши
јама, већ је за тај посао окупљана фамилија, а поједини чланови су долазили
и из Пирота да би помогли.
Испитаници нису знали шта је то моба, и само је један од испитаника у
селу Барје Чифлик међусобно испомагање суседа означио као нешто слично
моби: „То ти је као моба.“ Али испитаник је при том мислио на помагање
приликом изградње куће.
Међусобно испомагање суседа за пољопривредне послове становни
штво пиротских села користи као модел за организовање других облика
испомагања. Тако је било кружних окупљања по кућама за лупење, то јест
за љушћење кукуруза, затим за чишћење пасуља, обраду вуне и сличне по
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слове. Таква окупљања ради заједничког обављања послова по правилу се
обављају у корист једног домаћинства, да би се потом прешло у друго дома
ћинство и тамо радило и у његову корист. Таква кружна окупљања била су
веома популарна и имала су радно-забавни карактер, а називана су седенће.
На седенће се обично окупља увече у кући домаћина којем се помаже. Када
су у питању такозвани женски послови, углавном везани за прераду вуне и
израду текстилног покућства, онда се, нешто раније, најпре окупљају жене,
а касније им се придружују и мушкарци. Доласком мушкараца развија се
забавна страна таквог окупљања. Тада се причају разне згоде и шале, праве
се пошалице, понекад и неслане шале. Окупљање је обавезно пропраћено ра
кијом и вином. Онда када се ради искључиво у корист домаћинства у којем
је направљен такав радни скуп, домаћинска кућа обезбеђује пиће и вечеру
за раднике. Сутрадан се иде код суседа и све се понавља. Таква окупљања се
углавном дешавају у току зиме, а уколико се седенће прави кад је лепо вре
ме онда се понекад окупљају на раскрсници или испред нечије куће. Но, на
таквим спољашњим окупљањима обично се само заједнички обављају неки
послови за личну корист тако да и нема испомагања у правом смислу речи.
Тада свако доноси оно што жели да ради, а и свако себи доноси ракију или
шта већ друго уколико жели.

Скуп жена на седенће у селу Барје Чифлик
(фотографија П. Томић)
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Суседство се међусобно испомаже и када се укаже потреба за обавља
њем великих пригодних послова, као што је изградња куће. Саму градњу
обављају плаћени мајстори, али домаћинство које гради нову кућу мора са
мо да обезбеди грађу и други материјал за кућу. Тада у помоћ прискачу ком
шије како би помогле у транспорту или припреми цигле, камена, дрвне гра
ђе и другог неопходног материјала. Такви послови се ретко обављају, некад
и само једном у животу, али се такође води рачуна о реципроцитету, то јест
таква помоћ се памти и узвраћа, макар то обавили и припадници следеће
генерације. Наравно, уколико се укаже потреба, добијени рад може бити уз
враћен за неки други посао приближно исте тежине и обима. Суседи, ипак,
најрадије прискачу у помоћ када се праве пригодне церемоније, свадба пре
свега. У селима пиротског краја нема суседске помоћи у храни – храну обез
беђује сама кућа која прави неко весеље или погреб – али зато суседи пома
жу приликом припреме хране, набавке пића, они обично послужују госте
и, на крају, учествују у распремању. На свадбама, када има много гостију,
хране и пића, постоје послужитељи, и то су особе којима се највише верује,
а најчешће је то неко из комшилука, без обзира на то да ли је сродник или
није. Поједини испитаници су инсистирали на томе да на свадби послужују
чланови фамилије, али се обично испостављало да се превасходно узимају
они чланови фамилије који су уједно и суседи. Кад се праве разна весеља
или се обавља сахрана суседи помажу и око редовних послова у кући и око
стоке. Кад се обавља нечија сахрана или се дају подушја, уобичајено је било
да главна жена која спрема – називана месуља или мешаја – буде жена којој
је умрло прво дете, без обзира на то да ли је комшиница или није, а сви дру
ги који помажу су махом из суседства.

Село као друштвена заједница
Сви облици социјалне интеракције који се могу наћи међу суседима, без
обзира на то да ли имају економску основу или не, могу се наћи и на нивоу
села као целовите заједнице, али знатно ређе. Систем међусобног испома
гања, на пример, заснива се превасходно са суседима, а тек потом, уколико
то изискују специфични услови, с неким другим из села. Целовитост села
као јединствене заједнице у смислу организоване мреже друштвених одно
са много се више испољава кроз другачије односе, односе који могу имати
обичајноправну, економску, религијску (ритуалну) и забавну подлогу.
Једна од најзначајнијих прилика у којој се испољава друштвена цело
витост села јесте сеоска слава заветина. Као и у другим крајевима, то је ре
лигијски обред везан за култ природе, у процесу христијанизације везан за
неког од светаца (уп. Зечевић 1973). У селима у околини Пирота заветине су
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најчешће на Ђурђевдан, имплицирајући доминацију сточарства у прошло
сти, затим на Спасовдан, Јеремију, Ђермана (Џерман), Св. Илију, Духове
(најчешће други или трећи дан). Прослављање заветине, или како их још
називају литије, одавно више не садржи све елементе које је садржало у да
љој прошлости. Редукција прослављања, а пре свега редукција религијских
компоненти, почиње још пре Другог светског рата. Велики број старијих ис
питаника је рекао да се пре рата престало с ношењем крстова и ритуалним
опходом сеоског атара. Наравно, после Другог светског рата комунистички
режим је у потпуности забранио обављање обреда изван цркава, тако да су
се литије, крстоноше, у понеком селу задржале најдаље до 1948. године. С
друге стране, социјална страна сеоске заветине – у виду гозбе, гостоприм
ства и забаве – опстала је и задржала се много дуже, а у неким селима је про
слављање заветине престало заправо тек с масовном депопулацијом, када су
у селима остали само стари људи који, како сами наводе, нису више видели
смисао прослављања заветина. У неким случајевима је прослављање сеоске
заветине због притиска власти пренето у сферу приватног и праслављало
се у кругу породице, налик на кућну славу. Када се испитаницима, посебно
оним старијим, помене прослављање заветине, радо су се присећали тих
прослава као нечег веома значајног и лепог у њиховом животу. Сами најче
шће истичу оро, забавни део обележавања заветине. Неколико најстаријих
испитаника је чак причу о заветини пропратило сузама, сетивши се како се
некада у селу живело „тешко али лепо“.
