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ЖЕНА - ИЗМЕЂУ 

ВРЛИНЕ И ГРЕХА 

Током развоја нових погледа на историју јавља се пра
вац, познат у западној литератури под називом gender studies, 
односно студије рода. !Јиљ проучавања постају друштвене уло
ге жена и мушкараца, као творевин�ултуре, својствениf одре-Ј 
!)еном времену, а не заснованих искључиво на разлици биоло
шког пола.1 На овом плану истиче се неколико тематских 
целинqу-nопут брака и блуда, или пристанка и принуде у сексу
алном односу. Овде спадају и разматрања о правном статусу 
жене, 1-Ьеној радној улози, као и проституцији, као посебној вр
сти женске делатности. 2 

1 Р. Berk, lstoгija i dmstvena teo,·ija, EquiliЬriшn, Beograd 2002, 22-29, 
57-60; Z. Bok, Zena и evl"Op.rkoj isto1·iji, CLIO, Београд 2004, са старијом литера
туром. Кратак преглед развоја ове гране 11сторије 11 односа између појмова пол 
и род, дала је Д. Пеић-Чалдаровић у раду: .,Teorijski aspekti historije zena i fen
skili studija", Radovi 29 (1996), 273-287. О односу полности и 1<ултуре, в. z. Pa
pic, Polnost i kultш·a, Beograd 1997. 

2 У традиционалном историографс1<ом приступу жена је билс1 запо
стављена и пажња јој је посвећивана само а1<0 је била позната или женu влада
ра. в. М. Лас1<арис, Виза11тијске ар1111цезе у среgњовековној Србији, Београд 
1926; М. Пурковић, Јеле11а жена цараДуиш11а, Диселдорф 1975; Исти, Прш1-
чезе 111 куће Не,ишьи/ш, Пешић и синови, Београд 1996; Исти, Кћери к11еза Ла
зара, Пеш11ћ и синови, Београд 1996; Ђ. Перић, .,Нацрт 11сторијске библиогра
фије о српској средњове1<овној жени (1158/59-1459-1521 )", зиме 35 ( 1987), 
189-207. Свакоднеоии живот жена у Приморју обрадилс су Д. Динић-Кнеже
вић (Д. Д11нић-Кнежевић, Положај жена у Дубров11ику у ХЈ/111 XIV веку, Бео
град 1974, даље: Положај же11а) и Л. Блехова-Челебић (L. Blehova-CeleЬic, Ze
ne sred11jovekov11og Koto,·a, Cid, Podgorica 2002, даље: Zепе). У новије време 
?тање_породице и брака у Дубровнику обрадила је 3. Јанековић-Ремср (Z. 
anekov1c-Romer, Rod i g1·ad. Dub1-ovacka oblte(i od / 3. do 15. sto(ieca. Dubrovnik, 
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Извори о овом питању иако оскудни, ипак пружају од
ређена сазнања. Данашњи појiм приватног својствен је модер
ном времену и друштву. У средњем веку су владар-законодавац 
и црква контролисали ту сферу, укључујући и надзор над фи
зичким односима међу половима. С тога су веома значајни прав
ни извори, закони и повеље3, као и тестаменти појединаца који 
су боравили у Србији.4 Посебну групу чине житија, у којима се 
износи и световни живот личности којима су посвећена. Подат
ке пружају и византијски писци. 5 

Средн,овековна Србија, па и њено залеђе, били су у 
континуитету изложени спољним утицајима. Допринос Визан
тијског царства приметан је већ у почетку немањићке државе, 
прихватањем православне вере и црквених канона, али и преу
зимањем одређених кривичних и грађанских норми. Ове зако
не српска држава преузимала је селективно, прилагођавајући их 
својим потребама и обичајима. Стога се може говорити о по
себном, српском законодавству, створеном на византијским 

Sveu�iblta u Zagrebu, 1994, са старијом литературом). Посебан рад свакодне
виu.и жена у Србнји посветила је И. Николајевић- в. I. Nikolajevic, ,,Daily Life 
of Women in Medieval Serbia", Fmu u11d spatmittelalterlic/1er Alltag, Si1zungsbe
ric/1te P'1il.-l1ist. Klasse dег Osten·eicblscћen Akademie der Wi�·se11scl,afte11 437 
(1986) 429---438. О аспектнма и схватању сексуалности, в. Е. Levin, Sex and So
ciety in the World of tbe Ortodox Slavs, 900-1700, Comell University Press, lthaca, 
Ne\v York, 1989; Consent and Coercion to Sex a11d Ma,·riage in Ancient and Medie
val Societies, ed. Ьу А. Е. Laiou, Dumbarton Oaks Trustees for Harvard University 
Washington, О. С., 1993: Desi,·e and Denial in Byzantium: Pape1·sfi·o111 tl,e Tћirty· 
fiгst Spring Sympo.ri11111 ој Byzanti11e Studie.r, Univerzity of Sussex, Brigtoп, March 
1997, ур. L. James, Aldershot-Brookfield USA-Singapore-Sydney 1999. О про• 
ституцији у Дубровнику, в. G. Ravantic, ,,Prilog poznavanju prostit1.1cije u Du• 
brovniku u kasnom srednjem vijekt1", Radovi 31 (1998), 123-130. Овде наведена 
дела коришћена су током израде рада. 

3 О директном утицају јавне власти на свакодневни живот сред
њовековног човека сведоче одредбе contra sodomitas, које је дубровачка вла
да донела 1474. и 1534. године - в. G. Ravan�ic, ,,Javni prostor i dokolica u ka
snosrednjovjekovnom i renesansnom Dubrovniku", A11ali ХХХVШ (2000), 54-55, 
нап. 6. 

4 Ради решавања даљих 1tмовинских питања, у тестаментима се f!a• 
воде имена деце, жена, љубавница - в. С. Ћирковић, Р. Ћук, А. Веселиновић, 
,,Србија у Дубровачким тестаментима у XV веку (I)", Ме11юв11та 2paђa-Miscel
la11ea XXII (2004), 30, 33; М. Спремић,Десйот Ђурађ Бра11ковић 111ьеЈово gоба, 
СКЗ, Београд 1994, 730--731 (даље: М. Спремић,Десйот Ђурађ). 

5 ВИИ НЈ IV; ВИИ НЈ VI. 
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основама.6 У Србију идеје су стизале и са католичког Запада 
из Угарске, а касније и из Италије, преко приморских градова' посебн? Дубровника, чији су трговачки представници оснивал� колониЈе у рударским и трговачким центрима у унутрашЈ-Ьости. Неки приморски градови, од Котора до УлциЈ-Ьа у Зети, били су У саставу српске државе.7 Везе са околним државама успостављане су и путем бракова владарских породица. Будуће невесте доводиле су са собом ·личну пратЈ-Ьу и доносиле реликвије 
и ��иге. Везе са страним државама одржавала је и властела, 
�оЈа Је одлазила у дипломатске мисије и путовала. Истовремено Је..М становништво силазило у приморске области а као послуга 7 одлазило и у Италију. ,._l-\ 

Треба имати у виду и да је средн>овековно друштво у целини било изложено сталним поморима услед глади или куге, и готово непрекидним ратовима, те је смртност била велика. Новорођенчад и деца умирали су због нехигијене или прехладе а жене су рано остајале удовице.8 У односу на данаШН>е време: кра�о се живело, а смена генерација била је убрзана. Појединац Је сма:ран зрелим џ достизањем телесне спремности да се репродукУЈе. 9 

6 А. Соловјев, ,,Значај византијског права на Балкану", Гоqиит,ица НЧ ХХХVП (1928), 95-141; Д. Богдановић, Сшуq11је из сраске среqљовековне 
�7;;__71

е

;:юсГи
и, избор и предговор Т. Субо

т
ин-Голубовић, СКЗ, Београд l997, 

х . 
7 М:__ Спремић,Дес17ойi Ђурађ; С. Ћирковић, Работници, војници. q у -

овтщи. qрущшва СР_еqљовеков110Ј Балкана, EquiliЬrium, Београд 1997, 241-258 (,,Католич1«� парохиЈе у средњовековној Србији"), 369- 376 (,,Сусрети великих цивилизациЈа око 1300. Исток и Запад у југоисточној Европи")· М. Спремић ,,Српска деспотовина између Истока и Запада" Евройа II Срби 'Београд 1997' 87-99· М Мал ћ Ђ ћ С 
' ' ' , • ови.· уки , рпски приморски градови и Медитеран у сред-

:
ем ве�у, Ист�, 135-142; М. Антоновић, Граq и жуаа у Зетском ар�шорију 11 

. верно1 АлбанUЈи У XIV и XV веку, Историјски институт, Београд 2003, са стариЈом литературом. 

77_9 
8 Za� Delimo, Strah_!,a Zapadu, Zamak kulrure, Vrnja�ka Banja 1982, 

Виз 
9, l 1_9-126, Z. Janekov16-Romer, Rod i g1·ad, 43---45; Р. Радић, СШрах у аозиој шimu1u./ 180-1�53. 1, Стубови културе, Београд 2000, 92-101, 124-131 

ци. . Жена Је сматрана зрелом са 12 година, када би добила меflструаИ, ЈУ, а �ywкapau са 14, са појављивањем длака на бради. - в. к. Јиречек 
0f:°:и!� С�ба ЈЈ_, Просвета, _Беоrр� 1988', 241; К. М. Ringrose, ,,Passing the res; 
136- citity. de�11al of sexual1ty and шvoluntary castration", Desi1·e and Denia/, l37. О ОВОЈ rраниuи, в. даље. 
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Друшшво и жена 

Оновремено друштво почивало је на сталешкој поде
ли. Паралелно са том спољном, постојала је и унуграшI-Ьа поде
ла, која се заснивала на истоветности пола. Тако се, као пуно
правни, јављају мушкарци, док су жене рангиране као ниже. 
Ова разлика између мушкараца и жена присугна је не само у 
ставовима цркве већ и у световним законима. 

Начела неравноправности 

Према схватаI-Ьима хришћанства, кривицу због прво
битноr_:,,Евиног греха и протеривања из раја, сносиле су све же
не. С тога су оне представљане као изазивачи нереда и оруђе у 
рукама Сатане. Посматране из овог угла, такође су представља
не као слабији пол, склонији духовном паду, оличен у блудници 
у сваком смислу те речи.10 Сматрало се да је жена по природи 
зла. У једном српском зборнику из Хиландара, из средине 15. 
века, записано је: ,,нема главе као што је глава змије, и нема зла 
као што је зло жене". Као особине те зле жене навођени су 
причљивост, паганизам, изражаваI-Ье сексуалности и лоше вође
ње куће.11 Овај епитет понела је и Мара (Јелена), последња бо
санска краљица и кћи деспота Лазара Бранковића12. О женској 

10 Теодосије, Жиmије свеi71ог Саве, nрев. Л. Мирковић, превод реди
говао Д. Богдановић, СКЗ, Београд 1990, 80, 250 (даље: Теодосије); С. Новако
виl1, Пр�шери књи.жев1-1осши и језика сmарога 11 срйскословепскога, Београд 1904, 
345; Zan Deli1110, Stm/1 па Zapadu, 2 3 0 - 259. Према Нићифору Григори, ,, ... ни
шта није тако колебљиво, као карактер жене ... ", ВИИНЈ VI, 173 (С. Ћирковић 
и Б. Ферјанчић). Као оруђе l)авола, жена је често повезивана са змијом - в. Фи
сиолог. Среqњовектти меqицииски сйиси, прев. М. Лазић, Љ. Котарчић, М. Ми
ливојевић, прир. М. Лазић, Љ. Котарчић, Прос5ета, СКЗ, Београд 1989, 33-35, 
140-141, В. Чајкановић, Миш и религија у Срба, СКЗ, Београд 1973, 79. Змијом 
је касније називан и Турчин - в. К. Јиречек, Исшорија Срба II, 239. 

11 Е. Levin, н. q., 52; В. Чајкановић, Мит и религија, 40-41, 43, 69-70, 
79; S. Stojan, Vje1·enice i nevjeгnice, Pro111etej, Zagreb-Dнbrovnik 2003, 260-261. 
Идеја зле жене продрла је у српске пословице: ,,Добра жена кући је што и оч:Ј,1 
телу, зла жена је као пропаст в "eЛ1tA-k" (С. Но8аковић, Примери, 533); ,,Не ве
руј жени лукавој, јер мед капље из уста жене блуднице, који за кратко наслађу
је грло твоје, а потом горку жуч: наћи ћеш" (Фисиолог, 38). У Византиј», жена се 
поредила са морем: ,,Три су зла и тр» су добра на свету: ватра, жена и море. 
Разљућена жена, разбеснело море" (Р. Радић, 11 .  q. , 265- 266). 
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Призори Боzородичuне шрудноће. Минијашура из илусшрованоz 
рукойиса Беседе Јакова Кокиковафоса, 12. век. 

превари говори Григорије !Јамблак који, описујући ослепљеI-Ье 
краља Стефана Дечанског, каже: .,победи се царева премудрост 
женским сплеткама" 13. Зато је задатак мушкарца да надзире 
своју жену. Насупрот ове Еве или Лилит, као изузетан пример 
узвишене жене и I-Ьеног уздизања налази се представа безгре
шне Богородице или Дјеве Марије, која је свету донела спасе
ње. Слабост жене и надмоћ мушкарца објашњавани су и њеним 
физичким настанком од Адамовог ребра, да служи супротном 

12 Monumenta Seгblca, 546; Ђ. Тошић, ,,Посљедња босанска краЉЈ,1Ца 
Мара (Јелена)", Збор11ик за исшорију БиХ 3 (2002), 56, 59. 

13 Према Г. Цамблаку, жена је слаба, бестидна, лукава и зла - в. Г. 
Цамблак, Живот краља Стефана Дечанског, Старе српске биографије XV и 
XVII века, прев. Л. Миркощ1ћ, СКЗ, Београд 1936, 5 - 7  (даље: Григорије 
�амблак). Према Теодосију, краљ Радослав изгубио је престо 1234. године јер 
Је постао "покоран жени, од које и би повређен умом" - в. Теодосије, 167, 273; 
ИСН !, 308 -310, нап. 46 (Б. Ферјанчић). И Марко Краљевић, nрсма М. Орбину, 
изгубио је град Костур, због неверне жене Јелене. Овај догађај rюстао је и пред
мет епске песме- в. М. Орбин, Краљевство Слове1ю, Београд 1968, 68: С. Ћирко
вић, ,,Коментари и извори Мавра Орбина", М. Орбин, Краљевсiliво Словена, Бе
оград 1968, 320; Р. Михаљчић, Крај Срйско� Џарс17Јва, Београд 1975, 170--171. 
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полу као дружбеница, испомоћ у свакодневним активностима и 
мајка његове деце.14 

На оваквим осноi]ма почивало је и законодавство, 
које је сматрало жену малоАетном, стављајући неудату девојку 
под власт родитеља или бр'ата, а удату под власт супруга. У 
правним питањима, жене су заступали мушки представници, 
тако да нису непосредно учествовале у јавном животу. То се 
одразило и у званичним документима, у коЈима су сразмерно 
мало заступљене у односу на мушкарце.15 

Д. Динић-Кнежевић жене средњовековне Србије дели 
у две основне категорије: слободне - властелинке и жене у гра
довима, и зависне - жене кметова, које су живеле на селу.16 Као 
посебну категорију овој подели треба додати владарке средњове
ковне Србије, које су делиле трон са својим мужевима и имале 
посебна права у којима се изједначавају са мушким владарима.17 

14 lan Delimo, St1·al1 11а Zapadu, 234, 236--237; Е. Levin, 11. q., 57-60. Код 
српских писаца, као синоним за Лидит, јавља се име Далила - в. Теодосије, 167, 
273; Константин Филозоф, Жшиије qесиота Стефшш Лазарев1 1/iа, прир. Г. Јова
новић, прев. Л. Мирковић, Просвета-СКЗ, Београд 1989, 75 (даље: КонстантШI 
Филозоф). 

15 А. Павићевић, ,,Жене и њихова моћ у друштву", Гласпш: ЕИ 
XLVI! (1999), 74-94, 79. 

