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Сузана Мијић 
Музеј рударства, Бор 
museumbor@neobee.net  

МАНИФЕСТАЦИЈА „ЗЛАТНА СВАДБА“ У 
ФУНКЦИЈИ МУЗЕОЛОГИЈЕ 

Повратак традицији деведестих година XX века у пракси музеја 
комплексног типа акцентује етнолошке експозиције, које постају 
културни сегмент обележавања јубилеја и програма појединих 
манифестација. Етнолошко одељење Музеја рударства и металургије 
у Бору своје учешће у програму манифестације „Златна свадба“ 
сагледава као могућност интеракције са оним делом локалне 
заједнице који не представља циљну групу у устаљеном схватању 
музеја као установе која комуницира са интелектуалном и 
политичком елитом. 

Кључне речи: манифестација, локална заједница, публика, 
експозиција. 

Манифестацијом „Златна свадба“ обухваћени су брачни парови који 
су континуирано у браку педесет година. Манифестација је конципирана и 
реализована први пут 2001. године, када су се окупили брачни парови венчани 
1951. године у Бору и у сеоским срединама околине Бора. Од укупног броја 
одазвало се 35 парова.1 Организатор манифестације је Геронтолошко друштво, 
а покровитељ СО Бор. Време одржавања је октобар месец, који Борани везују 
за датум ослобођења у Другом светском рату (3. октобар), а који је већ 
деценијама уназад карактеристичан по приредбама, академијама, полагању 
венаца на споменике и сличним манифестацијама. Програм манифестације 
„Златна свадба“ обухвата три сегмента: културни, политички и забавни. 
Културни део садржи разгледање етнолошке изложбе, тематски везане за 
свадбене обичаје у Музеју рударства и металургије, као и посету Народној 
библиотеци. Политички контекст манифестација добија пријемом који за 
учеснике приређује председник општине, са којим проводе извесно време у 
неформалној комуникацији. Овакви сусрети припадника власти и групе 
грађана увек резултирају позитивним политичким исходом. Затим следи 
свечани ручак и забава. Сама манифестација може бити предмет 

                                                        
1 У Бору је 1951. године склопљено 123 брака. За манифестацију се пријавило 35 брачних 
парова. По подацима које смо добили из Геронтолошког друштва, одазвали су се сви позвани 
парови; неодазивање је повезано са смрћу супруга/супруге или са пресељењем у другу средину. 
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мултидисциплинарног проучавања, међутим, овим радом обухваћени су 
елементи који улазе у оквире музеологије, односно музејске делатности. 

Поред сталних, студијских и тематских изложби, које од идеје до 
реализације креира кустос, у музејима комплексног типа заступљене су 
најчешће идеолошки обојене изложбе, које ћемо условно назвати – 
експозиција по наруџби. Наручилац је најчешће установа, институција или 
удружење, експлицитно или имплицитно повезани са политиком као сфером 
јавног деловања. Наруџбина је институционализована сарадњом са неком од 
општинских установа или функционера, чија се комуникација са установама 
културе своди на вид буџетског финансирања. Тематске оквире оваквих 
експозиција одређује наручилац, везујући их за јубилеје, манифестације и 
обележавања годишњица. Оне, у крајњој линији, представљају и 
интерпретирају „дух времена“ и владајућих идеологија, одсликавајући 
социјалну стварност. 

Од отварања Музеја рударства и металургије у Бору 1951. године, па 
све до краја осамдесетих година XX века, називи експозиција своде се на 
политизоване симболе у функцији идеологије. Акценат је, као што се могло 
очекивати, на идеологизованим историјским експозицијама, (историја у 
свести наручилаца почиње 1941. или, евентуално, 1917. године). Као 
илустрацију или експликацију наведених теза навешћемо називе појединих 
изложби,2 које су, између осталог, имале функцију формирања новог 
идентитета грађана – конзумената: 

3. октобар 1961. – „Фрагменти из НОБ-а Бора и околине“, 
1965. –  „Развој социјалистичке мисли и прва социјалистичка 

читаоница у Злоту“,  
1966. –  „Уставни развој Југославије“ 

„Развој Југословенске народне армије“ 
„Бор кроз документа из радничкогпокрета НОБ-а“,  

1967. –  „Октобарска револуција и њени одјеци у свету“ 
„Петар Радовановић и развој радничког покрета Бора и 
околине“ 
„Три деценије од доласка друга Тита на чело партије“,  

1968. –  „ ЈНА и сарадња са другим армијама у свету“,  
1969. –  „100 година од рођења Лењина“,  
1977. –  „Моша Пијаде – Титов друг и саборац“ 

„Тито – партија – револуција“,  
1980. –  „Пионири Југославије у рату и револуцији“,  
1982. –  „Тито међу нама“ 

„Тито – стратег револуције – војсковођа – грађанин света“. 

                                                        
2 Слађана Ђурђекановић, Изложбе археолошког и историјског садржаја у Бору, Зборник 
радова Музеја рударства и Металургије, Бор 2007, 59-87.  
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Промена идеологије одразила се и на музејску делатност. Као 
временску границу узећемо 1987. годину и обележавање јубилеја изложбом 
„Два века Вука“ у сарадњи са Народним музејом из Београда. Повратак 
традицији као нови политички дискурс обухватио је све сфере јавног и 
приватног живота, а у музејима комплексног типа означио почетак 
интересовања за етнологију. Предмети, колекције и збирке Етнолошког 
одељења Музеја рударства и металургије излазе из депоа, селектовани и 
класификовани у тематске оквире одређених експозиција, са циљем да 
пренесу причу о давно прохујалим временима, утканим у пешкире и 
ћилимове, изрезбареним на пастирском штапу, отиснутим на пожутелим 
фотографијама. У комуникацији са посетиоцима етнолошке изложбе изазивају 
емоције, препознавања, присећања, носталгију, док имплицитно 
инструментализују владајуће тенденције политичког деловања. 

* * * 

Посматране у дијахроној перспективи, изложбе поводом 
манифестације „Златна свадба“ карактерише различитост аспеката у разради и 
приступу проблему – установи брака. Кренућемо од предмета као најмање 
садржинске јединице у једној збирци и, истовремено, основног средства 
представљања културе.3 Њих можемо поделити на сталне и варијабилне. 
Стални предмети на изложбама (којих је до ове године било седам) јесу: 
бурма направљена од сребрњака, талири на конопчићу, лада – девојачки 
сандук, улар, окићена буклија... Предмет се ту јавља као симбол прошевине, 
мираза, верности, даривања, позивања сватова.4 У варијабилне предмете 
спадају предмети на изложбама 2003. и 2005. године, које су презентовале 
брак у савременијем контексту. Наручене изложбе укључују већ унапред 
познату, одређену друштвену групу посетилаца. На отварању изложбе 
поводом манифестације „3латна свадба“ очекивало се 80-100 посетилаца. 
Унутрашњу организацију групе чине „слављеници“ – 35 до 40 брачних парова 
(примарна циљна група), представници Геронтолошког друштва и општинске 
управе. Образовна структура припадника примарне групе је уједначена, 
већина је нижег степена образовања (основна школа, трећи степен стручне 
школе...). У територијалној класификацији постоји већа заступљеност 

                                                        
3 Весна Марјановић, Улога етнографских музеја и збирки у XXI веку, Зборник 
Етнографског института САНУ 21, Беогард 2005, 268. 
4 Милош Матић o креирању изложби и немогућности излагања свих објеката материјалне 
културе из фонда музеја, између осталог каже: „Експонат, сам за себе и сам по себи не 
значи ништа све док на изложби није постављен у одређени систем знакова, односно 
других предмета, али и метафизичке односе између предмета. Пратећи исту логику и цела 
изложба јесте метонимијски симбол (знак) једне стварности или неког њеног дела... 
Тумачећи тај метонимијски симбол, тај знак, изложбу, посетилац просто бива 
трансцендиран у једну другу, историјску стварност, то јест прелази у њега несвакидашње 
време“. Милош Матић, Комуникацијска манипулација изложбом, Гласник Етногрaфског 
музеја у Београду 70, Београд 2006, 67-69.  
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брачних парова из сеоских средина (2/3 укупног броја) у односу на градске. 
Њихово понашање током разгледања изложбе, дијаметрално је супротно 
моделу Пјера Бурдијеа, који каже: „Суочени са искушењем (у школском 
смислу речи) које за њих представљају музеји, посетиоци најнижег степена 
образовања се нерадо обраћају водичима или предавачу, из страха да не 
открију своје незнање... Пошто не знају како да се понашају, а пре свега 
забринути да их не ода понашање које би одударало од понашања које 
сматрају прикладним, задовољавају се неупадљивим читањем натписа – 
уколико постоје. Укратко, осећају се 'депласираним' и контролишу се из 
страха да не скрену на себе пажњу због неке незграпности.“5 

Перципирање изложбене поставке наше циљне групе обележено је 
изузетном пажњом, радозналошћу, комуникацијом са кустосом и емотивним 
реакцијама. Додуше, Пјер Бурдије истиче да „посетиоци из нижих 
друштвених класа“ не посећују музеје самоиницијативно, односно немају 
навику да дођу сами, најчешће због предрасуда и „осећања нелагоде“. Групна 
посета разбија страх од непознатог и пружа осећај сигурности.6 Међутим, 
једном савладан страх може бити подстицајан за будуће самосталне и чешће 
посете музеју. 

Готово у истој равни са изложбом по значају задатака, обавезујућих за 
Музеј рударства, јесте обраћање кустоса, односно предавање. На првој 
изложби, октобра 2001. године, акценат је био на предметима 
карактеристичним за нашу патријархалну, сеоску средину, а предавањем су 
обухваћени свадбени обичаји околине Бора с краја XIX и почетка XX века. 
Експозиција, као невербални вид комуникације и предавање као вербални 
вид, током кога учесници потврђују и усмеравају излагање у жељеном смеру 
(на елементе којима они придају важност – отмица, наводаџисање, рано 
ступање у брак...), праћено је и нешто другачијим коментарима. Реч је, наиме, 
о делу градске популације која, за разлику од посетилаца са села – који се 
идентификују са изложбом и предавањем, себе виде и препознају у 
презентованом патријахалном контексту – остаје запостављена. Ти 
добронамерни и чак, у неку руку, стидљиви коментари градског дела публике 
указали су ми на једностраност прилаза проблему, који је далеко 
комплекснији и превазилази класично схваћен етнолошки приступ као 
проучавање традиционалног, сеоског, архаичног.  

