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Др Весна Марјановић, „МАСКЕ, МАСКИРАЊЕ И 
РИТУАЛИ У СРБИЈИ“ (Издавачи: Чигоја штампа 
и Етнографски музеј у Београду, уз финансијску 
помоћ Министарства наукe Републике Србије), 

Београд 2008, стр. 243

Др весна Марјановић, искусни музео-
лог и научни истраживач, својој богатој научној 
библиографији (преко 70 научних расправа и 
радова, пет каталога студијских изложби и две 
књиге: Светковине и вашари код Срба, 1996, Тра-
диционалне дечје игре у војводини, 2005.) додала 
је студију „Маске, маскирање и ритуали у Србији“ 
која је привукла ширу пажњу научника.

Студија је подељена у неколико проблем-
ских целина. Реч је „О маски, маскирању и 
ритуалима, (с. 9–61), Од традиције до нових 
форми маски, маскирања и ритуала“ (с. 63–
244), „Типови маски, маскирања и ликови“ (с. 
245–297), „функционални приступ проучавању 
маскирања у ритуалима становништва Србије“ 
(с. 298–300), „Семиолошка анализа маскирања 
у ритуалима становништва Србије“ (с. 301–
307), „завршна разматрања“ (с. 308–314), „Ре-
зиме на енглеском језику“ (с. 315–316), попис 
„Литература“ (с. 318–330) и „Регистар појмова 
и имена“(с. 331–340).

I

Студија „МАСКЕ, МАСКИРАЊЕ И РИ-
ТУАЛИ У СРБИјИ“ резултат је истраживачког 
рада који је обављен током последњих деценија 
XX и почетком XXI века. Истраживања су најпре 
започета у мултиетничкој средини у војводини а 
потом су проширена на целокупни простор Србије 
(изузев Косова и Метохије). Овоме је допринео и 
студијски боравак др весне Марјановић у Белгији 
(1990/1991) где је имала прилику да упозна маски-
ране поворке у мањим и већим насељима валон-
ског региона као и у музејским институцијама у 
којима је проучавана маска и маскирање и да то 
упореди с подацима из Србије. 

Први део студије садржи опис ритуала с 
маскама. Сакупљена грађа је прво систематизо-
вана према годишњим (календарским) и живот-
ним (свадба) циклусима обичаја и њиховим ри-
туалима, а затим према секуларним ритуалима 
који су се развили као нове савременије форме. 
Кроз дескрипције, интерпретације литературе 
и архивске грађе и на основу њених теренских 
истраживања и представљања појава на мапама 
др весна Марјановић је приказала све релевантне 
ритуале маскираних учесника у Србији.

Класификација грађе омогућила је њено 
разврставање у три временска периода. Први обу-
хвата време од почетка XX века до Другог свет-
ског рата. Други период обухвата раздобље након 
Другог светског рата до осамдесетих година XX 
века. Трећи период наступа од почетка последње 
деценије XX века и траје до данас. 
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Феномени маскирања и њима одговарајући 
обреди с маскама у проучавањима савремене 
српске етнологије и антропологије су на неки на-
чин били маргинализовани. Међутим, анализа 
новог емпиријског материјала који је др весна 
Марјановић прикупила и компаративно сагледала с 
постојећим, омогућен је дијалог између традиције 
и савремености, између начина мишљења и 
понашања у традиционалном моделу друштва и 
савременог опхођења с маскама. Утврђено је да су 
неки ритуали и маске имали одговарајућа значења 
и на српском културном простору. Али, углавном 
су увек сагледавани парцијално, у светлу традици-
оналног начина мишљења друштва, посебно оног 
његовог концепта који се везује за руралну сферу.