16 Лекс11ко11 ССВ, 189 (д. Динић-Кнежевић). 
17 Према Закопш:у цара Ду111а11а, краљица н царица имале су право 

ноћења у мушком манастиру, супротно постојећим правилима - в. Н .  Радој
чић, Законик цара CfI/eфa11a ДушШtа 1349 и 1354, 141, чл. 195, Беоrрад 1960; Н. 
Милаш, Правила iiравослав11е цркве с 1Тtу,11аче1ы1.ма !, Нови Сад 1895 (фотот,m
ско издање, Београд-Шибеник 20042), 529. Исто право даје кнез Лазар и ктито
рицама, својом повељом манастиру Дренчи - в. ЗС, 763; А. Соловјев, Зако11ик 
цара Сmефшю Душа11а 1349. 11 1354. loq111 1e, Београд 1980, 331. Царица Јелена 
боравила је н на Светој Гори. О томе говори и један запис који нас обавештава 
да је она дошла на Свету Гору "не јавно, већ некако премудро и покривено". 
Ипак сачуване повеље цара Душана, у којима говори о том боравку, посебно 
она издата келији Светог Саве, обавештавају нас да Јеленин боравак није био 
тако тајан - в. Д. Живојиновић, ,,Хрисовуља цара Стефана Душана келији 
Светог Саве Јерусалимског у Кареји", ССА 1 (2002), 69-78; ИсйЈu, ,,Карејске 
хрисовуље Стефана Душана", ИЧ L (2003), 33-51; Р. Радић, 11. q., 131. На Свету 
Гору ступила је и царица Мара, кћи деспота Ђурђа и жена султана Мурата П -
в. Р. Ћук, ,,Царица Мара", ИЧ XXY-XXVI (1978-1979), 93, нап. 18- 19. Према 
правилнма Атоса, 1-1ису смели ступити евнуси, голобради младићи и жене (.К. 
М. Ringrose, Passing tlie /est о/ sa11citity, 136--137). О другим правима царице, в. 
Н. Радојчић, Исто, 10(}-101, 126, 139, 141 чл. 43, 45, 136; 187, 195; А. Соловјев, 
11ci110, 2) {}-212, 386--287, 325. 
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Сличан положај имале су и жене обласних господара и истакну
те властеле.18 

ПОЈ,\ела раАа 

За разлику од мушкарца, који је свој статус у дру
штву изграlјивао и на основу професионалне делатности, жена 
је учествовала у пословима свог мужа помажући му при раду. 
Стога се активност зависних жена кметова на селу сводила, 
пре свега, на бригу о кући и деци. Учествовале су у обради 
своје, породичне, и властелинове земље, а обављале су и део 
послова везаних за кућу господара, попут прераде вуне и лана 
или мешења хлеба. Тако су, заједно са својим мужевима, чи
ниле основу радног становништва које је привређивало за го
сподара.19 

У Котору, као и у Дубровнику, занимање су имале 
слободне жене из грађанског сталежа и са сеоског подручја. 
Слободне жене из околине Котора чувале су туђу стоку. Па
зарним даном одлазиле су на трг, где су продавале прехрам
бене производе и ручне радове, посебно платно. Жене су ра
диле и као продавачице на пијаци, а такође и као крчмарице. 
У Дубровнику се помињу и оне које су радиле у радњама. 
Иако ретко, жене се јављају и међу занатлијама. Тако се у 
Котору помињу занимања свилопреле, лојанице (која се ба
вила израдом свећа), опанчарице, па чак и оклопарке. Бога
тије грађанке и властелинке у Приморју бавиле су се при-

18 Оне се, заједно са својим мужевима или децом, помињу у натписи
ма, уговорима и даровницама. Видети Р. Михаљчић, Крај Сраскоl Цapcillвa, 
67-72, 112- 114, 174-180, 183-184; Положај жена, 24-25, 152- 153; М. Шуица, 
Не.мирио qоба срйскоl среgњег века, Ја вно предузеће "Службени лист СРЈ", Бео
град 2000, 39, 41, 64--65, 67, 80, 84, 85, 87, 98, 101-102, 121, 151, 153, 157-161. О 
представама жена обласних rосподара и властеле, в. И. Ђорђевић, З1 1q1ю слr,
карс111во срйске власiliеле, Београд ) 995. 

19 Правиле суткаt,ину, п0Зt1ату под називом раша, прерађивале лан, 
вуну II мешале хлеб, мутиле масло - в. ЗС, 414, 420, 434, 468, 485, 4 71, 590, 
625-<S26, 629, 687, 692, 696, 698-699, 701, 759; 1. Nikolajeviё, Daily Life, 433-434. 
У Србији, за разлику од Дубровника, жене су се бавиле ткањем у кући, а про
фесионални ткачи били су мушкарци, као у Европи - в. Ђ. Петровић, Oq йусГl1а 
(Јо злашовеза. Ткања и вез, Чигоја штампа, Београд 2003, 248. 
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вредним пословањем, давањем и узимањем земље у закуп, а 
такође и зеленаштвом. 20 

По градовима, не само у Приморју већ и у унутра
шњости Србије, жене су се укључивале у привреду, бавећи се 
разним врстама делатности. Као у Дубровнику и у Србији ја-
вљаЈу се као дужници, јемци и заступници, али није познато да 
ли су се укључивале у трrовину.21 Ипак, постојало је оrраниче-
1-ье. Искључиво удовице, ради прехране породице, имале су 
право да раде као пиљарице (франгарице). Продавале су воће, 
поврће, вино, рибу, сир и хлеб.22 Производњом хлеба су се у 
Новом Брду бавиле пекарице.23 Жене су обављале друге по
слове; прале су веш, шиле, израђивале тканине, везле, трговале 
ситном робом. Да су се бавиле предењем, сведочи чл. 64. Ду
шановоi законика, који говори о сиротој кудељници.24 Како је 

20 Полоз,сај Ј1се11а, 7 1 1 ,  25-60; Р. Ковнјаннh. Koiiiopcкu .11еqа,ьо1111, 
Београд 19802

, 69, 1 17; Лекси1-:011 ССВ, 122 (Д. Ковачевнh-Којић); Zene, 149, 
202- 208, 2 1 0 -215, 219  227. 

21 Из qубровачког архuва /, 3 8 -39, 42-43, 47, 5 2 -53, 62-74, 77. 79-80, 
86--88, 90. Заједно са мужевима НЈШ децом, жене продају и земљу - в. Сшар11 
срt7ски хрисовуљи, 39, 52. 

22 Н. Радојч11l1, Зако11 о руqтщ1L1ю qесйота Сmефаиа Лазаревића, Бе
оград 1962, 53, 55, 86, чл. I X - X, XVПI; Б. Марковић, Закои о руqтщ1нт qecйoiiia 
Стефт,а Лазареви!ш, Споменик САНУ CXXVI, Београд 1985, 2 1 - 23, 'IЛ. IX -X, 
хvш. 

23 Из qуброва•1ког архuва 1, 38, 47; М. Спрсмнh,Деспот Ђурађ, 579. 
Занимање пскарице било је познато у Котору и у Дуброо11ику - в. iепе, 
223-224; Положај жещ1, 6--8. 

24 Н. Радојчиh, Јако11ик, 107, чл. 64; М. Филиповић, .,Сирота кудељ
ница. Прилог објашњс11,у чл. 64 Душанова Законика", ]ДНМС 5 (1953), 40-47: 
А. Соловјев, Закоиuк, 226; М. Петровнh, Кр. 11ч11Ја светога Саве о зa111iii1111i11 обес-
17равље1111х и СО1(1!јал110 у?роже1111х, Београд 1983, 1 1 ,  37, нап. 29. У средњем веку 
пресшща, симбол жене, даривала се млаf\и у Дубровющу. На нским од фресака 
(Милешева, св. КЈ1ю.1е11т Охридски, св. Конста11ти11 и Јелена у Охриду, Богоро
Јlица Одиrитрf1ја у Псlн1 ... ), Богородица је 11редстављена са вретеном или пре
слицом у руци - о. Поло:Ј1Сај Ј1се11а, 77; Ђ. Петровић, Oq йусmа qo злотовезо, 
250-251. Са преслицом у руци, на српском двору описана је и краљица Капu111-
11а - в. ВИИ НЈ VI, 26, нап. 54 (Љ. Максимовнћ); 1. Nikolajevic, Daily Life, 430. 
Краљица Јелена подучаuала је младе девојке ручном раду, .,који приличи за 
женски пол", како то саопштава архиепископ Данило - в. Архиепископ Дан�шо 
11, Животи крал,ева II архиейискойа српских, прев. Л. Мирковић, СКЗ, Београд 
1935, 54 (даље: Данило). Вез јс сматран уметно111ћу. Везом се бавЈ,1ла мо11ахЈ1ња 
Јефимија, која јс израднла Похвалу кнезу Лазару и завесу за двери Саборне up· 
кве у Хиландару - в. Л. МЈ,lрковић, Мттх11Њt1 Јеф11, 1111ја, Сремски Карловu11 
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једна од обавеза радног становништва у Србији, била и давање 
хмеља и слада, могуће је да су у производ1ьи пива учествоiзале 
жене, као у Немачкој и Енглеској.25 Нема података, какав је 
био статус оних жена које су се налазиле међу r лумцима. 26 

Посебну категорију становништва чинили су послуга и 
робови, чије су представнице имале најмања права. Робиње, по
себно из Босне, биле су уносан трговачки артикл. Тражене из 
различитих побуда, преко приморских градова доспевале су и на 
медитеранске тргове. Робом се постајало роЬењем, ако је дете 
плод ванбрачне везе робиње и слободног човека, или ако је из 
браt<а у коме је један супружник роб. Али, и ослобођена послуга, 
услед лошег материјалног ста1ьа, могла је да заложи себе или 
своју децу. Тако је у Новом Брду Дражицу и њену кћер Красну 
купио Петар Братошин за 30 лаката свиле. Херцег Стефан 
Вукчић откупио је две девојчице, да би их касније, када су напу
ниле 14 и 15 година, продао, преко Љубише, цариника котор
ског, млета•1ком провидуру у Котору.27 Као служавке, жене су 
често долазиле у приморске градове из околине, Зете, Хума, 
Конавла. За узврат, давана им је одећа, храна, некада плата, а 
некад и мираз приликом удаје. Због лошег и грубог опхођења, 
слушкиње су и бежале.28 

fr�riрипадницама владајућег друштвеног слоја, вла
стелинкама, има сразмерно мало података. Изузетак чине оне 
које су, заједно са мужевима, дизале задужбине, као и жене и 
ћерке владара и обласних господара, које су учествовале у упра
вљању државом или доношењу важних одлука. Такве су биле: 

1922, 19 -29, 3 1-34. Кантакузина (Катарина), удовица Улриха II Цељског, из1Је
злаје Мf1тру Београдској м�1трополији в. Cillapu срйс1,:11 зай11с11 11 11amt111c11 l, 1902, 
91, бр. 287; М. Спреш1ћ,ДесП017i Ђурађ, 491. Царица Мара израдила је одећу :щ 
св. Луку од златних сир11јсю1х тканина - в. Р. Ћук, Цар�ща Мара, 68, 1ш11. 9. 

25 ЗС, 590, 625-626. У 14. веку, у Немачкој II Енглеској, жене су актив
но учествовале у преради вуне и коже, пронзоодњи хлеба и 111ша - о. ПолоЈ1сај 
же11а, \О. О хмељу и сладу, в. ЗС, 590, 6 2 5 -626, 636, 650, 764; М. Благојевић, Зе
·''-Ь<ЈЈюqња у среq11,овеков11ој Срб11}11, Истор11јск11 ннстнтуr, Београд 1973, 108-109. 

26 Лекс11кт1 ССВ, 142 (С. Ћирковиh). 
27 Р. Ковија1шl1, Которски мeqtt, 1,()1111, 59-60; Лекс11ко11 ССВ, 622 -625 

(Ђ. Бубало). 
2R О потрази за послом у Приморју, в. Д. Д1111ић-К11ежев11h, Мuгра

чије стс111овтп111ива из јуЈю1ослове11ск11х зе.11rих1 у Дубро(mик токљ11 среqн,ег века, 
Нови Сад 1995. 
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краЈЬица Јелена, жена краља Уроша29, царица Јелена, жена цара 
Стефана Душана30, Гоислава, жена Војислава Војиновића31, 
кнегю-ьа Милица, жена кнеза Лазара, која је понела епитет 
.,мужеумна "32, Мара, жена Вука Бранковића33, царица Мара, 
жена султана Мурата II и кћи деспота Ђурђа Бранковића34. 
Неке од њих задржале су своје позиције и када су остале удо
вице. Њихов уrицај на судбину државе одсликава иступање ца
рице Јелене пред саветом властеле.35 По правилу, то су биле 
способне и учене жене. У Србији су жене са двора и из велика
шких породица стицале образовање. Неке личности, попуr мо-

29 ЗС, 154-155, 157, 160- 161, 578-579, 603- 604; Данило, 10, 18-20, 
46-76; ВИИНЈ VI, 53, нап. 108 (Љ. Максимовић), 124-125 (И. Ђурић); Ђ. То
шић, ,.Српске приморске земље (Зета и Травунија) у ХШ вијеку", Кршь Влаgи
слав II Србија ХП! века, Историјски институт, Београд 2003, 63-72. 

30 Г. Острогорски, Серска обласf11 аосле Душа11ове смрши, Београд 
1965; М. Пурковић, Јелена. В.  нал. 17. 

31 М. Динић, О Николи Алшомтювићу, Посебна издања ХС, Дру
штвени и историјски списи 40, СКА, Београд 1932, 7-10; Р. Михаљчић, Крај 
Царства, 112- 114; М. Шуица, Не.мирно gоба, 80, 84, 85, 87. 

32 Повесно слово о кнезу Лазару од патријарха Данила", у: Д. Па
вловић и Р. Маринковић, Из 1ю1ие књижевиости феуqал11ог gоба, Сарајево 
1954, 142- 143; Константин Филозоф назив,1 Милицу "мудра мати" и уздиже 
њену храброст и врлине - в. Константин Филозоф, 86. О Милици, в. ЗС, 
458-459, 461-462, 495-499, 517-526, 655-656; М. Пурковић, К11ез и gecaom сш_е
фан Лазаревић, Београд 1978; Р. Михаљчић, Лазар Хребељтювиli. ИcfllopиJa, 
кущи, ареqшье, Београд 1984; А. Веселиновић, Држава срt1ск11х qecf/oma, Бео
град 1995; М. Шуица, Нем11р110 qоба, 108- 109. 

33 ЗС, 221-225, 463-465, 469-472, 528-530; М. Сnремић,Десаот Ђу
рађ, 48-59 и даље. 

34 Р. Ћук, н. q., 53-97; И. Божић, ,,Белешке о Бранковићима 
(1460-1480)", Зборник ФФБ ХIIl-1 (1976), 106-121. 

35 ВИИ НЈ VJ, 395-397 (С. Ћирковић и Б. Ферјанчић). После пропа
сти Царства, може се боље сагледати политички утицај жена на јавна питања У 
српској држави. Тада на сцену ступају: краљица Јелена, жена краља В�каши
на; Мара, жена Вука Бранковића; кнегиња Милица; монахи_ња ЈефимиЈа, удо
вица деспота Угљеше; Теодора-Јевдокија, жена деспота ДеЈана и сестра цара 
Душана; Јелена, кћи кнеза Лазара; султанија Мара, Ирина (Јерина Ка1-1таку
зин), жена деспота Ђурђа Бранковића. Видети М. Ласкарис, Визати11јске йрин
цезе, 97-113; С. Димитријевић, ,,Новац кнеза Лазара у од1юсу на новац друrЮ( 
обласних господара", О к11езу Лазару, Београд 1975, 191, 193, 197, 200: С. Ћир
ковић, ,,Поклад краља Вукашина", Збориик ФФБ 14-1 (1979), 155, 158-159; М. 
Пурковић, Кћери кнеза Лазара, 73-90; М. Спремић,Дес17о1П Ђурађ, 63-64 » да
ље. В. нап. 17-18, 31-34. 
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нахиње Јефимије36, Јелене, кћери кнеза Лазара37, султаније 
Маре и це.љске грофице Катарине Кантакузине, кћери деспота 
Ђурђа Бранковића38, биле су веома образоване, баш као и же�
ска деца на дворовима и међу властелом у Европи и ВизантиЈИ. 
Према речима архиепископа Данила II, краљица Јелена, жена 
краља Уроша, познавала је "све књиге",  које су и писане и са
стављане по њеној наредби. 39 

О писмености жена на Приморју дају податке котор
ски и дубровачки документи. Маруша, жена Лодовика_ Болице, 
оптужена је за фалсификовање пословних књига покоЈног бра
та, а Николета Соркочевић за фалсификовање тестамента свог 
покојног мужа. Писмене су биле племкиње и богате пучанке, 
као и оне из трговачког слоја, пошто је вођење личног књиго
водства било обичај. 40 

Права жене 

Правно ограничена, жена у Србији није могла да се 
позива или да иде на суд, без знања мужа, нити да јој се упуrи 
пристав, ако муж није код куће.41 Слична одредба налази се и 
у статуrима Дубровника и Будве.42 Према Винодолском зако
ну, жена доброi iласа могла је да сведочи на суду, као веродо
стојна међу женама или као један од сведока, али не против 

36 Ђ. Трифуновић, Мо11ах111ьа Јефимија, Крушевац 1983; 1. Nikolaje
vic, Daily Life, 437-438; М. Шуица, Не.мирно qоба, 101. 

37 М. Пурковић, Кћери к11еза Лазара, 73-90. 
38 Р. Ћук, и. q., 58, 60, 84; М. Спрем»ћ,Десйош Ђурађ, 177- 180; Ђ. 

Тошић, Пос;ьеg 11а боса11ска краљ�ща, 29- 60; И. Божић, Белеи1ке, 105-106, 110, 
118-121; М. Пурков»ћ, К11ер11 кнеза Лазара, 36-43. 

