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ВОВЕД

Во пос лед ни ве не кол ку де це нии, во си те ев роп с ки зем ји се слу чу ва ат 
го ле ми, спо ред мно гу ми на ду ри и ре во лу ци о нер ни про ме ни во брач ни-
те и во се меј ни те од но си. Тие се из ра зу ва ат пре ку зна чај ни от по раст на 
бро јот на раз ве де ни те бра ко ви, на ма лу ва ње то на бро јот на ск лу че ни те 
бра ко ви, зго ле му ва ње то на про цен тот на лу ѓе кои жи ве ат во вон б рач-
на за ед ни ца и по рас тот на про цен тот на де ца ро де ни над вор од брак. 
Ка ко ре зул тат на овие тран с фор ма ции, пос то ја но се зго ле му ва бро јот 
на мо но ро ди тел с ки се меј с т ва, ка де де ца та жи ве ат са мо со еден од ро-
ди те ли те, ка ко и бро јот на ре ком по ни ра ни те се меј с т ва, ка де ед ни от или 
и двај ца та пар т не ри има ат де ца од друг брак или вон б рач на за ед ни ца. 
Па ра лел но со овие ди на мич ни про ме ни, што се слу чу ва ат за мно гу 
крат ко вре ме и што прет с та ву ва ат вис тин с ко из не на ду ва ње за де мог-
ра фи те, кои сме та ле де ка се пот реб ни не кол ку ве ко ви за вак ви дра ма-
тич ни тран с фор ма ции во се меј с т во то, во си те ев роп с ки зем ји пос то ја но 
се на ма лу ва на та ли те тот, што ги со о чу ва ев роп с ки те оп ш тес т ва со се-
ри оз ни пре диз ви ци по ра ди на ма лу ва ње на бро јот на ра бо то спо соб но 
на се ле ние. Ова мо же да има дол го роч ни не га тив ни пос ле ди ци за си те 
ев роп с ки оп ш тес т ва, до кол ку се има пред вид де ка по ра ди пос то ја но то 
по ка чу ва ње на про сеч ни от жи во тен век во Ев ро па, зна чи тел но се зго-
ле му ва про цен тот на ста ри те ли ца во вкуп но то на се ле ние. 
 Ос вен овие де мог раф с ки тран с фор ма ции, про ме ни те во се меј   с то  то 
се пов р зу ва ат и со го лем број со ци јал но де ви јан т ни по ја ви ка рак те рис-
тич ни за сов ре ме но то оп ш тес т во, ка ко што се ал ко хо лиз мот, зло    употре-
ба та на дро ги, се меј но то на сил с т во, ма ло лет нич ка та де лик вен ци ја и 
зло у пот ре ба та на де ца та. Пос то јат раз лич ни тол ку ва ња за при чи ни те на 
се меј ни те про ме ни, ка ко и за нив ни те пос ле ди ци врз чле но ви те на се-
меј с т во то и оп ш тес т во то. Кон зер ва тив ци те ис так ну ва ат де ка во сов ре-
ме но то оп ш тес т во до а ѓа до брза тран с фор ма ци ја во мо рал ни те нор ми 
и до де вал ви ра ње на тра ди ци о нал ни те вред нос ти ка ко што се од го вор-
нос та, по чи ту ва ње то на об в р с ки те кон дру ги те и лич но то жр т ву ва ње за 
да се ос т ва рат ин те ре си те на де ца та и на брач ни от пар т нер. На мес то 
тоа, во брач ни от жи вот до ми ни ра жел ба та за лич на сло бо да, ос т ва ру-
ва ње то на сре ќа и за до вол с т во. Оваа до ми на ци ја на ин ди ви ду а лиз мот 
во бра кот и се меј с т во то, спо ред нив, до ве ду ва до кри за во сов ре ме но то 
оп ш тес т во. Тие сме та ат де ка мо ра да се вра ти ме кон тра ди ци о нал ни те 
се меј ни вред нос ти и да го зац в р с ти ме бра кот, ка ко нај доб ра за ед ни ца 
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за фор ми ра ње на се меј с т во то и за од г ле ду ва ње и вос пи ту ва ње на де-
ца та. Нас п ро ти ова, ли бе ра ли те сме та ат де ка се меј с т во то не е во кри за, 
ту ку дека се на о ѓа во про цес на тран с фор ма ци ја што не е ни ту нов, ни ту 
раз ли чен од про це си те на ме ну ва ње на се меј ни те мо де ли во ев роп с ка-
та ис то ри ја. 
 Ос но вен мо тив за оваа кни га е да се да де од го вор на пра ша ње то 
да ли сов ре ме но то се меј с т во на вис ти на е во кри за ко ја мо же да има да-
ле ку сеж ни и дла бо ки пос ле ди ци за си те ев роп с ки оп ш тес т ва. По ра ди 
тоа ќе ги сог ле да ме тран с фор ма ци и те во брач ни те и се меј ни те од но си 
во ев роп с ки те зем ји во из ми на ти ве пет ве ко ви. Сме та ме де ка овој прис-
тап е не оп хо ден, за тоа што не мо же да се го во ри за „к ри за“ или за ис чез-
ну ва ње на се меј с т во то до кол ку не се нап ра ви ана ли за на ис то рис ки от 
раз вој на се меј с т во то во ев роп с ки те зем ји. Во кни га ва ќе се оби де ме да 
од го во ри ме на пра ша ње то да ли на вис ти на пос тои еден се ме ен мо дел 
кој е при ро ден и уни вер за лен и кој нај доб ро од го ва ра на пот ре би те на 
пар т не ри те, де ца та и на оп ш тес т ве на та за ед ни ца, или се меј с т во то е ди-
на мич на и про мен ли ва ка те го ри ја, та ка што не мо же да ста не збор за 
пос то е ње на иде а лен се ме ен мо дел. На ше то вни ма ние ќе го зад р жи ме 
на нај з на чај ни те ас пек ти на брач ни от и се меј ни от жи вот, ка ко што се 
ст рук ту ра та и фун к ци и те на се меј с т во то, од но сот на се меј с т во то со ло-
кал на та за ед ни ца, ск лу чу ва ње то на бра кот и од но си те по ме ѓу брач ни те 
дру га ри, уло га та и зна че ње то на бра кот во оп ш тес т во то, од но си те по-
ме ѓу ро ди те ли те и де ца та и прав но то ре гу ли ра ње на бра кот и на се меј-
с т во то. Во оваа кни га ќе би дат ана ли зи ра ни и зна чај ни те оп ш тес т ве ни 
тран с фор ма ции и нив но то вли ја ние врз про ме ни те во брач ни те и се-
меј ни те од но си во ев роп с ки те зем ји во из ми на ти ве пет с то ти ни го ди ни. 