У овој студији се први пут у српској етно-
логији сучељавају подаци о сакупљеним ритуа-
лима с маскираним учесницима и истражују као 
комплексне појаве „обрнутог облачења“ или „об-
рнутог одевања“ уз измењено стање свести. Про-
учен је укупни поглед друштва „на обрнути свет“ 
и начин експресивног деловања појединаца и гру-
па у остваривању комуникације у моменту када 
узму трансформисани изглед. Традиционални и 
савремени облици су обједињени заједничким 
именитељем – хомогеним простором, али и мулти-
културалним поднебљем, процесом акултурације 
и сликом савремене друштвене стварности.

Др весна Марјановић је за предмет своје 
студије одабрала проблематику (маскирање и њи-
хове ритуале) о којима се није много рас прављало 
у српској етнолошкој литератури. При ступила је 
овом послу веома савесно, марљиво и методо-
лошки исправно. Обухватила је све оно што је о 
овој проблематици код нас и шире у свету писа-
но. Томе је додала богату грађу из свих крајева 
Србије коју је сама сакупила на терену. На овај 
начин ушла је у проблематику и, као што се из 
студије види, дала свој конкретан допринос нашој 
и широј етнолошко-антрополошкој научној мис-
ли. Извршила је систематизацију грађе и прика-
зала типологију обредног и забавног маскирања. 
Пратила је од далеке праисторије па све до по-
четка XXI века појаве и развој сакралног и све-
товног обредног церемонијала и уочавала његов 
значај за утврђивање етничког идентитета. На 
најбољи могући начин у овој студији је осветљена 
прошлост и указано на њено повезивање са 
садашњошћу. Јасно је приказано време и дефини-
сан простор на којем су проучавања обављена.

У студији је класификација извора методо-
лошки и научно извршена. Др весна Марјановић 
је изворе које је прикупила на њеним теренским 
проучавањима сврстала у теренску грађу (сопстве-
на теренска проучавања). Посебно је издвојила 
писане изворе (из домаће и стране литературе) и 
груписала архивску грађу из Етнографског музеја 
у Београду, затим из Музеја војводине, Архива 

Српске православне цркве, Архива САНУ, из На-
родне библиотеке Србије, из Матице српске, из 
Архива Етнолошког атласа Југославије, из Етно-
графског института Бугарске, институција из Бри-
села, аудио визуелних материјала Етнографског 
музеја у Београду и Музеја војводине у Новом 
Саду као и неке веб станице.

Као што се из претходног види, др весна 
Мар ја новић је зналачки приступила научноистра-
живачком послу и резултате својих разматрања за-
сновала је на изворима првог реда, на литератури, 
на материјалу до којег је дошла помоћу упитника, 
интервјуа и личне опсервације, на основу виђеног 
и непосредно доживљеног, које је све време прати-
ло њен истраживачки подухват. Створила је своју 
оригиналну научну систематизацију. Проучила је 
традиционалне облике маскирања и њихове ри-
туале, описала је ритуале и маскирања у свадбе-
ним обредима, проучила је и приказала нове форме 
маскирања и њихове ритуале, представила профа-
ни ритуал који се обавља у току године као и социо
хумани ритуал. разврстала је типове маскирања, 
описала поједине ликове и приказала маске и рекви-
зите који се у церемонијалу користе.

У оквиру традиционалних форми проуче-
ни су сакрални ритуали и маскирања која се то-
ком године обављају уз поједине празнике. Међу 
њима, поред осталог, пажњу привлачи проучавање 
поворки с ликовима који су везани за обреде 
који се обављају у зимском делу године, али без 
помињања ликова с хришћанским именима (ко-
ледари, калинарке, сировари, вучари, на при-
мер). Другу специфичност чине поворке које се 
крећу под окриљем цркве и препознатљиве су по 
повезивању с појединим хришћанским свецима 
(Луција, варвара или Барбара, Никола, Бетлехема-
ри или вертепи, Света три краља, новогодишњи 
церемонијал, везивање Божића за Нову годину и 
слично). Проучавање покладног ритуала указује 
на улогу и називе обредних поворки које су имале, 
а понегде и задржале, значајну улогу у нашем на-
родном животу. Кроз анализу руралног обредног 
комплекса поклада др Весна Марјановић је уо
чила, што у науци о народу представља новину, 
да наш покладни ритуал има извесне подудар
ности са карневалима који се одржавају у ме
дитеранским и средњоевропским просторима. 
Ово су посведочили и подаци које је ауторка 
сакупила по предеоним целинама и селима у 
Србији и то научно анализирала.

