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УВОД

У току рада на теми о маскама и ритуалима у годишњим обичајима у Србији, наметнула се идеја о 
истицању карневала као фолклорног и културног феномена. Ова студија је само покушај да се карневал раз-
мотри из угла етнологије и у дискурсу српског културног простора, с обзиром на то да у данашње време 
постаје све популарнији и присутнији у културним збивањима у Србији. Свесни изузетне сложености кар-
невала као феномена културе у развоју европске, а и светске цивилизације, овом приликом се чини само 
почетни корак ка разумевању карактера и структуре карневала. Осим тога, карневал нема своје корене у 
српском фолклору, па је јавност према овој манифестацији подељена. Стога се користи прилика да се карне-
вал представи у контексту оног што је од значаја за западна друштва и онога чега нема садржаног у карнева-
лу у српском културном простору, и на крају, указује се на развој карневалског спектакла у Србији. 

Студија На крају и на почетку – карневал, заправо и у наслову следи културом постављену инверзију. 
Док сваки облик људског деловања (као и у природи) мора имати своју клицу, почетак нечега, тако га има и 
карневал (као производ културе). Али за разлику од уобичајеног почетка, карневал се метафорично смешта 
на крај, а тек онда и на почетак – нове године, новог доба, новог поретка. Његова снага произилази из обрну-
тог протока времена што ће бити представљено у тексту који следи.

У светској литератури, посебно у хуманистичким наукама и књижевности, до данас је написано много 
студија, монографија и чланака, који се баве проблематиком карневала у различитим дискурсима. Значају и 
расветљавању феномена карневала допринели су и бројни научни скупови одржани широм света. 

Насупрот тако великој заинтересованости за карневал, за његова значења и за његову структуру, у српској 
етнологији и антропологији, суздржано се додирује подручје карневала и његовог онтолошког значења у 
друштву.1 Упркос томе што српски културни простор данас поседује извесне облике традиционалних или 
савремених карневалских догађања, стручна и научна јавност се тек делимично бави овом проблематиком. 
Прикупљање свеже емпиријске грађе још увек је на маргини. 

Као што је већ речено, од свих ритуала повезаних с годишњим циклусом обичаја на простору Србије, 
недовољно је посвећена пажња овом битном (анти)празничном делу културе који осликава друштво у коме 
се гради, указује на његове социјалне, политичке, културне и историјске процесе. У традиционалном моделу 
понашања друштва у Србији су егзистирала слична колективна догађања. Манифестација подударна кар-
невалу има у извесним срединама и у најновијем добу. Ипак, сигурније је тврдити како је данас карневал 
„ушао“ у Србију као производ савремене, масовне културне политике коју је произвело савремено друштво 
и изградило га по својој мери, за потребе неких нових генерација које тек долазе. 

Сходно променама друштва, карневал захтева њихово константно праћење и редефинисање. У његовом 
конструкту стално се изнова догађају нове везе, успоставља нова комуникација и стреми ка изазовима савре-
меног потрошачког друштва. Форму карневала чини представа о лавиринту (Кемењ 2000: 8 : 21).

1 Уколико се посвећује простор овој теми то се чини уз помоћ већ постојећих расправа које обрађују средњовековно значење 
карневала у романским зeмљама по Бахтиновом непревазиђеном представљању средњовековне народне културе и инверзног 
друштва средњег века. Погледати рад Марије Ристивојевић у часопису Етноантрополошки проблеми. (Ristivojević 2009).
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Стварање тзв. продукције за карневал данас је више него икада у експанзији и представља процес који 
осликава стандард средине. Применљивост савремене технологије израде карневалског прибора и садржаја 
се испољава у основној структури, костимима, маскама, музици, храни и јеловницима, украшавањима и 
сценографијама у већим и мањим градовима широм Европе. Организацијом карневала баве се структуре и 
удружења на свим нивоима од локалног до вишег ранга. Карневал је данас постао инструмент идентитета 
једне средине и добар садржај у свим врстама туристичких понуда.