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ГЛАВА I

ТРАДИЦИОНАЛНОТО СЕМЕЈСТВО

1. Религијата и семејството во Западната цивилизација

Хрис ти јан с т во то одиг ра зна чај на, а во од ре де ни пе ри о ди и ре ша вач ка 
уло га за ре гу ли ра ње то на брач ни те и се меј ни те од но си во Западната 
цивилизација во пос лед ни ве две ил ја ди го ди ни. Хрис ти јан с т во то произ-
ле зе од ев реј с ка та ре ли ги оз на тра ди ци ја и се раз ви во рим с ка та им пери-
ја, во ко ја рим с ки те ца ре ви дол го вре ме бе зус пеш но се оби ду ва ле да го 
ис ко ре нат но во то уче ње. Со Едик тот од Ми ла но, до не сен од Кон стан тин 
во 313 го ди на, бе ше прок ла ми ра на ре ли ги оз на то ле ран ци ја, што бе ше 
пр ви от че кор дол го про го ну ва на та ре ли ги ја на ха риз ма тич ни от Исус од 
На за рет да стек не ста тус на офи ци јал на ре ли ги ја на рим с ка та др жа ва. 
Со Едик тот од Со лун до не сен во 380 го ди на хрис ти јан с т во то, од ма ла и 
про го не та сек та, ста на др жав на ре ли ги ја на моќ на та рим с ка им пе ри ја. 
 Хрис ти јан с ка та док т ри на за бра кот по чи ва врз Ста ри от и Но ви от 
За вет, од кои ра нох рис ти јан с ки те ав то ри ја цр пе ле ин с пи ра ци ја та за 
фор ми ра ње на ком п лек сен сис тем на пра ви ла за ре гу ли ра ње на бракот, 
кој е це лос но из г ра ден ду ри во XIII век. Таа прет с та ву ва ла вистин с ка 
рево лу ци ја во од нос на ста ро ве ков ни те идеи за бра кот и се меј с т во то 
кои до то гаш до ми ни ра ле во рим с ка та и во ев реј с ка та тра ди ци ја. Идеја-
та на хрис ти јан с т во то за не рас кин ли вос та на бра кот, кој во ка нон с ко то 
пра во во XII век ќе ста не и „с ве та тај на“, ста вот де ка не ви нос та е нај ви-
со ки от иде ал за си те хрис ти ја ни и пов р зу ва ње то на сек су ал ни те од но-
си со грев и мо рал на и ду хов на дег ра да ци ја, ба ра ње то за це ли бат на 
свеште ни ци те, не га тив ни от став кон бра кот, об в р с ка та за вер ност и 
за ма жот, а не са мо за же на та, во ве ду ва ње то на ком п лек сен сис тем на 
брач ни пречки – си те овие про ме ни до ве доа до вис тин с ка ре во лу ција 
во сфе ра та на брач ни те, се меј ни те и сек су ал ни те од но си. Во сред ни-
от век хрис ти јан  с т во то ќе ус пее да ги на мет не овие идеи за бра кот врз 
варвар с ки те на ро ди кои ја при фа ќа ле хрис ти јан с ка та ве ра, а по доц на, 
ка нон с ко то пра во ќе одиг ра го ле ма уло га и во обез бе ду ва ње то на те-
орет с ка  ос но ва за  г ра де ње  на мо дер ни те се меј но-прав ни систе ми на 
ев роп с ки те зем ји на по че то кот на XIX век (Brundage, 1, 54). 
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 Нас п ро ти ог ром но то вли ја ние што хрис ти јан с т во то го из в р шило 
врз бра кот и се меј с т во то ин те рес но е да се ис так не еден па ра докс, а тоа 
е ре ла тив но ма ли от ин те рес на Исус за овие нај с та ри чо ве ко ви за ед ни-
ци. Исус ни ка де не да ва по зи тив но мис ле ње за ра ѓа ње то, ни ту пак за се-
меј с т во то, чи ја ст рук ту ра и фун к ции во оп ш то не ги спо ме ну ва (Benoist, 
77, 38). Во не го во то уче ње се за бе ле жу ва ду ри и не га ти вен став кон се-
меј с т во то. Тој ве ли: „Тој што го са ка сво јот тат ко или сво ја та мај ка по ве ќе 
од ме не, не е дос то ен за ме не. Тој што го са ка сво јот син или сво ја та ќер-
ка по ве ќе од ме не не е дос то ен за ме не“ (Ма те ја, 10, 35-37). Исус ни ко-
гаш са ми от не се же нел, а бра кот на не го ви те ро ди те ли, кои ни ко гаш не-
ма ле сек су ал ни од но си, по доц на ста нал иде ал за хрис ти јан с киот брак. 
Ста вот на Исус де ка ма жот и же на та во бра кот ста ну ва ат „ед но тело“ е 
ис к лу чи тел но зна ча ен за фор ми ра ње то на ка то лич ки от кон цепт за не-
рас кин ли вост на бра кот. Исус ве ли „на по че то кот на све тот Бог создал 
маж и же на; и за тоа ма жот ќе ги на пуш ти сво јот тат ко и сво ја та мај ка и 
ќе се спои со же на та во ед но те ло. Тие ве ќе не ма да би дат двај ца, ту ку 
ќе би дат ед но те ло. Чо ве кот не тре ба да го раз д во ју ва она што Гос под го 
со е ди нил“ (Мар ко, 10, 49). Овој кон цепт за не рас кин ли вост на бра кот во 
Еван ге ли е то по Мар ко, што се сре ќа ва и кај Лу ка, е раз ли чен од оној кај 
Ма те ја, кој ги на ве ду ва збо ро ви те на Исус де ка ма жот што ќе ја из б р ка 
же на та, ос вен до кол ку таа би ла не вер на, и са ми от е ви но вен за не вер-
с т во. Тол ку ва ње то на Ма те ја го при фа ќа пра вос лав на та црква, ка ко и 
про тес тан ти те, до де ка ка то ли ци те го при фа ќа ат ста вот де ка бра кот во 
ни е ден слу чај не смее да се рас ки не. 
 Ста вот на Исус кон же ни те е уни ка тен во ста ра та ци ви ли за ци ја и е 
це лос но не раз бир лив за лу ѓе то во вре ме то во кое тој жи ве ел. Во ста ри-
от свет же на та ни ка де не ма ла рам ноп рав на по лож ба во од нос на ма жот. 
Во Гр ци ја таа има ла ста тус на ма ло лет ник. Се сме та ло де ка неј зи но то 
мес то е во до мот, а Пе рик ле ве ли де ка неј зи на та нај го ле ма доб лест е да 
знае да мол чи. Глав ни те ак тив нос ти во гр ч ки от свет – вој на та и по ли ти-
ка та би ле ре зер ви ра ни са мо за ма жи те (Mossé, 139, 233). Во Рим же на та 
дол го вре ме би ла под влас та (manus) на сво јот тат ко или маж, а Bechtel 
(34, 29) ис так ну ва де ка ду хов на та сла бост на же на та (imbecillitas mentis), 
рим ја ни те ја сме та ле за при ро ден факт. Кај Ев ре и те, на же ни те им било 
заб ра не то да учес т ву ва ат во вер с ки те об ре ди, кои би ле ре зерви ра ни 
само за ма жи те. Нас п ро ти ова Исус има по зи ти вен од нос кон же ни те, 
раз го ва ра со нив, ги по чи ту ва и се оби ду ва да им по мог не. Јо ван (4, 
27) на ве ду ва де ка и са ми те не го ви уче ни ци би ле из не на де ни од тоа 
што Исус раз го ва рал со же ни те и ги тре ти рал ка ко рам ноп рав ни лич-
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нос ти. По вос к рес ну ва ње то Исус првпат се по ја ву ва пред же ни те кои 
при сус т ву ва ле на не го во то рас п ну ва ње. Тр г ну вај ќи од ова Bologne (24, 
44) истак ну ва де ка: „Не воз мож но е да се зак лу чи де ка Исус не ги са кал 
же ни те или де ка ги от ф р лал од се бе и тоа во вре ме ко га тие би ле ис к лу-
че ни од си те зна чај ни ак тив нос ти во не го во то вре ме“. Нас п ро ти вак ви-
от од нос на Исус, хрис ти јан с т во то по доц на ја при фа ќа ста ро ве ков на та 
кон цеп ци ја за пот чи не тос та на же на та. 
