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ди адекватну супституцију на невољно одречена 
права у партиципацији колективне својине. добра 
у својини жене се могу умножавати само у окви-
ру задруге, а могу остваривати задату функцију 
путем «женских» наследних права. Економски и 
социјални положај жене унутар модела аутархич-
них друштвено-економских заједница, последица 
је колективног власништва. Колективизам, као 
прокламовани принцип, у овим заједницама само 
је параван за провођење патрицентричне идеоло-
гије која лакше и једноставније решава проблем 
женског бунта од евентуалног, али скоро редовног 
сукоба између мушких чланова.

На веома скученом простору, аутор је сад-
ржајно и у целости одговорио на задату тему за-
хваљујући добром познавању обичајног права, 
(узевши у обзир да је студирао на Правном факул-
тету на којем је стекао одређена сазнања која су 
му потпомогла у успешности писања о овој теми) 
али и коришћењу обимне литературе (56 библи-
ографских јединица еминентних домаћих и стра-
них научника). 

Софија Н. Костић 

Весна Марјановић, МАСКЕ И РИТУАЛИ У 
СРБИЈИ

Издавач каталога за истоимену изложбу је 
Етнографски музеј. Рецензенти, проф. др Оливе-
ра Васић и проф. др Бранко Ћупурдија. Ликовна 
опрема каталога је поверена Катарини Стојсавље-
вић- Новаковић. Штампа „Чигоја“, Београд, 2005.

Каталог има 121 страну које су по садржају 
подељене на: Увод, од 7. до 25.стране, Маске у Ср-
бији, од 27. до 39. стране, Структура ликова маски 
од 41. до 86. Затим следе Завршна разматрања од 
89. до 91. стране, Каталог предмета, од 91 до 114 и 
на крају Литература од 116. до 119. стране, Резиме 
и његов превод на енглески језик. 

На 121. страни је реч о аутору са скраћеном 
верзијом радне биографије. Каталог је обогаћен са 
92 фотографије у колору (од којих је мањи број у 
склопу каталошке обраде предмета), 19 црно-бе-
лих и 5 минијатура, конкретних маски од којих 
је једна клоцалица-приручно средство коледара, 
а које прате по маргини свако важно поглавље из 
садржаја. Фотографије је радила мр Ивана Масни-
ковић, а остале фотографије су преузете од Mark 
Yuilla, драгана Минића и мр Весне Марјановић уз 
одабир из фотодокументације.

У уводном делу ауторка даје један општи 
преглед у којем се говори о одређењу појма маске, 
о пореклу саме речи маска, извору и литератури, а 
затим и историјски преглед уз наводе о својим ис-
траживањима обављеним по Србији. У одређењу 
појма маске она између осталог каже: „Општа 

особина људи да свој идентитет граде према сво-
ме телу, у чему се посебно истиче лице као нешто 
„само себи својствено“. Лице нам даје први утисак 
о особи. На лицу се много тога из биолошког угла 
сазнаје: године, пол; док остале друштвене карак-
теристике остају непознате – брачни статус, однос 
према религији, положај у друштву, занимање 
– што представља део симболичког понашања и 
означава помоћу одеће. Све то је готово уобичаје-
но, у оквиру образаца културе те не излази из кон-
текста свакодневице.“

У одређењу појма маске наводи се неколико 
различитих дефиниција преузетих из Српског ми-
толошког речника, Оксфордског речника и других. 
На крају овог одељка ауторка закључује: „дакле, 
из наведених, издвојених дефиниција могуће је 
одредити маску као лажно лице, друго лице, завис-
но од функције која јој се придаје. другим речима, 
под маском подразумевам предмет који се одно-
си на физичку и друштвену слику човека која га 
раздваја привидно од света стварности изгледом 
и гестовима. Најчешће се у виду предмета ставља 
на лице или тело изабране особе са задатком да 
изведе посебну радњу. У том контексту маска под-
разумева и све што такве особе носе са собом као 
додатна средства, укључујући и начин укупног 
понашања прерушене особе: поступке и радње.“ 
У сваком случају корисна и добро осмишљена де-
финиција.

О пореклу речи маска, каже се да ова реч 
стиже на јужнословенске просторе тек првих де-
ценија двадесетог века. Има доста објашњења о 
термину маска, али за српски средњовековни из-
раз који указује на маскираног учесника – играча, 
помиње се назив лицеподходник, преузет од Љ. С. 
Јанковића, Русалије, ГЕМ XlV, Београд 1939, 20. 
Остали називи су туђице, а доста их има у Банату 
и Срему.