39 Данило, 48, 53; К. Јиречек, Историја Срба ЈЈ, 302; А. Веселино
вић, ,,Образовање у средњовековној Србији", Образовшье коq Срба кроз веко
ве, Београд 2003, 9 - 19, 16. Још су велики жупан Стефан Немања и њеrов,1 ж е 
на Ана дали на учење, како мушку тако и женску децу - в. Доментијан, 238; 
Теодосије, 5. . . 40 Образована је била » Филипа Менчетић из Дубровника, коЈа Је 
више од тридесет година сама водила разгранате послове - в. Поло.жај Ј1се11а, 
48-60; Zene, 283-284. 

41 Н. Радојчић, Зако11ик, 118-119, чл. 104; Оgабраии с17ометщ11, 262. 
42 Н. Вучковић, Среgљовјековни cmamym граqа Буgве, Будва 1970, 

72-73, чл. LXXXXIX; Положај жеиа, 124. 
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свог мужа. 43 У Србији је жена која починила кривоклетство ка
жњавана је као мушкарац; губила је право да заснује брак и 
породицу.44 У Будви се жени веровало као сведоку у случаје
вима везаним за мираз, брачни спор, дан млевења у млину, 
старост деце и невиност девојке. 45 

После мужевљеве смрти жена је преузимала бригу о 
породици и имовини. Код удовица кметова постојала су извесна 
ограничења. Према повеmи краmа Милутина манастиру Бањ
ској (1313- 1318 година), удовица је могла задржати све ако има 
малолетног сина, који ће касније преузети иман,е, ако га нема -
само селиште, врт и најбољу н,иву.46 Није јасно да ли је ова од
редба важила само на овом или и на осталим властелинствима, 
пошто се из каснијег пописа поседа манастира Хиландара (1353. 
или 1372) у Струмској области види да су удовице задржавале 
права, али и обавезе на имаIЬу, и пошто су им синови и кћери 
постали пуиолетни.47 У нешто повоmнијем положају налазила се 
сирота кудељница, која је била ослобођена од свих работа. Та
кође, имала је и право на заступника ва суду.48 У Призрену, 
удовица Доброслава продала је кућу, а ако би било притужбе 
одредила је да се, уместо ње, на суд позове син.49 Удовица, је 

43 Ј. Bratulic, Vinodofski zakon, 1288, Zagreb 1988, 81, 85, чл. 18, 20, 28. О 
појму добар човек, добар глас, в. Т. Тарановски, Иciilopuja сраско2 Права у Не.11а
љ11'1кој gржав11 /1, Београд 1931, 89-90: А. Соловјев, Закопик, 256. Против мужа, 
же11а 11ије мorJia да сведочи ни у Будви - в. Н. Ву•1ковић, Ciiiaшym граgа Буgве, 
73, чл. СЈ. О појављивању жене на суду у Дубровн11ку, в. По.1ожај же1щ. 127-133. 

44 Н. Радојч11.ћ, Законик, 131,  чл. 154; А. Соловјев, Законик, 299- 301: 
К. Јиречек, Историја Срба 1, 301. Као и у Прнморју, жена вероватно није 11мала 
право да сведочи 11рот11в мужа, в. Н. Радојч11h, Закот1к, 130, чл. 152; А. Соло
вјев, Зако1111к, 298. О жею1, као сведоку, в. А. Соловјев, ,.)Кене као лоротницЈ1 У 
Душановом законику", Ар.шв ПДН IV, Београд 1939, 403-407. 

45 Н. Вучковић, Статут lpaga Буqве, 75, чл. CXJ!I. А. Соловјев, За
кон11к, 301. 

46 Поло.жај .жеиа, 2. После смрти роднтеља, ћерке су слободно рас
полагале сслиштом и главно�, њивом - в. Стари срйск11 хрисову,ы1, 39; М. Бла
гојев11'1, Зе,,их,раqља, 345. 

47 Оqабрат; сйомеиици, 162-163; ПолоЈ1сај жеиа, 2. У non11cy х1шан
дарскоr прихода налази се 16  удовица, навсдеюfХ као глава породице - в. ста
ри српски хрисову,1,11, 40-45. 

48 Н. Радојчић, Зако11ик, 1 10, чл. 73; А. Соловјев, Закоиик, 236. У Ко
тору, удовица је такође прав110 11  даље заступао мушкарац - о. Zепе, 121-122. 

49 Оgабршm сйи.1ш111ц11, 148-149; А. Соловјев, Зако11 1 .1к, 236. 
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могла, према Законику Новоz Брда, да ради и као пиmарица, 
али је при томе сносила одговорност и кажњавана је за неис
правне прехрамбене производе.50 Душанов эаконик дозвољава 
удовици и да "у име (душе) мужа" ослободи робове.51 Оне које 
се не би nреудале живеле су са децом на мужевљевој имовини. 
Тако су удовице стицале већину права резервисаних за мушку 
главу породице. 

Према Которском статуту, удовица је формално могла 
да управља мужевљевим добром, али није смела да га оштети 
или отуlји, пошто је припадало наследницима. Уз пристанак си
на могла је и да га заложи. У тестаментима мушкараца наводи 
се да ће жена моћи да користи имовину докле год остане удо
ви�а. За то је коришћен појам "удовички лежај". Слично је 
своЈу жену обавезао и казнац Димитрије 1326. повељом о по
клону села Брчеља манастиру Св. Николе ВраН>инскоr, по ко
јој је црква требало да храни до смрти њега и жену, али ако би 
се она преудала, изгубила би то право.52 У Котору и Дубров
нику, удовице су имале право да се поново удају после једне 
године, и то без посредника.53 У Приморју удовац је могао да 
користи женин мираз ако не би ступио у нов брак, при чему је 
морао да га врати деци, најкасније после своје смрти.54 

Сем удовица, посебан статус имале су и калуlјерице. 
Joiµ је Стефан Немања саградио манастир Свете Богородице у 
Топлици, код Куршумлије, у коме се, после и,еrовоr повлачења 
са престола �1196), замонашила његова жена Ана, под именом 
Анастасија.5Ј Женски манастири су били најпогодније уточиште 
за удовице владара и истакнуте властеле. Већина 1ьих је своје 
последње дане провела под монаш1<0м ризом. Иако су морале 

:0 1-1. Радој•шћ, Закон, 53, чл. Х: Б. Марковић, За1<011, 22, чн. Х. 
' 1 Н. Радојчић, Зако1111к, 101 чл. 46. А. Соловјев, Законик, 2 1 2 -213 

нап. 257. 
52 ЗС 581-582; Zепе, 121-122, 125-126. После мужевљеве смрти, жена, ако се не би преудала, добијала јс издржавање у Ср611ји, као 11 у Дубровнику. О удов1rчком статусу у Дубровнику, в. Положај :ж:еиа, 1 10-1 16, 1 19-120. 

. . 53 llоложај жена, 72; Z. Jaпekovic-Romer, Rod i gra(/, 44; Zene, 1 1 .  ОбнчаЈ Једногодишње жалости важио је и у Визант11ј11 - в. ВИИ НЈ Vl, 43-35, нап. 84, 88 (Љ. Макс1щов11ћ). 
• 54 Н. Вучковић, Сmашуш ?paga Буqве, 81-82, чл. CXLV CXLIX-CL· Zene, 142-147. ' ' 

55 Доментијан, 56: Теодосије, 39, 235: ИСН Ј, 264 (С. Ћирковић). 
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да живе у манастиру после пострига, неке од већ помињаних, 
попут кра.љице Јелене, удовице кра.ља Уроша I, царице Јелене, 
жене цара Душана, кра.љице Јелене, жене кра.ља Вукашина и 
кнегиње Милице, жене кнеза Лазара, и после замонашења су 
управ.љале одређеним областима или обав.љале државне посло
ве. Сем жена владара, спомен о себи као о монахmьи оставиле 
су само оне које су подизале или даривале цркве и манастире.56 
У Котору су постојали посебни самостани за племићке кћери: 
Св. Марије од Ријеке, Св. Кларе, касније Госпе од Ангела, а у 
Дубровнику Св. Кларе. Одласком у манастир, оне нису губиле 
привилегије, јер су и тамо имале служавке, редовнице непле
мићког порекла, које су имале слободу кретања ван самостана.57 
Жене властеле и владара вероватно су имале послугу у манасти
ру, посебно ако су и саме биле њихови оснивачи.58 

Брак - од обичаја до свете тајне 

Од времена св. Саве и оснивања аутокефалне Српске 
православне архиепископије, брак59, по узору на византијс�о' 
законодавство, званично прелази у надлежност цркве и постаје 
једна од светих тајни.6О Г лавин правни акт који у то време де
финише црквени брак, као обавезан духовни чин спаја1:Ьа двоје 
.л:�уди у свету везу пред Богом је Жичка пове.ља кра.ља Стефана 

56 М. М. Веселиновић, ,,Српске калуђерице", Глас СКА 89 (1909), 
154---206; К. Јиречек, Историја Срба 1, 71; 11, 273; М. Шуица, Немирно qоба, 39, 
67, 121. 

57 Ze11e, 238- 270; Положај жена, 94---95, 97-102. 
sв Стефан Првовенчани, ,,Живот и дела светога Ј,1 блаженога и пре

подобнога oua нашег Симеона", у: Саиси светоtа Саве II Стевшю Првовенча-
1юl, прев. Л. Мирковић, Београд 1939, 174; Теодосије, 39, 235; М. Благојевић, 
,,О аграрним односима у Полимљу крајем 12. и почетком 13. века", Краљ Вла
qислав и Србија ХШ века, Историјски инсn1тут, Београд 2003, 13-14. 

59 Институција брака тумачи се као биолоwк<Н:Оuијална заједница 
две особе супротног пола, настала као друштвено одобрена устi:lнова са више 
функција: обредно-религијском, економском, социјалном и репродуктивном -
в. Лексико11 ССВ, 60 (Н. Ф. Павковић). 

60 Св. Сава разаслао је свештенике, тзв. протопопове, да венчају све 
оне који су се "женили по другом закону" (доме1пијаи, 135-136). О обавезном цр
квеном брiiку у Виза1пији, в. А. Соловјев, Зако11ик, 172. За разлику од Православ
ие, Катоm,чха црква уrврђује црквени брак као јед1ши пунов�жаи тек одлуком до
нетом 1563. године, на Тридентском сабору ( 1545-1563) -в. Zene, 28, нап. 52. 

336 

61 и Радослава. пак, невенчаних бракова било је и касније, па нове одредбе уноси цар Душан у свој .Законик.62 Средњовековни синоними за склапање брака, били су: женити се за мушкарца, односно (о)мужити се и венчати се за жену.63 П�е венчаI-Ьа, према хришћанском обичају, долази.ла је веридба, КОЈУ су уговарали родитељи преко посредника. Тада је МАада добиЈала и заручнички прстен. На сачуваном вереничком прстену кр_аља Радослава уре_зани су стихови, на грчком, упућени 1:Ьегово1 вереници: .,Ово Је веренички прстен Стефана, изданка "��зе Д�е, те стога Ано, из рода Комнина, у руке га прими . Девојке _би биле верене веома младе. Једна, пореклом из Котора, имала Је осам година (била је in pupilari aetate). Не само женска већ и мушка деца остајала су у кући од рођења до веридбе, или ступања у брак. И младићи и девојке били су ограничени у питању �збора свог брачног партнера, а у Дубровнику мушкарац Није могао да преузме мираз своје жене све док не би постао пословно способан. Када би деца постала пунолетна, имала су право да се одупру во.л:�и родите.л:�а у пог леду склапања брака. Оваквим раним везивањем онемогућаване су друштвено непожељне комбинације. 65 Унапред склапани договори везивани су за економске и политичке интересе. 66 

,. 61 о 6 -qa ршш с11оме1щцu, 21, чл. 17. О жичким повељама в д с д
:к, ,,Једна _или две жичке повеље?", ИЧ X/V-XV ( 1966), 309-3 Ј 5; 'д: и: с::: д к, ,,ЗначаЈ жичких хрисовуља за историју српског народа" n , за књиЈ,сев, т _ , овеља, юсойис 

дина 
xxv/oi .u, _умеm,�осш, културу, йросветиа II gру1111иве1ю i1uiliaњa, н. с./ ,·о-

та ђ . 
• РОЈ 2, Краљево 1995, 66, нап. 6. Зако1юйравuл(}-Кр.,�чија св Саве ко е сад��и _одредбе о брачн?�1 праву (М. Петровић, Крмчија, 3 1-33). · 

чић З , . 
Канонски брак НИЈе п_рактикован н.и међу властелом - в. Н. Радој-, axom��• 90, •ш. 2, 3; А. Солов1ев, Зако1111к, 172- 173. 

64 
Лексикон ССВ, 60 (Н. Ф. Павковиh). В. нап. 44. 

nањ . , 
Ле,,:сикон ССВ, 601 _(Б. Радојковић). Заруке, као елемент при скла

ете/ бр�ка по�ињу се и У ж.ип1Јима владара (данило, 93). Обичај веридбе пp-
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Положа; жена, 68- 72, нап. 45; Z. Janekovic-Roiner Rod i g,·ad 62· 
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-17. Сагласнос: оба супружю1ка за склапање веридбе' или брака,' по� 
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а по хришћанскоЈ доктрини, била је заправо пука формалност _ в Н илаш, Правила/, 388; Е. Levin, ,,. q., 90. · · 

чић . 
66 

_
ВИИ НЈ VJ, 46-47, 60, нап. 90, 127 (Љ. Максимовић); Р. Мнхаљ

ље� �CIJ Сриског Царства, 194. О принцези Симониди и њеном браку са краилутином, в. М. Ласкарис, Виза11тщ·с1,е Пр111щезе, 53-82. 
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Основни елементи црквеног брака били су благослов и 
венчање које је, вероватно, обављао парохијски свештеник. Са
мо венчање обављало се коронацијом, тј. крунисањем младенаца 
- стављањем венаца на главу. Венци, знак радости и свечано
сти, имали су и магијску функцију, да обезбеде плодност младе. 
Означавали су и невиност девојке. У Дубровнику, приликом 
склапања другог брака, удовица није носила венац. Од именице 
,,венац" изведена је и именица венчање. Венчању су присусrnо
вали и кумови, у којима је породица стицала нове савезнике.67 

Основна правила о склапању брака: узраст младенаца, 
питање крвног сродства, црква као место венчања, обављање 
овог чина после завршене литургије и забрана венчања током 
четири велика поста и средом и петком, преузета су углавном 
из византијског црквеног права, путем Номоканона. Ипак, ова 
правила кршила су се по потреби. Тако се Лазар Бранковић 
оженио Јеленом (Јелачом), кћерком морејског деспота Томе 
Палеолога, 1446. за време божићног поста.68 

По православном канонском праву, примеIЬиваном у 
Србији, жене су у брак могле да ступе најраније са 12, а му
шкарци са 14 година69, и то од осмог степена сродства70, ' а 

67 Н. Радојчић, Законик, 90, чл. 2; Filip de Dive1·sis, 68- 69; Гf оложај 
же11а, 77; Е. Levin, н. q., 9 4 -95; Лексикон ССВ, 60 (Н_. Ф. Павковић); Zene, 29. 
Чин щ:нчања вероватно су обављали протопопови - в. А. Соловјев, Законик, 
172-173, 177, 180; ИСН !, 324 (д. Боrдановић), в. нап. 60. За брак склопљен по 
правилима, Доментијан користи термине: законити брак, боrодарова»и (До
ментијан, 149-150, 224). 

68 Лексикон ССВ, 60 (Н. Ф. Павковић); Ћ. Тошић, Посљеqиа босан-
ска краљица, 29, 35. О постовима, в. Н. Милаш, Правила !, 1 41-143. 

69 Старосна граница, успостављена у односу на способност рађања 
износила је, по Иловичкој крмчији, 13 година за жену - в. М.  Петровић, Крл1чи
ја, 1 - 6, 39, в. и 1шn. 9. Касније се ова граница помера на 12 година - в. Н. Вуч
ковић, Сiuашуш граqа Буqве, 83, 85, чл. CLVI, CLXVl; М. Спрем«ћ,Десiiоrи Ђу
рађ, 365. У Дубровнику, средином 15. века, девојка није могла да ступи У брак 

пре 14, а мушкарац пре 20. године (Z. Janekovic-Rбmer, Rod i g1·ad, 44, 48-49). 
При зарукама у Дубровнику, од 1400. до 1520. године, жена је била просечно 
стара 18, а мушкарац 33 године - в. Р. Dremelj, А. Mrvar-V. Batagelj, AnaJiza ro
doslova dubrovackog vlasteoskog kruga pomocu prograшa "Pajek", Anali XL (2002), 
1 17, нап. 23. И у Србији, у брак се, осим у изузетним ситуацијама, ступало У ка
снијим годинама - в. Теодосије, 8; Р. Ћук, 11. q., 58. 