 Ис к лу чи тел но го ле ма уло га за фор ми ра ње то на хрис ти јан с ка та 
док т ри на за бра кот, за же на та и за сек су ал ни те од но си имал апостолот 
Пав ле, чии пис ма се нај ра ни те хрис ти јан с ки тек с то ви, по ра ди тоа што 
се на пи ша ни пред че ти ри те еван ге ли ја во кои се да ва Ису со во то уче-
ње. Од де ло то на Пав ле се гле да де ка тој, за раз ли ка од Исус, во го ле ма 
ме ра е пре о ку пи ран со сек су ал ни те од но си. Пав ле сме та де ка сек сот е 
глав ни от из вор на грев и де ка тој прет с та ву ва преп ре ка за вис тинс ки от 
хрис ти јан с ки жи вот. Спо ред не го, кра јот на све тот бил блис ку и лу ѓе то 
не тре ба ле да се за ни ма ва ат со зем с ки ра бо ти (вк лу чу вај ќи ги ту ка и 
сек су ал ни те од но си), ту ку тре ба ле да се под гот ву ва ат за крај ни от суд. 
Спо ред мно гу ми на ав то ри (Ariès, Brundage, Churruca), сил но вли ја ние за 
вак ва та не га тив на та кон цеп ци ја на апостолот Пав ле кон сек сот из в р ши-
ле стои ци те. Тие, за раз ли ка од епи ку реј ци те, кои ги сла ве ле жи вотни те 
за до вол с т ва, сме та ле де ка ос нов на цел на чо ве кот тре ба да би де са мо-
кон тро ла та. Чо ве кот тре ба да ги кон т ро ли ра сво и те апе ти ти, мал ку да 
ја де и да пие и да се воз д р жу ва од зем с ки те ст рас ти. Спо ред сто и ци те 
же на та е опас на за чо ве кот по ра ди тоа што кај не го мо же да ја пот тик не 
ст рас та, што е сп ро тив но на нив ни от иде ал за жи вот без емо ции. По-
ра ди тоа, сто и ци те пре по ра чу ва ат сек су ал ни те од но си да има ат за цел 
са мо ра ѓа ње де ца иде ја што по доц на ја при фа ќа ат број ни хрис ти јан с ки 
ав то ри. Пот пи рај ќи се врз уче ње то на сто и ци те, све ти Пав ле ек с п ли цит-
но ве ли де ка за ма жот е по доб ро ни ко гаш да не доп ре же на. Во не го ви от 
сис тем на вред нос ти, што ќе има ог ром но вли ја ние за ставот на цр к ва та, 
не ви нос та и це ли ба тот се вредности кон коишто тре ба да се ст ре мат 
си те хрис ти ја ни. Ста вот на Пав ле го пре зе ма ат ни за зна чај ни ра нох рис-
ти јан с ки ав то ри. Све ти Justin во II век ве ли: „Ние хрис ти ја ни те или се же-
ни ме за да има ме де ца, а до кол ку не се же ни ме се воз д р жу ва ме од сек-
су ал ни те од но си“ (Flandrin, 102, 110). Origen, во III век пи шу ва де ка Адам 
и Ева не ги поз на ва ле сек су ал ни те чув с т ва во ра јот. Но ко га тие ја прек р-
ши ле на ред ба та бож ја и ја де ле од заб ра не то то овош је, го во ве ле сек сот 
на зем ја та. Со тоа тие ста на ле смртни, би деј ќи го за поч на ле цик лу сот 
на ра ѓа ње и уми ра ње што во ра јот не пос то ел. Све ти Ambrozij во те кот 
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на це ли от свој жи вот пи шу ва за значењето на „без г реш но то“ зач ну ва-
ње на Исус, а Tertulien, ав тор на ни за тек с то ви за сек су ал ни от мо рал, 
сме та де ка воз д р жу ва ње то е клуч за прог ре сот на чо веш т во то. Спо ред 
не го заш те да та во сфе ра та на те лес ни те за до вол с т ва се прет во ра во до-
бив ка во ду хов на та сфе ра. Све ти Jerom, во де ло то Adversus Jovinianum 
ис так ну ва де ка не ви нос та и сек су ал но то воз д р жу ва ње се поз на чај ни од 
сè, за раз ли ка од Jovinian кој ве ли де ка не ви нос та и бра кот има ат ед на-
кво зна чење во очи те на Бога. Све ти Jerom ис так ну ва де ка и ма жот кој 
прем но гу ја сака сво јата же на е ви но вен за не вер с т во. Benoist (80, 38) 
на ве ду ва дека лај т мо тив на си те овие ста но виш та е де ка са мо не ви нос-
та овоз мо жу ва ду ша та да се доб ли жи до Бога. Са мо до кол ку чо ве кот се 
од ре че од сек сот и од се меј ни от жи вот, мо же да ск лу чи „мис ти чен брак“ 
со Исус. Спо ред Bologne (83, 44), ри гид ни от став на хрис ти јан с т во то кон 
сек су ал ни те од но си про из ле гу ва и од пот ре ба та но ва та ре ли ги ја да не 
би де мо рал но ин фе ри ор на во од нос на па ган с ки те кон цеп ции, осо бе-
но во од нос на уче ње то на сто и ци те, кои сек сот го пов р зу ва ле са мо со 
ра ѓа ње то де ца, а не со за до вол с т во то. Од по че то кот на II век, хрис ти јан-
с т во то при фа ќа ст рик т ни нор ми: са мо ра ѓа ње то де ца ги оп рав ду ва бра-
кот и сек су ал ни те од но си, раз во дот се доз во лу ва са мо во ис к лу чи тел ни 
слу чаи, со тоа што брач ни те дру га ри не ма ат пра во да ск лу чат нов брак, 
а нај с т ро го се заб ра ну ва ат пред б рач ни те сек су ал ни од но си, не вер с т во-
то, абор ту сот, прос ти ту ци ја та, кон т ра цеп ци ја та и хо мо сек су ал ни те од-
но си. На Со бо рот во Ел ви ра, на по че то кот од IV век, ре чи си по ло ви на од 
ка но ни те се пос ве те ни на сек су ал ни те пра ша ња. Оби ду вај ќи се да да дат 
од го вор на пра ша ње то како хрис ти ја ни те се раз ли ку ва ат од па га ни те, 
во ка но ни те од Ел ви ра се на ве ду ва нив ни от строг сек су а лен мо рал. Во 
Ел ви ра за првпат се ба ра од свеш те ни ци те да се воз д р жу ва ат од сек су-
ал ни од но си, ду ри и да се во брак. Спо ред Brundage (70, 54), на овој на-
чин ка но ни те од Ел ви ра на им п ли ци тен на чин ука жу ва ат на мо рал на та 
су пе ри ор ност на свеш те ни ци те во од нос на обич ни те хрис ти ја ни, кои 
се не до вол но дис цип ли ни ра ни за да ги почитуваат по ви со ки те мо рал-
ни стан дар ди пред ви де ни за свеш те ни ци те. Ста во ви те на си те ав то ри 
од пе ри о дот на фор ми ра ње то на хрис ти јан с т во то ука жу ва ат де ка од са-
ми те по че то ци, хрис ти јан с т во то ја пов р зу ва сек су ал нос та со грев, ви на 
и страв од веч но прок лет с т во. Во не го, за раз ли ка од дру ги те ре ли гии, 
сил но е из ра зе на тен ден ци ја та, за поч на та од све ти Пав ле, мо ра лот да се 
по ис то ве ту ва пр вен с т ве но, па ду ри и ис к лу чи во, со сек су ал но то од не-
су ва ње. 
