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а пре свега сточарство јер село лежи у изразито 
сточарском крају, ауторка је дала податке и о оним 
архитектонским облицима који имају економску 
функцију. Самој кући посвећена је посебна па-
жња. дати су подаци о положају куће у простору, о 
просторној диспозицији и о унутрашњем уређењу. 
Кроз презентовану грађу о покућству назначен је 
и традиционални начин становања. У књизи су 
презентовани и подаци о „зградама“, односно о 
другим стамбеним и економским грађевинама. 

Полазећи од онога што је неминовно у Ста-
ром Влаху, а то је да је одећа пре свега заснова-
на на тканинама животињског порекла, Светлана 
Ћалдовић је представила традиционално одевање 
у Сирогојну осврћући се на појединачне елементе 
мушке и женске ношње. дечја ноња није размат-
рана. 

Највећи део књиге ауторка је посветила пре-
зентовању етнографске грађе везане за веровања 
и обичајну праксу из животног циклуса. дата је 
релативно обимна грађа за рођење, свадбу и смрт. 
У оквиру текста који говори о обичајима везаним 
за рођење дати су подаци и о крштењу и сахрањи-
вању мале деце (новорођенчади). Представљајући 
етнографску грађу везану за обичаје животног 
циклуса ауторка се држала проверених модела у 
српској етнологији. 

Посебну занимљивост ове етнографске мо-
нографије чини то што је ауторка пажњу посве-
тила сеоским гробљима, а нарочито надгробним 
споменицима. Успела је да кроз присуство разних 
типова надгробних споменика укаже на извесне 
етничке и демографске процесе. 

Након кратког осврта на Божић и Ускрс, 
ауторка се посветила савременом животу у Си-
рогојну. Размотрила је нове привредне трендове 
и могућности искоришћавања традиционалних 
вредности у економском и туристичком смислу. 
Пажња је посвећена и друштвеној трансформа-
цији у последњих неколико деценија, односно 
трансформацији веровања, обичаја, сродничких и 
међуљудских односа уопште, као и трансформа-
цији архитектуре. 

Књига Сирогојно, постанак и трајање на-
писана је, дакле, као класична етнографска моно-
графија села, што уједно представља њен основ-
ни квалитет. Ауторка се није упуштала ниукаква 
тумачења изложене етнографске грађе. Притом, 
изложена грађа, заснована на писаним изворима и 
теренским истраживањаима ауторке, добро је сис-
тематизована. Битно својство књиге јесте и то што 
ауторка није подлегла вештачкој глорификацији 
локалне средине, те самим тим није обезвредила 
презентовани материјал.

Милош Матић

Велибор Стојаковић, ИМОВИНА жЕНЕ У 
СИСТЕМУ ЗАдРУжНЕ СВОЈИНЕ

У издању Етнографског музеја у Београду 
2005. године објављен је чланак у виду брошуре 
на 45 страна. Садржај рада има претходне напо-
мене у којима се објашњава циљ задате теме која 
треба да одговори на три питања. Прво је: однос 
колективне и индивидуалне имовине у својини 
жене, друго; економски и социјални статус жене 
(с њеном имовином) у колективистичком систему 
породичне задруге и треће питање које се односи 
на суштински карактер својинских односа унутар 
породичне задруге, с обзиром на прокламовани 
колективистички принцип који је саобразан, како 
с установљеним традицијским ставовима с једне, 
тако и идеалнотипским обрасцима, с друге стране.

Одговори на ова питања се спроводе преко 
разматрања : Репродуктивних облика индивиду-
алне имовине жена у задружном својинском сис-
тему; даје се ближе одређење појма својине у од-
носу на основне социо-економске карактеристике 
породичне задруге, а појашњава се и колективна 
својина у задрузи као и њен формални карактер. 
Затим, аутор говори о социо-економском статусу 
жене (као носиоца индивидуалне имовине) у сис-
тему породичне заједнице, односно, задруге.

У завршним напоменама аутор каже: „Не-
опходно је, овде, вратити се терминолошком (и 
суштинском) разјашњењу у вези с карактером 
индивидуалне имовине жена у задрузи. Наиме, и 
даље се код низа аутора девојачка спрема и мираз 
подводе под исти именитељ (нпр. У. Везел, 1983, 
147–148). Оваква интерпретација се огледа у твр-
дњи да је, мираз пренос приватне својине, испла-
та унапред узетог наслеђа кћери, а ова тврдња, у 
ствари, умногоме садржи одређење суштине жен-
ске’ особине“.

„женска деца по народним појмовима, на-
слеђују оца само онда кад немају браће. Наслеђе 
које пада на женску децу зове се мираз, а девојке 
са миразом мирашчијке...

Невестина спрема има функцију «везив-
ног» елемента у процесу интерродовске размене. 
Учешће младожењиног рода у материјалном обез-
беђењу невестине спреме јесте вид супституције 
за откуп невесте“.

Каузалност везе између откупа и прћије (ми-
раза) у колективно својинском систему задруга – 
аутор полази у напомени од РАЗМЕНЕ као једног 
од основних елемената у структури људске кул-
туре неопходних за функционисање и постизање 
циља у чијој реализацији еквивалентно учествују 
две стране. Мушки потомци, саобразно патријар-
халном коду, имају обезбеђен материјални основ 
живота кроз колективни својински систем, док су 
женски потомци лишени ове гаранције, а аутар-
хични економски систем не може да им обезбе-
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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.