Припреме за заветину почињу неколико дана унапред и састоје се углав
ном у припреми хране и договорима ко ће шта да ради на сам дан заветине.
На овај дан сви житељи села, осим можда оних најстаријих или болесних,
након завршених редовних јутарњих послова, окупљају се код крста. Сеоски
крст је направљен од камена и најчешће је постављен покрај неког дрвета.
Крст се назива оброк, а дрво се назива миро дрво. Миро дрво је обично дуб
или „круша“ (крушка). Село може да има и неколико оброка и миросаних
дрвета. У селу Суково миросана дрвета су прилично правилно распоређена
по ободу села и ту се, према исказима испитаника, веома води рачуна о томе
да дрво не буде оштећено. Мештани тог села чак несрећу која је задесила
једног човека тумаче тиме што је посекао миро дрво на свом имању. Нерет
ко оброк и миро дрво се налазе у близини гробља или на самом гробљу, као
што је то рецимо у селима Обреновац и Пољска Ржана, док се у селу Срећ
ковац налази покрај цркве.


Видећемо касније да се термином „оро“ означава свако забавно окупљање у селу, без
обзира на то да ли има религијски карактер или не.
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Миросано дрво и камени крст „оброк“ у селу Горња Планиница
(фотографија М. Матић)

Након окупљања, поп чита молитву за плодност и здравље, обнавља се
крст урезан на дрво и прекади се камени крст. На дрво или крст ставља се цр
вени конац и стабљике кукуруза, пшенице и других усева. Крст и дрво ките
се цвећем. Након Другог светског рата из таквог обреда неретко је изостајао
поп. После обављене молитве и кићења крста и дрвета, што заправо предста
вља бескрвну жртву, у неким селима су ишле крстоноше. Они су обилазили
сеоски атар, али никада нису ишли ободом атара, већ су обилазили неколи
ко битних тачака на којима је обично по једно миро дрво и крст. Приликом
обилажења атара било је уобичајено да се прође покрај неке воде. У Темској
сам забележио да су попа преносили преко реке Темчице и да су га обавезно
намерно испуштали у реку да би се поквасио. Поп је увек знао шта га чека
и никада се није љутио.
Код крста и мирог дрвета сече се славски колач. За сваку годину се
бира по један колачар чија кућа меси колач. Колачар ломи (сече) колач с
попом и с оним који ће следеће године бити колачар. Колачар се, дакле, ме
ња сваке године и обично је то неко ко има нешто већи углед у селу, мада у
новије време заветног колача се прихвата свако. У већим селима није било
необично да буде и неколико колачара, мада ретко кад више од три. Кад
су миро дрво и оброк на нечијем имању, тада власник имања спрема колач
и сече га с попом. Покрај главног сеоског оброка и мирог дрвета коље се
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овца или јагње и кува се молитва, нешто попут јагњеће (овчије) чорбе.
Свако добије помало и једе, а мало молитве се носи и кући. Покрај обро
ка и мирог дрвета се у неким селима налазе пљоснати каменови, обично
на земљи постављени у круг, тако да се на њима седи и обедује молитва.
Обично се зна који је камен чији али приликом седења се не успоставља
никаква хијарархија – камен ближи оброку не значи повољнији или значај
нији положај у заједници.
Након овог ритуалног обеда почиње велика гозба и забава. Забавни део
заветине био је у исказима испитаника највише истицан, а свакако је знача
јан из угла социјалне организације. Свако од куће доноси храну – печено
јагње или јаре, пите, гибанице, сир, кајмак, погачу, колаче, ракију, вино, ка
сније и сокове, кафу. Обичај је био да свака кућа попу дâ десну плећку од
печеног јагњета и комад сира. Поп је то сакупљао и носио кући. На свакој
заветини музиканти су били обавезно присутни. У селу је обично било оних
који знају да свирају у „тупан“, „кланетир“ (кларинет или неки сличан дувач
ки инструмент), хармонику, ћемане или виолину, кавал и слично. Уколико
таквих ипак није било у селу, музиканти су долазили из суседних села или
из Пирота. Често су била два или три оркестра, па су се и људи окупљали на
оро на два или три места. Уз музику се готово непрекидно играло, млад до
старог, момак до девојке, баба до деде. Деца су се играла унаоколо, а млади
ћи су правили пошалице и неслане шале. Ту и тамо понеко би се издвојио с
девојком, мада су очи родитеља пратиле све што се дешава. За село у целини
заветине су биле прилика за опуштање од свакодневних тегоба и напорног
рада, прилика за забаву и шалу, али уједно и прилика за сусрет с онима с
којима се ретко виђа (уколико је село велико), за потврђивање добрих или
лоших односа, за мирење посвађаних, за упознавање момка и девојке. По
тврђивање постојећих или заснивање нових социјалних односа посебно је
важно када се има у виду да на заветине долазе гости и из суседних села,
наравно уколико немају исту заветину. Јер, број заветина је веома ограничен
и сасвим је уобичајено да два или више суседних села имају исту заветину,
а то су најчешће Ђурђевдан и Духови. Уколико на заветину ипак дођу гости
из неког суседног села они бивају добро почашћени, а и сами се забављају
у оро, то јест уз музику у колу. Долазак гостију из суседних села је добра
прилика за размену информација и склапање разних договора, при чему се
договори о будућим браковима сматрају најбитнијим. Забава на дан завети
не обично траје до дубоко у ноћ.