 Ста вот на Пав ле кон бра кот е про тив ре чен и до вел до раз лич ни 
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тол ку ва ња во раз во јот на цр ков но то ка нон с ко пра во. Од ед на ст ра на тој 
бра кот по ме ѓу ма жот и же на та го по ис то ве ту ва со вр с ка та што пос тои 
ме ѓу Исус и цр к ва та (Пис мо до Ефес ја ни те, 5, 22-23), но од дру га ст ра на 
тој ве ли де ка брак тре ба да ск лу чу ва ат са мо оние што не мо же да се воз-
д р жу ва ат од сек су ал ни од но си. „По доб ро да се ск лу чи брак от кол ку да 
се го ри“, ве ли све ти Пав ле во пис мо то до Ко рин тја ни те (7, 1-9). Тој сме та 
де ка оној што не е во брак се гри жи за ра бо ти те на Бога и се тру ди да му 
уго ди на Бога; нас п ро ти тоа, тој што е во брак се гри жи за све тов ни те ра-
бо ти. Тој се тру ди да î уго ди на же на та – тој е по де лен и не мо же да би де 
вис тин с ки вер ник, кој без ре зер в но и це лос но го сле ди па тот бож ји. От-
ту ка, спо ред Пав ле, бра кот е ин фе ри ор на сос тој ба и тој за не го прет с та-
ву ва „кон це си ја за чо ве ко ва та сла бос т“ (Mount, 23, 191). За вак ви от став 
на Пав ле сил но вли ја ние има ат и збо ро ви те на Исус де ка во цар ст во то 
не бес но не ма да пос тои бра кот, не ма да има ма жи и же ни (Лу ка, 20, 34-
35). Спо ред тоа, до кол ку во дру ги от, сов р ше ни от жи вот, лу ѓе то не ск лу-
чу ва ат брак, тоа тре ба да прет с та ву ва иде ал и во жи вотот на зем ја та. Во 
раз во јот на хрис ти јан с т во то, зна чи тел но по сил но би ло песи мис тич ко то 
гле да ње на све ти Пав ле за бра кот из ра зе но во пис мо то до Ко рин тја ни-
те. Под вли ја ни е то на Пав ле, цр к ва та дол го вре ме сме та ла де ка бра кот 
ги од да ле чу ва лу ѓе то од љу бов та кон Бога. Ма жот и же на та тре ба да се 
са ка ат, спо ред цр ков на та ви зи ја, но со мер ка, а са мо Господ тре ба да се 
са ка не ог ра ни че но (Mount, 25, 235). 
 Мо же би нај го ле мо и нај з на чај но за на та мош ни от раз вој на ка нон-
с ко то пра во е вли ја ни е то на уче ње то на апостолот Пав ле за же на та. И 
ту ка, ка ко и кај не го ви те ста во ви за бра кот, се за бе ле жу ва из вес на про-
тив реч ност и не дос лед ност. Пав ле го из не су ва ба зич ни от хрис ти јан с ки 
прин цип за ед нак вост на си те лу ѓе: „Не ма ве ќе ни ту Ев ре ин, ни ту Грк, 
ни ту роб ни ту сло бо ден чо век, ни ту маж, ни ту же на – вие сте си те ед на 
лич ност во Исус Хрис тос“. Во Пос ла ни е то до Ефес ја ни те (6, 25-32) Пав ле 
ба ра од ма жи те „да ги са ка ат сво и те же ни ка ко сво е то те ло; тој што ја 
са ка сво ја та же на се са ка и се бе си“, по ра ди тоа што Господ ве ли де ка 
тие во бра кот ста ну ва ат ед но те ло. Во пос ла ни е то до Ко рин тја ни те (7, 
4) тој ве ли де ка же на та не ма власт врз сво е то те ло, ту ку де ка власт има 
ма жот и об рат но. Ту ка, ка ко што на ве ду ва Metz (66, 208) го во ри хрис-
ти ја ни нот Пав ле, но нас ко ро ќе се по ја ви и Ев ре и нот Пав ле. Во Пос ла-
ни е то до Ефес ја ни те (5, 22 и 5, 23) Пав ле ве ли де ка же ни те тре ба да се 
по ко ру ва ат на сво и те ма жи ка ко на Гос под, за тоа што ма жот е гла ва на 
же на та ка ко што е Гос под гла ва на цр к ва та. Спо ред тоа, ка ко што ис-
так ну ва Bechtel (32, 29), Пав ле ек с п ли цит но го ба ра пот чи ну ва ње то на 



16 Глава I. Традиционалното семејство

Дејан Мицковиќ: Семејството во Европа, XVI-XXI век

же на та, неш то што Исус не го пра ви во ни е ден мо мент и пок рај тоа што 
вак ва та пот чи не тост би ла со се ма нор мал на во пе ри о дот во кој тие жи-
ве е ле. Об јас ну вај ќи го ста вот на Пав ле за пот чи не тос та на же на та Metz 
(69, 208) на ве ду ва де ка Пав ле ко рис ти два зна чај ни мо мен ти од Биб ли-
ја та: при о ри те тот на соз да ва ње то на ма жот и ви на та на же на та за пр во-
бит ни от грев. Спо ред Биб ли ја та, Господ го соз дал прво Адам, а по тоа 
од не го во то реб ро ја соз дал же на та. Зна чи, ка ко што ис так ну ва Badinter 
(119, 15), за це ла та ев реј с ко-хрис ти јан с ка ци ви ли за ци ја, Адам е соз да-
ден од Бог (маж) спо ред не го ви от лик, без ни как ва ин тер вен ци ја на же-
на та, ко ја е по доц на соз да де на од Ада мо во то реб ро. Спо ред тоа, Адам 
е син бож ји, нап ра вен спо ред не го ви от лик, а Ева е ќер ка на Адам и таа 
е по да ле ку од ли кот бож ји од не го. Таа е ви нов на за про те ру ва ње то од 
ра јот, за тоа што го на те ра ла Адам да ја де од заб ра не то то ја бол ко. По ра-
ди тоа, Господ ќе ги каз ни: таа ќе ра ѓа во бол ка и ќе би де пот чи не та на 