10 Матије Властара С1111шаглшш, 1 3 2 -133; Н. Радојчић, Зако,шк, IOO, 
чл. 41; А. Соловјев, ]а,(Q1111к, 207-208; Е. Levin, 11. q., 137. Изrледа да оrраничава
ње на осми степен није важило у ранијем перноду - в. И. Синдик, Комунално 
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иста особа могла је највише три пута да заснује брачну заједни
цу71. Ако би се брак склопио у доба невестиног малолетства, 
она је требало да борави у свекрвиним просторијама. 72 

За разлику од венчања, тј. брака склопљеног по цркве
ним канонима, свадба је подразумевала ритуал, заснован на 
обичајном праву, који је у себи садржавао формални чин јавног 

. . карактера, током кога Је озваничавана веза двоЈе људи и њихово 
ступање у полну везу. Тај чин праћен је одговарајућом просла
вом. Словенском ритуалу приликом преласка из самачког у за
једнички живот хришћанство је додало нову церемонију, прогла
шавајући брак сакраментом. Ова разлика била је позната и цару 
Душану који наређује "да се ниједна свадба не учини без венча
ња"73. Део свадбе била је и гозба, на којој су званице служене 
храном и пићем, док су их забављали музичари, глумци и жон
глери. Вишедневно гошћење у Солуну, организовано је поводом 
венчаIЬа краља Милутина и Симониде, византијске принцезе. 
Свадбена гозба и прослава описане су и у Роману о Тришша
ну, поводом венчаIЬа краља Марка и Ижоте.74 Приликом свад
бених свечаности се и играло, у чему су учествовали не само 
мушкарци него и жене.75 Uрква је нерадо гледала на ове свеча-

уређење Koiuopa oq qруге йоло«ине XII qo йочеШка XV cilioлelia, Београд 1950, 128; 
Z. Janekovic-Romer, Rod i g,·ad, 59; Р. Dreшelj, А. Mгvar - V. Batagelj, Analiza гo
dщlova, 1 13-1 16. 

71 Ситиагмаm, 168. Ово је правило кршено. Краљ Милутин венчао 
се чак пет пута - в. А. Веселиновић, Р. Љушић, Родослови српских династија, 
Платонеум 2002, 1 1 .  О Милутиновим браковима детаљније: ВИИ НЈ VI, 22-26, 
37, 46-48, 50-60, нап. 43-44, 101, 1 0 3 -104, 106, 124--127 (Љ. Максимовић). 

12 ВИИНЈ VI, 46-47, нап. 90 (Љ. Максимовић), 177, нап. 55 (С. Ћир
ковић и Б. Ферјанчић); Е. Laiou, ,,Sex, Consent, and Coercion in Byzantium", Con
sent and Coe,·cion, 168. 

73 Ради поштовања овоr, као и претходног, чл. 2, претило се при
нудном раставом свима онима који не би испоштовали дате божанске законе -
в. Н. Радојчлћ, Законик, 90, чл. 3; А. Соловјев, Законик, 173. У данашње време, 
реч свадба означава прославу која следи венчању. Ипак, и даље се у руралним 
областима догађа да млада пређе у кућу младожење, да се то прослави, а да се 
тек касније обави чин венчања. 

74 ВИИ НЈ Vl, 55 (Љ. Максимовић); Вук Ст. Караџић, Срйске 11ароq
не Щесме 11, Просвета, 19582

, 455-464; М.  Спремић, Десйо�и Ђурађ, 319; Лекси
ко11 ССВ, 118, 245 (С. Бојанин). 

75 Filip de Diversis, 50, 6 8 -69; К. Јиречек, Историја Срба П, 293-294; 
С. Бојан-ин, ,,Представе о празнику и празнично понашање у средњовековној 
Србији", Гоqиильак ДИ УШ- 3  (2001), 196-202. 
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ности, као на облик световне забаве. Приликом свадбених све- ' 
•�аности позивала је учеснике на суздржаност, а свештеници су 
морали да напусте гозбу пре него што почну игре и песме. 76 

Насупрот правилима и забранама, које се односе на 
пита�-ье година или крвног сродства, о посебном случају забра
не брака између сродника по тазбини, тј. браку зета са свасти
ком, говори Жичка повеmа, предвиђајући материјалну казну 
одузима�-ьа два вола у случају властеле или војника, односно 
одузима�-ьем половине у случају убогих. Ову казну пратила је и 
црквено-канонска, у виду поништења самог брака. Како соро
ратски брак није био забрањен по обичајном праву, случај кр
шења ове црквене забране био је и најчешћи. У вези са овим 
питањем јавmа се разлика између Католичке цркве, која је овај 
брак дозвоmавала, и Православне, која га је забрањивала.77 

76 Лексико11 ССВ, 246 (С. Бојанин). Црква је сматрала блудницом 
жену која игра, пошто тиме наводи мушкарца на грешну помисао - в. Н. Ми
лаш, Правила!, 533-534, 630 -632. У руском тексту из 12. века стоји: ,,жена, која 
игра, Сатанина је невс<.,,а"(Е. Levin, н. q., 52). 

77 Оqабрани сао.метщи, 23, чл. 28; Zene, 33- 34; Д. И. Синдик, З11ачај 
. Ј1сичких хрисовуља, 67. 
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У средњем веку брак је склапан између припадника 
истог социјалног и друштвеног слоја. Феудални господар непо
средно се мешао у брачне односе зависних сеmака. О забрани 
брака између Влаха, повлашћене социјалне категорије, и меропа
ха дају обавештења Бањска (Светостефанска) и Дечанска пове
.юа (1330. година).  Таква веза је поништавана, или је невеста 
превођена у слој меропаха. 78 Вољи господара потпуно су подре
ђени и брачни и породични односи међу робовима, као и потом
ство рођено из таквих веза.79 Сталешка припадност била је бит
на и за очување племства у Приморју. У позном средњем веку 
донесени су закони о забрани брака између племића и пучанки, 
а ако би до тога дошло, у Котору од 1412. деца из таквих веза 
не би имала племићке привилегије. Коначно, у Дубровнику је од 
1462. и сам племић, ожењен пучанком, губио своја права. Ова
ква ситуација била је и у другим земљама Европе. 80 

Законик цара Душана успоставља и забрану венчања 
између мушкарца католика и православне жене, осим ако му
шкарац не промени веру. У супротном, брак треба да се разве
де, а жена са децом да добије половину куће. 81 О браку жене 
католкиње и православног мушкарца Законик ништа не гово
ри. Према обичају, млада је прелазила у веру мужа.82 

78 Ако то не би било могуће, војник је губио свој статус и падао на 
ранг ћелатора - в. Оqабрани сйомепuци, 93, чл 13, 1 14, чл. 12; Поло:жај :Ј1Сена, 
61-62. О војющима, и ћелаторима, в. Лексикон ССВ, 98-99 (Р. Михаљчић), 751 
(д. Динић-Кнежевић). 

79 Лексикоп ССВ, 87, 190 (Д. Динић-Кнежевић); Лексикоп ССВ, 
622-625 (Ђ. Бубало). 

80 Положај жена, 6 4 -66, 91 ;  Zene, 26, 36-38. Z. Janekovic -Ri:imer, 
Okvir slobode, DubroYacka Ylastela izmedu srednjovjekovlja i lшmanizma, ZaYod za 
povjesne znanosti HAZU u Dubrovniku, ZagreЬ-Dubrovoik, 1999, 6 9 -73. Филип де 
Диверсис каже: ,,Ако се хоћеш женити, жени се са себи равнима" (Filip de Di
ve,·sis, 67). 

81 Н. Радојчић, Закоиик, 91 ,  чл. 9; Поло.жај Ј1се1-1а, 62; А. Соловјев, 
ЗакО/fuк, 10-11, 174-178 ; М. А. Пурковић, Авин,онске йаае и срйске зе.мље, Lio, 
Горњи Милановац 20022

, 4 9 -64. Босанског краља Стефана Томашевића срп
ски извори, и после женидбе ћерком деспота Лазара, називају кнезом, а не де
спотом, јер је приликом венчања остао католик, са чиме се није сложила Срп
ска православна црква - в. М. Спремић, ДесйоШ Ђурађ, 539; Ђ. Тоwић, 
Посљеqна босm1с1ш краљица, 35. 

82 Стога се у уговорима посебно истиче захтев да млада остане у 
својој вери - в. М. Спремић, Десйоi"й Ђурађ, 365 . 
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Репродуктивна компонента брака оличена је у проду
жавању породичне лозе. Хришћански утицај огледао се у чи
њеници да је Господ наредио "множите се". С тога је зачеће на
следника сматрано главним разлогом за ступа1-ье у сексуални 
однос. 83 Конзумација брака подразумевала је успостављање 
сексуалних односа у браку. А1<0 до тога не би дошло, брак је 
могао да се разведе, пошто не би испуњавао своју главну сврху 
- рођење деце.84 Из Византије је идеја сексуалног односа, као 
нечег нечистог, продрла у српску и словенс1<у православну цр
квену литературу. Идеал девичанства постаје Богородица, која 
је безгрешним зачећем родила Христа. Молба Богу да подари 
дете једна је од тема житија светог Алексија и Стефана Нема
ње, који је са женом Аном молио за сина.85 О важности и зна
чају деце, као сврхе брака, посредно говори и српски медицин
ски кодекс из Хиландара, који велику пажН>у посвећује мушкој 
импотенцији и питањима женских репродуктивних органа, као 
и начинима да жена затрудни и изнесе плод до краја. Када би 
добила менструацију, жена је сматрана нечистом, а један од 
разлога оваквог гледишта налазио се у чињеници да је крвареЈ 
ње тумачено неуспехом жене да затрудни.Вб 

�3 Моћ жене била је у њеној репродукuиј11, односно могућности да 
роди наследш[ке - в. А. Павићев1111, Жепе II љихова .110/1, 80-81; Z. Janekovic-Ro-
111er, Rocl i gmd, 58. О значењу и сврси деце no сред1ьовековнн брак сведоче 
бројни изрази. Тако је појам семена бно двострук, означавао јс: мушку семену 
течност и наслед11нке - в. Доментијан, 40, 223; Ко11станпш Филозоф, 74; Фиси
оло2, 33, 42. Женски полни орган наз,-шаtr је II nлодниuа, �,ушки - мушк11 дето
•111нитељ, тајни у� деточинитсљски, а 1<оитус, са сврхом зачећа, примати децу
u. Р. Катић, Термul/ологија сраске среgљоаековие .нeqш1ul/e и 11,el/o објти11:,е1ье, 
САНУ, Београд 1982, 70, 1 19, 123, 136. 

84 Zene, 13 .  Према речима св. Василија, ,,коитус није брак, 1111је чак 
11и започињање брака". Неконзумаuија бра1<а није сматрана разлогом за раз
вод, осим у случају да не може да ес зач.11е наследник, юн1 ако јс сексуални чин 
жељен, а 1111је �югућ - в. К. Јиречек, Историја Срба /, 216: 11, 266: М. Пурковић, 
Јелена, 7-9; Е. Levin, н. g., 87-88; Z. Ja11ckovi6-Rбmer, Rocl i g1·шl, 58. 

85 "Живот Алексија бож11јсг човскu", Из 11ш11е ю1,и:жевност11, 180; 
До�1ентијан, 28, 124. 129, 241: Данило, 41; М. Пурковић, Принцезе, 1 1 ;  Е. Leviл, 
11. ()., 60-65. 

�6 Фucurмot, 1 17, 120-121 ; Р. Кап1l1, Meg1щi111a коq Срба у среqњем ве-
1,:у. САН, Београд 1958, 127-1 32; Р. Кат11!1, Тер.11!1nолог11ја, 47-50, 66, 73, 75, 78, 
80-81 ,  83, 86-87, 89, 93, 95-97. 99, 1 19, 121, 123, 136-137; Е. Levin. 11. g .. 66. О плод-
11ости жене в. и: Да11нло, 10. У писму Константину XI, као прс11рску будућем 
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И док је жена у правном и верском погледу била знат
но обесправ.љена, улога мајке давала јој је извесна права. У пита
њу избора будућег зета или снаје у Приморју, улога оца била је 
истакнутија, док је у Византији наг лаш ен и утицај мајке. У Кото
ру и Дубровнику удовица-мајка имала је иста права у односу на 
децу, као што је отац породице имао права за живота, односно 
могла је децу физички да 1<ажњава, да их уда или ожени, али и 
�а их разбаштини. Такође, у Котору је имала право забране ако 
Је несагласна у имовинском спору. Власт над децом стицала је и 
У случају привременог одсуства оца. Слична права над децом 
имала је и мајка у Босни. О улози мајке у унутрашњости Србије 
сведоче бројни извори попут житија или народне традиције. 87 

браку, Сфра1щес износи могућност да uapfщa Мара може да има проблема око nopol)aja, јер јс већ у исвесн1-1м годинама. У том тренутку 011а јс имала око 33 г о д1U-1е - в. Р. Ћук, ЈЈарица Мара, 57, 67, нап. 8. 

3 
87 Д,щнло, 18-20, 55-56: Вук Ст. Караuнћ, Српске 1юроg11е ii.Jecмe //. 

13
2 1-330, 352-362, 365-368, 420-426; С. Ћирковић, ,,Почтени витез Прибислав 

Јкотић_", Збор11!1к ФФБ Х - 1  (1968), 261; 1. Nikolajevic, Daily Life, 430, нан. 4; оло:)Јса1 же11а, 68-72, 109 - 1 10: Z. Jancko\1ic-Rб111cr Rod ig1·ad 65 105 - 106· ie-ne, 9-11 ,  128. ' ' ' ' 
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О личним и својинским односима у браку нема пуно 
података, изузев у тестаментима сачуваним у приморским гра
довима. Женина сигурност и материјална основа био је мираз, 
који је сматран неотуђивим и неприкосновеним, као у Западној 
Европи. У Будви је било забрањено жену која је донела мираз 
избацити из куће. Ако би после мужа остали дугови, прво је 
жени враћан мираз, а затим су подмиривани дугови од остатка. 
Пред овим се повлачила и црква. Принцип мираза преузет је 
из Закона цара Јустинијана. Статути приморских градова, 
Котора, Бу две и Дубровника истичу право деце на мираз. 
Статут Котора предвиђа да се, после смрти жене, мираз даје 
деци, а ако их нема, враћа се њеној породици. У Дубровнику 
се породици враћала половина мираза. Ако би се жена удала 
више пута мираз се делио на сву децу, а по својој вољи могла је 
да га користи за удају својих кћери.88 

Изгледа да мираз у Босни није био обавеза. О томе 
сазнајемо из тестамента Прибислава Вукотића, коморника хер
цега Стефана Вукчића Косаче, који се у свом тестаменту, пи
саном у Падови 1475, правдао што оставља жени Доротеји ве
лико наследство, пошто сама нема мираз, јер у Босни "није 
уобичајно да се узме жена због мираза, већ се узима из љубави 
и доброте, и што чини част орођавање то"89. 

У Србији су девојке добијале мираз, али није познато 
колики и какав. Најстарији подаци о жениној имовини потичу 
из Жичке повеље из које сазнајемо да је жена мог ла имати "до
битак", личну својину, којим је могла располагати. У случају са
мовољног напуштаIЬа брачне заједнице, муж ју је могао казнити 
одузимањем те својине, као и у Котору.90 Душанов законик за-

88 Н. Вучковић, Ciliai"йyt71 граqа Буqве, 8 0 -81, 87, 93, 95, 1 0 2 -103, 
1 13, чл. CXXXIX- CXLJY, CLXXШ- CLXXIY, ССVШ, CCXXII, CCLV, 
CCLXXXXII-CCLXXXXIII, О значају мираза за жену говори и чињеница да 

је у Приморју жена лишавана мираза ако би се доказала њена прељуба. И У 
Византији је мираз у случају прељубе припадао мужу - в. А. Соловјев, ,,Ка
жњавање неверне жене у црногорском и византиском праву", Архив ПДН 
ХХХ (XLVIII) ( 1935) 1 1 ;  Положајvжена, 78-79, 81, 91, 1 16- 1 19; Z. Janekovic
-Romer, Rod i g,·ad, 7 2 - 73, 7 7 -89; Zene, 41-46, 79- 82 , 142-148. 

89 К. Јиречек, Исшорија Срба II, 128; С. Ћирковић, Почшепи вuшез, 
259 -260. 