Вратимо се изложби. Иако наручена за одређену групу и планирана да 
траје краће време, изложба наставља свој живот, а као што живот некада 
крене непланираним смером, тако је и живот ове изложбе, због великог 
интересовања у локалној средини, продужен до краја децембра. 

Конципирајући изложбу 2002. године била сам суочена са чињеницом 
потпуног непостојања података о склапању брака у дијахроној перспективи и 

                                                        
5 Pjer Burdije, Umetnička dela i razvijanje ukusa, Kultura 41, Beograd 1978, 17. 
6 Isto,18. 
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специфичностима установе брака у градској средини. Наиме, етнолошка 
теренска грађа депонована у Музеју рударства и металургије, као и 
релевантна литература, садрже информације о свадбеним обичајима, 
облицима брака, ритуалима, карактеристикама, које се односе искључиво на 
традиционалну сеоску средину и становништво. 

Желећи да задовољим потребе публике изложбом која није усмерена, 
ка једној мање-више хомогеној групи, већ је окренута према широј, локалној 
заједници, започела сам истраживања која су се у великој мери одразила и на 
експозиције наредних година, у оквирима манифестације „Златна свадба“.7 

Од 2002. године започета је пракса излагања венчаних фотографија 
учесника манифестације, који су уједној фази преименовани у конзументе – 
посетиоце изложбе. 

Прикупљањем фотографија започео је и истраживачки рад, базиран на 
подацима о склапању брака у Бору и околним селима, временски фиксиран за 
педесете године XX века. Корените политичке, културне и друштвене 
промене, које су се одразиле на све сегменте социјалне стварности после 
Другог светског рата, утицале су и на церемонију склапања брака. 
Продубљујући истраживања, схватила сам да ову културну појаву не могу 
посматрати изоловано, у оквирима једног временског периода (педесете 
године XX века), као и да би приступање допунским истраживањима у 
великој мери допринело свеобухватнијем разумевању конкретног проблема. 
Поставила сам истраживачки задатак са следећим циљем: 

1. Истраживање склапања брака у селима околине Бора у периоду између 
два светска рата, 

2. Истраживања склапања брака у Бору у истом периоду, 

3. Истраживања склапања брака у Бору и у сеоским срединама у околини, 
педестих година ХХ века. 

* * * 

1. Истраживање склапања брака у сеоским срединама околине Бора 
обухватају сопствену теренску грађу, прикупљену у периоду од 2000. до 
2003. године, етнографску грађу која се чува у Музеју рударства и 

                                                        
7 Саша Срећковић истиче: „Најзад веома важан аспект пословања музеја у савременом 
окружењу огледа се у партиципативности.Музеји укључују у своје програме припаднике 
локалних заједница и флексибилно одговарају на њихове жеље и потребе. Такође тиме 
учвршћују социјалне везе,делују на економској равни,али и на психолошком и духовном 
плану,на заштити животне средине итд. Нова музеологија као покрет у струци говори о 
музеју као оруђу за образовање у служби друштвеног развоја и жели да пружи конкретне 
доприносе у свакодневном животу заједнице.“ Саша Срећковић, О једној могућој 
музеолошкој транзицији, Гласник Етнографског музеја у Београду, Београд 2006. 
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металургије, као и релевантну литературу. Избор казивача је прилично 
сужен, тако да се изворни материјал односи на касне тридесете године XX 
века. Не улазећи у теоријска објашњења значења појединих обичаја, 
трудила сам се да дођем до реалног модела, на основу критике идеалног. 

У покушају да што објективније сагледам установу брака, односно 
церемонију склапања брака, у патријархалној средини, истраживањем сам 
обухватила обе етничке групе на овом простору – српску и влашку. 

2.  Проучавање склапања брака у Бору, у периоду између два светска рата, 
највећим делом се ослања на архивске изворе. Коришћена је архивска 
грађа Српске православне цркве у Бору, Летопис борске парохије и цркве, 
православне црквене књиге венчаних, као и римокатоличка књига 
венчаних. 

Летопис борске парохије и цркве најзначајнији је извор за социo-
историјска и културолошка проучавања Бора у периоду између два 
светска рата. Летопис је веродостојно сведочанство, што потврђују 
упоређивања догађаја и података са сачуваном архивском грађом и 
осталим материјалима из тог времена. Аутор Летописа је Андреја 
Ђорђевић, парох борски у периоду 1922-1940. године. 

Православне и римокатоличка књига венчаних национализоване су 1948. 
године и налазе се у Матичној служби СО Бор. Ове књиге пружиле су ми 
драгоцене податке о венчањима нижих социјалних слојева, с обзиром на 
то да је средња грађанска класа бракове склапала у Београду или у 
Загребу. 

Од литературе коју сам користила у истраживању културних и 
друштвених процеса у Бору између два светска рата, издвојићу допринос 
историчара Слободана Љ. Јовановића. Изузетан значај у истраживањима 
припада и фотодокументацији која се чува у Музеју рударства и 
металургије. Фотографије, које се сврставају у категорију визуелних 
извора, пружиле су ми драгоцене информације пре свега о одевању 
младенаца и тиме попуниле празнину, будући да таквих података нема у 
архивској грађи.8 

3. Проучавања склапања брака педесетих година XX века, као што сам већ 
напоменула, започета су 2002. године и темеље се на разговору са 
казивачем, као и на једној врсти помоћних упитника. Оно што 
карактерише ова истраживања јесте велики број испитаника и могућност 
континуираног посматрања, с обзиром на то да манифестација „3латна 
свадба“ већ добија традиционални карактер. 

Спроведена истраживања допринела су савременијем и 
комплекснијем приступу конципирања експозиција. Поред предмета 

                                                        
8 Љиљана Гавриловић, Визуелни извори у етнолошким истраживањима, Гласник 
Етнографског музеја у Београду 60, Београд 1996, 118. 
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традиционалне културе (у контексту приче о неким давно прохујалим 
идиличним временима и у контексту подсећања на заборављене или 
полузаборављене свадбене обичаје), експозиција – допуњена ентеријером 
грађанске куће у Бору средином тридесетих година XX века, оплемењеним 
фотографијама са венчања и одговарајућим мобилијаром – задовољава 
потребе публике за упознавањем појединих сегмената историјске прошлости 
и приватног живота у локалној заједници. 

* * * 

Оваква концепције изложбе отворила је врата музеја публици коју до 
сада нисмо имали прилике да сретнемо – грађанском слоју, готово 
невидљивом у транзиционој Србији. На поставци је одржан и низ едукативних 
радионица, прилагођених настави народне традиција и грађанског васпитања 
у основним школама. 

Истраживања иницирана манифестацијом „3латна свадба“ одразила су 
се на још један сегмент музејске делатности. Да подсетим – основу музејског 
рада представља прикупљање предмета, њихова обрада, чување и 
презентација. Документација музејског предмета (подаци у Инвентарној 
књизи и инвентарни картон са фотографијом) сматра се равном самом 
предмету, тако да га у случају нестанка потпуно замењује. Поред ове 
документације, музеј, између осталог, чува писани материјал – грађу 
сакупљану током деценија рада на терену. У Музеју рударства и металургије 
прикупљена је и систематизована етнолошка грађа о многим видовима 
традиционалне културе. Обимна документација о свадбеним обичајима, 
(настала почетком седамдесетих година XX века), која их датује на крај XIX и 
почетак XX века, пружа податке до којих данас не бисмо могли доћи, пре 
свега због физичког нестанка казивача. 

Истраживања склапања брака у великој су мери допринела и овом 
виду музејске делатности, који се односи на прикупљање и систематизовање 
грађе. А овако драгоцен писани материјал често, на жалост, дели судбину 
појединих предмета у депоу, који никада не угледају светлост дана. 

ТРАДИЦИОНАЛНО СКЛАПАЊЕ БРАКА У  
СЕОСКИМ СРЕДИНАМА ОКОЛИНЕ БОРА  
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА 

У покушају да утврдим основне карактеристике и облике брака, као и 
обичаје које је народ везивао за ову установу, неопходно је нешто више рећи о 
становништву настањеном на овом подручју. Села која административно 
припадају борској општини специфична су по свом етничком саставу јер, 
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изузимајући Доњу Белу Реку у којој живе Срби, сва остала (једанаест села)9 
настањена су влашким становништвом. Специфична етничка структура 
представља значајан фактор у проучавању друштвено-културних феномена на 
овом простору. 