ма жот, а тој теш ко ќе ра бо ти и ќе би де смртен. Спо ред ова, Ева е ви нов-
на за во ве ду ва ње то на гре вот на зем ја та. Од вак ва та биб лис ка кон цеп-
ци ја, те о ло зи те, поч ну вај ќи од Пав ле, ка ко и ка но нис ти те од сред ни от 
век, ќе из в ле ку ва ат зак лу чо ци за ин фе ри ор на та по лож ба на же на та и за 
неј зи на та ви на за си те ст ра да ња на чо веш т во то. Tertulian, кој из в р шил 
сил но вли ја ние врз ра нох рис ти јан с ка та црква, има ра ди ка лен став кон 
же на та. Тој ве ли де ка же на та е пор та на ѓа во лот, по ра ди тоа што прва 
го доп ре ла др во то на са та на та и го на ру ши ла бож ји от за кон. За Све ти 
Augustine, при род но е же на та да му слу жи на ма жот, по ра ди тоа што е 
пра вед но пос ла би от да му слу жи на по сил ни от. Metz (71, 208) ве ли де ка 
Augustine го спо ме ну ва ordo naturalis – но во суш ти на се ра бо ти за фак-
тич ка та си ту а ци ја во ко ја се на о ѓа же на та во тој пе ри од. За Gratien, ав тор 
на поз на ти от Decretum од пр ва та по ло ви на на XII век, су пе ри ор нос та на 
ма жот не пре диз ви ку ва ла ни как во сом не ва ње, а све ти Toma ве ли де ка 
ма жот е ин те лек ту ал но су пе ри о рен и по ра ди тоа же на та му е пот чи не-
та. Поз на ти от Benedicti, во 1584 го ди на пи шу ва: „До кол ку же на та са ка да 
ра ко во ди со до ма ќин с т во то про тив вол ја та на ма жот, ко га тој неш то ќе 
î заб ра ни со доб ра при чи на, таа пра ви грев, за тоа што не тре ба ниш то 
да пра ви сп ро тив но на вол ја та на сво јот маж, на ко го му е пот чи не та 
спо ред бож јо то и при род но то пра во (Badinter, 24, 15). Вак ва та цр ков на 
кон цеп ци ја има ла сил но вли ја ние и врз пр ви те ев роп с ки Гра ѓан с ки за-
ко ни ци. Во Гра ѓан с ки за ко ник на На по ле он од 1804 го ди на се ве ли де ка 
ма жот тре ба да ја шти ти сво ја та же на, а таа тре ба да го слу ша сво јот маж. 
Јасно е дека и по Фран цус ка та ре во лу ци ја цр ков на та док т ри на за пот-
чи не та та по лож ба на же на та не мо же ше лес но да се про ме ни. 
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 Нас п ро ти очиг лед на та пот чи не тост што ја пред ви ду ва за же на та, 
хрис ти јан с т во то има и по вол но вли ја ние за неј зи на та по лож ба во по-
че то ци те на пр ви от ми ле ни ум. Све ти Пав ле, и пок рај тоа што се за ла га 
за до ми на ци ја на ма жот, пред ви ду ва неш то до то гаш не поз на то во дру-
ги те ре ли гии и тра ди ции: ма жот и же на та се рам ноп рав ни во пог лед на 
вер нос та во бра кот. Во ан тич ки те ци ви ли за ции, не вер с т во то би ла сек-
су ал на врска на ма же на же на со не кој друг маж. Оваа иде ја се те ме ли 
врз кон цеп тот на бра кот ка ко ин с ти ту ци ја, чи ја ос нов на цел е ра ѓа ње на 
за кон с ки де ца. Но за хрис ти јан с т во то бра кот не е са мо прав на, мо рал-
на или со ци јал на за ед ни ца, ту ку тој е и све та тај на, не рас кин ли ва врска 
соз да де на од Бога, во ко ја ма жот и же на та се со е ди ну ва ат во ед но те ло 
(Churucca, Burguière, 243, 56). Lactans, во де ло то Divinae Institutiones, во 
по че то кот на IV век, ги сп ро тив с та ву ва хрис ти јан с ки те нор ми (lex divina) 
кои се од не су ва ат на не вер с т во то на оние од рим с ко то пра во. Тој сме-
та де ка не вер ство то има ис то зна че ње и за ма жот и за же на та, по ра ди 
тоа што тие во бра кот се со еди ну ва ат во ед но те ло (corpus unicum), чи ја 
це ли на се рас ки ну ва со не вер с т во то на би ло кој од брач ни те дру га ри. 
Све ти Jerom, во ед но пис мо на пи ша но во 400 го ди на, ве ли де ка ма жот 
и же на та има ат ис та об в р с ка за вер ност и пок рај тоа што во за ко но дав-
с т во то се пред ви ду ва ла вер ност са мо за же на та. Са кај ќи да ја ис так не 
раз ли ка та по ме ѓу др жа ва та и цр к ва та, во ова пис мо тој ве ли: „Ед ни се 
за ко ни те на Це зар, а дру ги за ко ни те на Исус“. (Churruca, Burguière, 247, 
56). Ос вен ба ра ње то за ед нак ва об в р с ка за вер ност во бра кот за ма жи те 
и за же ни те, хри сти јан с т во то вли јае и за по доб ру ва ње на по лож ба та на 
же на та при ск лу чу ва ње то брак. Од XII век, во ка нон с ко то пра во се доз-
во лу ва пол но важ ност на бра кот, без ог лед на тоа да ли тат ко то на де вој-
ка та дал сог лас ност за бра кот на сво ја та ќер ка (Metz, 86, 208). 
 За на та мош ни от раз вој на ка нон с ко то пра во во ре гу ли ра ње то на 
бра кот и се меј с т во то од ог ром но зна че ње е де ло то на све ти Augustine. 