У селима у околини Пирота постоје разне варијације прославе сеоске
заветине. Већ сам поменуо да понегде изостаје поп, па је самим тим реду
кована хришћанска компонента заветине. У неким селима је изостајало ри
туално обилажење сеоског атара, то јест литија. У неким селима (нпр. у
Обреновцу) није увек било колачара и свака кућа је доносила свој колач, а
овцу коју су кували за молитву куповало је цело село. Негде, рецимо, мо
литву нису јели код крста већ су је само носили кући. Било како било, заве
тина је једна од најбитнијих ситуација у којој су комбиновани сакрални и
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профани обрасци понашања и у којој село наступа као јединствена заједни
ца истовремено према себи самој и према суседним сеоским заједницама.
Колективистичко понашање у ритуалним и забавним облицима свакако има
недвосмислену интегративну функцију, а преко интеракције с припадници
ма суседних села, село потврђује свој локални идентитет и истовремено
потврђује своју припадност мрежи локалних сеоских заједница. О значају
одржавања социјалних односа с припадницима других села можда најбоље
сведочи тежња да се празници не одржавају истог дана. У селу Орља су за
ветину славили на Ђурђевдан и поп је сваке године долазио из Осмакове да
молитви сир и јагње. Али исти поп је „држао“ неколико села, па је у Орљу
долазио тек предвече тако да су домаћини морали да чекају попа и нису
могли да започну ритуал, гозбу и забаву. Нарочито им је сметало што су и
њихови гости морали да чекају. Због тога су одлучили да дан заветине почну
да славе другог дана Ђурђевдана. Овим постуком су себи омогућили да на
Ђурђевдан одлазе код сродника и пријатеља у другим селима, као и да њима
долазе гости за заветину.
Од деведесетих година 20. столећа у неким селима, у којима има нешто
више млађих и средовечних становника, почиње „обнављање“ прославља
ња заветина, у контексту глобалне националне идеје о „враћању традицији“.
Под утицајем цркве обнавља се ношење крстова и барјака по сеоским има
њима, или око саме цркве, а гозба која прати ритуал понекад добија огромне
размере. Свим записима који нису у међувремену пропали или посечени
поново се урезују крстови, а понегде се и саде млади записи. Обновљено
прослављање заветине углавном личи на онакво прослављање какво је било
после Другог светског рата, мада с нешто већом формалном улогом право
славне цркве. Присуство свештеника сада је обавезно, носи се литија и, с
друге стране, ритуално жртвовање животиње (овце или јагњета) нема изра
зито ритуални карактер или изостаје.
На сеоским заветинама се окупљају гости из суседних села, али у селу
Чиниглавци до средине осамдесетих година 20. столећа одржаван је велики
народни сабор на који су долазили људи из удаљених села и из Пирота и Ди
митровграда. Сабор је одржаван 4. августа, на Св. Марију. То је била посеб
на прилика за сусрете, упознавања и потврђивања пријатељстава, као и за
склапање неких битнијих договора. Наравно, као и сваки други сабор, био
је то и значајан економски догађај јер су из удаљених села доносили разну
робу од дрвета и продавали је. Из Висока су, на пример, доносили дрвене
ковчеге и друго дрвено покућство. Из градова су, пак, мајстори доносили ра
зну занатску и индустријску робу, а слаткиши су били незаобилазни. Сабор
је имао изражену забавну компоненту тако да је понекад било и по неколико
оркестара, а коло се играло на неколико места. После Другог светског рата
сабор добија већи социјални значај јер је разну робу већ било могуће лакше
набавити у самим селима или у Пироту и Димитровграду, а под притиском
званичне државне политике религијска компонента у великој мери бива по
тиснута. Један од испитаника, који је свирао на овим саборима, потврдио је
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да после рата људи готово да и нису улазили у цркву. Данас се велики сабор
одржава у селу Темска, односно у манастиру који се налази надомак села.
Сабор се одржава 16. новембра, на Ђурђиц. Том приликом се, опет у духу
националне идеје „враћања традицији“ као организатори сабора, односно
као домаћини славе манастира јављају разна предузећа из Пирота. На овај
сабор такође долазе људи из удаљених крајева тако да има гостију из Зајеча
ра, Књажевца, Ниша, Беле Паланке и многих других удаљених села. Велика
посећеност славе манастира последица је придавања великог религијског
значаја манастиру. Но, за разлику од сабора у Чиниглавцима, на којем је до
минирала забава, на сабору у манастиру Темска доминира црквени обред и
велика гозба. Сабор сам посетио два пута и ни једном приликом није било
музике и народне игре. Људи који долазе на овај сабор углавном се окупљају
у мале групе познаника, а познанства с онима из удаљених крајева су случај
на и површна.