Етничку групу Влаха, поред биолошке одрживости, карактеришу 
заједничке културне вредности, манифестно остварене јединственим 
културним формама, комуникацијом на сопственом матерњем језику као и 
интеракцијом на одређеном простору. Треба нагласити да, поред тога што се у 
ранијим изворима они називају Румунима,10 упркос активној румунској 
пропаганди у периоду после Првог и Другог светског рата, код Влаха 
североисточне Србије није постојала развијена колективна свест о румунској 
националној припадности. Углавном се свест о заједничком пореклу поклапа 
са теоријским оквирима српске етнологије11 о досељавању влашког 
становништва у планинско подручје североистичне Србије из Алмаша у 
Банату, Ердеља и Седмоградске области у 18. веку. У поменутој етнолошкој 
литератури фигурира терминолошка одредница Унгуреан – која такође 
упућује на порекло, али временом добија и уже одређење „сточарство“ , што 
је привредна делатност карактеристична за ово становништво. Ово је 
експлицитно изражено као различитост друге категорије у називу Влаха-
Царана, настањених у Неготинској крајини, који су били земљорадници. У 
српској етнологији, од самих почетака етнолошке мисли, готово сви 
истраживачи овог подручја слажу се у томе да становништво влашког 
говорног подручја североисточне Србије „представља етнички спецификум“12 

Становништво Доње Беле Реке може на ужем, локалном нивоу, у 
теоријском дискурсу добити одређење енклаве, у једном од основних значења 
овог тремина: „етничка, језичка или каква друга скупина одвојена од своје 
главнине“.13 Свакодневни живот у специфичном, етнички хетерогеном 
окружењу ипак доводи до комуникацијских ситуација, а бројни културни 
елементи указују на процесе симбиозе. Међутим, свест о заједничком пореклу 
преноси се генерацијама. Доњобелоречани себе сматрају потомцима 
досељеника са Косова – српске миграционе струје, насељене у ове крајеве 

                                                        
9 Бучје, Оштрељ, Кривељ, Лука, Горњане, Танда, Брестовац, Злот, Метовница, 
Шарбановац, Слатина 
10 Тихомир Ђорђевић, Кроз наше Румуне, путописне белешке, Београд 1906. 
11 Тихомир Ђорђевић, исто, 14; Петар Влаховић, Неке етнолошке одреднице Влаха 
североисточне Србије, Зборник радова Музеја рударства и металургије 1, Бор, 1980, 103; 
Петар Влаховић, Етничка симбиоза становништва у североисточној Србији, Развитак 4-5, 
Зајечар 1967, 85-89; Мирослав Драшкић, Насеља, порекло становништва и етнички 
процеси у општини Бор, Гласник Етнографског музеја у Београду 38, Београд 1975; Никола 
Пантелић, Традиционалне одлике породице и родовске организације у североисточној 
Србији до 70-их година XX века, Зборник Етнографског музеја у Београду, 1901-2001, 
Београд 2001, 359. 
12 Петар Влаховић, Етничка симбиоза..., 83-89. 
13 Bratoljub Klajić, Riječnik stranih riječi, Zagreb 1983, 378. 
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после велике сеобе Срба 1690. године. Насељавање села крајем XVII века није 
означило и крај етничког уобличавања становништва. Истраживања 
Мирослава Драшкића указују да један део становништва потиче из околине 
Новог Пазара. У трећем рату Аустрије и Турске 1737-1739. године, пећки 
патријарх Арсеније IV Шакабенда покренуо је устанике и, придружујући се 
аустријској војсци, кренуо на Нови Пазар. После неуспеха и повлачења 
Аустријанаца, патријарх се са устаницима и избеглицама из Колашина, 
Метохије и Новог Пазара пребацио у Црну Реку, у којој је, после одласка 
главнине према Београду, остало доста избегличког становништва. Део тих 
избеглица задржао се и у Доњој Белој Реци, тако да традиција, поред 
косовског становништва, наводи и Нови Пазар и Црну Гору као постојбине 
појединих родова.14 Проучавање брака у околини Бора, у периоду између два 
светска рата, указује на очуваност патријархалних начина живота, што је 
свакако имало утицаја и на свадбене обичаје, у којима је, посебно код влашког 
становништва, изражена заступљеност појединих архаичних елемената. У 
дескрипцији свадбених обичаја кренућу од идеалног обрасца, који неодољиво 
подсећа на етно-театар (са имагинарном поделом ликова – млада, младожења, 
родитељи, кумови, гости/“статисти“). Указаћу затим на одступања од 
уобичајеног, односно праксу која се не може уврстити у обичајну због 
непостојања позитивног легитимитета заједнице. Можда је у том контексту 
најприхватљивији термин „супститутивни обичаји “.15 Расположиви подаци 
(теренска грађа, релевантна архивска грађа) пружају могућност 
реинтерпретације и приступ проблему са другачијих „нових“ аспеката.16 

Да би се дошло до адекватних објашњења понуђених претпоставки, 
неопходно је дефинисати кључне појмове – традиција и склапање брака. 
Традицијом се назива „скуп веровања, вредности, симбола, правила 
понашања и техника производње који се преноси усменом предајом и чије се 
постојање одражава и оправдава позивањем на прошлост“.17 Никола Павковић 
концизно и суштински објашњава значење које заједница даје склапању 
брака, истичући: „Према традиционалном народном схватању, а тако је 
умногоме и данас, брак је склопљен и од друштва признат чином довођења 
младе у кућу и одржавањем свадбеног весеља“.18 

Склапање брака представља један од преломних догађаја у животном 
циклусу појединца. Свадбени ритуали су у традиционалној култури имали 

                                                        
14 Слободан Љ. Јовановић, Доња Бела Река, Бор 1989, 13. 
15 О идеалним моделима аутор каже да казивачи углавном описују обичаје какви би 
требало да буду, а прећуткују мање пожељне моделе. Zorica Rajković, Obilježja etnografske 
građe i metode njezina terenskog istraživanja, Etnološki pregled 12, Ljubljana 1974, 133. 
16 „Антропологију више не занима прављење и проучавање идеалних модела, већ, 
напротив, одступање од ових шаблона до којих у стварности увек долази“. Гордана Љубоја, 
Улога историје у западној домаћој етнологији, Етнолошке свеске VIII, Београд 1987, 87. 
17 Слободан Наумовић, Од идеје обнове до праксе употребе. 
18 Никола Павковић, Друштвена организација, Гасник Етнографског музеја у Београду 44, 
Београд 1980, 152. 
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сложену структуру, која се преклапа код етнички хетерогеног становништва 
североисточне Србије, тако да ћу током излагања указати на одређене 
разлике. Груписањем појединих елемената издвојићемо три фазе свадбене 
церемоније: 1. обичаје пре свадбе, 2. свадбена церемонија, 3. обичаји после 
свадбе. 

1. Наводаџика уговара први састанак родитеља будућих младенаца. 
Прошевина се обавља у традицијом прописане дане – четвртком или 
недељом. У току прошевине девојци се пружа могућност избора – да ли 
жели да се уда или не. У влашким селима заступљено је ритуално 
испијање ракије: ако девојка пристаје, попије чашицу понуђене ракије. 
Затим се размењују дарови, девојка добија мараму са дукатом и киту 
цвећа, а момак кошуљу, чарапе, тканице и пешкир. Током прошевине 
обављају се договори о припреми свадбе и девојачког мираза. Позивање 
сватова регулисано је обичајном праксом. Прво се зове кум, затим стари 
сват, а тек онда родбина и пријатељи. Обавезан реквизит је буклија 
окићена новцем и цвећем. 

2. Главни сватови на свадби су кум, стари сват, девер а код влашког 
становништва и бабица – моша.19 После окупљања у младожењиној кући 
сватови крећу по невесту. Код српског становништва у Доњој Белој Реци 
сватове не пуштају у кућу све док из пушке не погоде тиквицу подигнуту 
на неко високо дрво. У већини села на улазу у двориште налази се бакрач 
са водом у који сватови убацују новац. Младожења се труди да преврне 
бакрач, а то би била велика срамота, јер би значило да млада није невина. 
После извођења две лажне младе (прво девојчице, а затим накарадно 
маскиране старије жене), изводе праву младу. Након тога пакује се 
младин мираз и младенци са сватовима крећу у цркву на венчање, а затим 
одлазе у младожењину кућу. У Доњој Белој Реци млађа жена из фамилије 
даје невести пред кућом наконче (мушко дете) – кога она подиже три пута 
и љуби у лице. Затим јој дају сито са житом и увитком вуне, коју баца на 
кров, жито посипа по сватовима а затим и сито баца на кров. У влашким 
селима млада и младожења стају на софру испред куће, ломе погачу изнад 
својих глава и бацају међу сватове. Младенци улазе у кућу преко белог 
платна којим је прекривен праг, а претходно их кум опаше уздом или 
уларом. Млада у кући започне ритуално поједине послове, око карлице са 
брашном, огњишта, а посебну улогу у овим обичајима има свекрва. Током 
свадбеног ручка размењују се дарови и затим почиње игранка. На крају 
првог дана свадбе кум скида млади венац са главе, свекрва је обради 
марамом, чиме она симболично улази у ред удатих жена. 

3. Прва посета младиним родитељима после свадбе назива се код влашког 
становништва пакашуње – помирење, а код српског – повртање. 

                                                        
19 Моша је жена која је пресекла пупак детету на рођењу. На свадбу се позивају обе моше – 
младина и младожењина. 
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Издвојићемо одређене елементе наведене у дескрипцији, који 
захтевају критичко разматрање: 

1. Упознавање будућих младенаца на прошевини, иницирано од наводаџике 

2. Доминација оца, чија је реч пресудна 

3. „Демократско“ допуштење да будућа млада одбије чашицу ракије 

4. Црквено венчање 

1. Територијални оквири склапања брачних веза у околини Бора указују на 
традиционалну сеоску ендогамију. Наиме, бракови се склапају у већини 
случајева унутар самог насеља, на шта указују и обичајни оквири. Наиме, 
комуникација између две породице успоставља се посредством 
наводаџике. Евидентирано је да поједина села традиционално одржавају 
брачне везе, на пример, Брестовац – Злот, Кривељ – Оштрељ, Бучје – 
Лука, али да је та појава далеко ређе заступљена. Дискутабилни су 
одговори казивача о упознавању на прошевини, с обзиром на то да је реч 
о насељима у којима живи од 1.000 до 2.000 становника. Посебно треба 
скренути пажњу на Доњу Белу Реку која је дуго остала етнички хомогена. 
Склапања етнички мешовитих бракова у периоду између два светска рата 
било је сасвим спорадично. Казивачи су, често се присећајући са чуђењем, 
говорили о неком младићу из села који се „две године пре моје свадбе 
призетио у Оштрељ“, или о томе како се „уда Влајна код нас и повлаши 
целу породицу“. Са друге стране, испитаници из Луке (село најближе 
Доњој Белој Реци) на питање о женидбеним везама одговарали су да кроз 
Доњу Белу Реку нису смели да прођу безбедно а камоли да се жене. 
Ричард Џенкинс о међуетничким полним односима каже: „...појам 
групног ‘поседовања’ жена који се мора посматрати као аспект 
патријархата једнако колико и етницитет. Што се тиче етницитета, питање 
типично задобија форму одређења које жене смеју, или не смеју да буду 
приступачне којим мушкарцима. Разрешење је у типичном случају 
асиметрично и одражава односе моћи између укључених група, као и 
између мушкараца и жена. Приступ женама туђе групе може заузимати 
важно место у етничком идентитету доминантне групе, а да одсуство 
(мушке) контроле у овом погледу буде једна од одређујућих одлика 
одређене категоризације“.20 

Међутим, интеракције етнички хетерогеног становништва могу се 
посматрати кроз једну веома значајну установу – кумство. Наиме, у Доњој 
Белој Реци, у етнички хомогеним породицама, веома је чест случај да се за 
венчаног кума узимају Власи. Кумства су праћена великим поштовањем, о 
чему сведочи изрека „Бог на небу, кум на земљи“. 