Све ти Augustine, бис куп од Hipon од 391 до не го ва та смрт во 430 го ди-
на, „пос лед ни от ан тич ки фи ло зоф и пр ви от хрис ти јан с ки фи ло зоф“ ка ко 
што го на ре ку ва Bechtel (Bechtel, 37, 29), се оби ду ва да нај де сре ден пат 
во вре ме то ко га во хрис ти јан с т во то не ви нос та се воз диг ну ва ка ко нај-
ви со ка вред ност, но и ко га тре ба да се оп рав да пос то е ње то на бра кот, 
без што не е мож но да се об но ву ва ат ге не ра ци и те на вер ни ци те. Во сво-
е то де ло De bono coniugale, Augustine го оп рав ду ва бра кот по ра ди три 
зна чај ни при чи ни. Во бра кот се обез бе ду ва ра ѓа ње на де ца та (proles), се 
зац в р с ту ва вер нос та по ме ѓу брач ни те дру га ри (fides), со што тие се от-
тр г ну ва ат од не вер с т во то и сим бо лич ки се прет с та ву ва вр ската што пос-
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тои ме ѓу Исус и цр к ва та (sacramentum), што го пра ви бракот не раскин-
лив, ка ко што е не рас кин ли ва и вр с ка та ме ѓу си нот бож ји и него ва та 
црква (Benoist, 79, 38). За Augustine, ве рен след бе ник на Пав ле, же на та е 
опас но суш тес т во, за тоа што ст рас та што таа ја пре диз ви ку ва прет с та ву-
ва го ле ма опас ност за сло бо да та на ду хот. От ту ка и не го ви от став за пот-
ре ба та од неј зи но пот чи ну ва ње: „Чо ве ку, ти си гос по дар, а же на та е твој 
роб, за тоа што Господ та ка са ка ше“ пи шу ва Augustine (Bechtel, 39, 20). 
Спо ред не го, же ни те се соз да де ни са мо за да ра ѓа ат деца. До кол ку уло-
га та на же на та не е во тоа, ре зо ни ра Augustine, се пос та ву ва пра ша ње то 
зош то Гос под во оп ш то ја соз дал. Таа не мо же мно гу да му по мог не на 
ма жот во зем јо дел с ки те ра бо ти, а до кол ку Гос под са кал Адам да има по-
мош ник за тоа ќе соз дал друг маж. За Augustine, ка ко и за Пав ле, сек сот 
е нај не чис та та и на јо пас на та чо ве ко ва сла бост. Тој сме та де ка дру ги те 
чо ве ко ви сла бос ти, ка ко што е пре ку мер но то ја де ње, не го над в ла ду ва-
ат ра зу мот и вол ја та; за раз ли ка од нив сек су ал ни те од но си ја пот чи ну-
ва ат вол ја та на чо ве кот. От ту ка, Augustine сме та де ка сек су ал ни те од-
но си се доз во ле ни са мо за ра ѓа ње на де ца (Brundage, 81, 54). Овој став 
на Augustine, што не се сре ќа ва ек с п ли цит но во Но ви от за вет, ста ну ва 
офи ци јал на цр ков на док т ри на. Сек су ал ни те од но си без на ме ра да се 
ро ди де те прет с та ву ва ат грев. Све ти François de Salles го из ра зу ва оп ш-
топ ри фа те ни от став во сво е то вре ме, ко га во 1608 го ди на пи  шу  ва: „Ра-
ѓа ње то де ца е прва и ос нов на цел на бра кот“ (Lebron, Burguière, 97, 56). 
 Со при фа ќа ње то на хрис ти јан с т во то ка ко офи ци јал на ре ли ги ја на 
рим с ко то цар с т во во по че то кот на чет в р ти от век, хрис ти јан с ка та док-
три на за бра кот, се меј с т во то и за сек су ал ни те од но си започ на да врши 
вли јание врз рим с ко то пра во, та ка што рим с ки те ца ре ви во IV и V век 
пре зе доа зна чај ни ре фор ми во ци вил но то за ко но дав с т во што ги ре гу-
ли ра ше овие пра ша ња. Кла сич но то рим с ко пра во сме та ше де ка бра кот 
е ва ли ден сè до де ка ме ѓу брачните другари пос тои affectio maritalis. До-
кол ку прес та не да пос тои affectio maritalis, се сме та де ка бра кот е рас-
ки нат. Пос т к ла сич но то пра во, под вли ја ние на хрис ти јан с т во то, кое се 
сп ро тив с та ву ва ше на раз во дот на брак, во ве де ед на зна чај на про ме на: 
бра кот се ск лу чу ва со сог лас ност на брач ни те дру га ри, но ко га ед наш 
сог лас нос та е да де на, таа ве ќе не мо же да се от по ви ка, ка ко во по ра-
неш ни от пе ри од. Konstantin, во IV век во ве де точ но оп ре де ле ни при-
чи ни по ра ди кои бра кот мо же да се раз ве де. До кол ку ма жот ја из б р ка 
же на та без да пос тои не ко ја од за кон с ки пред ви де ни те при чи ни, тој не 
са мо што мо ра да î го вра ти ми ра зот, ту ку не ма пра во да ск лу чи нов 
брак (Lefebvre-Teillard, 116, 174). Дол го вре ме во Рим се сме та ше де ка са-
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мо не вер с т во то на же на та е ос но ва за раз вод на бра кот. Во 449 го ди на, 
со за ко нот на Valentinian, до не сен под вли ја ние на хрис ти јан с ко то уче-
ње, ка ко ос но ва за раз вод на бра кот бе ше пред ви де но и не вер       с тво   то на 
ма жот. Ос вен тоа, по ра ди при о ри те тот што ра нох рис ти јан с ка та црква, 
под вли ја ние на Пав ле и Augustine, го да ва на не ви нос та и це ли ба тот во 
од нос на бра кот, во 320 го ди на е уки на то за ко но дав с т во то на August, 
кој, са кај ќи да се зго ле ми бро јот на де ца та (по тен ци јал ни вој ни ци), во-
ве де каз ни за оние што не беа во брак. Iustinian из в р ши по ве ќе про ме ни 
во брач но то и ро ди тел с ко то пра во. Тој се оби де бра кот да го нап ра ви 
по си гу рен и по ле сен за до ка жу ва ње, без се ри оз но да го на ру шу ва кла-
сич ни от рим с ки кон цепт спо ред кој бра кот е при ват на ра бо та, чие пос-
то е ње за ви си од вол ја та на брач ни те дру га ри, а не од фор мал нос ти те 
при не го во то ск лу чу ва ње. Iustinian ги за ос т ру ва ус ло ви те под кои бра-
кот мо же да се раз ве де, но не ја при фа ќа до крај хрис ти јан с ка та кон цеп-
ци ја за не рас кин ли вост на брач на та врска. (Brundage, 122, 54). 