***
Представљање карневала у овој студији осмишљено је кроз три сегмента. У првом сегменту се говори 

о историјском одређењу карневала као феномена културе у Европи, који је у различитим облицима пре-
живео све изазове развоја цивилизације и ушао у 21. век као колективно деловање и окупљање с каракте-
ристиком да никада не нестане већ да се стално допуњава и надграђује. У другом сегменту, дат је сумар-
ни приказ значења карневалских догађања, у периоду од средњег века до модерног доба. Као примери су 
послужили карневали у Венецији, Келну и Беншу.2 Трећи сегмент је посвећен празновању Беле недеље у 
Србији, рођачком садржају народних светковина познатим у мањим и већим градовима и селима у Европи. 
Истовремено указује се и на нове облике организације празника који се називају карневалима и који су сход-
но времену одржавања и начину организације искорачили из сакралног времена и традицијом прописаног 
понашања на простору Србије, с усмереном синергијом ка облицима прихватања општих образаца реле-
вантних савременој карневалској структури, што ствара могућност за развијање како локалне тако и шире 
туристичке атракције у којој свој допринос пружа цела заједница. 

О КАРНЕВАЛУ И ИЗА КАРНЕВАЛА 

Карневал je зимско-пролећни колективни, јавни, друштвени спектакл3 усмерен на прослављање живота 
и дочекивање пролећа, буђење природе. Шуваковић дефинише карневал као спектакл „ако се спектаклом 
може назвати јавни, тј. културни, извођачки догађај у коме посматрач-учесник артикулише своје сложено 
чулно тело као могући субјект заступања према другим људима, друштву, природи и трансцендентним све-
товима“ (Šuvaković 2006: 98). 

2 Традиционална карневалска поворка жилова из Бенша која се везује за покладни уторак или Mardi Gras увршћена је на листу 
светске нематеријалне баштине при организацији УНЕСКО 2003. године. Сигурно да је у европској култури било и сликовитијих 
примера карневала, али по структури самог ритуала, односу према свим сегментима да се изведе започето до краја и самом одно-
су валонске заједнице према порукама које се одашиљу кроз понашање и мишљење носилаца ритуала навели су ме да га уврстим 
као пример за упознавање српске стручне и шире јавности са овим обликом карневала.

3 “Спектакл је мисаона конструкција која има за циљ да обједини појмове под етикетом свеприсутне сцене/екрана. Када се каже 
спектакл мисли се сликом, звуком, величином, динамиком. Идући даље, улази се у једно сложено поље продукције значeња 
појма садржано у субјективном и објективном утиску и изразу.“ (Лукић Kрстановић 2009: 119.)
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Карневал је могуће одредити и као анти празник јер у себи садржи све елементе који представљају анти-
под хармонији празника као светог времена, а ипак је празник. То је врста масовне, специфичне игре у којој 
добровољно учествује цела заједница без обзира на пол, старост и статус у друштву, с прихваћеним правилима 
понашања која су само на први поглед без смисла. Ипак, та правила носе у себи сву слојевитост и озбиљност којом 
се управља масама, она су део друштвеног поретка. Карневал је саздан од колективног односа према стварности 
и са њом се суочава у огледалу, у обрнутом реду те исте стварности. Испуњен је емотивним набојем, озбиљним 
и веселим у исто време. У карневалу, износи Бахтин, сам живот је игра, а игра привремено постаје сам живот 
(Bahtin 1978: 15). Лозица као парадигму карневалу и инверзији стварности, наводи чин „духовног орања“ који се 
одиграва у аутономном времену пошто доњи потиснути слојеви психе излазе на површину и постају видљиви, 
чиме се ствара плоднија година (Lozica 1997:242). Исти аутор истиче како карневал није неред супротстављен реду 
изван карневалске реалности, већ обртање реалности, стварање привидног, другог света, имплементира у себе 
ритуализацију и реда и нереда (Lozica 1997:242). Једно јесте сигурно а то је да карневал није само изражавање 
задовољства кроз игру, песму и једење, већ је изграђен на далеко озбиљнијим основама. 