90 Оqабрш1и сйо.меници, 22, чл. 20; М. Петровић, Kpм•ulja, 34, в. нап. 
88. Д. Синдик сматра да се под добитком означава стока, а не имање, као што 
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брањује даваIЬе робља у мираз, али нигде тачно не одређује шта 
треба да се даје91; дозвољава да меропах баштине, винограде и 
купљенице, осим да подложи цркви или прода, да и у мираз, 
под условом да увек буде работника на имању.92 Као мираз, 
обично су даване ствари од свакодневног значаја, одећа, платна, 
накит, новац. Давање непокретне имовине није било обавезно. 
Тако је Мила, кћи Јуримира из Рудника, која је живела у Ко
тору, приликом удаје 1331. године добила мираз од 150 перпера: 
60 у новцу, 20 у минђушама и 70 у кућанству. У градовима ми
рази су износили и преко 1.000 перпера.93 Краљица Јелена је 
давала мираз девојкама које је васпитавала 94, а својим тестамен
том Јелена Балшић, кћи кнеза Лазара, одредила је да се новац 
подели девојкама присутним у њеном самртном часу, ради сту
пања у брак: ,,И које се згоде на самрти мојеј девојке, да им се 
да прићија колико се може с говором како да се удоме "95. 
Вредност мираза зависила је од сталежа. Кћери владара и вла
стеле добијале су и мираз у некретнинама. Оливера, кћи краља 
Вукашина, подигла је цркву Св. Марије у селу у Лоренци, об
даривши је својим миразом. За себе је оставила патронатско 
право над црквом и поседима.96 Спомен мираза под именом пр
ћија (прикија) односи се на јужне делове српске државе, који су 

је мислlfо Т. Тарановски - в. Т. Тарановски, Историја срйског йрава у Нема
њићкој qржавu III- !V, Београд 1935, 48-49; Д. И. Синдик, Зттчсlј жичких хриса
(lуља, 66, нап. 7. Вероватно је да је раније мираз даван у стоци. Такав обичај 
владао је у сеоском подручју Котора, а и код Влаха (Zепе, 66). О положају жене 
и миразу код Влаха, в. Ђ. Петровић, ,,Дубровачке архивске вести о друштве
ном положају жена код средњовековних Влаха", ИЧ XXXII (1985), 5 - 25. 

91 Ова забрана сведочи да је робље у ранијем периоду давано у ми
раз и у Србији - в. Н. Радојчић, Заканик, 95, 100, чл. 21, 44; А. Соловјев, Зака-
11ик, 1 8 8 -189. Которски и Дубровачки статут прописују давање робиње у мираз 
-в.  IЈоло:жа;жена, 1 2 -17; М. Анто,ювић, Граq и жуйа, 91- 92, 1 10-114, нап. 
l4l; Zene, 1 5 2 -154. 

92 Н. Радојчић, Законик, чл.174; Динић-Кнежевић, н. q., 92. 
93 М. д,инић, За исшорију руqарсшва II, Београд 1962, 41-44; Пала

жај жена, 92-93; Zene, 41--67. О давању платна у мираз, в. Ђ. Петровић, Oq йу
сша qo златовеза; М. Антоновић, Граg и :жуйа, 91- 92, нап. 141 

94 Данило, 54; К. Јиречек, ИсШорија Срба !, 308; II, 31 О. 
95 С Шаре срйске йовеље и йис.ма 111, 396. 
96 S. Ljublc, Listine о odno.fajЉ izmedjujuznoga slaven.stva i Mletacke ,·e

puЬ/ike IX, JAZU, Zagreb 1890, 1 9 3 -195; И. Божић, ,,Зета и Мрњавчевићи", При
лози КЈИФ 42, 1-4 (1976), 20-34. 
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припадали Византији. Први пут јавља се у повељи краља Ми
луrина манастиру Св. ЂорЬу код Скоп;"а из 1300. године, коме 
кра.љ између осталог дарује пронију у Речици, коју је Драгота 
уступио као мираз зету Маноти, под условом да настави да из
вршава постојеће обавезе. Вероватно није имао сина, па га кћер 
наслеђује. При томе зет или неко од рођака преузима обавезе 
према баштини. Иако жена није могла да завешта мираз своме 
мужу, то је могао њен отац. У том случају јавља се још један из
раз, који овакав мираз назива тастнина. 97 

Према мишљењу К. Јиричека, у Србији је владао му
шки принцип наслеђивања. Тако Дијена, удовица Бокше Брај
ловића из Прчања, свој једини иметак, виноград и посед у Пр
чању, оставља кћери Станици и њеним мушким потомцима, а у 
случају њихове смрти, посед ће наследити Дијенини рођаци по 
мушкој линији. Ако ни њих не буде, наследство ће прећи на 
женске потомке.98 Право наслеђивања у Србији изједначено је 
Душановим закоником. У случају да нема мушких наследника 
и кhи је могла да наследи властеоску баштину. Такође, ако не
ма брата, добијала је свиту велику и појас бисерни, којима је 
мог ла слободно да располаже. Имала је право да их прода или 
поклони. На тај начин лоза се продужавала по женској лини
ји.99 !Јркви је жена имала право да завешта само своју имови
ну.1ОО Право на повраћај мираза стицала је након мужевљеве 
смрти, али и после развода.101 Та�,ође, ако би је муж оставио и 
оженио се другом, жени је следила "ослуха".102 

97 ЈС, 477, 614-615, 678, 690; К. Јиречек, l1cmop11ja Срба 11, 128; Ди
ниh-Кнежсвиh, 11. q., 91- 92. О праву да жена наследи 11оседс и обавезе, в. 11ап. 
46-47. 

9� К. Јиречек, Иcr71opuja Срба /, 275-276; Zепе, 62-63. А. Павићевић, 
Жепе II њихова ,110'1, 79. 

99 Н. Радојчић, 'Јак0111ш, 100, 102, 'IЛ. 41, 48; Т. Тарановскн, Истори
ја сраског iiршю Ill-1 V, 1 18-1 19; А. Соловјев, 3пкоиик, 207 -208, 214, 318; Диннh
-Кнсжсвић, 11. q., 92. 

•00 ЈС, 405: Cmap11 срйс1,и хрисовуљи, 52: А. Соловјев, Јакот11,, 142, 
2l3: Динић-Кнежевић, 11. q., 116-1 17, 1 19. М. Пстров11l1, Крм'lиiа, 28-29. 

101 Т. Тарановски, Историја срiiског арава III- IV, 50-51 :  Положај 
.)/сепа, 93. Тако је Оливера, ћерка краља Вукашина, после развода са Ђурђе�� r, 
Јадржш�а свој мираз - в. 11ап. 96. 

102 Оqаб1ют1 сt10.11етщ11, 22, •ш. 23: Д. И. Синдик, 311a'laj ж11чю1.,· хрu
сову.11,0, 66. 1 lије познато колико је из11ос11ла та казш,- алнментацнја. Била је 
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Развод 

Иа�ю су и законодавац и црква изричити да се цркве
ни брак не може развести, у свакодневном животу развода је 
било. Са учвршћивањем хришћанског брака, самовласном от
пуштању жене законодавство прети забраном склапања другог 
брака. Ипак, казне нису уrицале на ово отпуштање, и време
ном расй.усш постаје синоним за казну за раскид брака. У ни
жим слојевима ово отпушта�ье било је у складу са обичајним 
правом, па је до њега и чешће долазило.103 

Као средњовековни термини за развод у Србији ја
вљају се: разлучити се мужу од жене и жени од мужа. Развод 
се обављао судским пуrем, и није могао бити учињен самовла
сно. Ово правило важило је за све друштвене сталеже.104 Му
шки преступ састојао се у отпуштању жене. Кривица жене мо
г ла је да буде двострука - самовољно напуштање мужа, или 
ако је починила прељубу.105 Мушкарца, чија се прељуба не по
миње, закон је кажњавао искључиво материјалном казном која 
је, према Жичкој повељи, износила шест коња за властелина, 
два коња за војника и два вола за сиромашне. Али, ако би се 
мушкарац самовољно оженио другом после бекства прве, морао 

.,одговарајућа", вероватно зависна од друштвеног статуса, и изгледа прописа
на неким друп1�1 актом. О алимент.�цији у Дубровнику II Котору, в. Поло:жај 
же11а, 105-107; Zene, l05. 

103 Оqабра1111 сйо.11е111щ11. 2 1 - 22, чл. 17, 24-25: Д. И. Синдик, Зна11ај 
.ж11111,u_-,; хрисовуља, 66. Задовољавање једном супругом захтевао јс још св. Сава 

в. Теодосије, 167. Ипак, сталност и легитимитет установе брака ш1 Балкан
ском полуострву јачају тек средином 14. века -в. К. Јиречек, Историја Срба 11, 
257; С. Ћирковић, ,,Сусрет великих щшилюација око 1 300. Исток и За11ад у ју
гоисточној Европи", у Pailiu111111, вој1111цu, qуховници, 390 391. Нов брак, no ка
нонским правилима, засниван је после с�1рт11 једно�· од суnружю1ка, или разво
щ1 учињс1юr из 11рихщ1тљивоr разлога - в. Н. Милаш, Правила !, 1 17, 5 7 5 -577. 

104 ЗС, 644, 671, 699; Оqпбранu спо,11е111щ11, 22-23, чл. 26-31 ;  К. Јире
чек, Историја Срба Ј/, 414; Д. И. Сf1нднк, З11ачај Ј1с1111ю1х хр11сов):ьа, 67. 

105 Оqабрш111 Сй(Шетщи, 21-22, чл. 18-20; ПолоЈ1сај же11а, 105: Д. И. 
Синдик, 111ачај :,,с11чк11х хрисовЈ:ьа. 67: Ле1,с11кон ССВ, 190 (Д. Дшшћ-Кнежевић). 
У старословенском језику, s·hcъ m. је други назив за зараз11у болест, злог духа, 
�смона, ђавола - в. С. Петковнћ, Ре•тик цркое1юслове11ско!' јещка, Сремски Кар-

овци 1935, 24. О прељуби, као раздогу за развод, говоре 48. апостолско 11 87. 
�авило Трулског васељенског сабора, која прописују духовне каз11е - в. 1 1 .  

)!/�аш, Прав1аа /, 1 16-1 17, 57_2 -577. З а  разлнку од по�iснутих одредби Сабора, 
и rка повеља доноси матер11Јалне казне и не пом11ње питање мушке прељубе. 

347 



је да плати одговарајућу алиментацију првој, а каж1,ьаван је и 
онај ко му је дао кћер за другу супругу.106 

За разлику од Србије, где је разлог за развод била 
прељуба која се могла доказати, у Котору ни прељуба није би
ла разлог за развод, већ се допуштала привремена растава бра
ка. Разлози за развод у Венецији били су тешко малтретирање 
жене, уништавање имовине - жениног мираза или мужевљевог 
имања од стране другог супружника и ако брак није био у 
складу са црквеним правилима. Исти разлози важили су и у 
Дубровнику. У Византији је развод дозвољаван ако је муж не
задовољан женом, ако она почини прељубу, оде у позориште 
или на хиподром, због болести (посебно губе) ,  велеиздаје, фи
зичког злостављања, импотенције.107 

У средњовековној Босни брак је засниван по обичај
ном праву (обичају зем.ље) на обећа1-ьу, и муж је узимао супру
гу да му бу де "добра и верна". {Јрквени брак порицан је као 
сакрамент, што је водило лакшој растави. Стога је преступ от
пуштања жене и узимања нове називан босанским или пата
ренским обичајем, иако су се такви случајеви догађали у дру
гим областима ван Босне.108 Са црквеног становишта тај чин 
сматран је биrамијом, тј. двоструким браком. Према црквеним 
прописима, католичким и православним, мушкарац је био ду
жан да се врати првој жени, а остале да отера. Познат је слу-

106 Оqабраии сиол,еници, 2 1-22, чл. 17, 23-25; Д. И. Синдик, З11ачај 
.11сu•1ких хрисовуља, 66. Оnако високе казне имале су циљ да застраше људе ка
ко 611 поштовали законе. Тешко да су могле заиста да се примењују, ако се има 
у виду да је ретко ко од убогих (сељака) поседовао два вола - в. М. Благојевић, 
Зе;11лщраq1ьа, 44, 59-75, 262 -300. О алиментацији, в. нап. 102. 

1 07 ВИИНЈ Vl, 59-60, нап. 124 (Љ. Максимовић); Положај жена, 
107; Е. Laiou, н. q., 1 8 1 ,  183; Z. Janckovic-Romer, Rod i gгad, 58, 68; Zene, 
116-117. Пре�1а Кр,нчији, жена је могла да ес разведе и ако муж ради о њеној 
глави или је наводи на прељубу - в. М. Петровић, Крмчија, 34-35. О разводу У 
Срб11ји, в. нап. 84, 90, 105. 

ios Босанска црква ннје била зинтересова11а за брак као догматско 
питање. Тако је допуштала да се неометано развија mos patriae. Према тврђењу 
фрањеваца, ово је био разлог да је једва јещш проценат босанских богумила 
остајао у браку са нетом женом - в. С. Ћирковић, ,Дуалистичка хетеродоксија 
у уrrози земаљске цркве: босанска цркnа", у: Рат111щ11, војтщи, qуховтщ11, 229; 
Ђ. Тошић, .,Примјер брачне бнгамијс 'tnore bosignanorutn ct patari110гum'", Mi
scel/anea, н. с. X.XII, 123. О босанској цркви и браку код богумила, в. S. Jalimam, 
,,Brak i bosansk:i bogomili", Нistorija Bosanskih bogomila, Tuzla 1999, 253-258. 
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За,1еће Каина, Дечани, 
око 1340. tодине. 

чај, који се догодио у првој половини 15. века у Котору, када 
се црквеном суду обратила Станислава, жена Милослава из 
Драчевице, тражећи да јој муж, који ју је по "босанском обича
ју" отерао и узео другу, отера наложницу и да јој се врати.109 
Из ранијег периода такав случај забележен је на суду Дими
трија Хоматијана, архиепископа у Охриду (1216-1235). Хри
стос из Касторије (Костура) доселио се у Охрид, где је ступио 
У ванбрачну везу са Влахю-ьом, Т золом. Сазнавши за ово, ње
гова жена се пожалила црквеном су ду са циљем да поврати 
свог мужа, што јој је и успело. Слично као у Босни било је на 
Стону и Пељешцу, где ни Православна ни Католичка црква 

109 Ђ. Тошић, Прu,11јер биlалщје, 123-127; Zene, 38-40, в. н: С. Ћирко
вић, Дуал11сm11•1ка xeiТlepoqoкc11ja, 229: Z. Janekovic-Romer. Rod i grad, 69-70. 
Иако је и жена могла да се разnеде због мужевљеве прељубе, мушкарцу је пру
жана могуl1ност да остане са њом ако му опрости и ако јој се он након једне иш1 
дое опомене врати - в. М. Петровић, Кр;11'111ја, 34-35: Н. Милаш, Прав11ла /, 577. 
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нису имале потпун утицај. И поред покушаја Дубровчана да 
помоћу фрањеваца учврсте црквени брак, о чему сведочи на
редба стонском кнезу из 1348. године, отпор његовом спрово
ђењу постојао је још шездесетих година 16. века. Већина доне
сених закона важила је за прост народ, али заправо није 
утицала на живот властеле. 110 Отпуштање законитих жена и 
држање наложница било је уобичајно и у вишим круговима. 
Тако је краm Марко отерао закониту жену Јелену, кћер Радо
слава Хлапена, и узео Тодору, некадашњу жену Гргура Бран
ковића. 111 Било је и брачних превараната. Познат је случај 
Ивана из Базела, који се прво оженио у Базелу, затим у Вене
цији, а онда је исто покушао да уради и у Котору. Тек када је 
отац његове веренице поднео пријаву због његовог нестанка, 
сазнао је за претходне Иванове бракове. 112 

Према жени је поступано оштрије него према мушкар
цу. У случају самовоmноr одласка, кажн,авана је, као и мушка
рац, материјалном казном, чија је висина зависила од сталежа 
коме је припадала. 113 Жене су бежале из различитих побуда, 
због малтретирања, избацивања из куће. Породични сукоби у· 
Котору и Дубровнику често су се завршавали батин,ањем и 
избацивањем жене из куће. Статут Дубровника прописивао је 
да у том случају муж мора да врати жену најкасније за осам 
дана или ће јој плаћати алиментацију. Овакво понашање наила
зило је на осуду и у Будви. Дубровчанин Бенко Котруmевић 
предлагао је суграђанима да жену васпитавају без батине.114 

Посебна казна била је предвиђена за жену у случају преmубе. 
Тада ју је муж кажњавао одузимањем својине, а ако је не посе-

110 Положа; .жена, 63; Е. Laiou, п .  q., 144, 147-148; Ђ. Петровић, Oq 
йуста qo злашовеза, 1 16. 

1 11 Ciuapu срйски зайuси и 11ашйисu /, 58- 59, бр. 189; Р. Михаљчић, 
Крај Срйског Царства, 170; М. Шуиuа, ,,О кесару Гргуру", ЗРВИ 34 (1995), 172; 
ПолоЈ1сај .жена, 142. Брак Стефана Првовенчаног и Јевдокије, према речи�а 
Никите Хонијата, распао се због краљичине прељубе. Неверство је ЈевдокиЈа 
пребацивала и Стефану - в. ВИИНЈ IV, 164-165, нап. 199 (Б. Ферјанчић); М. 
Ласкарис, Bu:юnillujcкe йршщезе, 24-31; ИСН 1, 268 (С. Ћирковић). 

112 У то време онје био у Млецима у затвору две године, t1акон чега 
је нестао на територији српске земље - в. Zene, 40. 

1 13 Оqабраии саоме1-1и11и, 21-22, чл. 19; Д. И. Синдик, Значај Ј,сuчких 
хрисовуља, 66. 