 По про пас та на За пад но то Рим с ко Цар с т во, цр к ва та, по пе ри о дот 
на кон ф рон та ци ја со рим с ки те оби чаи и за ко ни, се суд ри со оби ча и-
те и па ган с ки те ве ру ва ња на вар вар с ки те на ро ди, кои во го ле ма ме ра 
беа сп ро тив ни на хрис ти јан с ки те пра ви ла за бра кот и се меј с т во то. Кај 
вар вар с ки те на ро ди се сме та ше де ка бра кот е ск лу чен во мо ментот на 
сек су ал ни от од нос, а не во мо мен тот на да ва ње то на сог лас нос та на 
брачните другари. По ли га ми ја та бе ше доз во ле на ис то ка ко и раз во дот 
на бракот, а не беа рет ки ни ту бра ко ви те по ме ѓу блис ки род ни ни. На за-
ко ни те и оби ча и те на вар ва ри те, цр к ва та ќе го сп ро тив с та ви Еван ге ли-
е то и мо рал ни те нор ми из г ра де ни од ра нох рис ти јан с ки те те о ло зи. Нај-
го ле ма преч ка за при фа ќа ње на хрис ти јан с ки те пра ви ла за бра кот бе ше 
фак тот што на по че то кот на сред ни от век, на се ка де во Ев ро па, бра кот 
се сме та ше за при ват на ра бо та, што не под ле жи на ре ли ги оз на или све-
тов на кон т ро ла (Glendon, 24, 138). При фа ќа ње то на хрис ти јан с т во то од 
ст ра на на рим ја ни те и вар вар с ки те пле ми ња не до ве де до ав то мат ско 
на пуш та ње на нив ни те ве ков ни оби чаи со кои се ре гу ли ра бра кот и до 
пот чи ну ва ње на ас кет с ки от бра чен и сек су а лен мо рал на хрис ти јан с-
ка та црква. Бор ба та на цр к ва та за на мет ну ва ње то на но ви от кон цепт 
за бра кот и се меј с т во то се од ви ва ше по ле ка, де лум но по ра ди от по рот 
на по пу ла ци ја та, а де лум но и по ра ди не пос то е ње на це ло сен и пре ци-
зен сис тем на ка нон с ки пра ви ла за ре гу ли ра ње на бра кот. Во IX век, 
вли ја тел ни от бис куп Hinckmar од Reims да ва гло бал на сли ка за хрис-
ти јан ски от брак из ра зу вај ќи ја цр ков на та кон цеп ци ја за двој на та при-
ро да на бра кот. Спо ред не го, бра кот е со ци јал на ин с ти ту ци ја (legalis), 



20 Глава I. Традиционалното семејство

Дејан Мицковиќ: Семејството во Европа, XVI-XXI век

но ис тов ре ме но и ре ли ги оз на ин с ти ту ци ја (mystical). Све тос та на брач-
ната за ед ни ца е би тен фак тор, та ка што без тој еле мент ни ту сог лас нос-
та на вол ји те, ни ту кон су ма ци ја та не мо же да до ве дат до пол но ва жен 
брак (Tourbet, Burguère, 353, 56). Цр ков ни от сис тем на ка нон с ко то пра-
во се гра де ше пос те пе но и ко неч но бе ше де фи ни ран ду ри во XII век, 
ко га Gratien го об ја ви сво јот Decretum, во кој се соб ра ни пра ви ла та за 
бракот и се меј с т во то од број ни те цр ков ни Собори, пап с ки дек ре ти, ка-
ко и тек сто ви те на број ни хрис ти јан с ки те о ло зи. На ова де ло беа до да-
дени одре ден број до пол нител ни ка но ни (од со бо рот во Лат ран во 1215 
година) како и по ве ќе пап с ки дек ре ти и бе ше из да ден еден офи ци ја лен 
до ку мент: Дек ре тот на Гре го риј IX во 1234 го ди на, кој, со три до пол ни-
тел ни тек с то ви од по ма ла важ ност, го прет с та ву ва но во то пра во на Ка-
то лич ка та црква: Corpus iuris canonici (Lefebvre-Teillard, 133, 174). Ка ко 
што на ве ду ва ат Ourliac и Malafosse (188, 244), на мес то фраг мен тар ни те 
пра ви ла со кои се ре гу ли ра ле од дел ни ас пек ти на брач ни от и се меј ни-
от жи вот, кла сич но то ка нон с ко пра во, што е це лос но из г ра де но во XII и 
XIII век, прет с та ву ва ком п лек сен и ко хе рен тен сис тем на пра ви ла за чи ја 
при ме на се над леж ни цр ков ни те су до ви. 
 Спо ред ко ди фи ку ва но то ка нон с ко пра во, бра кот е sacramentum, 
тој прет с та ву ва све та тај на, со што се над ми на ве ков ни от пот це ну вач-
ки од нос на цр к ва та кон бра кот ин с пи ри ран од неп ри фа ќа ње то на сек-
су ал ни те од но си и пре фе ри ра ње то на не ви нос та. Па па та Лу си ен III, во 
еден дек рет про тив ере ти ци те об ја вен во 1184 го ди на, првпат го спо-
ме ну ва бра кот ка ко све та тај на, а па па та Гре го риј IX во 1234 го ди на го 
до да ва бра кот кон се дум те цр ков ни све ти тајни (Bologne, 135, 32). Раз-
во јот на док т ри на та за бра кот ка ко све та тај на обез бе ди те о рет с ка ос-
но ва за над леж ност на цр ков ни те влас ти во еден дел од оп ш тес т ве ни от 
жи вот што пред тоа ни ко гаш не бил пред мет на сис те мат с ка кон т ро ла 
од стра на на јав ни те ор га ни (Glendon, 26, 124). Оп ре де лу ва ње то де ка 
бра кот има свет ка рак тер до ве де до зна чај ни про ме ни во цр ков ни от 
од нос кон оваа за ед ни ца: бра кот, спо ред ка нон с ко то пра во ста ну ва не-
рас кин лив, по ра ди тоа што, спо ред апостолот Пав ле, тој ја прет с та ву ва 
вр с ка та што пос тои ме ѓу Исус и цр к ва та, врска што не мо же да се рас-
ки не. Сог лас носта на брач ни те дру га ри е един с т ве ни от ус лов за пол но-
важ ност на бра кот, та ка што тој е ва ли ден и без сог лас нос та на тат ко-
то и при сус т во то на све до ци и на свеш те ник при не го во то ск лу чу ва ње 
(Lebron, Burguière, 93, 56). Во ка нон с ко то пра во пре циз но се оп ре де лу-
ва ат брач ни те преч ки кои мо же да до ве дат до ништовност на бра кот, 
ка ко и при чи ни те по ра ди кои цр ков ни от суд мо же да до не се од лу ка за 
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раз дел ба на брач ни те дру га ри, без при тоа бра кот да прес та не. Ед на од 
нај з на чај ни те пос ле ди ци од прог ла су ва ње то на бра кот за све та тај на е 
пре зе ма ње то на над леж нос та за ре ша ва ње на брач ни те пра ша ња од 
стра на на цр ков ни те су до ви. Ка нон с ко то пра во што ги ре гу ли ра ше бра-
кот и се меј с т во то не бе ше вед наш при фа те но од ст ра на на оп ш тестве-
на та за ед ни ца, ко ја не бе ше под гот ве на дол го соз да ва ни те оби чаи за 
ре гу ли ра ње на бра кот да ги за ме ни со ст ро ги от ка нон с ки нор ма ти вен 
по ре док. Се пак, ка нон с ко то пра во из в р ши ог ром но вли ја ние врз си те 
прав ни сис те ми на за пад ни те зем ји при ре гу ли ра ње то на брач ни те и 
се меј ни те од но си, вли ја ние што во го ле ма ме ра се чув с т ву ва и де нес 
(Glendon, 26, 124). 