Нешто мањи религијски, али изражен социјални значај имају и сеоске
славе. Њих у сваком селу обично има неколико. Основна разлика између
сеоске славе и заветине је у томе што заветину слави село као јединстве
на заједница, док сеоску славу слави свака породица појединачно. У при
градским селима, у којима је било усељавања становника, данас углавном
староседеоци прослављају сеоске славе, док придошлице углавном про
слављају сеоске славе својих села из којих су дошли. Прослављање сеоске
славе наликује прослављању кућне славе. Меси се колач и гори славска
свећа, спрема се богатији ручак, а у госте долази фамилија и, евентуално,
пријатељи из суседних села или из града. У поподневним часовима, после
ручка, домаћини и гости излазе у село на оро, где свира музика и игра се
коло. Уколико неко жели, понесе ракију, вино и нешто од хране, али нема
заједничке гозбе. Забава траје до касних вечерњих часова, а није реткост
да на скупу буду и по два или три оркестра и да се оро игра на неколико
места у селу.
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Место окупљања „на оро“ у селу Доња Планиница
(фотографија М. Матић)

Након Другог светског рата, од почетка економског јачања села у околи
ни Пирота, па до почетка масовног одласка младих из села, уобичајена су
била окупљања на оро, на игранкама, и без посебног религијског повода.
Таква окупљања су одржавана на празнике и током викенда. За разлику од
окупљања за сеоску заветину или сеоску славу, на таква обична окупљања
старији људи нису долазили, а и средовечни људи их нису баш редовно по
сећивали. Млади људи су се у току лета окупљали на средселу или на рас
крсницама, а зими су се окупљали у сеоским домовима. Када су у селима
изграђени домови културе, окупљања су у току зиме постала готово свако
дневна, а викендом су организоване игранке. У почетку су на игранкама
свирали музиканти, али с појавом радија и, нарочито, грамофона и телеви
зора, музиканти полако остају без посла. Такве игранке, иако замишљене да
олакшају положај младих у селу, заправо су убрзале њихов одлазак јер су
им презентовале, кроз доступне грамофонске плоче и радио и ТВ програм,
урбани стил живота који их је вукао у оближње градове.
Сва окупљања у неком селу, без обзира на то да ли су имала религијски
или профани повод, била су увек разлог за долазак младих људи из сусед
них села. Такви доласци понекад су били, нарочито после Другог светског
рата, праћени сукобима, а као најчешћи узрок сукоба испитаници наводе
преотимање девојака и растурање локалних забава. Сукоби су некад били
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изражени кроз неслане шале према непожељним гостима (нпр. бушење гу
ма на бициклима и мопедима, постављање жице да би се саплели у мраку
и сл.), а понекад су прерастали у праве туче, праћене чак и интервенцијом
тадашње народне милиције.
Сва села у општини Пирот подељена су на махале. Махале су у прошло
сти чинили праипадници једне фамилије, али је временом дошло до разрођи
вања и премештања становништва унутар једног села. У селима се и данас
зна која је која махала и ко припада којој махали. Подела села на махале,
међутим, није уопште основа за било какве друге поделе или облике сарад
ње у селу. Само сам у селу Темска, које се дели на Малу и Голему Страну
забележио да су у другој половини 20. столећа млади момци једне стране
забрањивали понекад момцима друге стране да долазе на игранке, као да се
ради о различитим селима.
Веома значајна обичајноправна институција која је потврђивала инте
гритет сеоске заједнице јесте сеоски збор. Треба имати на уму да су зборо
ви у периоду који је обухваћен овим истраживањем већ били делимично
регулисани позитивним правом, тако да цео систем управљања селом као
заједницом представља бриколаж обичајноправних и позитивноправних ре
гула. Зборови су сазивани увек када се за то укаже потреба. На зборовима су
доношене важне одлуке за село, попут одлука о колективним радовима у ко
рист заједнице, почетка сезоне појединих пољопривредних послова. У селу
Сопот је, на пример, сеоски збор одлучивао када ће почети берба кукуруза
и нико није смео пре тога да започне бербу, а у Доњој Планиници су се на
збору договарали када ће почети да терају овце на испашу. На сеоским збо
ровима су решавани конфликти између појединаца или породица. На збор
су долазили представници свих кућа, а обично је то био најстарији мушка
рац који је уједно био и старешина куће. Жене по правилу нису учествовале
у зборовима, али у случају да у кући нема зрелог мушкарца онда је на збор
ишла најстарија или најспособнија жена која се сматра старешином куће (до
зрелости мушкарца). Понекад се дешавало и да из неке куће нико не прису
ствује збору. Одсуство са збора могло је бити проузроковано привременом
одсутношћу из села, али и незаинтересованошћу за оно о чему се одлучује.
На зборовима се тежило томе да одлуке буду доношене консензусом, али
уколико је постојала мањина која се с нечим није слагала дешавало се и да
одлуке буду донете већином. Целокупним селом, па самим тим и сеоским
збором, управљао је сеоски кмет. Избор сеоског кмета био је компромис
између избора житеља једног села и званичне власти. Уобичајено је било
пре Другог светског рата да кмета бира село, а да власт само потврђује ту од
луку. За време рата кмета је постављала бугарска окупациона власт, а након
рата комунистичка власт. У другој половини 20. столећа села се администра
тивно формирају као месне заједнице, а занимљиво је то да се назив кмет
за председника месне канцеларије у неким удаљеним селима одржао чак и
до данас.
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У време пре формирања месних заједница, у време традицијских зборо
ва, за кметове су бирани (или предлагани) људи који су сматрани поштеним,
паметним и отреситим, способним да доносе одлуке. Није било правило да
кмет буде најбогатији човек у селу. Захваљујући позитивноправним норма
ма, сеоски кмет је имао и овлашћења да неке одлуке доноси самостално.