1 14 Положај жепа, 103-105; Zene, 105-107. 
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дује, телесном казном по својој жеmи.115 После кажњавања 
муж је могао да је прода или врати кући родитељима.116 

Телесни 'lpecu: блуд и йрељуба 

Грех је чин који доводи до религијске или култне не- ? 
чистоте, кршења религијског или култног табуа. Новина коју / 
хришћанство доноси заснива се на вези пути и греха. Сваки 
сексуални однос између мушкарца и жене, осим оног учињеног 
у законитом браку по канонима, сматран је телесним грехом, а 
његови починиоци, док се не очисте, неспособнима за вршење 

117 и култне радње. за ПОЈма телесног греха крије се читав низ 
сполних радњи, што је пажљиво дефинисала хришћанска цр
ква, зависно од статуса мушкарца и жене. Пристанак жене во
дио је диференцијацији преступа.118 

115 Оqабрапи сао.меници, 22, •1л. 20; А. Соловјев, Каэ,аьавање неверне 
Ј/Сепе, 1 1 ;  Д. И. Сшщик, 31/ачај Ј1сичких хрисовуља, 66. В. нап. 90. Српско зако
нодавство ниЈе познавало византијско право мужа да убије жену ухваћену у 
прељуби, или њеног љубавника (�. Levin, 11. q. , 1 84). В. и нап. 88. у Котору је 
жена могл� да задржи мираз ако Је, после затвора, муж прими назад - в. Zene, 
41, 108 , нап. 98. 

116 Није јасно где је требало муж да одведе жену после кажњавања. 
Т?к, ако би му то било неугодно, морао је да је прода - в. д. И. Синдик, Ј,щчај 
жичк_их хрисовуља, 66. Можда Је у питању одређено место на ком је жена изла
гана Јавном руглу. Јавној срамоти, постављању у крошњу на трабок, слично 
везивању за стуб срама, жена Је излагана и по Зако1111ку Новог Брqа, ако је уда
та, а ради као пиљарица - в. Н. Радојчић, Закон, 55, 8 3 -84, чл. ХVШ; Б. Марко
вић, Закоп, 2 2 -23, чл. ХУШ. 

117 В. Чајкановић, Мит II религија, 182- 184. Нова сексуална етика, 
прихвађена у средњем веку, трајала јс, према мишљењу Ж. Ле Гофа, све до на
шег времена - в. Z. Le Gof, S,·ednjovekovno imaginarno, 141-143, 1 4 8 -149. Појам 
тела, посебно женског, Јавља се у вези са страсћу којој мушкарац не може да 
одоли - в. Григорије Цамблак, 20; Ђ. Трифуновић, Десйот Сmефсш Лазаре611'1. 
Кљижевпu раqови, СКЗ, Београд 1979, 183. 

1 18 А. Е. Laiou, Sex, Consent, and Coercion in Byzantium 143 146 
196-191 п· 

· , ' · 

. • ажња Је посвећивана и чињеницама попут невиности или старости 
деВоЈ_ке - в. Р. Кови1анић, Которски меqаљо11и, 61. Поводом могућег брака сул
таниЈе Маре, кћери деспота Ђурђа и удовице султана Мурата II, Сфранцес је 
написао цару Константину XI: ,,како смо сазнали, никада није била са њим" 
(Р. Ћук, Цар�щ� Мара, 67, нап. 8). Као знак невиности млада је у Дубровнику 
носила венац, ТЈ. круну - в. нал. 67. 
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Према речима Јована Златоуста постоје "три начела 
међу људима: девичанство, брак и блуд. Девичанство је узви
шено и препоручљиво. Брак није исто, али није ни грех. Пре-
1оубу и блуд треба каж1Ьавати. Али онај ко жели да остане не
вин мора да се чува од греха, не само телесног већ и умног. 
Ако је већ мислима подстакнут, треба да се венча по закону, 
да не згреши. Ако може да се сачува и од мисли и од дела, то 

l:. "119 је боље, јер невиност се може поредити �а чистотом ан,Јела . 
Сваку сексуалну везу ван брака византиЈско право, Of1, времена 
Еклоге цара Лава III Сиријца 726. године, сматрало Је кривич
ним делом. Казна је била физичка (одсеца�-ьа носа), а ци1о уна
кажен,е лепоте која је довела до греха. Иако старо словенско 
право није познавало казну сакаћењем, ове одредбе су ушле, 
путем увођења Прохирона цара Василија (издат између 870. и 
879) у састав византијске Крмчuје.120 

Сексуални греси као кривична дела против морала би
ли су у надлежности црквених судова.121 Део Си_ншаz.маш_а 
Маш.ије Власшара (1335) и његове српске редакциЈе управо Је 
посвећен тој врсти преступа. Стога Душанов законик доноси 
само једну одредбу, по којој је физичка казна сакаћења (одсеца
н,е обе руке и носа) важила у случају када би власт�линка учи
нила блуд са својим слугом.122 Овакав став резултат Је сталешке 

119 Е. Levi11, 11. q., 59; ИСН !, 325 (Д. Богданов11h). Св. Сава је говорио 
да Господу треба служит11 "сваком душевном и телесном чисто:ом" (доменти

,јан, 125). Према Теодосију, телеснr1 однос1-1 са женом спречаоаЈу му�карца да 
дост11гнс божанско просветљење, девичански живот анlјела (ТеодосиЈе, 8). . 120 А. Соловјев, Кажњавшье 11еверне жепе, 10-1 1 .  Цар Душан Је У 
свој Ја,..·о,шк унео телесне и смртну казну (А. Соловјев, Зако1111к, 13). О примени 
тих кюни у Византији, в. Р. ћщић, 11. q., 208-222. . . 121 к. Јиречек, Историја Срба Jl, 414: Z. Le Gof, S1·ed1yove�ov11� 1�11a
ginamo, 146-147; z. Janekovic-Ro111cr, .,Nasilje zakona: gradska vlast 1 pnvatni f/vot 
LI kasnosrednjovjckovnom i ranovjekovnoш DLJbrovniku", Anali XLI (2003) 18-19. 
Световна власт ес упл1пала само у оне односе који су нретили да угрозе носто
јеhе друштвено устројство или свету 11нституц11ју брака. 

122 Н. Радојчић, Зако11ик, 105, чл. 54. Систем телесних казни доспео 
је у Србију из Византије - в. А. Соловјев, Закоиик, 1 О. Не може се са сиrурно
шhу тврдити кол11ко је 6110 у стварној пр11менr1. У Дубровнику, претња теле
сним казнама у Статуту ннје увек оствар11вана у пракси, већ се тежило да се 
преиначе у новчане, високе у rюрсlЈењу са тадашњим nри_мањима - в. N. Lo�, 
,,Pred gospodaro111 k:пezo111 i njegovi111 sLJcima ... ": Dubrovatki kazneni postt1pc1 s po
tetka XIV stoljeca, A11ali ХХХ ( 1992), 53. В. 11 нап. 120. 
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организације. Властелинка је тим чином каљала углед више кла
се, док је слуга, као поданик, овом везом показивао дрскост 
према господарима. Самим тим она је починила преступ тежи 
од пре1оубе, за коју је Жичка повеља прописивала казну зави
сну од воље мужа.123 Овакав случај уопште се не разматра кад 
је у питању однос властелина са служавком. Разлог се вероват
но налази у чињеници да је жена могла остати трудна, чиме би 
нанела срамоту целој породици, док мушкарцу нико није могао 
доказати очинство у случају непризнавања детета. Веза госпо
дара са слушкињом сматрана је нормалном појавом, не само у 
Приморју124 већ и у унутрашњости. Иако је већина мушкараца, 
који су боравили у унутршњости Србије, имала жене код куће, 
у местима где су обитавали ступали су у 1оубавне односе, а по
некад и у дугогодишње везе, у којима су се рађала деца. О томе 
сведоче Ј:Ьихови тестаменти, којима су остављали део имовине 
деци у Новом Брду, Руднику, Плани.125 Ванбрачној деци и 
њиховим правима посвећена је посебна пажња у статугима при
морских градова.126 О пракси телесног искоришћаван,а слушки-

12з А. Соловјев, Зако11оqавстrЈО С1иефа11а Душа11а цара Срба и Грка, 
Скопље 192,l!, 183-184; А. Соловјев, Зако11ик, 218-219; С. Шаркић, Среqљовеков-
1t0 српско йраво, Београд 1996, 107-108; Лексикои ССВ, 50 (Б. Марковић). Про
тив односа међу слојевима сачуване су и одредбе у статут11ма приморских гра
дова, в. нап. 80. О казни за прељубу no Жи'lкој повељи, в. нап. 88, 105-107. 

124 Всл11к11 број ванбрачне деце потицао је из веза са слушкињама. У 
которским сш1снма ванбрачна деца се називају: spt1riae, bastardae (i) (италијан
ског порекла, у смислу изрод, лажан, amr има и погрдно зш1,1ење), а на1чешl\с 
filiae (i) naturalcs, што јс супрощо изразу legiti111a (Lls), који подразу:-1ева децу 
рођену у законском браку. У документ11ма настал11м у Дубровнику Јавља се и 
изра� illegitima(t1s) - в. С. Ћирковић, Р. Ћук, А. Веселиновнh, Србија у zиеста
мет11111о/(/, 33; Положај же11а, 69, 138-139; Z. Ja11ekovic-Rб111cr, Rocl i g,·ad, 71-72, 
116-1 19; Ze11e, 2 8 7 -304. Нске од псовю1 у вези са непознатим пореклом деце 
биле су: копиле н пасији син - в. К. Ј ире<1ск, Историја Срба /, 304; 11, 281; Лек
сuко11 ССВ, 603-604 (С. Ћирковиl1). О распусном животу племства у Дубров1ш
ку, в. В. Krekic, .,Ser BasiliLJs de Basilio", ЗРВИ 23 (1984), 17 1-182. 

12s С. Ћирковић, Р. Ћук, А. Весслнновиh, Срб11ја у 1иесl11tще111ищщ, 
33; -м. ДиниЬ, За ис171орију pyqapcmвa 1/, 92; М. Спремић, Деспот Ђурађ, 
730-731; Положај жена, 140. Да је деце за•1сте ван �с1конских брако1за (блудом) 
било у Србиј11 сведочи родослов ю средњег Полимља, настао у друrој полови
ни 16. века - в. f). Sp. Radojitic, Alltologija stare s,pske k11jif.ev11osti (Х/-ХVШ ve
ka), Nolit , Beograd 1960, 246. 

126 Н. Вучковић, Cmaiиym lpaqa Буqве, 105, 108, чл. CCLXV, 
CCLXXVI: Положај жеиа, 1 38-140: Ze11e, 2 8 7 -304. 
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ња извештава, крајем 15. и почетком 16. века, Никола Наље
шковић. Између осталог, даје пример господара који је, поред 
младе жене, обилазио и друге, тако да су са њим истовремено 
остале две слушкиње трудне: ,, . . .  што је кријући чинио пас је
дан/с чељади у кући, знат ће ови дан./Своју службеницу с ба
боме једнага/и товјернарицу набређа, нут врага . . .  " /127 

Гледа јући уопштено сексуални преступи жене и му
шкарца третирани су истоветно, али је било и изузетака. У дата 
жена која је починила превару сматрана је прељубницом и казне 
су биле више; ова разлика није прављена у односу на мушкарца, 
који је, углавном, сносио исте казне, без обзира на свој брачни 
статус. Посебна казна следила је мушкарцу у случају да је завео 
удату жену. Тада је и он третиран као прељубник.128 Са суда 
Димитрија Хомантијана (13. век) сазнајемо да је ожењени чо
век раздевичио Стану, сестру Јована, сина Радоша из теме Де
вол, са њеним пристанком. За овај поступак завођеIЬа, који је 
девојка прихватила, човек је третиран као блудник. По пресуди 
Димитрија Хомантијана, требало је да буде кажњен: ако је бо
гат, литром злата, а ако Је сиромашан половином имања и цр
квеним изопштењем од седам година. Ипак, нису примеIЬиване 
телесне казне, које, изгледа, у то време нестају из праксе.129 
Исти прописи налазе се и у Иловuчкој крмчији.ВО Висока цр
квена казна, као за пре.1Ьубу, следила је и у случајевима сексу
алног односа између монаха и монахиње, који су примили схиму 
(ако нису, казне су биле ниже)131 и у питаIЬу односа са мало
летницом, који је сматран чином силоваIЬа, пошто малолетна де-

127 S. Stojan, н. q., 1 12 - 1 13. 
128 Према речима св. Василија (4. век), мушкарац не-задовољан својом 

женом запада у блудништво и он је блудник, али није прељубник ако почини 
rpex са неудатом женом - в. 8. Stolte, ,,Desires denied: marriage, adultery and divor
ce in early Byzantine law", Desiгe and Denial, 83; А. Е. Laiott, н. q., 1 1 1 .  Док је казна 
за блуд износила до седам rодина, за прељубништво је црквена епитимија могла 
да траје и до петнаест година. О разлици између блуда и nрељубништва, в. Н. 
Милаш, Правила 1, 75, 81, 138, 527- 528, 572, 5 8 8 -590; А. Соловјев, Закщюqавство, 
183- 185; А. Соловјев, Законик, 2 1 8 -219; Е. Levin, н .  q., 161, 179 -181, 186. 

129 А. Е. Laiou, 11 .. q., 143, 145- 147. 
130 М. Петровић, Крмчија, 41; М. М. Петровић, О законойравилу uлr1 

Номокшю11у свеlТiога Саве, Београд 1990, 115.  
131 А. Е. Laiou, 11. q. ,  119,  125; Е. Levin, 11. q., 186; Н. Милаш, Правuлаl, 

527. Блудничење калуђерица било је познато и у Котору, Дубровнику, Сплиту, 
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војка није могла да да пристанак. Сем одсецања носа, по Ило
вuчкој крмчији, мушкарац је њеној породици давао и пола има
н,а.132 Блаже казне биле су прописане за ванбрачне односе са неу
датом женом, оном која је напунила 25 година, или удовицом.133 

У питањима блуда Скраћени сuншаl.маш преузео је 
члан који прописује казне за духовно лице-блудника.134 Апо
крифни текст "Обилажење Богородице по мукама" говори и о 
блуду духовника: .,И виде Богородица човека где виси о ноктима 
и змија га беше обавила, од пете до врха. И у уста му пушаше и 
језик му беше огIЬен [јер је] био игуман и не чин,аше вољу божи
ју, него цркве божије разношаше по блудницама"135. У Будви је 
1431. године донета одлука да свештеници немају право да заве
штају имовину љубавницама и ванбрачној деци.Вб Како монах не 

Ђенови, Фиренци -в. Положај жена, 102 -103; К. Јиречек, Историја Срба 11, 274; 
Zene, 290. Сам краљ Милутин оженио се калуђерицом Јелисаветом, сестром кра
љице Катарине, жене краља Драгутина, његовог брата. У време њиховог упо
знавања, она је живела у манастиру на Маргаритином острву код Будима. Због 
блиског сродства и манастирског "обита", Српска црква се бунила против овог 
брака. Према речима Георгија Пахимера, Милутин ју је "блудно упознао у мо
нашкој одећи" - в. ВИИ НЈ VI, 51- 52, нап. 103, 106 (Љ. Максимовић). Исте по
датке даје и Нићифор Григора - в. ВИИНЈ VJ, 169, нап. 38 (С. Ћирковић и Б. 
Ферјанчић); И. Руварац, Краљице и царице српске, Зборник Илариона Руварца 
1, СКА, Београд 1934, 1 8 -19; К. Јиречек, Иciiiopuja Срба !, 190; П, 266. И у Србији 
се догађало да се калуђери и калуђерице врате световном животу. По Законику 
цараДуиюна, казна за овај преступ је била тамница - в. Н. Радојчић, Законик, 
93-94, <ш. 17, 19; А. Соловјев, Зако1111к, 186-187. 

1з2 М. Петровић, Крл1ч11ја, 39. Прерано раздеви,1ење могло је да до
веде до стерилности жене - в. А. Е. Laiou, 11. q. ,  125, 168-169. В.  нап. 70. 

133 Е. Laiou, н. q., 1993, 146; Е. Levin, 11. q. , 190. У Сплиту су родите
љи могли да лише наследства кћер која би имала однос са мушкарцем ван бра
ка н пре своје 25. године - в. Zene, 23. Ова старосна граница успостављена је у 
односу на период репродукције и дужине живога. Младом женом сматрана је 
особа до око 18 година. Изгледа да се са 25 година није више сматрала способ
ном да роди већи број деце. Стога је стега над њеним животом попуштала - в. 
нап. бр. 8 - 9, 69, 86. О праву удовица да саме изаберу новог мужа, в. нап. 53. 

134 А. Соловјев, 3(жоноqавсiiiво, 97; Н. Милаш, Правила!, 86. Духовна 
лица јс требало да служе као узор. У Моравuчкој кр,11ч11јu сачуван је и посебан 
члан о блуду свештеничке кћери (М. М. Петровић, О законойравилу, 132). Епи
скопом је могао постати онај ко се само једном оженио (Теодосије, 135, 263). 