2. Обичајном праксом становништва околине Бора наглашена је 
беспоговорна одлука оца, који одлучује о судбини будуће брачне 

                                                        
20 Ričard Dženkins, Etnicitet u novom ključu, Beograd 2001, 115.  
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заједнице. Овакво схватање карактерише патријархална друштва у којима 
се доминација мушкараца подразумева. Дуња Рихтман Аугуштин истиче 
да уз експлицитну мушку линију моћи, иде скривена женска линија, којој 
се јавно одричу сва права а „имплицитно им даје знатну моћ“.21 У 
нуклеарним и вишегенерацијским породицама североисточне Србије, 
старешина домаћинства је муж – домаћин, који је довољно снажан за рад 
и руковођење домаћим пословима. Међутим, иако по народним 
схватањима жена може управљати домаћинством само ако нема одраслог 
мушкарца у кући, у реалности је мушкарац само номинално домаћин, ако 
се жена истиче својим способностима руковођења пословима у (сеоском) 
домаћинству. Поред негирања женске линије моћи, треба скренути пажњу 
на установу која је била веома заступљена у сеоским срединама околине 
Бора – домазетство.22 У свим испитиваним случајевима „зет у кући“ је 
слабијег материјалног стања од жене. Његов положај је донекле регулисан 
обичајном праксом (на пример, преузимање жениног крсног имена, 
односно славе породице/имања на коме живи). Међутим, реалан положај 
„зета у кући“ није равноправан са осталим укућанима – жене, таста, 
таште... Врло често казивачи наводе увреде и малтретирања, а 
неравноправан однос у одлучивању и располагању материјалним сред-
ствима се подразумевао. Имајући у виду значајну заступљеност 
домазетских бракова у североисточној Србији, потребно је испитати и 
улогу која се мушкарцу додељује обичајном праксом, односно – 
проверити у којој је мери она испољена само на манифестном нивоу. 

3. Једним сегментом обичајне праксе девојци је пружена могућност да за 
време прошевине изрази сопствену вољу, тј. да одбије изабраника кога су 
јој родитељи одредили. Ова одлука је код Влаха у симболичкој форми 
изражена одбијањем понуђене ракије. Као што наводи Душан Бандић: 
„Бројни обичаји показују да склапање брака у нашем патријархалном 
друштву такође има превасходно колективан карактер: пре се може 
окарактерисати као остваривање сродничких веза између две породичне 
заједнице (куће, задруге) него веза између двеју јединки“.23 Може се 
извући закључак да брачне везе нису засниване на емотивним односима 
двоје младих, већ на економским потребама њихових породичних 
заједница. Скренућу пажњу на један феномен, веома заступљен у периоду 
између два светска рата и касније, који одступа од идеалног обрасца 
склапања брака у патријархалном друштву, а то је отмица као стварни 
одраз сопствене одлуке о животу са одређеном особом. Отмицу можемо 
одредити као „мање или више насилно прибављање женског брачног 

                                                        
21 Dunja Rihtman Auguštin, O modelu patrijarhalne zajednice, u: Predmet i metod izučavanja pa-
trijarhalnih zajednica u Jugoslaviji, Titograd 1981, 72-73.  
22 Никола Пантелић, Друштвени и породични живот, Гласник Етнографског музеја у 
Београду 42, 1978, 325; Исти, Традиционалне одлике породичне и родовске организације у 
североисточној Србији до 70-их година XX века, Зборник етнографског музеја 2001, 362. 
23 Dušan Bandić, Tabu u tradicionalnoj kulturi, Beograd 1980, 344. 
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партнера. Њом се покушава осигурати решење тежње за брачним животом 
са одређеном особом, што би без тог подухвата остало неостварено“.24 
Правих отмица је било у мањем обиму, ако под њима подразумевамо 
случајеве када младић због неузвраћене љубави, насилно, против њене 
воље, доведе девојку својој кући. Међутим, одбегавање девојака, односно 
крађа, није била тако ретка појава. Она је подразумевала случајеве када, 
најчешће због неједнаког друштвеног и економског статуса две породице, 
није било родитељског пристанка. Ређе се јавља као резултат договора 
породица ради избегавања свадбених трошкова. Став сеоске заједнице 
према отмици као појави која одступа од обичајне праксе био је 
негативан. 

По правилима српске православне цркве из 1934. године, пунолетним се 
сматрао мушкарац од 18 и девојка од 16 година. Између два светска рата 
институције брака и породице биле су у потпуној надлежности цркве. У 
овом су периоду венчања влашког дела становништва обављана по 
народним обичајима и ритуалима, док је у Доњој Белој Реци став према 
црквеним венчањима био незнатно позитивнији. Један од разлога 
избегавања склапања црквених бракова била је заступљеност 
малолетничких бракова, али и индиферентност становништва према цркви 
и хришћанству уопште. Малолетнички бракови били су правило. 
Приређиване су свадбе без свештеника или свадбе без венчања; младенци, 
односно деца, једноставно су почињали заједнички живот уз одобрење 
родитеља. Етнографија са почетка XX века малолетничке бракове није 
третирала као социјално-здравствени проблем, већ их је само 
регистровала као сегменте социјалне културе, карактеристичне за 
подручје североисточне Србије. У тим раним етнографским радовима 
(Тихомир Ђорђевић, Владимир Карић, Саватије Грбић) можемо уочити 
један заједнички карактеристичан став: „да је овдашње становништво 
било 'неморално' због њиховог схватања предбрачних односа и брака 
уопште“. Са друге стране, као разлози небриге за те проблеме испливали 
су патријархално схватање брака и грађански морал, који су избегавали 
објективан приступ чињеницама и тој проблематици, што је утицало на 
очување и трајање таквих патолошких облика брачних односа.25 

* * * 

Навешћу један пример, који не представља изузетак у проучаваном 
периоду, али није ни правило. Реч је о архивском извору у коме се каже: „Јуни 
24. 1925. година овог дана нанета је увреда хришћанству у Парохији Борској! 
Као и свему српству. Јован, син Симеона Тр. Поповића и Руже, земљоделац из 

                                                        
24 Vesna Čulinović, Pregled istražiвanja tradicionalnih oblika pribaвljanja neвeste – otmica i 
вarijanta njenih oblika u narodu Jugoslaвije, Ljetopis JAZU 73, Zagreb 1969, 445-458. 
25 Драган Стојменовић, Село Бор, Бележница 8, Бор 2003. 
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Брестовца рођен 1885. године, муж добре и поштене жене Петре а са којом је 
био венчан 1903. године и добио неколико детета, побуђен блудном страшћу 
према другој жени – удовици, истерао је своју жену и довео ванбрачно ову 
другу# и затим прешао у Ислам одрекавши се Хришћанске вере и добивши 
име Омер, и склопио је по исламском обреду мешовит брак са ванбрачном 
женом коју је довео...“26 

Овај запис из Летописа наводимо као један од примера утицаја, које је 
отварање рудника у Бору имало на околне сеоске средине. У каснијем 
излагању видећемо да је прелазак православног становништва у ислам било 
прилично заступљено у Бору, као и да су црквене власти предузимале оштре 
мере ради спречавања ове појаве. 

* * * 

Отварање Борског рудника 1903. године није изазвало значајније 
промене традиционалне сеоске културе у околини. Првобитно се у рударству 
и индустрији запошљавао сиромашнији слој сеоског становништва. Оваква 
тенденција била је заступљена у влашким селима, док српско становништво 
Доње Беле Реке остаје верно својим традицијским занимањима све до 
седамдесетих година XX века. 

Пример из Летописа показује да је угледање и преузимање културних 
модела из градске средине ипак било заступљено, мада спорадично и можда 
не тако манифестно, али се ипак одражавало на живот и социјално културне 
карактеристике становништва околине Бора у периоду између два светска 
рата. 

СКЛАПАЊЕ БРАКА У БОРУ У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ 

Отварање рудника 

По попису из 1900. године Бор има 775 становника и 146 кућа, у 
којима живе Власи “који су се овамо доселили иза планине и имали свој језик 
и своје обичаје“,27 бавили се сточарством, пчеларством, гајили винову лозу. 
Почев од поменуте године, инжењер Фрањо Шистек28 долазио је редовно у 
Бор и вршио проспекцију терена. У пролеће 1903. радио је месец и више дана 
и када је већ прекинуо рад радника и спремао се на пут, остао је добровољно 

                                                        
26 Летопис Борске парохије и цркве, Архив православне цркве у Бору, 24. 
27 Мисли се на формирање Бор села крајем 18. века. По предању, прва досељена кућа је 
била Петра Дулкана из Хомоља. Цветко Костић, Бор и околина, Београд 1961, 141. 
28 Фрањо Шистек, Чех, долази у Србију осамдесетих година 19. века. Запошљава се у 
Костолачком руднику, који је био у Вајфертовом власништву. Заслужан за отварање 
многих рудника који су били у саставу Вајфертове концесије. Први директор Борског 
рудника. Живео је до 1907. године. Сахрањен је у Бору. 
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да ради Междиновић Павле, дечак од 16 година. И само након сата рада, 
пијуком је ударио руду, одвалио парче и однео инжињеру Шистеку29. Власник 
концесије за отварање рудника „Ђорђе Вајферт“ („Колумбо нашег рударства“ 
и зачетник индустрије у Србији) није био посебно разочаран чињеницом да је 
Шистек, тражећи злато у Бору, нашао бакар. Сељаци су веровали да се у 
брдима њиховог села крије злато и да ће се тако обогатити. 