Првобитно је у римокатоличким европским земљама, карневал био одређен годишњим сакрал-
ним временом и световним простором. То је подразумевало период регулисан протоком времена према 
јулијанском/грегоријанском календару и временом које претходи великом ускршњем посту, односно ленту 
или коризми.4 Време је циклично и линеарно. Циклично због своје обновљивости а линеарно због тога што 
је одређено периодом у којем се дозвољава одвијање ритуала. 

У најужем смислу речи, карневал јесте колективни живи, сликовити спектакл који долази до свог врхунца 
у последња три дана пред Пепељаву среду5 (време почетка поста) у романским и германским заједницама, 
или, на франкофонском подручју у уторак (познат као Mardi Gras, carême-preénant или Fat Tuesday). 

Карневал (Carême)6

4 Погледати The Illustrated Oxford Dictionary, Novi Sad 2002, s.v. carnival.
5 Пепељава среда или пепелница је метафора за почетак поста тј. коризме код католика, када се у прошлости углавном посуђе пра-

ло у пепелу, у цеђи да би се отклонила масноћа животињског порекла. 
6 S. Glotz, Origines du carnaval, Catalogue de l’exposition, Le carnival traditionnel en Wallonie, Binche 1962, pp.21



10

У Речнику српскога језика, карневал је означен као бучна светковина с маскарадама, забавама и играма 
и траје од Богојављења до ускршњег поста, а с друге стране објашњава се као неред, лудовање.7 Уочљиво је 
да се у православној и у католичкој култури различито гледа на структуру карневала, па тако и на све оне који 
учествују у њему. Док се у првом случају карневал и све што му следи доживљава као негативан прежитак 
„неке“ срамне прошлости која не служи „на ползу народу“, у другом случају, карневал представља сталну по-
беду цикличног времена над линеарним (Lozica 1997: 242), и представља се као други живот народа, али не 
одвојен од дате културе већ је рођен у њој и живи у истој равни с њом. 

У православној култури има делимичан еквивалент у скупу догађања у Месопусту, Месницама, или о 
Белој недељи, последњем дану пред ускршњи пост. Ипак, до пред крај 20. века понашање заједница за вре-
ме Беле недеље задржало је своје особености које нису подударне потпуном садржају карневала латинске и 
германске католичке културе. Међутим, оба културна обрасца било да је реч о карневалу или о Белој недељи 
поседују амбивалентно значење. С једне стране, формални садржај се односи на исхрану у последње две 
седмице када се изостављају намирнице животињског порекла у свакодневном јеловнику (код православаца 
у осмој недељи пред Ускрс не користи се месо, а потом у седмој недељи и бели мрс), а с друге стране, сла-
ви се уз опходе, игру, музику и прерушавање долазак пролећа, буђење природе уз истеривање целокупног 
„зла“, те се надграђује обрнутим друштвеним понашањем усмереним ка свим дневно-политичким негатив-
ностима које се нагомилавају у току године . 

Крајем 19. а нарочито у 20. веку карневалски спектакл је доживео ерупцију и изван европске културе и 
цивилизације услед константних вишевековних миграција из старе Европе. Образац празновања пренет је и 
на друга подручја у којим се стопио са сличним светковинама аутохтоног становништва (посебно у латиноа-
меричким и афроамеричким регионима и земљама). У ваневропским културним просторима најпознатији 
је карневал у Рију (Rio de Janeiro, Brazil), Њу Орлеансу (New Orleans, Luiziana), потом на Тринидаду (Trinidad), 
на Куби итд. 