135 Из 1юще юьu:жев1 1осш1 1, 188-199. Из ове приче потекла је и песма 
,,Огњена Марија у паклу" - в. Д. Богдановић, Иciuopuja старе срйске књи:нсев
ности, СКЗ, Београд 1980, 140. 

136 Н. Вучковић, Сшашут граqа Буq1Је, 105, <ЈЛ. CCLXV; Zene, 290. 
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би згрешио, препоручивало се да само мудар, у с�аријим година

ма, сме да слуша исповест жене, а најбоље пароХИЈСКИ свештеник, 

који је и сам ожењен.137 За разлику од православ�х све�ника, 

католички нису имали право да заснују брак. То Је био Један од 
1с • б 13в разлога да су у далеко вепем броЈу, држали конку ине. 

Према Теодосију св. Сава је тражио од народа да се 

клони "разврата и пре.љубе, мужелоштва и скотолоштва, и сваког 

блуда"139_ Осим, већ поменутих, у забрањене ванбрачне o�:fce 
спадали су још: предбрачни секс140, секс између вереника , и 

инцест142. Посебан круг грехова, везан за обављање самог полног 

акта важио Ј·е и за супружнике, у законитом браку. Главне од-
' 143 

редбе у вези са тим посвећене су временском периоду и пози 

137 Е. Levin, н. q., 279. 
138 н. Милащ, Правила Ј, 473-483. Ожењени духовник ретко се нази

вао свештеником; обично се називао попом, а његова жена попадиЈОМ - в. К. 
Јиречек, Историја Срба II, 66; ИСН /, 267 (С. Ћирковић). Православни попови 
нису смели друrи пут да се жене - в. М. Шуица, Немирно qоба, 64. Право пра
вославних попова да се жене и позитивне стране њиховог брака, као односа, 
који спречава грех, описао је и Константин Филозоф (Константин Филозоф, 
120). Бројни едикти которског бискупа Марина Конт�рено ( 1429-1453) усме
рени су против конкубината међу духовницима - в. Zепе, 182, 268, _290-292. 
Дубровачки властелин, Јаков Андријин Цријевић, приор Св, Андрије, осуђен 
је због везе са удатом Марушом, 1483. године, на десет rодииа кућног затвора 
- в. К. Јиречек, Историја Срба II, 276-277. . ,,, _ 139 Теодосије, 167; К. Јиречек, Исаlорща Сроа II, 258. Временом до 
лази до боље диференцијације грехова ове врсте. Према речима_млађеr писца, 
доментијана, одрицање од Сатане захтева "мржњу греха, не ОПИЈање, не блуђе
ње" (доментијан, 133). 

. . 
140 Рани бракови делимично су спречавали младе да почине о�аЈ 

грех. По Номоканону из 17. века, родитељи су сматрани кривим_ ако би девоЈка 
згрешила после 15. године, јер је нису удали на време - в. _Е. Levш, н. q. 187 • де
спот Стефан Лазаревић, у песми "Слово љубве", саветује младе да не почи�е 
телесни грех, речима: ,, . . . љубав узљубите,/али право и неза_зо��о,/да млад:0

-
ство и девство не повредите, . . .  да божанствено не узнеrодуЈе... (Ђ. Трифу 
вић,Десйош Стефан, 170-171, 209- 219). . . 0 141 Предбрачни однос између верен�ка сматран Је грехом, Јер до д-
носа није дошло у законитом браку - в. Е. Levш, н. q, 90, 186. 

142 Инцест је називан крвомешатељством - в. М. М. Петровић, О за-
ко�юара«илу, 132; Н. Милаш, Правила I, 535-541: В. нап. 70, 77. С�д- недозв�љ:� 
них односа у породици чест је, изгледа, био онаЈ са таштом, ко�ОЈ Је муш� il 7 углавном био ближи по годинама - в. Е. Laiou, н. q., 168; Е. Levш, н. q., 9 , 

143 Литургијско време било је период сексуалне забране. Осим среде 

и петка, светим даном сматрана је и недеља. Како би се верници припремили 
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коитуса 144. У грешне односе спадао је и сваки чин који није за по
следицу имао директни вагинално-генитални контакт, прописану 
позу и циљ - зачеће детета.145 Ноћна полуција тумачена је муче
њем од стране ђавола, обично у женском облику146 , а грешна је 
била и сама помисао на однос са сопственом женом.147 Према 
среД1-Ьовековним схватањима, за почињени неканонски однос сле
дила је, сем црквене, и казна Божија. Последице преступа роди
те.ља биле су рађење морално или физички дефектне деце.148 

за недељу, суботом је такође требало да остану при апстиненцији. Руски руко
пис из 12. века саветује да суботом супружници спавају одвојено, како не би 
згрешили. Табуом је сматран и однос у току месечног прања, времену када је 
жена сматрана нечистом. Годишње време дозвољених односа износило је 91-93 
дана, без урачунавања периода меt1струације, док је са тим данима износио са
мо педесетак дана годишње - в. Z. Le Gof, Sred11joveko11110 imaginarno, 129-130, 
146-147; Е. Levin, 11. q ., 163-167. Недељом је било забрањено и радити - в. Н. 
Вучковић, С�иашуш граqа Буqве, 96, чл. CCXXIX. О постовима, в. нап. 68. 

144 Једина дозвољена поза била је мисионарска, у којој се мушка
рац, слика Божија, налазио изнад жене. Сходно оваквом ставу, било је забра
њено да жена буде изнад мушкарца. Такође, забрањен је био и коитус од поза
ди, који је подсећао на однос међу животињама, као и анални, који је сматран 
непрописним. Чак је и коитус у дозвољено време и у одговарајућој пози сма
тран неподобним, ако је коришћено неко од средстава за контрацепцију - в. 
Е. Levin, н. q., 172- 179. 

14; Такви односи сматрани су противприродним и називани су со
домијом. У њих су, сем хомосексуалности, спадали: мастурбација, било која 
врста предигре, фелацио и однос са животињама - в. Е. Levin, н. q., 197- 2 1 1 ;  Z. 
Le Gof, Srednjovekovno imaginarno, 143. У Фuсиологу, 33, пише ,, . . .  ако прогута 
семе жена, прекида снагу мужа и муж одмах умре . . .  " 

146 Е. Levin, н. q., 46, 57, 2 0 8 -209. О лечењу ове појаве, в. Р. Катић, 
Тер.лщ11ологија, 130. 

147 Е. Levin, 11. q., 161. Треба поменути да је сматрано да је жена по
чинила rpex и када је у тучи хватала мушкарца за мошнице - в. М. М. Петро
вић, О законоiiравилу, 132. 

l4& Као што су људц носили прародитељски, Евин грех, тако су суд
бину деце одређивали начин и време њиховог зачећа. Последица односа за 
време менструације била је рађање лепрозне деце (доментијан, 133; Z. Le Gof, 
Srednjovekovno imaginarno, 129-130, 144, 148), неког другог телесног блуда, ра
ђење оцеубица и матероубица (Фисиолог, 33-34), а ако је до зачећа дошло у за
бр�њено литургијско време, петак, суботу или недељу, рађао би се лопов, раз
боЈник или прељубник (Е. Levin, ll. q., 66). 
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Присшанак и й.ринуда149 

У сред1-Ьем веку грех nретубе делом је повезан са пита
I-Ьем љубави. Ради одржава1-Ьа постојећих друштвених вредно
сти, љубав, каква је данас прихваћена, порицана је, а бракови су 
склапани на основу интереса. С тога је црква тумачила .r.:,убав као 
духовну везу између суnружника.150 Ипак, она је постојала, о 
њој се писало и певало. Први спомен лирске и Јоубавне песме 
забележен је код Теодосија, који прича како се св. Сава, као 

ћ "151 младић, грозио "срамотне и штетне песме млади ких пожуда . 
У Дубровнику је 1284. забележено прво романтично удварање 
са песмом: ,,Шта сам ти учинио Роза, због чега се тужиш на ме
не�/ Реци, да немаш мужа, би ли ме узела�"152, _а �462. године 
певала се и .r.:,убавна лирика са мотивом жене коЈа Је загазила у 
воду: ,,О, Јело вита јело/Не ход' сама на воду" ... ,/153. С� краја 
15. века сачувано је и једно љубавно писмо Ђурђа 1ЈрноЈевића 
жени Изабети.154 ТежI-Ьа ка оствариваI-Ьу љубави водила је не
поштовању правила. Брак, склопљен против воље родитеља, у 
супротности са интересима породице, који су имали превагу над . · 155 жељама поЈединца, сматран Је недозво.r.:,еним. 

О покушају да се настави недозвоЈоена романса, гово
ри случај Катарине, кћери морнара Ивана Примовоr, која је 

149 Ово поглавље, услед проблематике коју обрађује, насловљено ј_е 
према зборнику радова о истој тематици: Consent a_nd Coercion to Sex and Маш
аgе in Aпcient and Medieval Societies, ed.by А. Е. Laюu, Dшnbartoп Oaks Trustees 
for Harvard Uпiversity Washington, D. С., 1993. 

150 Е. Levin, н. q., 96. Страх од љубави која је могла да поремети већ 
склопљене договоре је велики. Неки писци сматрали су је стога нсnожељ1юм и У 
браку- в. z. Janekovi6-Rбmer, Rod igrad, 67; Z. Janekovic-Rбmer, Nasilje zakona, 13. 

151 Теодосије, 7; К. Јиречек, Исйiорија Срба ll, 296. Можда су у пита-
њу биле ласцивне љубавне песме. . . 1s2 z. Janekovic-Rбmer, ,,'Post Tertiam Campaпam'- No6nt z1vot u Du-
brovniku t1 srednjem vijeku", Апа/i XXXII (1994) 11. 

15з ИСН JI, S12 (М. Пантић). 
154 Овим писмом-тестаментом Ђурађ износи последњу вољу, У слу

чају да не састави прави тестамент. Супротно општем правилу о наслеђу, он 
супрузи у случају смрти оставља сву имовину, без обзира да ли ће се преудати 
или не. Ту одлуку препушта њеној вољи (Е>. Sp. Radoji�i6, Antologija). 

155 Још 121  S. године, Латерансю,1 сабор забранио је брак без сагла
сности родитеља (Zene, 23, 27). У Србији, у овакав, по с13им правилима недо
з13ољени брак, ступио је из љубави краљ Милутин са својом свастиком и калу
ђернцом Јелисаветом - в. иап. 1 3 1 .  
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покушала да раскине веридбу nутем црквеног суда. Том при
ликом тражила је право на слободу да сама изабере свог садру
га. Заnраво, током куге која је владала она се налазила на бро
ду где се зближила са једним од мушкараца.156 Како би 
избегли могуће препреке, на путу .r.:,убави, туди су примењива
ли два начина: договорену отмицу157 и тајни брак. За овакво, 
неnримерено понашање, без родите.r.:,ске сагласности, статути 
приморских градова прописују казне изузима1-Ьа из наследства 
(Сплит, Котор), или протеривања из куће (Будва). Пошто су 
схваћени као опасност по град, у Дубровнику су овакви брако
ви забрањени 1429. године, при чему је циљано на бракове 
племићких кћери и мушкараца из нижих слојева и истицање 
права родите.r.:,а над удајом ћерке.158 

Наведене чюьенице одлично илуструје следећи при
мер. Вјекослава Пасквалић, угледна которска племкиња, удала 
се тајно, ,,својом вољом", за свог отмичара, Дачицу Добрековоr 
Гачовића, из села Вељих Залаза, изнад Котора. Иако јој је 
отац, сер Лука Јаковљев Пасквалић, опростио из родитељске 
љубави 23. фебруара 1439. године, како би живела "у љубави 
са оним кога је I-Ьено срце изабрало", морала је да се одрекне 
мираза. Последњу могућност понудила јој је баба Јелуша, која 
јој је на самрт.и оставила за издржава1-Ье приходе од СВОЈИХ по
седа и винограда у Думидрани. Тестамент је садржавао и кла
узулу по којој је могла и трајно да их наследи, ,,ако би се удала 
за другог човека "159. 

О питању отмице говоре и списи српске редакције. 
Први пут отмица се поми1-Ье у Жичкој пове.r.:,и.160 По старијем 
црквеном закону, у Византији брак са отмичарем дозвољаван је 

156 Zene, 14--16. О куги, в. и нап. 9. 
157 А. Е. Laiou, н. q., 133- 136, 142. Према. речима Ј. Зонаре, ,,ко оти

ма себи женскињу, тај има љубаu" (Н. Милаш, Правила /, 389). 
158 Положај жена, 7 2 -73; i.ene, 23; S. Stojan, 1 1. q., 52-53; Z. Janeko

vi6-Rбmer, Nasilje zakona, 15-17. 
1 ;9 Р. Ковијанић, Koiuopcкu ,1-1еqаљо1111, 1 19 -120; Zene, 24--26, нап. 43, 

44. Бракови против воље родитеља склапаии су и у Босни. Својим тестамен
том Прибислав Вукотић одређује да се кћери лише мираза ако се удају без до
зволе мајке, ,,као што многе чине" (С. Ћирковић, Почi'i1е11и ви�uез 261 ). 

160 У том случају казну, зависну од свог статуса, сносио је мушкараu 
-в. Oqaбpшtu сйоменtщ11, 22, чл.19; Д. И. Синдик, Значај Ј1с1 1чких хрисовуља, 66. 
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ако га родитељи прихвате. Међутим, само раслојавање дру
штва довело је до негативног става према отмици. По правилу, 
отмичар је био нижег статуса од његове драге. Скраћени Син
шаzмаш Машије Власшара, готово у целини, задржао је по
г лавља о моралу. Тако је за отмицу са оружјем девојке или 
удовице следила смртна казна, а без оружја телесна, одсецање 
руке. Под утицајем византијског законодавства, казне у Срби
ји биле су истоветне, без обзира на пристанак жене. У случају 
мирења са отмичарем, кажњавани су и родитељи, а забрањено 
је и склапање брака, које је било дозвољено, у вези са силова
њем.161 Иако Синшаzмаш српске редакције садржи правило да 
је чин отмице у надлежности царског суда, седам сачуваних 
повеља српских владара додељују r лобу од девичког разбоја 
манастирима, противно византијским обичајима. Као дело које 
у надлежности световног суда цара, Законик цара Душана, 
спомиње само владичевски разбој.162 

За разлику од отмице, која је, углавном, подразумева
ла пристанак жене, силовање (per vim stuprшn) је сматрано чи
ном против личности, који је подразумевао отмицу и насилни 

161 А. Е. Laiou, 11. q., 134-136. Ти nроrшси ушли су и у Иловичку крм
чију (М. Петровић, Кр,нчија, 40--41). Ово ново nравило било је условљено си
стематизацијом у византијском законодавству - в. А. Соловјев, Закоиоqавсiliво, 
180; А. Е. Laiou, н. q., 1 3 6 -145. Српско законодавство, такође по узору на ви
зантијско, прави разлику ако је приликом отмице дошло до полног општења 
или није - в. Н. Милаш, Правила 1, 3 8 8 -389, 579. 

162 Изгледа да је у питању преступ зависних људи иа црквеиом има
њу. У овом случају судила је само црква - в. Машије Власwара Ситџаг,1шт, 
1 0 5 -107; ЗС, 545, 557, 617, 644, 659, 671, 723; Н. Радојчић, Закттк, 140, чл. 192; 
А. Соловјев, Законоqавсiliво, 180; А. Соловјев, Зако11ик, 328, нал. 942; Лексикон 
ССВ, 481 (Б. Марковић). Није у потпуности јасно да ,щ се иза појма девички 
разбој крије отмица или силовање. У Дущшювом закоrщку у питању је отмица 
властелинке (К. Јиречек, Иciliopuja Срба !, 277; ЈЈ, 1 1 8, 258). Ово је урађено, У 
складу са другим сталешким одредбама, ради сnречавања брака властелинке 
са неким из нижег слоја - в. нал. 122. У вези са овим питањем јавља се још је
дан израз -,,девицопохиштитељ", забележен у повељи деспота Стефана Лаза
ревића манастирима Тисмени и Водици, из 1405. године. ЗС, 753. Ђ. Трифуно
вић је изнео мишљење да се иза овог nојма крије отмичар девојке, док Љ. 
Котарчић сматра да је у питању оскрнавитељ девојачког угледа - в. Ђ. Три
фуновић, Десаот Сiиефан, 168, 209; Љ. Котарчић, ,.Повеља деспота Стефана 
Лазаревића манастирима Тисмени и Водиuи из 1406. године", Археографски 
йрилози 9 (1987), 121 .  О односу појмова силовање - отмица, у Византији, в. Ј. 
Hanson, ,,Erotic iшagery оп Byzantine ivory caskets", Desire and Denial, 179. 
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сексуални однос. По казнама сврставано је на ниво прељубе. 
По византијском моделу, разликовало се силовање девице, за
ручене девојке и малолетнице. Најтежи грех био је силовање 
туђе веренице или удате жене, јер је тиме вређана светиња бра
ка и част будућег мужа. По византијском грађанском закону 
казна за силовање била је двострука, материјална и црквена, а 
могла је да буде и телесна.163 Српско законодавство прописи
вало је више могућности, такође зависних од статуса жене. 
1Јрквени закон дозвољавао је, као и у Византији, искупљење 
путем брака. Неки српски црквени прописи, сачувани у Хи
ландару, прописивали су обавезну женидбу, чак и ако је девој
ка сиромашна.164 Овај преступ цар Душан унео је у Законик. 
Под утицајем западног права, члан 53. прописивао је казне, 
зависне од сталешких разлика, користећи систем телесних ка
зни, преузетих из Византије. Тако је казна сакаћења, одсеца
њем носа и обе руке, била предвиђена за мушкарца због сило
вања припаднице исте класе, док је посебна казна вешањем 
следила себру у случају да на силу "узме" властелинку_ 165 
Сличне одредбе налазе се у статутима Котора166, Дубровни-

163 Е. Levin, н. q., 2 1 2-213, 231- 236; А. Е. Laiou, 11. q., 1 1 1 , 125, 
154-174; Н. Милаш, Правила!, 138; А. Соловјев, Законоqавсfliво, 1 80-1 8 1 .  Док 
Ф. Рачки cr.iaтpa да је словенски термин за чин per viш stuprum,jeбawu, Ј. Бра
тулић мисли да се иза овог појма крије сваки полни акт- в. Fr. Racki, Zakon Vi
nodolski od godine 1288, у: Fr. Racki, V. Jagic, 1 .  Cmcic, Њ-vatski pisani zakoni, Za
greb 1890, 19, нал. 9; Ј. Bratulic, Vinodolski zakon, 97, 1 1 1 ;  Вук Ст. Караџић, 
Српски рјечник ( 18 18), Сабрана qела Вука Караџића ЈЈ, П расвета, Београд 1966, 
280; Р. Skok, Etimologijski rjecnik lz,·vatskoga ili s1·pskogajezika !, JAZU, Zagreb 
1971, 765. 