II

Студија др весне Марјановић „Маске, ма-
ски рање и ритуали у Србији“ полази од пода-
така на које је својевремено указао Вук Караџић 
(обредне поворке: коледа, вучари, краљице, до-
доле, клоцалице, прпоруше и друге), затим чи-
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њеница описаних у етнолошкој литератури 
(Ми лан Милићевић, Тихомир ђорђевић, Сима 
Тро јановић, вук врчевић и други), од архивског 
материјала, музејске документације, аудио 
ви зуелног материјала (етнолошки видео запи-
си, фотографије, филмови, веб презентација 
на интернету и друго). На основу тога др весна 
Марјановић је дефинисала маску и утврдила да је 
то обредни предмет у виду људског, демонског или 
животињског лика којим се скрива лице или део 
лица маскиране особе. Увидела је да маска може 
бити самосталан предмет или део костима, који је 
такође маска, у којем се представља неко митско, 
натприродно, људско или анимално, стварно или 
нестварно, биће. Маска је тако, у својој еволуцији, 
изашла из сакралног оквира и у савременим усло-
вима добила проширено значење. 

Истраживања и анализе које су извршене у 
овој студији су показале да је маскирање у српској 
традиционалној култури имало анимистичко и 
религиозно значење. оно је представљало вид 
магијске комуникације с прецима и хтонским бо-
жанствива која се ослања на античке, старо-
балканске и старословенске обреде и веровања. 
Маскиране поворке су, по правилу, биле медијатор 
између овостраног и оностраног, људског и бо-
жанског, као и демонског света.

Маске је др весна Марјановић класифико-
вала у неколико категорија (зооморфне, антро-
поморфне, антропо-зооморфне, фантазијске, фи-
томорфне, ергономске). Зооморфне маске (вук, 
јелен, медвед, коза, овца, на пример) спадају у 
најстарије маске које симболизују духовне и мит-
ске карактеристике. Изражавају снагу, плодност, 
моћ обнављања, поновно рођење. Антропоморфне 
маске, често кловновског изгледа или с наглаше-
ним носом, представљају бабу, деду, младу, мла-
дожењу, Арапина, Црнца или неки други антро-
поморфни лик. Антропоморфнозооморфне маске 
се, између осталог, јављају с додатком рогова или 
других животињских обележја. Фантазијске ма-
ске дочаравају ликове из бајки и митова као што 
су: вештице, виле, змајеви, ђаво, патуљак, смрт, 
Робин Худ, Хари Потер, на пример. Фитоморф-
не маске се праве од прућа са лишћем, од лишћа, 
од венаца. Ергоморфне маске су од предмета који 
служе за свакодневну употребу. 

Маскирање је, то се из студије јасно види, 
ритуално прерушавање и маскирање којим се 
ствара нови лик а маска је само један елеменат 
у том сложеном поступку трансформације. У 
маскирању се иначе користи маска, костим који је 
окренут на наличје или необично обучен, украси 
као што су огледало, огрлица, рогови, реп, крила. 
Уз маскирање се користе поједини реквизити као 
што су клепетуша, штап, буздован, мач, капа, кру-
на, преслица, метла. Маскирањем се, заправо, из 
свакодневног живота привидно улази у битно раз-

личито, празнично, свето, време и у сакрални про-
стор који је, по правилу, супротан свакодневном. 
То је прелаз из једног стања у друго после којег се 
поново враћа у свакодневни живот. 