У другој половини 20. па све до прве деценије 21. века карневал је искорачио из сакралног времена и 
„догађа се“ целе године у већем делу Европе доприносећи развоју културне политике, тј. развоју туризма и 
културних атракција. У државама где је артикулисан као значајан садржај народног представљања и постављен 
на ниво институције друштва у смислу значења и организације, иза карневала стоји не само индивидуална 
или колективна жеља за учествовањем у том магичном времену дозвољених слобода, већ се манифестује и 
као посебан статусни облик припадности једном од бројних облика удружења грађанског цивилног друштва 
(нпр. удружење пјероа, кловнова, пекара, обућара, адвоката и сл.). Таква удружења кореспондирају захте-
вима и постављеним условима локалних управа (градска власт, савет региона). Као уобичајен покровитељ 
спектакла јавља се и сама држава, али и (прећутно) црква.

Реч карневал изведена је од латинске речи carnem levare, или carnelevarium што би се односило на 
напуштање, изостављање меса из свакодневне исхране све до празника Ускрса. Етимологија речи заправо 
карневал имплицитно повезује с хришћанством. Према другом тумачењу, реч карневал потиче од латинске 
сложенице carrus navalis што значи „бацање, гурање кола“ односно у пренесеном смислу означава кола пуна 

7 Речник српскога језика, Нови Сад 2007, s.v. карневал.
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зла (акумулирана у периоду зиме) која се ритуално бацају у море на подручју Медитерана.8 Реч карневал се у 
европској култури користи од тридесетих година 19. века за ознаку спектакла који претходи ускршњем посту 
(Minke 2004: 93). 

На јужнословенском културном простору као и у Србији, еквивалентни називи карневалу су покладе 
(иако у православљу постоје четири покладна периода пред велике хришћанске празнике, издвајају се по-
себно покладе пред велики ускршњи пост), Беле покладе, Месопуст, фашанге (од немачке речи fašnik – што 
је изведено од речи fasten – постити и речи faseln – бити плодан). Сматра се да је немачка реч Fasching на-
стала из старијег порекла речи vastchang или vaschanc, термин коришћен још од 1283. године а означава до-
словно „испразнити чашу пре поста“, док други термин који је одомаћен у Војводини, Fastnacht или Fasnacht 
се односи на ноћ пре поста (Курет 1984: 60–61).

Дакле, карневал је спектакл граничне временске зоне. Одржава се на смени годишњих доба – летаргич-
ног мртвила зиме и почетка буђења пролећа, али и на прелазу с једног начина исхране на други, из једног 
стања свакодневице у припремно стање уочи ишчекивања празника, Ускрса. Извесно је да су му корени у 
античкој епохи древног Рима у чијим су се ритуалима препознавали и ритуали старе грчке цивилизације. 

Данашњи карневали стоје у нераскидивој вези са самим развојем европских цивилизација. Еволуирали 
су кроз четири основна степена који се још увек преплићу. Преко античких култова намењених за плодност 
мајке земље и природе; у раном средњем веку, све до половине 16. века обухваћени су култовима предака 
и мртвих. Онда на сцену ступају садржаји народних драмских игроказа према узору на ликове из comedie 
dell’arte уз гротеску и бурлеску уличне атмосфере. На крају карневал се заодева с политичким сарказмом, 
који се вешто уклапа у (привидну) борбу против свих назовимо негативности. Илустрације ради може се 
навести како су у време Наполеоновог ширења на простор Пруске почетком 19. века, карневали постали 
заправо посебни културни догађаји у којима се без икаквог ограничења изражавао дух неслагања са полити-
ком асимилације коју је водила Француска. Тада је карневалско време коришћено за подизање националног 
духа и служило је изграђивању свести о пореклу и припадности одређеној култури. 