164 Е. Levin, 11. q., 216-217; Н. Милаш, Правила /, 1 37-138. Искупље
ње путем брака било је могуће и у Котору и Дубровнику - в. М. Антоновић, 
Граq и :жуйа, 99; N. Loпza, ТuЉа, osveta, nagodba, 92. Троrирски статут дозво
љавао је заснивање брака ако није у питању ,Јавна или тајна блудница" (А. 
Cvitanic, Statut g1·ada Trogi,·a, Split 1988, 78, чл. 2 1  ). 

165 Н. Радојчић, Законик, 104, чл. 53; А. Соловјев, ЗакоиоqавсГиво, 
181-183; Т. Тарановски, Иcfliopzф йрава ЈЈ, 86-87; А. Соловјев, Закттк, 
217-218; С. Шаркић, Среqњовековно сраско йраво, 1 0 7 -108. 

166 И. Синдик, Кому11ал110 уређење, 124-125; Zene, 309, 312; М. Анто
новић, Граq и :жуйа, 99. 

167 Статут Дубровника не одређује казне зависне од сталежа. За сило
вање такође постоји телесна казна, вађење оба ока, ако неко нема новца да пла
ти глобу. Била је могућа и осуда на смрт (Динић-Кнежевић, 11. q., 125, 1 38 - 139). 

168 А. Соловјев, Зако11ик, 218; Динић-Кнежевић, н. q., 125. 
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ка167, Корчуле 168, Троrира169, и Винодолском законuку170_ 
Ипак, Душанов законик не помиње један случај - силовање 
себарке од стране властелина. Вероватно је да су у средњове
ковној Србији казне за овај преступ биле блаже, можда попут 
оних у статутима Котора или Т роrира, који прописују веома 
ниске казне, до двадесет пута мање, у односу на властелинку, 
ако је обешчашћена робиња, слушкиња или јавна жена. 171 Мо
тив сексуалног насиља над женама nомиI-Ье се и у поезији. Пе
сник Илија 1Јријевић говори о отпору жене као врхунској на
слади мушкарца: .,Може ли се у саме нокте поуздати? зашто 
не? /Приличи поуздати се у дјевичански зуб или нокат./ Зашто 
опет оному којег побиједит не жели, девица одбија?/ Зар не за
то што је крвав пораз весели? . . .  /Стога дјево, не престани бра
нити свој стид!/Бори се, јер што се будеш више борила, дража 
'"' б "/172 пеш ити. . .  

Просшишуу,ија 

Када би пала ноћ, на улици су
1
од женског света оста-

. 
( 

) Јале само крчмарице и проститутке. Јавне жене публице мере-
трицес) у црквеним документима називају се блудницама. Овај 
термин означавао је разне појмове: од жене која је згрешила до 
оне која се бавила проституцијом. Једино у контексту докуме
ната увиђају се разлике. У основи, проституција се дефинише 
као пружање сексуалних услуга за новац или неку другу врсту 
накнаде .17 3 Pery ли сање проституције било је у надлежности 
световних судова. У црквеним списима помињу се у вези са на
клоношћу ка телесним ужицима. Искупљене блуднице било је 

169 А. Cvitanic, Statut grada Тгоgiга, 78, чл. 21 - в. и нап. 1 64. 
170 У случају силовања иt,,и статут захтевао је да сви поротници бу

ду жене (Ј. Bratulic, 1'1noclolski zakon, 97, чл. 56). 
171 Материјална казна за акт против ли,11юсти јавне жене би.�ш је чак 

мања од оне за служавку - в. нап. 166, 1 69. 
172 S. Stoja.п, н. q , 23. 
173 Е. Leviп, 11. q., 190; Z. Jaпekovic-Rб111er, Post Te1·tiam Сатрапа.т, 

8 - 9; G. Ra,1aпcic, ,,In taberш1 quando eгarlt: .ZiYot н dubr0Yacki111 krc111a111a p1·ema 
kazneпim spisirna 14. stoljeca", Anali XXXI 1 (1998) 36; Исшu, Pгilog, 124. Такође 
су називане и рђавим женама (Поло:ж:ај жеиа, 141). 
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омиЈЬена тема црквене православне литературе. Тако се сма
трало да "ако проститутка остави свој грешни пут, исповеди се 

и обећа да више неће следити тај укаљани пут, већ да ће бити 
побожна и часна, и да ће се очистити, духовни отац треба да јој 
да мању казну, и да је прими назад у свету заједницу, као што 
је Христ примио другу проститутку". Ако пак не би обећала да 
ће престати да тргује, одбијана је.174 Православна као и Като
личка црква, сматрале су да је боље да мушкарац, 1<оји мора да 
задовоЈЬи своје нагоне, за предбрачни однос изабере жену која 
није удата нити ће то бити. Стога су казне биле ниске - од 
дванаест дана до две недеље поста. Неки рукописи третирају 
овај однос као однос са удовицом, неудатом женом или слу
шкињом. У овом питању брачни статус мушкарца био је битан. 
Ако је ожењен, црква се противила овом чину, посебно оства
ривању дуже везе са проститутком. За сводништво, мушкарац 
је требало да буде изопштен. 

- У средњовековној Европи проституција је сматрана 
свакодневном појавом, као и у Византији. 175 1Јветала је у ве
ћим градовима, које су посећивали трговци и морнари, попут 
Венеције. Највише података о овом женском занимању на тлу 
српских средњовековних земаља пружају документи настали у 
приморским градовима: Дубровнику, Сплиту, Т роrиру, Кото
ру, Будви. Неки од статута ових градова прописују место ста
новања, ношење посебног знака, забрану одевања у стилу до
брих жена. Статут Дубровника из 1272. године садржи само 
један члан о проституцији: за овакав преступ ћерка је кажњава
на у оквиру породице, по вољи оца и браће. Податке о раном 
постојању јавне куће доноси К. Јиречек, према коме су оне жи
веле и радиле у старом граду, у 1<ући названој castelluш (дво
рац). На челу те заједнице налазила се опатица грешница ( ча
сна мајка грешница). Њима су свраћали путници, ходочасници 
на путу за Јерусалим. Прва одредба о месту деловања ових 

174 Ова тема записана јс у хиландарском требнику из l 5. века, и си11-
тагмату Рилског манастира из 17. века (Е. LeYiп, N. q., 191). О искупљењу блуд
нице говори и архиепископ Данило 11 (Данило, 48). 

115 Е. 'LeYir1, 11. q., 191 ;  G. Ravaпcic, Pгilog, 126- 127; К. L. Gaca, ,,Тhе 
sexнal and social daпgers of "Porпai" iп tl1e Sept11agiпt Greek stral"нni of patristic Cгi
stia11 Greek thoнght'·, Desi1·e and De11ial, 35--41 .  
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жена и �их овог становања потиче тек из фебруара 1409. Том 
одлуком Је место њиховог деловања ограничено на територију 
од куће сер Марина Uријевића до ограде хоспитала сер Мари
на Бодачића и од улице која иде према мору до градских зиди
на. Овакве одредбе донесене су и за град Сплит, статутом из 
1312. године. За период 15. века, жене ове професије често се 
јављају у дубровачким судским документима, у вези са разли
читим кривичним делима.176 Јавне жене биле су познате и у 
Т роrиру.177 Није сигурно да ли је и у Котору, као у Дубровни
ку, постојала јавна кућа. Да је у граду било проститутки сведо
чи оптужба База де Салве, из средине 14. века. На су ду је он 
теретио Драrају да је издала своју конобу проституткама, иако 
то Статут забрањује.178 Статут Будве настао у време цара Ду
шана, одређивао је да проститутка, која је имала више од три 
мушкарца, не сме да носи копрену на глави, што су носиле 
удате жене, већ само мараму, нити је смела да живи близу 
племкиња и редовница, под претњом новчане казне од осам 
перпера. Оштрије је кажњена она која је починила неко зло, 
или је установљено да је подводачица; морала је да напусти 
град у року од три дана, а ако би остала после тог времена, 
плаћала је казну од четири перпера и била је јавно бичевана. 
Слично, као у Дубровнику, за бављење овом професијом сле-

1;6 К. Јиречек, Иcl1iopiya Срба 11, 259 - 160; Положај жена, 141; Johan 
Huizinga, Jesen s,·ednjeg veka, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1 964, 
162 - 163 ;  G. Ravancic, P!·ilog, 124-128, наn. 1 1 ;  Z. Jaнekovic-Romer, Post teniam 
сатрапат, 10, наn. 22. 

177 Одлуком од 1 573. године забрањено је да се племић ожени женом 
злог гласа (А. Cvitanic, Statut grada Тl·ogim, 78, 365). В. нап. l 64, 169, 171 .  

178 Ову оптужбу суд је сматрао истинитом и наредио је прогон про
ститутки из града. Средином 15. века из града је прогнана и Елизабета из Ал
баније, која је била под.водачиuа сопствене кћерке. Сем прогонства, осуђена је 
и на Јавно срамоћење (Zene, 3 1 3 - 3 14). Статут Котора одређивао је да ванбрач
ну кћер која се проституише отац може да прода, али ван града (И. Синдик, 
Ко,ну,юл,ю уређење, 132). 

179 Н. Вучковић, Сюашуш Jpaqa Буqве, 7, 39, 65, 81-82, чл. LXVI, 
CXLVШ; М.  Антоновић, Граq II жуйа, 100-101. Црква је прихватила пагански 
об�чај да удата жена носи покривало за главу (Е. Levin, 11. q., 95). У Дубровни
ку ЈС било кажњеиво стргнути капу са главе жене, јер би јој се тада видела коса 
(Z. Janekovic-Romer, Post Ter-tiam Сатрапат, 9). У иконографији су блуднице 
nредстављане са распуштеном косом и змијама на телу - в. В. Чајкановић, 
M11ill II религија, 79; Z. Le Gof, S1·ednjoveko1•110 imaginamo, 150; Е. Levin, 1-1. q. , 46. 
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дила јој је 
1�;

зна од родитеља, браће или сестре, у виду разба
штињења. . Словенке досељене у Венецију помин,у се у вези 
проституциЈе и као становнице квартова Castello и s. Marco, по
знатих по јавним кућама_ 180 

Каква је ситуација у вези са овим питан,ем владала у 
унутрашњости Србије нема непосредних података. Ипак, на 
основу посредних чињеница, могуће је створити опшrу слику. У 

Западној Европи тог времена проститутке су редовно посећива
ле крчме. На постојање везе између проституције и крчми у Ду
бровнику пажњу је скренуо Г. Раванчиh.181 Православна црква 
је сматрала да су опијање и игра, посебно женска, пут ка блуд
ниче�у, а држање крчме или јавне куће - грех.182 На ову везу 
упућуЈе и Скраћени синшаiмаш Матије Власшара, у коме је 
остала одредба о забрани уласка црквеног лица у крчму. Срби 
из залеђа посећивали су овакве крчме у Дубровнику. Близу јед
не од њих, око проститутке су се побили два "Словена" са Ива� 
ном, трубачем, и његовим пријатељима.183 У Србији су крчме 
представљале несигурно место, поприште различитих кривичних 

184 Д дела. а л!! су се у њима окупљале проститутке не може се са 
сигурношћу тврдити. Кратак спомен организоване проституције 
налази се у средњовековном Роману о Александру Великом.185 

180 Z. Janekovic-R.бmer, Post Te1·tia111 Сатрапат, 40. 
181 G. Ravancic, Javni p,·ostm·, 60-61; G. Ravantic Pri/og 127-128. 
18' Е L . ' ' 

_ - . еvш, 1-1. q., 55, 19 1 ;  Н. Милаш, Правuла 1, 106-108, 1 2 2 -123, 
4)5-456, ?З-534; такође нап. 76. Та два греха, блуд и пијанство, јављају се 
обично заЈедно у средњовековним делима - в. Теодосије, 104; Фисиоло2, 41.Ду
ию,юв законик доноси строге одредбе везане за дела nочињена у пијанству, што 
сматра за отежаваЈуђу околност - в. Н. Радојчић, Зако11ик, 134, чл. 166; А. Со
ловЈев, Закоиuк, 3 10 - 3 1 1 .  

18з д с · -. .. ?ЛОВЈев, Законоqавсшво, 97; Н. Милаш, Правила /, 108, 
122-123; G. Ravanc1c, P,·ilog, 126. 

184 Н. Радојчић, Зако1111к, 124, чл. 125; А. Соловјев, Законик, 279; М. 
Спремић,Десйой1 Ђурађ, 756. Крчмари се помињу у Новом Брду и Приштини -в. 
М. _Диниh

.:... 
Из �убровачког архива !, 38, 40, 42, 46, 49, 50, 53, 54, 62, 68, 70; М. Ди

�ић, За исшорщу pyqapcillвa II, 81- 82, 83; М. Спремић,Десйойi Ђурађ, 5 7 8 -579, 649. 
н�родним песмама време у крчмама проводио је и краљ Марко (К. Јиречек, 

:ciuof:'11JO Срба 1, 306). У 14. веку Дубровник, који је имао око 3.500 становника, 
Мао Је преко двадесет седам крч1ш (G. Ravaпcic, Јп tabema quando е,·апl, 42). 

185 У питању су жене које су служиле за задовољавање војника (Po
мaii о Алекса11qру Великом. прир. Р. Маринковић Просвета- СКЗ Београд 
1986, 96). 

' ' 
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Иако је проституција била толерисана, није сматрана до
стојним заниман,ем. Најгоре увреде биле су псовке, базиране на 
изразима повезаним са овим заниман,ем. За жене, то су биле: 
курво (meretrix, putana, rufiana, curva), курво од блудилишта (puta
na de bordello), а за мушкарце: курвин син (filius, unius meretricis), 
курвин муж ( maritus meretricis) .186 До осу де продавачица тела до
шло је у Европи, средином 15. века. Против, ове блудне појаве, 
своје гласове дижу католичка црква, песници, писци. Куга, нова 
полна болест (сифилис), црквене реформе и турска освајачка сна
га на Истоку, довеле су до промене друштвене климе. Прве на 
удару, биле су блуднице, заводнице, зле жене. Прогони прости
тутки, постали су увод, у прогон жена, вештица.187 

* 

Средн,овековна Србија није дочекала ов� промене. 
Општа несигурност, довела је до значајних промена у укупном 
положају жене у друштву. У међувремену, српским земљама 
завладало је ново устројство, које се у потпуности заснивало на 
патријахалним основама.188 

186 К. Јиречек, Исrпорија Срба 11, 281; Лексикон ССВ, 603-604 (С. Ћир
ковић); G. Ravancic, Pгilog, 127. Проститутке су сматране маргиналном дру
штвеном групом. Да су сматране нижом класом сведочи и одредба града Тро
гира, према којој је за силовање јавне жене плаћана најнижа казна - в. нап. 177. 

187 Први прогон проститутки из Дубровника забележен је 1456. го
дине- в. G. Ravantic, P,·i/og, 127, 1 2 9 -130; Р. Катић, Меqицшш, 133; S. Stoja11, 11. 
q., 264. О прогонима вештица, в. Zan Delimo, Stгa/J па Zapadu, 254-292. 

1�8 А. Павићевић, Же11е и њихова мо/1, 86. 
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