Имао је право, рецимо, да сам одређује блаже казне за мање преступе. Казне
су обично биле стављање у затвор на неколико дана или батинање. После
Другог светског рата представници села су такође били људи који су у за
једници имали нешто већи углед. У том периоду село се често окупљало на
зборове, сада већ уз присуство жена, како би биле донесене разне одлуке о
изградњи локалне инфраструктуре, пре свега електричне и саобраћајне мре
же, а касније телефонске и водоводне мреже.
Интегритет сеоске заједнице био је често потврђиван управо колек
тивним радовима у корист целокупне заједнице. Након договора на збо
ру, цело село је учествовало, сходно својим могућностима, у обављању
послова. Једни би, на пример, возили камен, други би истоварали, трећи
би вукли дрва, и тако редом према послу који се обавља. Село се обично
организовало за прављење мостова, нових путева, сеоских воденица итд.
Сваким послом непосредно је управљао кмет. Такви послови били су у
суштини договорни и самим тим добровољни. Дешавало се да се неки по
сао обавља у интересу само једног дела села и тада би само житељи тог
дела учествовали у радовима, а остали би помагали уколико желе. Све до
педесетих и шездесетих година 20. столећа било је, међутим, и редовних
колективних послова у корист целокупне заједнице који су подразумева
ли обавезност рада. То су били кулуци, гарије. Обично је то било редовно
насипање путева и чишћење утрине, шанаца, водотокова. Свака кућа је,
према претходном договору, добијала конкретно шта треба да уради. Ис
питаници углавном потврђују да су људи обављали такве послове без по
говора јер је обављање таквих послова у суштини задовољавало њихове
интересе.
Најстарији испитаници још увек памте време када су у селима посто
јали сеоски кошеви, сеоски амбари. Под утицајем државне власти у тим ко
шевима сакупљана је летина која је давана на име разних намета. С друге
стране, у сеоским кошевима сакупљана је и летина која је касније, сходно
одлукама сеоског збора, коришћена и као испомоћ онима који су се нашли
у кризи. Дешавало се, на пример, да град уништи летину у једном делу сео
ског атара и онда се помагало онима чије су њиве у том делу атара. Сеоски
кошеви су, дакле, имали функцију колективне солидарности, мада они од
Првог светског рата наовамо губе ту функцију. Сеоска домаћинства су у се
оске кошеве давала летине онолико су могла, али се, с друге стране, често
дешавало и да се на збору одреди колико ће која кућа да дâ, сходно величи
ни имања. Један испитаник из села Сопот овако је описао давања за сеоски
кош: „Није свака кућа давала у сеоски кош. Није био откуп, али је био као
сеоски кош. Тај кукуруз се после прода и паре иду у месну заједницу, тамо
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има књига и води се колко ко даје.“ Испитаников опис се односи превасход
но на период непосредно после Другог светског рата.
У селима у околини Пирота је било уобичајено формирање интересних
група домаћинстава. Чланови таквих група међусобно могу да буду сродни
ци или суседи, али често и нису били. Економски разлози најчешћи су раз
лог за формирање интересних група, то јест разних ортаклука. Тако су, на
пример, двојица мојих испитаника у селу Суково имала само по једну краву,
па су се договорили да по потреби један другом дају краву и због тога су
се сматрали ортацима. У селима на вишим надморским висинама, у којима
је доминирало сточарство, пре свега узгој оваца, људи су се удруживали за
време летње испаше. Такво удруживање има неке елементе бачијског орга
низовања, али се ипак пре може сматрати ортаклуком. Јавља се, наиме, када
се број оваца смањио након Другог светског рата. Неколико кућа би спојило
овце у једно стадо и терали су их на испашу на смену: „Скупљамо у ред ов
це и чувамо око 100 браве.“ Колико се оваца има у заједничком стаду толико
се дана пропорционално чувају овце, тако да онај који има више оваца тај
их више и чува. Следствено томе, онај који чува овце тај их све и музе, тако
да опет онај који има више оваца добије више млека. Али у селу Орља су, на
пример, мерили млеко по овци па су га тако распоређивали. Укупна количи
на млека се подели на број оваца, па се онда узима према броју оваца који
се има у стаду. Такви ортаклуци за чување оваца склапани су сваке године.
Понекад би се један број ортака усталио, али су сваке године ти ортаклуци
потврђивани и међусобни односи су поново договарани.
У селима Пиротског поља забележено је и неколико случајева устано
вљавања сеоских обреда (редова) за наводњавање башта. Због тога што су
неке баште ближе реци или потоку било их је лакше наводњавати, док је до
оних удаљених било немогуће довести воду. Временом су утврђене и потом
устаљене обавезе оних чије су баште уз реку да морају да пропуштају воду
до удаљених башта. Постојали су устаљени редови по данима – тачно се зна
ло којег дана се у који део поља с баштама пропушта вода.
Данас у селима у околини Пирота, под утицајем државног законодав
ства, формално нема колективне сеоске имовине. Таква имовина постојала
је махом до Другог светског рата. У колективну имовину су спадале ливаде
и шуме. Извори и потоци нису у правом смислу речи сматрани колективном
сеоском имовином, већ су третирани као опште добро које нико не сме да
присвоји. Када је та имовина преведена у државну имовину, село је по инер
цији наставило да је користи као своју све док не би држава конкретно поче
ла да искоришћава ту имовину, на пример да сече шуму. Планински пашња
ци се и данас користе слободно, као да су сеоска имовина. Искоришћавање
сеоске имовине је у прошлости било регулисано договором унутар самог
села и постојала је обавезност придржавања договора, а свако коришћење
преко договореног сматрано је крађом и директно санкционисано забраном
даљег коришћења заједничке имовине. пошто је колективна имовина важан
заједнички ресурс, третирана је као и приватна имовина, све до подржавље
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ња. Од тада почиње помало стихијско искоришћавање јер је сеоска зајед
ница имала све мањи утицај на регулисање коришћења. Осим коришћења
колективне имовине, било је дозвољено и слободно напасање стоке на при
ватној имовини, али тек након убирања летине.