Крајем 19, у 20. и 21. веку карневали се трансформишу у врсту посебне забаве с илузијом једнакости 
међу људима и културама која траје само толико да се оствари друштвено пражњење широких маса. Време-
ном се структура карневала комерцијализује у многим подручјима Европе и подређује огромној потрошачкој 
индустрији савременог доба о чему сликовито говоре бројне електронске (web) странице у информатич-
ким медијима. Да би све било уређено и под контролом с јасним правилима игре обрнутог реда осамде-
сетих година 20. века формирано је удружење на европском нивоу познато као FECC-a (Federacija evropskih 
karnevalskih gradova) са седиштем у Холандији. Године 1980. у Патрасу се најпре уједињују Патрас (Грчка) и 
Амстердам (Холандија) у непрофитно удружење европских карневалских градова, а прве чланице су гра-
дови из Белгије, Холандије, Луксембурга, Велике Британије, Малте. Године 2003. у Португалу је потписа-
на између чланица удружења конвенција, а 2004. године на скупштини чланица у Пернику, у Бугарској за 
време одржавања бијеналног фестивала Игара под маскама, удружење мења назив у федерацију. Основни 
циљеви постојања федерације налазе се у потреби размене идеја и мишљења о карневалу, као и у томе да се 

8 Karneval, -ala, lat. (prema carrus navalis – kola, brod ili brod-kola; u staroj Grčkoj takva kola su pravljena za svečanost proljetnog dolaska 
boga Dionisa (v), i od Grka su taj običaj preuzeli Rimljani; Klaić Bratoljub, Veliki Rječnik stranih riječi, Zagreb 1966. s. v. karneval.
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сакупљају обичаји и традиције везане за карневал који се третира као живо наслеђе. У објашњењу због чега 
треба приступити Федерацији, како је наведено на електронској страници, истакнуто је да „карневал није 
само културни феномен већ је и глобална индустрија“.9 Самим тим оправдава своју савремену одрживост 
кроз економско ширење и стварање моћне мреже глобалне потрошње.

Поједини градови у Србији и њихови карневали се данас такође налазе на листи европских карневал-
ских градова попут Врњачке Бање, Панчева, Београда, Беле Цркве, Вршца, Лесковца, Пожаревца, Шапца. 
Локалне власти виде у овој припадности европском друштву и своје могућности за развој, на првом месту 
туризма, а потом, и свих других погодности које пружају овакве масовне манифестације. 

СТРУКТУРА КАРНЕВАЛА

Према дефиницији карневала изведена је и његова структура која данас само делимично подржава 
традиционални облик из прошлих времена. 

Шта чини карневал да би био карневал у општем значењу? На првом месту, карневал се одликује кон-
текстом дозвољеног и забрањеног понашања, а потом, одређује се временом и простором. Понашање се 
односи на материјално и телесно, на прекомерност у испољавању свега што ће бити предмет забране у 
предстојећем периоду који се ишчекује. Протоком времена, понашање је прешло границу искључиво 
материјалног задовољења и фокусирало се и на политику, на поредак, на црквене власти и слично. Путем 
изражавања „колективног неслагања“ с делом или целим владајућим поретком, карневал је постепено ушао у 
категорију контролора друштва. У том правцу су се развиле светковине махом у германофоним подручјима.

Карневал је означен и делом године у којем је допуштена несавршеност, наспрам прописаног 
понашања, схватања морала и наметнутих институционалних кодекса понашања. Променљивост и за трену-
так елиминација закона од стране нових карневалских власти и институција ствара привид и супротстављање 
„уређеним друштвеним системима“ и свакодневици. Карневал чини обрнутим поредак у којем је створен. 

Даље, време почетка и краја је било одређено, као што је до сада речено, периодом који претходи 
ускршњем посту, тј. припада покретном периоду линеарног времена који траје од празника Света три краља 
или Епифаније (6. јануара) до Пепељаве среде, или у православљу, осма и седма седмица, тј. две седмице 
Месопуста до Беле недеље пред почетак Ускршњег поста. Дакле, сама категорија времена је повезана са ис-
храном као основним медијумом комуникације у култури. Тај сегмент у карневалу Бахтин назива карневалско-
гозбеним (Bahtin 1978: 274). Посматра га из угла једнакости, у времену једнакости. Припремљена храна у 
огромним количинама доступна је свима без обзира на припадност сталежеу. Чак и претеривање у јелу и 
пићу помиње се као карактеристика понашања у прошлости али и данас. 