Вајферт је 1904. године продао концесије француској банци Мирабо у 
Паризу, где је формирано Француско друштво борских рудника (у даљем 
тексту ФДБР). Отварање рудника је за Бор и околину имало тако велики 
значај да се може упоредити са револуцијом у оквирима друштвених процеса. 

Урбанизација 

Доласком Француза у Бор село, у коме су куће биле од брвана, покривене 
сламом или ћерамидом,30 место муњевито добија потпуно другачију 
физиономију, коју су креирали нови власници са једним циљем – створити 
задовољавајуће услове за експлоатацију рудника. 

„Стара француска колонија“ изграђена је већ 1905. године, без икаквог 
плана и архитектонских особености, истовремено када су за раднике самце 
грађене дугачке приземне зграде од камена – „камени квартири“. Владајући 
се начелима колонијалног устројства, француска дирекција није имала 
амбиција да оде корак даље у урбанизацији од оног стандардизованог, који је 
био у интересу профита. И поред бројних обележја рударске колоније, Бор се 
тридесетих година XX века развија у велико и динамично место са 
атрибутима града. 

Правац урбанизацији, другачијој од колонијалне коју су трасирали 
Французи, дали су руски емигранти, ангажовани од стране француског 
друштва након 1923. године, из редова остатка Врангелове армије.31 

Поред руских емиграната, који су представљали интелектуалну елиту 
града, на урбанистичкој трансформацији између два светска рата утицали су и 
амбициозни предузетници својим доприносом у формирању чаршије, односно 
трговачко-занатлијског и варошког центра. 

Успостављање колонијалног типа доминације Мануел Кастелс види као 
испољавање “кроз појачано просторно повећање градова, кроз њихов 

                                                        
29 Подаци са уводне легенде, прве сталне поставке тадашњег Народног музеја у Бору. 
30 Бор село се по особеностима народне архитектуре није нимало разликовало од села у 
Тимочкој крајини. У време доласка Француза биле су заступљене брвнаре и бондручаре. 
31 Руси који су се борили у белогардејским трупама генерала Врангела. Поражени 1920. 
године, у иностранство су се пребацили црноморском флотом. Захваљујући краљевском 
двору и патријаршији, многи су нашли уточиште у краљевини СХС. Део тих Руса дошао је 
у Бор 1923. године, а многи њихови потомци, углавном из мешовитих бракова, и данас 
живе у њему. 



 MУЗЕЈИ 1 
__________________________ 

 120

унутрашњи план развоја, одређен стандардизованим колонијалним планом и 
кроз много ближи однос са метрополом него са приградском облашћу“.32 

Колонијално насеље проширило се нарочито после 1928. године, када је 
започета изградња „Нове колоније“, док је у периоду између 1931. и 1940. 
године подигнуто 15 зграда за радничке породице и 21 зграда за станове 
надзорника и чиновника.33 У истом периоду ФДБР подиже све грађевине 
јавне и друштвене намене – општинску зграду, зграду општинског суда, нову 
болницу, зграду за старешину среске испоставе и зграду затвора. Грађевине 
су се одликовале функционалношћу, солидношћу и модерном опремом.34 

Развој чаршије се интезивира, а старе кућерке замењују велике кафане са 
преноћиштем, праве трговачке радње и занатске радионице. У Летопису 
борске парохије и цркве налази се попис свих приватних радњи у Бору: шест 
пекарница, једна радничка кантина, пет касапница, две фишлернице, три 
мануфактурне радње, пет колонијално-бакалских дућана, две бербернице, 
једна кројачница, две обућарнице, једна народна кухиња, једна поткивачница, 
две ковачнице, једна млекџиница, пет винских подрума, седам кавана и 
четири пиљарнице.35 Неке грађевине које су Французи подигли за своје 
потребе данас представљају културне споменике града. То се, пре свега, 
односи на поједине стамбене објекте: куће – виле, намењене инжењерима и 
лекарима, затим на зграду Дирекције и Француску касину, које доминирају 
старим језгром Бора. Комфорнији станови у Старој и Новој колонији били су 
намењени дугогодишњим надзорницима, чиновницима и сталним радницима 
– мајсторима који су у Бор дошли са породицама. 

Етничке групе и културни живот 

У претходном одељку издвојили смо „креаторе“ урбанизације Бора – 
Французе, Русе и аутохтони слој, који у етничкој сегрегацији обухвата 
влашко и српско становништво. Интезитет производње ФДБР-а условио је 
бројна метанастазичка кретања, али и инверзне миграције. У Бору тридесетих 
година XX века коегзистирају веома разнородне етничке групе – Италијани, 
Немци, Мађари, Чеси, Македонци, Словенци, Хрвати, Срби са Косова, као и 
из околине Пирота и Врања, а издвајају се и мигранти из Подриња, Босне, 
Лике и Далмације.36 Мултиетничност, мултикултуралност и мултилингвал-
ност јављају се као обележје на макро нивоу града. Њихову материјализацију, 
односно транспоновање у простор, представљају сакрални објекти и објекти 
просветно-образовне намене. Наиме, у Бору је већ 1912. године саграђена 

                                                        
32 Сретен Вујовић, Социологија града, Београд 1988, 373. 
33 Грађа за историјска истраживања о Бору и Мајданпеку 19, Бор 1980, 19. 
34 Слободан Љ. Јовановић, Друштвени и културни процеси у Бору, Браничевски гласник 1, 
Пожаревац 2002.139 
35 Летопис Борске парохије и цркве, 23. 
36 Слободан Јовановић, исто, 140. 
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православна црква посвећена св. Великомученику Ђорђу, а 1928. године 
римокатоличка, посвећена светом Људевиту, француском краљу. Оба објекта 
финансира и подиже ФДБР. У периоду између два светска рата организована 
је настава у три основне школе: државној – српској, француској и руској. 
Хомогенизација етничких идентитета испољава се и у организацији 
друштвеног и културног живота. Руски емигранти су, поред основне школе, 
имали и кантину са читаоницом, основали су „Руски соко“ и често 
организовали књижевне вечери, концерте и приредбе. Французи су своје 
државне празнике, концерте, игранке, пријеме званичних делегација 
организовали у Касини, репрезентативној грађевини ондашњег Бора. Од 
спортских активности упражњавали су монденске спортове: тенис, 
мотоциклизам и мачевање, а повремено су организовали породичне излете до 
Брестовачке бање, Гамзиграда или до села Метовнице, где је постојала 
посебна Француска плажа.37 

Културни и друштвени живот различитих социјалних категорија, како 
оних виших на хијерархијској лествици (инжињера, лекара, трговаца, 
чиновника, рудничких надзорника) тако и нижих, био је организован у 
оквирима угоститељских објеката, односно кафана. Кафане су се својим 
изгледом и културном понудом поларизовале и биле у функцији потенцирања 
друштвених разлика, а целокупна структура становника предратног Бора 
имала је, као у огледалу, свој одраз управо у овој форми. У том контексту, 
етнички и верски идентитети бледе и поништавају се. У кафанама „Весели 
рудар“ и „Корзо“ приређивало је борско грађанство прославе државних 
празника, свечаних догађаја и разних годишњица. Прве филмске пројекције у 
Бору организоване су управо у овим просторима.38 У кафани „Круна“ 
Италијана Батисте недељом су одржавани матинеи и игранке, а дилетантско 
друштво „Чича Илија“ редовно је наступало са својим позоришним 
репертоаром. 

Појединим кафанама давана су имена у духу повлађивања 
Французима – „Лувр“, „Мали Париз“ и „Мулен руж“. Уове кафане навраћали 
су Французи, Италијани... Поред оваквих, било је и прљавих крчми у којима 
се точило јефтино пиће, са девојкама за забаву, фиктивно запосленим као 
певачице или конобарице. У оквиру јавних и културних дешавања треба 
истаћи значај Соколског друштва,39 чијим се формирањем остварује 
непосредна комуникација готово свих друштвених ентитета и улогу „Друштва 

                                                        
37 Исто, 148. 
38 Почетком двадесетих година 20. века о набављању и пројекцији филмова старали су се 
Французи у „Веселом рудару“; 1931. године у кафани „Корзо“ трговац и кафеџија 
Љубомир Јовић отворио је биоскоп „Тон филм“. Соколско друштво је од 1934. имало 
кинематограф, поред играних приказивали су се и документарни пропагандни филмови. 
Поменути Љубомир Јовић подигао је 1937. године посебну зграду за биоскоп „Корзо“. 
Французи 1938. године отворају тон-кино „Аполо“. 
39 О Соколском друштву види: С. Јовановић, Соколско друштво у Бору од 1930-1941, 
Развитак 6, Зајечар 1988,75-82. 
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пријатеља Француске“, основаног 1936. године у Бору, са циљем афирмације 
југословенско–француских културних веза кроз различите програме и свечане 
академије. Чланови овог друштва били су домаћи лекари, инжињери, 
чиновници и трговци. 

На основу података изнетих о животу и приликама у Бору између два 
светска рата, можемо закључити да је друштвена структура постајала све 
комплекснија. Поред етничких и кофесионалних, уочљива је и социјална 
диференцијација и готово непремостиве културне разлике. У Бору је упоредо 
егзистирало неколико културних модела:40 

• патријархални, карактеристичан за досељенике из јужне Србије (Косово, 
околина Врања, Пирота), Македоније, Подриња, Босне и за дневне 
мигранте – становнике околних села, који свакодневно путују на посао и 
враћају се у место пребивалишта. Доносећи патријархални поглед на свет 
и конзервативни дух својих средина, остају верни обичајном животу и 
наречјима свог краја. 

• грађански – обухвата начин живота средње и више класе (трговци, 
чиновници, лекари, инжињери) и европски модел – карактеристичан за 
вишу класу, ангажовану на руководећим местима ФДБР. 