После навођења извора и литературе, који 
би могли допринети у разумевању и тумачењу фе-
номена маске у етнолошко-антрополошкој науци у 
Србији Весна Марјановић на крају каже следеће: 
„Према томе, у теоријско-хипотетичким ставови-
ма поменутих научника,1 маске које се јављају на 
простору Србије у тесној су вези са законитостима 
које владају у заједницама Србије и Балкана. При 
томе се не може избећи њихова веза са античким 
анастенаријама, дионисијама, луперкалијама, ба-
ханалијама, брумалијама и другим поворкама, али 
је сигурно да су се и временом развијале, настаја-
ле и нестајале према успостављеним вредностима 
диктираним друштвено-историјским збивањима.

У историјском прегледу дат је развој, али и 
употреба маске од пре 20.000 година до данас са 
свим пратећим разлозима за њено опстајање, као 

1 То су научници које ауторка цитира у вези појма и 
одређења маске, а наведени су у каталогу.
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и нестајање, али и оно што се неким случајем од-
ржало до данашњих дана. Посебно су истакнути 
утицаји са стране и овај део се завршава лирским 
цитатом О. Бихаљи-Мерина који ћу и ја навести 
попут ауторке: „Узето шире, упркос религиозном 
пореклу, маска, карневали и покладе, имају данас 
секуларни контекст. Идеја поновног проналажења 
себе је водећи точак културе, гориво за снове, 
срећу, судбину или постојање. Маска је у тим 
празницима raison d’être.“

У теренским истраживањима дат је акценат 
углавном на просторе Војводине североисточне 
Србије, а затим и на целокупну територију цен-
тралне и југоисточне Србије, као и на градске 
средине које је ауторка обрадила. Без обзира на 
тешкоће које су произилазиле из теренских истра-
живања и на тешкоће „у идентификацији маске у 
ширим културним оквирима савременог доба код 
становништва Србије, на основу реконструкција 
традиционалних модела и рецентног процеса“, 
како каже ауторка, „покушаћу да прикажем маске 
у Србији.“ Затим следи констатација да је на под-
ручју Србије маске и ликове који се појављују у 
обредима могуће „следити кроз годишњи кален-
дарски циклус обичаја и кроз сегменте животног 
циклуса. Маске и поворке са маскама посматрају 
се двојако: према годишњем календару и према 
животном циклусу обредне праксе.“ Ту се наравно 
цитирају имена познатих етнолога који су у сег-
ментима својих радова дали простора и за размат-
рања и мишљења о обредним поворкама.

У типологији маски и ликова ауторка ката-
лога маске разврстава према следећем:
 – времену појављивања,
 – ликовима које приказују,
 – значењу које имају у поворкама,
 – утиску који изазивају код немаскираног,
 – пореклу и садржају у односу на хришћанс-

ку религију,
 – уметничком изразу.

„Стога, из претходне поделе маски, у обред-
ним поворкама према времену појављивања маске 
могу бити периодичне и пригодне“. 

Следећа подела која се у каталогу наводи је 
она која се формира према „ликовима“:
 – антропоморфне
 – зооморфне
 – антропоморфно-зооморфне
 – фитоморфне
 – ергоморфне
 – фантазмагоничне, а затим следи још и:

„Маске можемо поделити на: ритуалне, 
спектакуларне и уметничке“.

Помињу се и поделе према Чајкановићу и 
наводе оне које се користе у обредним поворкама 
везаним за црквени календар.

Ауторка даје податке о материјалу од којег 
се маске израђују повезујући га за доступност, од-
носно, друштвено-економску средину.

Уз маске се користе и пратећи реквизити од 
којих они бучни доминирају што је и у складу са 
функцијом српских маскирних поворки. 

Затим следи опис радњи које изводе мас-
киране поворке, описује се простор у „којем се 
креће маска“, а затим се детаљно описује струк-
тура ликова-маски. Обрађене су антропоморфне 
маске како мушке тако и женске, зооморфне, ант-
ропоморфно-зооморфне, фитоморфне и уметнич-
ке, што није у вези с претходном поделом него са 
маскама заступљеним на изложби.

После завршних разматрања ауторка завр-
шава целину следећом констатацијом:

„Сигурно је да овде поменуте маске нису 
непроменљива категорија, па је за очекивати да се 
оне мењају, надограђују и да се стварају сасвим 
нове. Од магије за лов и плодност аграра, па преко 
гротеске до забаве, маске комуницирају у својим 
срединама онако како су их замислили њени носи-
оци. У томе нема данас образаца и правила.“

После текста каталога урађен је каталог 
предмета, дата литература од 68 библиографских 
јединица и с напоменом да су неке фотографије 
коришћене из дела чији су називи библиографски 
наведени. 

Каталог се завршава резимеом на српском 
и енглеском језику, а после њега и напоменама о 
радној биографији ауторке Весне Марјановић.

Сам каталог има један добар приступ општој 
улози и структури маске, тако да се може корис-
тити као почетна образовна литература, али има 
и своје посебно виђење које завређује пажњу. Та-
кође, дата је и типологија маски што представља 
научни допринос овој спектакуларној теми.

Софија Н. Костић