Говорећи о социјалној организацији у селима у околини Пирота не сме
се превидети чињеница да у неким од њих има ромских породица. Иако су
Роми у мањини, однос према њима је коректан. Они су у локалним сеоским
заједницама прихваћени као равноправни чланови, тако да је бесмислено
говорити о било каквој дискриминацији. Роми се, иначе, баве уобичајеним
пољопривредним пословима и занатима, а њихов економски статус се не
разликује битно од економског положаја Срба. Роми равноправно учествују
у свим облицима социјалне и економске интеракције. С друге стране, засни
вање српско-ромских бракова није било често, али они који су засновали
такве бракове нису имали проблеме у својој средини. У новије време, од
краја осамдесетих година 20. столећа, у већим приградским селима, као што
је село Гњилан, појављује се извесна нетрпељивост према Ромима. Нетрпе
љивост је заснована на уобичајеним предрасудама, потеклим из глобалног
друштва. Ипак, однос српског становништва према Ромима у селима у око
лини Пирота уопште, јасно одсликава изјава једног од испитаника из села
Рудиње: „Село које нема Цигане у тој село не је добро“.

Девијантно понашање
Приликом многобројних разговора с испитаницима приметио сам да
они упорно говоре о свему као да је све у реду, као да је све нормално и као
да не постоје никаква одступања од друштвено уобичајеног понашања. Сви
социјални односи о којима је разговарано су представљани као исправни.
Испитаници сами не помињу никакве „лоше примере“, не помињу никакве
сукобе или облике понашања који у већој мери одступају од друштвено ета
блираних норми. Наравно, све варијације у понашању или у разним врстама
социјалне интеракције су за испитанике нормалне, али то су само оне вари
јације које не нарушавају устаљени поредак. Испитаници су једноставно
игнорисали девијантно понашање.
У девијантно понашање – које није последица психичких поремећаја
појединаца – могу се убројати крађе, негирање хијерархије, већи сукоби и
заваде, насилничко понашање, расипништво, блудничење, избегавање са
радње и слично. Сви ти облици социјално неприхваћеног понашања могу
се јавити у мањој или већој мери, али у сваком случају то су неприхваћени
облици понашања. Локално становништво, које је о девијантном понашању,
дакле, причало тек кад бих ја иницирао разговор о томе, генерално не прави
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разлику између разних облика неприхваћеног понашања и по правилу га не
вреднује као мање или веће, мање или више неприхватљиво. Свака крађа је
крађа, свако расипништво је исто, а све то заједно треба осудити. Управо је
игнорисање реакција која лежи у суштини технологије решавања социјал
них проблема међу локалним становништвом. Осуда девијантног понашања
испољава се не кроз јавну осуду већ кроз специфичан вид игнорисања. То
није игнорисање у смислу негирања постојања, то јест занемаривања учи
њеног преступа, већ је реч о симултаној комбинацији јавног игнорисања
починиоца и његовог дела. Игнорисање постојања било каквог облика не
прихватљивог понашања се јавља ка споља у односу на породицу, сеоску
заједницу и, евентуално, у односу на мрежу суседних села. Са странцима се
не разговара о негативним појавама у заједници, што је свакако у функцији
социјално пожељне презентације сопствене заједнице. О девијантном пона
шању се разговара у уским круговима људи, с пријатељима или са суседима,
износи се став према таквом понашању, али то никако не значи да ће бити
предузете директне физичке или материјалне санкције.
Игнорисање унутар заједнице има вишеструко деловање. Игнорисање
особе која испољава девијантно понашање значи њено постепено искључи
вање из система међусобног испомагања. У условима оскудних природних
и економских ресурса, било на нивоу породице или на нивоу целог села, иг
норисани појединац и његова породица бивају искључени из разних облика
сарадње и испомагања и долазе у економски незавидан положај ризикујући
потпуну економску пропаст. То, пак, приморава породицу девијантног по
јединца да утиче на њега да усклади своје понашање с друштвено прихва
ћеним нормама. Игнорисање, даље, представља својеврсно обезвређивање
негативног понашања или учињеног злодела. Свака јавна осуда би у ствари
била потврда значаја неприхватљивог понашања, чиме се ризикује да непри
хватљиво понашање временом постане уобичајено и прихватљиво. Ако се
нешто није јавно десило, онда се то уопште није ни десило. Игнорисање
има важну улогу и у социјализацији деце. Кад се друштвено неприхватљи
во понашање игнорише, онда се о њему и не разговара, тако да најмлађи
чланови заједнице немају у детињству и раној младости сазнања о лошем
понашању. Игнорисање може, што је наизглед апсурдно, да подразумева и
одбацивање екскомуникације. Према појединцу који испољава девијантно
понашање остатак заједнице се једноставно понаша као да није учинио ни
шта неприхватљиво и он је и даље у потпуности укључен у живот заједни
це, али му се стално намеће, углавном вербално, да то што је учинио није
добро и да не треба то поново да ради. На тај начин се појединцу суптилно
намеће снага друштвено пожељног понашања и обесмишљава његово деви
јантно понашање, тако да он временом одустаје од таквог понашања. Сви на
ведени принципи односа према социјално неприхватљивом понашању чине
се веома једноставним, а у сваком случају су делотворни. Они представљају
суптилан систем регулисања међуљудских односа.