Границе културних модела нису јасно фиксиране и непроменљиве. Иако 
експлицитно изражавају друштвену структуру, ови модели егзистирају само у 
условима друштвене интеракције. 

Склапање брака 

У периоду између два светска рата, легална форма склапања брака 
био је црквени брак. По православном учењу, брак превасходно има духовни 
значај и представља свету тајну љубави и заједнице у времену вечности.41 
Црквени прописи налажу да се обред венчања обавља у тачно утврђене дане, 
суботом или недељом, током преподнева, после литургије. 

У Летопису Борске парохије и цркве, парох борски Андрија 
Ђорђевић, забележио је чин венчања на следећи начин: 

„24. новембра 1929. г. у недељу у 9 часова пре подне дошао је у 
Борску цркву из Зајечара – одакле је допутовао аутомобилом – Његово 
Преосвештенство Епископ Тимочки др. Емилијан у пратњи председника 
Духовн. Суда г. Драгише Милетића и свога ђакона. Он је одстојао на служби 
у цркви при чијем крају је изрекао народу пастирску поруку. Затим после 
службе је у архијереј. мантији и са митром на глави и у омофору и држећи 

                                                        
40 О културним моделима види: Мирјана Прошић Дворнић, Вечерње забаве (балови )... 
Етнолошке свеске V, Београд 1984, 25-26. 
41 Александра Павићевић, Народни и црквени брак у српском сеоском друштву, 
Етнографски институт САНУ, Београд 2003, 23. 
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жезал извршио венчање Саве Броцића42 свога верног момка и његове 
заручнице Вере ћерке Камила Азарио43 предузимача из Бора. На венчању су 
чинодејствовали са њим Председник Тим. Дух. Суда г. Драгиша Милетић, 
ђакон и свештеник борски Андрија Ђорђевић. На венчању је Епископ 
изговорио поуку младенцима, после чега се је отишло на ручак. Око три сата 
поподне његово Преосвештенство са својом пратњом вратило се је у 
Зајечар.“44 

Из овог документа, који веродостојно интерпретира једну културну 
ситуацију из прошлости – склапање брака, можемо извући низ релевантних 
података. Као што Мирјана Прошић–Дворнић истиче: „Не могу се узимати 
готове чињенице из извора, јер оне не постоје у таквом облику већ их је 
нужно конструисати, доследно поштујући односе који су између њих 
постојали у реалности, другим речима потребне су апстракције и 
уопштавања“.45 

Венчање Саве Броцића и Вере Азарио, говори нам о склапању брака 
Србина православца и Италијанке римокатолкиње, дакле реч је о, у етничком 
и верском погледу, хетерогеном браку. У контексту друштвене структуре 
међуратног Бора, младенци су припадници исте класе, односно грађанског 
слоја средње класе. 

Да је овом венчању дат велики значај говори најпре податак о 
чинодејствовању, односно то што је брак склопио Епископ Тимочки 
Емилијан, Председник Духовног Суда, ђакон и борски парох, а потом – то је 
једино венчање забележено и издвојено у Летопису Борске парохије и цркве. 

Питање се намеће само. Којим се особеностима и карактеристикама 
ово венчање издваја у погледу значаја који му придају црквене власти? За 
младожењу сазнајемо да је владикин „веран момак“, што се може схватити у 
значењу „изузетно добар верник“ или „посвећен цркви“ (у смислу 
доброчинства). Међутим, у летопису се веома често скреће пажња на овакве 
карактеристике појединих верника, али се њихова венчања и венчања 
њихових ближњих не наводе. 

Можемо претпоставити да је у питању, са једне стране, значај 
друштвено-економског, односно класног, а са друге – верског идентитета, као 
и да је први релевантнији од другог. У прилог овој тези иде податак о великом 

                                                        
42 Сава Броцић, касније познати трговац у Бору, власник гвожђаре и књижаре и један од 
првих издавача разгледница са борском тематиком. 
43 Камило Азарио, грађевински предузимач, припадник колоније италијанских стручних 
радника, ангажованих од стране ФДБР. Иначе, најзначајнији грађевински предузимачи у 
међуратно време били су Петар Коларов, руски емигрант из Бора, и Јосиф Гранжан из 
Београда. Они су изградили готово све привредне, јавне и стамбене објекте у Бору. 
44 Летопис Борске парохије и цркве, Архив православне цркве у Бору, рукопис 23. 
45 Мирјана Прошић – Дворнић, Истраживање прошлости и питање извора у етнологији – 
меморијална и путописна грађа, Етнолошке свеске VIII, Београд – Крушевац 1987, 43. 
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броју склапања мешовитих бракова, који се углавном односе на ниже 
друштвене и економске слојеве, у испитиваном периоду, а којима се не 
придаје овако експлицитна пажња. Година склапања брака (1929) период је 
формирања грађанског друштва, односно домаће друштвене и економске 
елите у Бору. Са друге стране, склапање мешовитог брака у вишим 
друштвеним круговима представља изузетак, а доприноси комуникацији и 
интегративним процесима у једној мултиетничкој и мултиконфесионалној 
средини.46 

Место венчања – православна црква у Бору, указује на одступање од 
важећег модела. Наиме, припадници виших кругова, тадашња борска елита, 
бракове склапа у Београду или у Загребу, а затим се они само уписују у књиге 
венчаних овдашње православне или католичке цркве.47 

Остали подаци које нам пружа борски летописац односе се на саму 
церемонију венчања, као и на распоред активности, за које можемо 
претпоставити да су биле општеприхваћене и практиковане, а односе се на 
сатницу – венчање се обавља у преподневним сатима, после литургије; затим 
се одлази на свадбени ручак. Бракови се склапају недељом. 

Будући да летописац не пружа податке о браковима нижих 
друштвених слојева, до њих смо дошли читањем књиге цркве борске – Храма 
св. Великомученика Ђорђа и књиге Римокатоличког жупског уреда св. 
Људевита у Бору.48 Анализом грађе издвојили смо три категорије бракова: 

1. етнички и верски хомогени бракови 
2. етнички и верски хетерогени бракови 
3. бракови руских емиграната 

Посматраћемо наведене категорије у односу на доступне податке – 
образовну и старосну структуру и занимање брачника. 

1.Етнички и верски хомогени бракови заступљени су у две варијанте: 
а) бракови православних Срба 
б) бракови католика Словенаца и Хрвата. 

а) Бракови православних Срба у највећем броју случајева односе се на 
бракове склопљене у сеоским срединама околине Бора. Дискутабилно је 
национално одређење, јер се влашко становништво у свим случајевима 
изјашњава као православни Србин, односно православна Српкиња. Образовна 

                                                        
46 Виши друштвени слој у Бору показује затвореност и изолованост у погледу склапања 
мешовитих бракова. Бракови више, повлашћене класе су етнички и верски хомогени. 
47 Књиге венчане православне и католичке цркве у Бору пружају нам податке о 
склопљеним браковима у другим срединама, а убележеним у овдашње књиге. ( нпр. 1928. 
године др. Ђура И. Лешић, инжењер хемичар, склопио је брак са Видосавом, разведеном 
женом пуковника Стевана Кнежевића, у Београду). 
48 Три православне и једна католичка књига венчанихн ационализоване су 1948. године и 
налазе се у архиву Матичне службе Општине Бор 
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структура је уједначена до тридесетих година XX века, јер је реч о 
неписменим лицима која се баве земљорадњом. Током четврте деценије XX 
века све је већи број писмених мушкараца, док су жене и даље неписмене. 
Далеко мањи број православних бракова склопљен је у Бору. Образовна 
структура показује да је у испитиваном периоду далеко већи број писмених 
мушкараца, запослених у ФДБР као рудари или радници, док су жене 
најчешће неписмене, а као занимање наводи се домаћица. Старосна структура 
поменутих бракова је уједначена – мушкарци ступају у брак са навршених 
двадесет година, а девојке по пунолетству, најчешће са осамнаест или 
деветнаест година. 

б) Треба истаћи да су ови бракови у већини случајева само 
конфесионално хомогени, док су у етничком смислу евидентне релације 
Хрват – Словенка, Словенац – Хрватица. У рубрици католичке књиге 
венчаних – уписује се занимање заручника и заручнице. У већини случајева 
када су мушкарци у питању, заступљена су занимања – машинист, рудар, 
радник, а код жена – домаћица, шваља, слушкиња. Писменост је 
карактеристична и за мушкарце и за жене. Старосна структура указује да се 
бракови склапају по пунолетству и само је за једну или две године померена 
граница у односу на православно становништво. 

2. Етнички и верски хетерогени бракови склапани су и у православној и у 
католичкој цркви у Бору. У оба случаја заступљен је модел венчања на 
основу конфесионалне припадности мушкарца. У већини случајева реч је 
о склапању брака између Италијана, Мађара, Чеха, Словенаца и девојака 
из Бора и околине. Образовна структура указује на диспаритет између 
полова. Мушкарци су писмени, по професији најчешће машинисти, док су 
жене и даље у већини случајева неписмене – домаћице или шваље. 
Старосна структура указује на нешто већу разлику у годинама између 
младенаца, која се креће од 5-10 година. 

3. Као посебну категорију издвојили смо руске емигранте, односно брачне 
заједнице које они формирају по доласку у Бор. Оне се стварају на 
релацијама Рус – Рускиња, Рус – Српкиња. Професионална структура 
указује на висок ниво образовања руских емиграната за ондашње борске 
прилике. Интересантно је да се професионална структура поклапа са 
полоном, па се у рубрици занимање често сусреће: цртач – цртачица, 
службеник – службеница. Док се код руских хомогених бракова јавља 
уједначеност односа образовне и полне структуре, код мешовитих бракова 
су разлике у неким случајевима драстичне. Значајна је заступљеност 
склапања другог брака, као и велика разлика у годинама брачних парова 
(мушкарци су старији и по 10-15 година од жена).  