Теоријска анализа у овој студији полази од 
класичне етнолошке и антрополошке основе коју 
др Весна Марјановић, на основу њених теренских и 
аналитичких истраживања, критички разматра, 
осавремењује и допуњава. реч је о инкарнираним 
душама предака у време Божића (Чајкановић), 
аграрним божанствима старобалканске и словен-
ске религије (Кулишић), култу предака и аграрној 
магији која је имала велику улогу у XИX и XX веку 
у традиционалном српском друштву (Зечевић). 
узете су у обзир и новије структуралистичке и 
семиолошке теорије (ван Генеп, Леви – Строс, Е. 
Лич, М. Бахтин, Б. Јовановић, на пример).

У овој студији је први пут у нашој 
етно  лошкој науци извршена, систематична 
класификација маскирања и приказана његова 
структура и поступак. Класификација маски је 
показала да календарски годишњи церемонијал 
углав ном прате зооморфни, зооморфноантро по
морфни, фитоморфни, фантазијски и ерго морф
ни ликови. У профаном (новом) ритуалу јављају 
се антропомофни, зооморфни, ергоморфни и фан-
тазијски облици. У свадбеном циклусу јављају се 
антропоморфни и зооморфни а ређе антропоморф-
но –зооморфни облици. Овде су изнесени пода-
ци о маскама који су користе за лице (ован, коњ, 
рода, медвед, вук, во, на пример) као и маскама 
које су фабрички произведене. Костиме, види се 
из студије, чини свакодневно одело, ћилими и де-
лови постељине (старо, крзнено, доњи веш, ћилим, 
поњава, столњак, класична сеоска ношња, радна 
одећа и друго). Као реквизити користе се разни 
симболи и предмети који су понегде и данас у упо-
треби (дрвени фалус, мотка, мач, буздован, звоно, 
клепетуша, чегртаљка, кантар, преслица и вретено, 
трлица, шерпа, лонац, флаша, кондир, буклија, срп, 
метла, барјак,обрамица, пепео, вода, цвеће, разно 
биље, торбе, бисаге, џак, канџија, делови рала или 
плуга, огледало, порно часописи, конфете и друго).

ритуали и маскирања у свадбеном цере
монијалу садрже многе радње на које је др вес-
на Марјановић указала и повезала их с обредним 
маскирањима. Централно место у томе припада 
невести (млада), затим подметању лажне младе и 
организовању лажних сватова. Али, своје значајно 
место, у маскирању, што се из ове студије јасно 
види, имају чауш, војвода и буклијаш, који својим 
маскирањем дају посебно обележје свадбеном ци-
клусу обичаја.

III

Савремени облик маскирања настајао 
је и развијао се паралелно с традиционалним у 



216 ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

последњим деценијама XX века. У том периоду 
појавиле су се одређене иновације у организацији 
ритуала и проширења његовог одржавања у одре-
ђеним друштвеним заједницама. У овој студији 
су приказани врсте и облици окупљања прили-
ком разних повода које се организује у јавном и 
приватном простору, у сеоској и градској средини 
(карневали, машкараде, маскирање у политичке и 
спортске сврхе, маскирање из хуманитарних и ре-
кламних разлога, на пример).

Маскирање за савременог човека, упркос ње-
говом религијском опредељењу, има спектакулар-
ну улогу. Ово, на пример, потврђују проучавања 
карневала у врњачкој Бањи и Панчеву, дечјих кар-
невала у Београду и Новом Саду, Карневала бро-
дова у Београду и других извођења чија је улога 
туристички маркетинг и културни менаџмент. 

Методологијом коју је сама развила, др 
весна Марјановић је утврдила да се савремени 
облици маскирања битно разликују од архаичних, 
митско – религијских, традиционалних, облика 
јер савремено маскирање има профане и забав-
но комерцијалне одлике. Утврдила је да између 
прошлих и садашњих маски и маскирања 
не постоји континуитет у погледу значења и 
функ ције, већ само историјска и појавна веза. 
Оно што је маскирање у одређеним ритуали-
ма раније имало крајње озбиљан, сакрални, 
религијски значај (магијска одбрана и заштита), 
сада има само световни, утилитарни, естетски 
и забавни карактер и значај.