 При оп ре де лу ва ње то на мо мен тот во кој се сме та де ка бра кот е 
склу чен, во рам ки те на цр к ва та се суд ри ја две сп ро тив с та ве ни кон цеп-
ции. Спо ред пр ва та, ко ја да ти ра од сре ди на та на XII век, чии зас тап ници 
се Gratien и бо лоњ с ка та шко ла, бра кот се ск лу чу ва со сог лас ност на 
брач ни те дру га ри (initiatum), но ста ну ва не рас кин лив ду ри по сек су ал-
ни от од нос (ratum). За раз ли ка од ова гле диш те, што ги зе ма пред вид 
ста ри те оби чаи на гер ман с ки те пле ми ња, пос тои и ед на дру га, спиритуа-
лис тич ка кон цеп ци ја на Pierre Lombard, кој сме та де ка са мо сог лас нос та 
на брач ни те дру га ри е до вол на за бра кот да е ск лу чен и да не мо же да 
се рас ки не. (Goody, 150, 126). Ста вот на Lombard е при фа тен од па па та 
Aleksandar III, та ка што офи ци ја лен став на цр к ва та е де ка са мо сло бод но 
из ја ве на та вол ја го пра ви бра кот ва ли ден, без да се ба ра ис пол ну ва ње 
на дру ги фор мал нос ти. При фа ќа ње то на кон сен су а лис тич ки от прин цип 
за ск лу чу ва ње на бра кот има ше зна чај ни пос ле ди ци, ме ѓу кои нај го ле-
ми кон т ро вер зи пре диз ви ка мож нос та да се ск лу чи брак без сог лас ност 
на тат ко то, ка ко и без при сус т во на свеш те ник. Цр к ва та пра ви оби ди 
да го сп ре чи вак во то де ро ги ра ње на ав то ри те тот на тат ко то со пре зе-
ма ње на сан к ции про тив мла ди те кои тај но, без сог лас ност ск лу чу ва ле 
брак, та ка што тие мо же ле ду ри и да би дат ек с ко му ни ци ра ни од цр к-
ва та. На со бо рот во Лат ран, во 1215 го ди на би ло пред ви де но учес т во 
на свеш те ник и све до ци при ск лу чу ва ње то на бра кот, ка ко и прет ход но 
јав но об ја ву ва ње де ка бра кот ќе би де ск лу чен. Но, до кол ку ова не би ло 
ис пол не то, бра кот се пак бил ва ли ден (Boulanger, 59, 49). Об в р с ка та за 
ис пол ну ва ње на овие фор мал нос ти при ск лу чу ва ње то на брак ќе би де 
во ве де на ду ри на Три ден т с ки от со бор, во сре ди на та на XVI век. 
 Оп ре дел ба та на цр к ва та бра кот да за ви си са мо од сло бод но из ја-
ве на та вол ја на брач ни те дру га ри се гле да и пре ку ево лу ци ја та во од ви-
ва ње то на це ре мо ни ја та при ск лу чу ва ње то на бра кот. Во XII век, бра кот 
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се ск лу чу вал во до мот на не вес та та, а неј зи ни от тат ко ги со е ди ну вал ра-
це те на брач ни те дру га ри. По доц на, оваа це ре мо ни ја се од ви ва ла пред 
пра гот на цр к ва та, а свеш те ни кот не мал ни как ва уло га во ск лу чу ва ње то 
на бра кот. От ка ко мла до жен ци те ќе вле зе ле во цр к ва та, тој са мо го бла-
гос ло ву вал ве ќе ск лу че ни от брак. Уло га та на свеш те ни кот ста ну ва ла сè 
поз на чај на и ко неч но, во по го ле ми от број ев роп с ки зем ји, во XIV и XV 
век, свеш те ни кот ја пре зе ма уло га та на тат ко то на не вес та та и ги со е-
ди ну ва ра це те на брач ни те дру га ри. Во не кои зем ји, ка ко во Ан г ли ја, 
тат ко то ја зад р жу ва сво ја та уло га сè до XX век. Тре та та фа за од раз во јот 
на овој зна ча ен ри ту ал, кој има го ле мо сим бо лич ко зна че ње, се од ви ва 
во по че то кот на XVII век: се га ни ту тат ко то, ни ту свеш те ни кот не ги со е-
ди ну ва ат ра це те на брач ни те дру га ри, ту ку тоа го пра ват са ми те тие, со 
што се оз на чу ва нив на та за ед нич ка сло бод на вол ја за ск лу чу ва ње на 
бра кот (Bologne, 125, 44). Спо ред Benoist (86, 38), ск лу чу ва ње то на брак, 
при што не се ба ра дру га фор ма ос вен сог лас нос та на брач ни те дру га ри, 
има го ле мо зна че ње во на та мош ни от раз вој на бра кот. Ова не е по че ток 
на ск лу чу ва ње на брак од љу бов, кој ќе се ја ви мно гу по доц на, но се пак 
прет с та ву ва еден зна ча ен че кор во тој пра вец, по ра ди тоа што ја зе ма 
пред вид ав то но ми ја та на чо ве кот, што се ба зи ра врз ед нак вос та и сло-
бо да та на оние што са ка ат да ск лу чат брак. И Lefebvre-Teillard (144, 174) 
го ис так ну ва го ле мо то зна че ње од вос пос та ву ва ње то на цр ков на кон-
т ро ла над бра кот, по ра ди тоа што на мес то тра ди ци о нал на та кон т ро ла 
што ја има ле ше фо ви те на се меј с т ва та над бра ко ви те на нив ни те де ца 
се ја ву ва кон т ро ла та на еден су пе ри о рен ав то ри тет од „ја вен“ ка рак тер. 
Се пак, ка ко што сме та овој ав тор, и пок рај ус во ју ва ње то на прин ципот 
на консенсуалност, уло га та на тат ко то при ск лу чу ва ње то на бра кот би ла 
го ле ма, по ра ди тоа што тој мо жел да ги ис к лу чи од нас лед с т во де ца та 
кои што не го при фа ќа ле не го ви от из бор на брач ни от дру гар. Оваа мер-
ка во сред ни от век има ла теш ки пос ле ди ци, та ка што се меј с т ва та има ле 
ог ром но вли ја ние при из бо рот на брач ни от пар т нер на де ца та. 
 Ка нон с ко то пра во ги пред ви ду ва ме ѓу себ ни те пра ва и обв р с ки на 
брач ни те дру га ри. Се кој од нив мо ра да ја ис пол ну ва сво ја та „б рач на 
дол ж нос т“ и да од р жу ва сек су ал ни од но си со сво јот бра чен дру гар. Во 
бра кот пос тои об в р с ка за вер ност и тоа не са мо за же на та, ка ко во ан-
тич ки те прав ни сис те ми, ту ку и за ма жот. Брач ни те дру га ри има ат об в-
р с ка за ед нич ки да жи ве ат, а мес то то на жи ве е ње го од ре ду вал ма жот. 
Ос вен тоа, ка нон с ко то пра во пред ви ду ва и об в р с ка за ма жот да ја шти-
ти же на та, а таа мо ра ла да го слу ша ма жот, кој имал пра во да ја каз ну ва 
во слу чај на не пос луш ност (Lefebvre-Teillard, 142, 174). 