Неопходно је скренути пажњу на појаве евидентиране у Летопису 
борске парохије и цркве као неморалне. Реч је оживоту у невенчаним 
браковима, који су били честа појава у испитиваном периоду у Бору. 
Летописац каже: „1. августа месеца 1924. године... Осим тога вреди 
споменути да Општина Борска не излази у сусрет свештенику и у сузбијању 
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дивљих бракова. Свештеник увек кад је тражио од општине списак 
ванбрачних, није га добијао, нити пак кад је подносио списак ванбрачника на 
преглед и оверу није га натраг добијао. Сама пак против ванбрачника није 
ништа предузела. Због тога се ванбрачни живот, а са њиме и разврат шири у 
Бору, а Општина то само гледа и трпи односно толерише. Но као што је 
Општина Борска тако је и Општина Брестовачка. Она на пр. није никад 
пријавила свештенику ванбрачнике више од оних, које је он њој подносио на 
преглед и оверу, и ако зна за много других ванбрачника и ако је и један кмет 
те општине ванбрачник при том млад и нема никакве сметње за ступање у 
брак, односно за венчање. 

И она дакле трпи ванбрачнике у свој средини – хотећи ваљда да на тај 
начин стекне популарност“.49 

Свештеник Андрија Ђорђевић у Летопису бележи и појаву преласка 
српског (православног) живља у ислам. Био је то један од највећих проблема 
са којим се Православна црква у Тимочкој крајини суочавала у то време. 
Оваквом променом вере било је омогућено неразведеним лицима да пред 
муслиманским верским властима склапају нове бракове. Само 1935. и 1936. 
године у Бору је забележено 9 таквих случајева, од којих су четири нова 
исламска брака склопили и руски емигранти. 

Покушала сам да, користећи релевантне архивске изворе, издвојим 
најчешће заступљене облике брака у Бору, као и појаве које су са једне стране 
наилизале на отпор и критику црквене власти, а са друге – латентно 
прихватање као и одобравање државне институционализоване власти и 
социјалне средине. Заступљеност ових појава у испитиваном периоду говори 
у прилог томе. Међутим, поједини примери који обухватају односе двоје 
људи повезаних осећањима, у градској средини коју дефинише колективитет 
и густина становника, одступају од класификација и утврђених законитости. 
У Протокол венчаних српске православне цркве у Бору уписани су бракови 
који потврђују и најсликовитије говоре о мултиетничности и 
мултикултуралности локалне заједнице у периоду између два светска рата. 
Навешћемо неке од примера: 

• Видојевић Р. Борис, чиновник ФДБР, рођен 1918. године, чији је отац био 
кројач, православни Србин, склопио је 1938. године брак са Гус 
Маргаритом, рођеном 1916. године, православном Францускињом. Кум на 
венчању је био Србин, а стари сват Француз; 

• православна Енглескиња и православни Белгијанац склопили су брак 
1925. године у борској православној цркви; 

• године 1941. три православне Српкиње склопиле су бракове са 
православним Хрватом, православним Мађаром и православним Чехом; 

                                                        
49 Летопис Борске парохије и цркве, Архив православне цркве, 11. 
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• исте године, одлуком архијерејског суда, разрешена је разлика у годинама 
између женика рођеног 1887. и невесте рођене 1904. године. 

Можемо само претпоставити колико је било анонимних, црквено 
неприхваћених веза, иза којих није остао чак ни писани траг. 

ЦЕРЕМОНИЈА СКЛАПАЊА БРАКА У БОРУ  
ПЕДЕСЕТИХ ГОДИНА XX ВЕКА 

Иако је Бор добио статус града 1947. године, у наредној деценији није 
било значајнијег помака на урбанистичком и привредном плану, тако да је 
задржао изглед рударске колоније са лошим саобраћајним везама, што 
илуструје податак да се једном улицом улазило у град и излазило из њега. 
Новопрокламовани град је у потпуности зависио од рудника, у великој мери 
онеспособљеног приликом повлачења Немаца50 (јама је била потопљена, 
флотација онеспособљена, електричне централе демонтиране). Године по 
ослобођењу биле су године стагнирања, пре свега због обнове већ застарелих 
рудничких постројења, недостатка радне снаге и лоших саобраћајних веза. До 
1956. године није било инвестирања, јер је процењено да су борске рудне 
резерве исцрпљене. Поменуте године утврђено је да су рудне резерве Бора 
довољне за још пуних 25 година потпуне експлоатације и „донета је одлука о 
крупним инвестирањима у изградњи Бора“.51 

Поред специфичних привредно-економских фактора, свакодневни 
живот у послератном Бору био је под непосредним утицајем суштински 
промењених политичких и културноисторијских чинилаца, као и 
демографских процеса. „Нова“ комунистичка идеологија нашла је погодно 
упориште управо у Бору. Тако су нпр. раднички савети у Бору организовани 
међу првима у земљи, организовани су референдуми у решавању појединих 
питања важних за цео колектив Борског рудника, као што су отуђивање 
основних средстава, расподела фондова: „Већ за први референдум, 21. 
октобра 1952. године, када су радници прве смене пришли гласачким 
кутијама, међу рударима, топионичарима, флотерима, машинцима и 
радницима осталих погона владало је велико интересовање, што доказује и 
чињеница да је гласало више радника него што их је тога дана било на послу у 
све три смене“.52 Циљ нове комунистичке власти био је дефинитиван раскид 
са старим, капиталистичким, назадним системом и успостављање новог, 
модерног друштва. Приоритет друштвених интереса над личним, једна је од 

                                                        
50 Немци су у Бор ушли 1. априла 1941. године. Затекли су рудник који је минирала 
Југословенска војска. Окупацији рудника дали су правну форму, откупивши акције од 
Француза. У Бору је за време Другог светског рата формирано 33 радних логора. 
51 Цветко Костић, Бор и околина, Београд 1962, 81. 
52 Исто, 72. 
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прокламованих идеја комунистичке партије.53 Трансформацијом је обухваћена 
целокупна структура друштва. Мултиетичност, мултиконфесионалност и 
мултилингвалност предратног Бора нестаје, односно, боље речено, 
трансформише се у једну нову структуру различитих наречја, латентних 
етничких и верских идентитета. Етничка слика Бора у потпуности је измењена 
у периоду после Другог светског рата. Није остало готово никаквог трага од 
Француза, а такође ни од њихових „мајстора“. Италијани, руски 
„белогардејци“, Немци и Мађари такође напуштају Бор (или – комунистичку 
Југославију), остали су само трагови у мешовитим браковима. Чеси се у 
потпуности асимилују, једино задржавају своја презимена.54 Међутим, Бор је и 
даље остао једна од главних зона миграција, с обзиром на прилив припадника 
различитих етничких група и повећање других, које су и раније биле 
заступљене. Најзначајније се повећао број Македонаца, Шиптара и миграната 
из јужних делова Србије (Пирот, Врање). Независно од утицаја нове 
идеологије, уплетене у све структуре живота, можемо закључити да се 
европски културни модели предратног Бора замењују патријархалним, који су 
са собом донели нови мигранти. Проучавање историјске прошлости 
економских, социјалних и политичких прилика, просторних целина и 
демографске покретљивости доприносе упознавању града на макро нивоу.55 
Међутим, поједини сегменти друштвеног живота уткани у градски миље, 
датовани у ближој или у даљој прошлости, ма колико маргинално изгледали, 
интерпретирају структуру и организацију града. 

Циљ истраживања је да укаже у којој су мери задржани, односно 
промењени традицијски културни обрасци у условима новонастале 
друштвено-економске и политичке структуре у периоду после Другог 
светског рата, на примеру начина склапања брака у Бору и околним сеоским 
срединама. Разговором са учесницима манифестације “златна свадба“ 
прикупљени су подаци који представљају својеврсне “усмене мемоаре“,567 

будући да реконструишу једну културну ситуацију из прошлости – склапање 
брака, а уједно преносе информације о животу и приликама у Бору средином 
педесетих година XX века. 

Полазећи од територијалног принципа као критеријума, издвојила сам 
четри категорије бракова, карактеристичних за поменути период: 

1. бракови склопљени између старинаца – рођених Борана, чији су родитељи 
настањени у Бору између два светска рата и раније; 

2. бракови који су склапали нови досељеници, насељени у Бору после 
Другог светског рата, претежно из јужних и источних делова Србије; 

                                                        
53 Реализација ових идеја експлицитно је дата у одговору једног испитаника: на питање да 
ли је после склопљеног брака у општини организовано свадбено весеље, одговорио је – „Ко 
да мисли на свадбу, то је била тек друга година петогодишњег плана“. 
54 Цветко Костић, Исто, 141. 
55 Гордана Љубоја, Урбана антропологија, Култура 53, Београд 1981, 224 
56 Мирјана Прошић Дворнић, Истраживање прошлости и питање извора..., 48. 
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3. „мешовити“ бракови, склапани махом на релацији старинаца и нових 
досељеника; 

4. бракови аутохтоног становништва сеоских средина околине Бора; 

У погледу територијалних оквира увиђа се заступљеност бракова 
склапаних унутар одређених друштвених групација, што се може 
идентификовати са територијалном ендогамијом, на шта посебно упућује 
податак да је заступљеност бракова из треће категорије, које смо условно 
назвали мешовитим, била најмалобројнија. Евидентна је хомогенизација 
идентитета, која карактерише и периоде промена и нестабилне ситуације. 

Етничка и конфесионална структура стариначког становништва, које 
се задржало у Бору и после Другог светског рата, била је хетерогена. Највећи 
број, условно названог стариначког становништва, венчавао се у оквирима 
сопствене групе, што је подразумевало чврсте религијске и етничке оквире 
брака. Нови досељеници – становништво јужних и источних делова Србије, 
Македонци и Албанци по правилу су доводили жене из својих крајева. 
„Мешовити“ бракови су веома ретка појава почетком педесетих година у 
Бору. Забележен је брак Албанца и Српкиње, као и мањи број бракова 
склопљених између нових досељеника и старинаца. Бракови аутохтоног 
становништва сеоских средина околине Бора, задржали су своја 
патријархална обележја у оквирима традиционалне сеоске ендогамије. 