Маскирање је данас десакрализовано. 
Није више намењено прецима, душама умр лих, 
боговима и демонима, већ савременим жи вим 
људима и то ради стварања доброг рас положења, 
забаве и смеха (карневали, маскен балови, спорт-
ске, политичке, хуманитарне и ре кламне приредбе 
и светковине, на пример). У овој студији је утврђено 
да маскирање у савременим условима има чисто 
световни, туристички, забавни, пародијски, умет-
нички и комерцијални карактер на који се углавном 
гледа као на лакрдију и шегачење. Све ово, кроз 
анализе архаичног и митског, захваљујући овој 
студији, осветљава живот у нашем добу и нашем 
савременом народном животу.

Нови облици маскирања, које је у нашој 
етнолошкој и антрополошкој науци прва проучи-
ла др Весна Марјановић, представљају нов и ве-
лики етнолошкоантрополошки научни помак. 
Утврђено је да годишњи профани ритуал, у којем 
се појављује маскирање, није временски омеђен. 
Обавља се у различито доба године. Изводе га 
и средње и млађе старосне групе (млађи људи, 
омладина, деца) у својим друштвеним срединама. 
Окупљања се обављају паралелно и у сеоским и у 
градским срединама. У граду се организују забаве 
јавног и забаве приватног карактера. Код оваквог 
окупљања и маскирања до изражаја долази лични 

и колективни однос према, са једне стране мит-
ском наслеђу, а с друге стране, фантазијским пред-
ставама обједињеним културним миљеом у којем 
индивидуа, односно колектив, живи.

IV

Претходни осврт, ма колико због своје наме-
не био уопштен, ипак јасно показује да је др Весна 
Марјановић, систематски и студиозно присту-
пила једном послу који представља значајан до-
принос проучавању нашег културноисторијског 
наслеђа и утврдила његово место у нашој и оп-
штој етнолошко-антрополошкој науци. На овај 
начин др Весна Марјановић је осавременила 
Вуково проучавање народа и народног живота 
и повезала прошлост са садашњошћу. У томе јој 
је од посебне помоћи била грађа коју је, Вуковим 
методом, сама записала у народу на широким 
просторима Србије, код свих етничких заједница 
које у Србији живе. На основу тога уочила је да су 
облици маскирања и понашања носилаца ритуала 
с маскама били тесно повезани са својом среди-
ном, веровањима и представама које су изграђене 
у културном миљеу тих заједница. Утврдила је да 
су данашњи феномени маскирања углавном проис-
текли из религијских образаца наших предака и да 
су у савременим условима добили нове садржаје и 
намене.

У студији је, уз традиционални модел 
понашања, представљен и нови савреме ни емпи-
ријски материјал, који је др весна Марја новић ме-
тодом компарације сагледала и проучила данашњи 
однос друштва према маскама и маскирању. Ут-
врдила је да се савремено друштво у Србији нала-
зи у транзицији па због тога, услед глобализације, 
и пред изазовима ревитализацје, треба сачувати 
културне вредности и обележја целокупног науч-
ног и народног културноисторијског наслеђа.

Студија је функционално и изванредно 
добро илустрована. Илустрације на свој начин 
допуњавају јасна и сврсисходна излагања, која 
поткрепљује и осам наменских географских ка-
рата на којима су приказане поједине појаве које 
су забележене на терену и описане у студији.

Српске етнолошке и антрополошке науке 
су овом студијом добиле веома значајно науч-
но дело које је, као што се из претходног осврта 
види, отклонило и умањило многе досадашње 
недостатке на овом пољу, што ће бити веома 
подстицајно и за проучавања других ширих ет-
нолошких и антрополошких научних проблема. 
Из тих разлога студија дело „Маске, маскирање 
и ритуали у Србији“ др Весне Марјановић 
представља драгоцен прилог развоју и наше и 
опште етнолошко-антрополошке научне мисли. 

Петар Влаховић