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Пишући о сеоском кмету, поменуо сам да је он имао могућност кажња
вања појединаца за учињене преступе. Ту се, међутим, ради о упливу пози
тивног права и такав однос према непожељном понашању стоји наспрам
традиционално установљеног игнорантског односа према девијантном по
нашању. Поступак кмета подразумева формалну законску осуду, али и јавну
осуду и јавно признање значаја учињеног дела. Ипак, казнени поступак кме
та је у традиционални принцип решавања девијантног понашања унет као
још један елемент који треба игнорисати. Понекад су чак законске санкције
доживљаване као нужно зло у обичајноправно установљеном систему регу
лације међуљудских односа. А ту се опет игнорисање појављује као израз
односа према државном закону. У селу Црноклиште сам забележио једну
причу о поступку са ситним лоповом у селу. Додуше, то се одиграло после
Другог светског рата, тако да је улогу оног који кажњава имала локална по
лиција (тада милиција), која је преузела правду у своје руке и поступила
више обичајноправно неголи законски. Лопов је вођен кроз село, а око врата
су му везали паприке и секиру коју је украо. После су га претукли, „убили
су бога у њему“. Село је, међутим, имало игнорантски став не према самом
лопову већ према девијантном понашању тог човека и према поступку поли
ције. Он је, и поред друштвено неприхватљивих поступака, био прихваћен
у заједници, тако да се касније оженио и добио двоје деце. Чини се да је на
тај начин сеоска заједница лопову наметнула друштвено прихватљиво пона
шање.

Закључак
У периоду који је обухватило ово истраживање могу се разликовати три
фазе – прва фаза траје од почетка истраженог периода, то јест од почетка
друге четвртине 20. столећа, до краја Другог светског рата; друга фаза траје
од завршетка Другог светског рата до осамдесетих година 20. столећа; трећа
фаза траје од осамдесетих година до времена када је истраживање спроведе
но, то јест до самог почетка 21. столећа. У све три фазе могу се уочити не
ка општа места у социјалној организацији, али и поједине специфичности,
тако да укупно сагледано можемо да пратимо процес трансформације кроз
посматрани период.
У првој фази доминирају традицијске форме друштвене организације
наслеђене из претходног периода. У овој фази село је још увек функциони
сало као јасно дефинисана и интегрисана целина чија је социјална организа
ција утемељена на традиционалним обрасцима. Неки примери – попут система својине у породици, институције сеоског кмета и слично – указују на
интензитет утицаја глобалног друштва на руралну социјалну организацију,
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али се за прву фазу може закључити да у њој још увек доминирају традици
онални обрасци организације. Односи према својини у породици можда нај
јасније показују како је утицај глобалног друштва уклопљен у традиционал
но схватање својине. За прву временску фазу се може рећи да представља
време када је село још увек управљало само собом и када се у великој мери
организовало самостално. То је време којег се старији испитаници сећају
као времена у којем се живело тешко али лепо. Радије се сећају забавног ка
рактера многих свечаности и церемонијала него напорног земљорадничког
или сточарског рада. То је време кад је „у селу била слога“, како је рекао
један од испитаника. Ипак, иако то испитаници тако теже да представе, не
може се о првој фази говорити као о неком идиличном периоду већ се ради
о својеврсној компарацији најстаријих испитаника са садашњом, социјално
и економски тешком ситуацијом у коју су запала села у околини Пирота, по
себно она више удаљена од града.
У другој фази интензитет утицаја глобалног друштва нагло расте. Тада
долази до деструкције појединих форми традиционалне социјалне органи
зације. На пример, уласком модерне технологије у пољопривредну произ
водњу (трактори, вршалице, комбајни) постепено се знатно смањује (или
потпуно нестаје) потреба за међусобним испомагањима суседа, чиме се уне
колико повећава ниво међусобне отуђености. С друге стране, у свим селима
се граде домови културе које постају својеврсни центри друштвеног живо
та у селу. Увођење нових пољопривредних технологија значи и повећање
слободног времена, самим тим и више међусобних дружења која нарочито
упражњавају млади у селу. У свим церемонијалним ситуацијама религијска
компонента се постепено потискује, а до изражаја долази забавни карактер
церемонијала. Уводи се велики број нових прилика за забаву, као што су др
жавни празници. У домовима културе се младим људима представља урба
но-индустријски образац живота, и то као пожељан образац, што опет има
велике последице на социјалну организацију. Друга фаза је време у којем се
интензивно улаже у село – граде се путеви, школе, електрична мрежа и слич
но – али у исто време то је и период деаграризације села, чија је последица
депопулација села. Велика улагања државе у другој фази истраживаног пе
риода, нарочито улагања у комуникацију, довела су до веће отворености се
ла, а следствено томе и до лакшег уплива разних позитивних и негативних
модела понашања из глобалног друштва. То узрокује слабљење традицијски
установљених образаца социјалне организације.
Наметање урбаног стила живота, те интензивна деаграризација и депо
пулација села обележавају прекретницу између друге и трећа фазе истра
женог временског периода. Од осамдесетих година 20. века млади људи из
села масовно одлазе у град да би радили у индустрији. У граду се запошља
вају, заснивају породице, граде куће или купују станове и постепено забо
рављају село. Град је за њих нови простор за живот, рад, забаву. У град
се постепено преносе свадбе, рођендани, испраћаји у војску и многи други
облици друштвеног живота. Многи испитаници у селима навели су да они
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више не славе крсну славу. Предали су је деци која су у граду и сад они од
лазе код деце у госте. Један од испитаника у селу Орља једноставно каже:
„Ја сам славу предао деци у град. Сад ја идем код њих ако дође неко колима
да ме одвезе.“
У селима, посебно оним удаљеним, остају махом стари људи који по
инерцији одржавају неке традиционалне облике социјалне организације. У
таква села се више не улаже па су људи једноставно приморани да поново
упражњавају систем међусобног испомагања и да примењују друге облике
солидарности који могу имати корене у традицији. Деведесетих година 20.