Церемонија склапања брака обављана је у Бору у згради општине, а у 
селима – у службеним просторијама управе. Првим послератним уставом, 
донетим 1946. године, институције брака и породице прешле су у надлежност 
државе. Исте године је донет и Основни закон о браку и породици и Закон о 
државним матичним књигама, који признају само брак који је склопљен пред 
државним органима и заведен у државне матичне књиге.57 Према Основном 
закону о браку, црквени обред венчања могао се обавити након склапања 
брака пред матичарем. Треба напоменути да је до доношења Основног закона 
о браку, легална форма закључења брака била пред црквеним властима, 
односно – црквени брак. Општински народни одбор у Бору је 1946. године 
национализовао све црквене књиге венчаних (Књигу цркве борске, Храма Св. 
Великомученика Ђорђа и књигу Римокатоличког жупског уреда Св. 
Људевита). Иако допуштен од нових власти, црквени брак је сматран 
непожељним. Процеси атеизације и секуларизације у идеолошким поставкама 
креатора послератне политике били су у функцији прогреса новог 
социјалистичког друштва. „Вербални обрачуни са клирицима постали су 
сасвим уобичајени, а не ретки су били физички напади на свештенство и на 
чланове епископата. Познати феномен 'морално-политичке подобности', која 
је била услов не само професионалног напредовања, него често и опстанка у 
одређеном колективу, религијска осећања и испољавања, претворио је у 
породичну тајну“.  

                                                        
57 Александра Павићевић, н. д., 89. 
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На смањење броја црквених венчања утицали су сви наведени 
фактори, законски али и они притајени – прећутни а тако ефикасни.У самом 
Бору, склапање црквеног брака у потпуности нестаје. Тако је, на пример, од 
1946-1949. године у римокатоличкој цркви обављено само три венчања. У 
књизи борске православне цркве уписан је далеко већи број, међутим, реч је о 
браковима који су склопљени на селу. Дошло је до једне парадоксалне 
ситуације, становништво које се деценијама владало по народним обичајима и 
било индиферентно према цркви, у овом периоду усваја праксу склапања 
брака пред државним органима и у цркви. Код група које смо условно назвали 
„нови“ досељеници такође је заступљено сакрално венчање. Наиме, будући да 
су се женили девојкама из свог завичаја, склапање брака није обављано у 
Бору, већ у крају из кога су мигрирали. Карактеристичне су изјаве неколико 
испитаника (из околине Бора и „нових“ досељеника) који су црквено венчање 
обавили у приватном простору, због страха од репресивних мера државних 
власти. 

* * * 

Сегрегација урбаног и руралног присутна је и у организацији свадбе, 
која се обавља на два начина: 

1. склапање брака са свадбеним весељем 

2. склапање брака без свадбеног весеља. 

Склапање брака са свадбеним весељем било је далеко заступљеније у 
сеоским срединама. У граду се јавља у изузетно малом броју случајева. Реч је 
углавном о венчањима на релацији старинаца и „нових„ досељеника. После 
обављене регистрације, свадбено весеље је организовано у приватном 
простору. На постављено питање да ли су свадбена весеља била организована 
у јавном простору (кафане, ресторани), одговори су били идентични – то је 
било незамисливо за то време. Дакле, у стану младиних или младожењиних 
родитеља окупљали су се гости, рођаци, суседи, колеге (број званица мало 
варира, уобичајено се крећући око двадесетак). Музичари, углавном 
пријатељи младенаца или њихових родитеља, изводили су кола, народне 
песме, шлагере. На постављено питање које су мелодије уто време биле 
популарне, нико од испитаника није могао да се сети. Младенци су добијал и 
поклоне, а карактеристично за то време било је даривање металног и 
стакленог покућства – шерпи, лонаца, чашица за ракију, тањира... Предмети 
текстилног покућства и новац као дар изостају. 

Свадбено весеље у руралним срединама организовано је после 
венчања пред матичарем и у цркви. Очуваност патрилокалног облика брака 
огледа се у одржавању свадбеног весеља искључиво у домаћинству 
младожењиних родитеља. Обичајна пракса и код Срба и код Влаха није 
редукована. Обичаји као што су гађање тиквице, бацање сита и други (код 
Срба) или увођење младенаца везаних уларом, обреди око огњишта, обреди са 
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вуном (код Влаха) и даље су заступљени у неизмењеном облику. Поклони су 
идентични градским – метално и стаклено покућство, али обогаћени 
традиционалним тканим предметима. У сеоским срединама сачуван је и 
обичај уздарја, који није карактеристичан за град. Док је церемонија склапања 
брака са свадбеним весељем била заступљенија на селу, појава склопљених 
бракова без свадбеног весеља чешће се сусреће у граду. Готово да се одговори 
потпуно поклапају – после oбављене процедуре у општини ишло се у „Рог“58 
са кумовима на ручак или чешће само на пиће: „Ишли смо у ‘Рог’ на пиће. Он 
и кумови су пили ракију, а ја сок од малине, после смо пошли кући“. 
Склапање бракова где свадбено весеље изостаје изузетно је ретко заступљено 
у сеоским срединама и карактеристично је за најсиромашнији социјални слој 
становништва. Углавном се после обављене регистрације код матичара 
одлазило кући. „Били смо сиромашни. Ја нисам имала мајку, а он је имао пуно 
браће, само смо се венчали, јер се тако морало, и пошли кући“. 

* * * 

И у погледу кумства јављају се разлике: код стариначког борског и 
аутохтоног сеоског становништва била је заступљена очуваност старог 
односно наследног кумства, док је мешовитим браковима кумовао 
младожењин колега или неко од суседа. Таква кумства по правилу нису 
одржавана и преношена на следеће генерације, углавном због покретљивости 
унутар града и промене радних места. У сеоским срединама околине Бора, у 
првој деценији после Другог светског рата, био је заступљен патрилокални 
облик брака, док се у Бору јавља патрилокални и матрилокални, а било је 
случајева да „нови“ досељеници живе код неког од рођака. У селима су биле 
заступљене проширене или вишегенерацијске породице, а у граду је период 
живота у вишегенерацијској породици трајао релативно кратко, јер већ 
почетком шездесетих година запослени у руднику добијају станове, те тако 
долази до формирања ужих, нуклеарних породица. 

* * * 

На основу одговора на питања у вези са културом становања, 
произилази да су у Бору коришћени наслеђени облици градитељства из 
колонијалног периода. Иако је Бор већ средином тридесетих година XX века 
стекао готово све просторно-урбанистичке карактеристике по којима је могао 
да стекне статус града, дирекцији рудника то није одговарало због обавезе 
финансијских улагања у даљу изградњу, као и у комуналну инфраструктуру.59 

                                                        
58 „Рог“ је кафана у Бору, у међуратном периоду. 
59 Слободан Љ. Јовановић, Друштвени и културни процеси у Бору у историјском 
контексту међуратног раздобља, Зборник радова Музеја рударства и металургије 5/6, Бор 
1987-1990, 196. 
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Затечени станови били су типски уједначени и подразумевали су стамбене 
јединице са мањим бројем просторија, кухињом и једном до две собе, без 
хигијенско-санитарних уређаја. „Мој буразер је дошао у Бор 1949. Имао је 
стан код Удбе, собу и кухињу. Кад сам се оженио 1955. жена и ја смо живели 
у кухињи, ту је био шпорет на дрва, кревет, сто и столице, а брат са женом и 
децом у соби. Самачки стан иза 'Експреса' сам добио 1961. Ту је било око 20 
таквих станова. Имали смо посебне клозете, али смо морали да пређемо пругу 
да бисмо дошли до њих. Биле су јавне чесме, а ми смо воду узимали од 
комшије у дворишту.“ Социјална и професионална структура испитаника је 
уједначена. Доминира заступљеност неквалификоване и полуквалификоване 
радне снаге са тенденцијом дошколовавања. Образовна структура мушкараца 
и жена је уједначена, међутим, финансијске приходе у домаћинству остварују 
мушкарци, зато што су били далеко већи услови за запошљавање 
полуписмене и неписмене мушке радне снаге у односу на женску. Жене су 
биле везане за послове у домаћинству и подизање деце. Један број жена се 
касније запошљава (на киосцима, у трговини) али је и поред тога заступљен 
већи број домаћица. 

Старосна структура испитаника обухвата, у односу на годину рођења, 
период од 1931. до 1938. године. То указује да је старосна структура ступања 
у брак, у односу на патријархални модел, промењена. Већина бракова у 
послератном периоду склапана је између пунолетних особа. Малолетнички 
бракови у овом периоду добијају легитимитет лекарском потврдом која се 
прилаже матичару. На распрострањеност малолетничких бракова у 
североисточној Србији великим делом је утицала индиферентност црквених 
власти у предратном и локалних власти у послератном периоду, које ову 
појаву нису санкционисале већ су је, самим чином обављања венчања, 
експлицитно прихватале. 

На основу казивања учесника манифестације "Златна свадба" 
покушала сам да реконструишем поједине сегменте и на тај начин дођем до 
сазнања о начину, карактеристикама и облицима склапања брака у Бору 
средином педесетих година XX века. Грађа коју сам прикупила и 
систематизовала упућује да је церемонија склапања брака у Бору и у околним 
селима у периоду после Другог светског рата била на манифестационом нивоу 
условљена измењеном друштвено-економском и политичком структуром, док 
су латентно и даље били заступљени донекле трансформисани традицијски 
модели.  
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MANIFESTATION “GOLDEN WEDDING” IN THE 
FUNCTION OF MUSEOLOGY 

 

Return to the tradition of the 1990s in the practice of the Museum of 
complex type, accentuates ethnological exposition, which become cultural segment 
in the celebration of some jubilees and programs of some manifestations. 
Ethnological section of the Museum of mining and metallurgy in Bor, perceived its 
participation in the program “Golden wedding” as a possible interaction with that 
part of the local community that does not represent the target group of the Museum, 
which usually communicates with intellectual and political elite. 
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