столећа, у оквиру националистичке еуфорије глобалног друштва, у понеким
селима у околини Пирота, у којима је још и било младих људи, јавља се фе
номен враћања традицији који се махом манифестује кроз обнављање лити
ја. Све то, међутим, представља бледу слику минулих времена и није, чини
ми се, ништа друго до пуко испуњавање форме зарад личног истицања у
локалној заједници или зарад сопственог промовисања у некој политичкој
организацији. Да ли се може литија у селу Горња Планиница, коју организу
ју представници четири домаћинства у опустелом селу, окарактерисати као
религијски и друштвени празник у пуном смислу те речи?
У приградским селима је ситуација нешто другачија због механичког
прилива становништва. Та су села много виталнија, али, с друге стране, жи
вот се у њима одвија по урбаним обрасцима социјалне организације. У овим
селима се донекле могу разликовати две супкултуре. Староседелачко станов
ништво, које обухвата и старије људе, тежи да одржи село као интегрисану
целину, али пошто то не успева онда се у селу јавља као субзаједница која
тежи да функционише као интегрисана целина. На пример, ако се испома
жу у пољопривредним пословима, онда то чине староседеоци између себе.
Такође, они су ти који одржавају сеоску славу или заветину, а усељеници ту
учествују мање. С друге стране, усељеници, међу којима је мање старих љу
ди, представљају субзаједницу која радије прихвата урбани стил живота. За
њих је село у које су се уселили „други“ простор у односу на село из којег
су потекли. Село у које су се уселили доживљавају готово истоветно као и
град. Због тога, као и због чињенице да су дошли с разних страна, међусоб
на отуђеност усељеника је већа, а висок је и ниво отуђености у односу на
староседеоце. Они једноставно имају различите интересе.
На крају се може закључити да, сходно општим и посебним условима у
којима егзистирају поједина села у околини Пирота, социјална организаци
ја током времена задржава поједине кључне, заправо универзалне елементе
установљене у претходним временима, док с друге стране доживљава јасну
трансформацију под утицајем глобалног друштва. Та трансформација увек
подразумева најпре постепено инкорпорирање иновација у постојеће соци
јалне односе, а тек потом преовладавање нових форми социјалне организа
ције. Понекад неки нови облици социјалне интеракције бивају одбачени. У
сваком случају, истраживање показује да не треба по сваку цену тражити
традиционалну социјалну организацију у селима у околини Пирота, али је
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неоспорно да она понекад функционише као модел за савремене социјалне
односе, било у селу или у граду.

Литература
Васић, Тодор 1984: Антропогеографске и етнодемографске карактеристике
одабраних насеља у општини Пирот. У: Зборник радова Етнографског
института 14–16: 335–373.
Дрљача, Душан 1979: Прилог етнолошком проучавању брака и породице у
приградским селима околине Пирота. У: Пиротски зборник 8–9: 379–
402.
Дрљача, Душан 1984: Промене у браку и породици у приградским селима
Пирота. У: Зборник радова Етнографског института 14–16: 415–424.
Ђаповић, Ласта 1984: Култура становања и промене у њој у пиротском кра
ју. У: Зборник радова Етнографског института 14–16: 375–413.
Зечевић, Слободан 1973: Заветина у североисточној Србији. У: Гласник Ет
нографског музеја 36: 43–66.
Љубоја, Гордана 1998: Друштвени живот. У: Гласник Етнографског музеја
62: 11–28.
Николић, Владимир М.1910: Из Лужнице и Нишаве. У: Српски етнограф
ски зборник XVI: 1–436.
Поповић, Миливоје 1979: Неке промене у становништву Пирота – последи
ца његовог економског развоја. У: Пиротски зборник 8–9: 369–377.
Петковић, Милица 1984: Обичаји из животног циклуса у околини Пирота.
У: Зборник радова Етнографског института 14–16: 425–447.
Milos Matic
SOCIAL ORGANIZATION IN VILLAGES OF PIROT REGION
Summary
This paper presents ethnographic materials on the social organization of the population of
rural settlements in the Municipality of Pirot. The ethnographic material originates directly from
the field research conducted in this area from 2003 until 2005 and includes elementary forms of
the social structure, processes of transformation, as well as some processes that, implicitly or expli
citly, take place within the social structure. The paper presents the characteristics of villages that
are relevant for the topic of research, the position of an individual in a village, marriage, family
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and kinship, status of women, children and old people in a village, neighborhood relations, the or
ganization of a village as a complete community and technology of resolving deviant behavior of
individuals.
The research encompassed the period from the second quarter of the twentieth century to the
beginning of the 21st century. Within this period, three phases are singled out: from the beginning
of the second quarter of the 20th century until the end of World War II; the second phase lasts from
the end of World War II to the eighties of the twentieth century; the third phase lasts from the eig
hties until the time when the research conducted, that is, to the beginning of the 21st century. The
paper emphasized the transformation of social organization during the three phases. It can be conclu
ded that over time, the social organization retains some of the key, universal elements established in
previous times, while on the other hand, it is clearly transformed under the influence of the global
society. The transformation always involves gradual incorporation of innovations into the existing
social relations, and only then prevalence of new forms of social interaction, while occasionally,
some new forms of social interaction are rejected. The research shows that the traditional social
organization of the Pirot villages should not be sought after at all costs, but it is undisputed that it
sometimes functions as a model for modern social relations, either in villages or towns.