У покладним ритуалима у Србији, али и шире на Балкану, ово време одликује посебна, култна храна. 
Поред припремања великих количина одређених јела од меса и белог мрса, припрема се и одређена храна 

9 http://www.carnivalcities.com
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попут крофни и свих дизаних врста теста. У Белгији на пример, испија се од раног јутра шампањац и грицкају 
пишкоте. У другим крајевима Европе, поједина јела имају еротска значења итд. Дакле и гозбом, смехом и 
„задовољним стомаком“ утиче се у пренесеном смислу на ново лето, ново доба. Али, једењем се и ослобађа: 
једење, пијење и смех терају смрт, каже Рабле (Bahtin 1978: 316). И у савременом добу кодекс понашања у 
време карневала дозвољава у изобиљу и пиће и храну. Овај сегмент веома добро је искоришћен у савреме-
ним карневалским спектаклима, чак и више од реминисценције на типизиране ликове или костиме. Карне-
валска трпеза стоји раме уз раме са свим туристичким понудама региона, града, места у времену док траје 
забава. Исхрана и различити јеловници јачају карневалску продукцију. 

Битна одлика карневала је и простор у којем се све одиграва. Интимни простор (кућа, дом) се колек-
тивно напушта. Догађања се пребацују на јавни, отворен простор улице, најчешће трга, средишта насеља. 
На романском културном подручју, уобичајено је да свако домаћинство има свог легитимног представника 
у карневалу, и то мушкарца. Улична атмосфера супротставља се кућном миру и сама по себи подразумева 
проток енергије саздане од масовности људи који се налазе у епицентру заједничког простора. Заједнички 
простор интегрише појединце у ширу заједницу. 

Осим тога, посебан вид одеће – костима, маски и музике су неизоставни делови без којих не протиче 
карневалско време. Обилазак насеља, потом представљања форме – приче саткане од људи у вербалном и 
невербалном контексту изведене на јавном месту су део садржаја карневала. Снагу карневала и законе који 
владају у њему одлично дочарава један опис, критички дискурс намењен Карневалу Беле Хамваша. Кемењ 
осликава магичну атмосферу занесености и опојности карневалског времена: 

„ ... Ако би тада подигао очи према своду, једва да би могао да се одвоји од поретка године, не 
би тражио толико недостатак своје слободе у скривеној свакодневици, у костимима који одударају 
од ње, у пићу, у заносу. али тада се баш не истражује озвездано небо. По улици пљуште конфете, по 
салама се око врата и струка плесачких парова омотавају папирне траке, свет по улицама (а у овој 
ноћи разузданог метежа нико се не устеже да буде свет улице, чак би вређало неписано правило 
пристојности ритуала ако би се неко искључио из овог лудила): час овамо, час онамо, али тумара 
бесциљно или сулудо јурца, избегавајући тротоаре, средином пута ... Никог не препознајемо и сва-
кога ословљавамо, вртимо се у плесу ... одевени смо у маске – било ко може бити било шта и било 
ко, може се заменити с било ким. Маска не наглашава толико да ли је дотични сада оџачар или 
кнез, него да није онај ко је дању, ко је целе године, није онај ко је у уобличеном и везаном животу, 
да као сопствена сировина може започети и започиње“ (Кемењ 2000 : 8:12).

Из основне структуре карневала сагледива је његова материјалистичка сфера, тј. првенствено је сачињен 
од чулних ритуала који воде у простор забрањеног, табуисаног. Одећа, маске, музика, песма, игра, поруга и 
ругање, веселост, претераност у јелу и пићу веома су експликативни садржаји карневалског спектакла. Ипак, 
све има свој уређени, контролисани неред, како је већ доста пута наглашено. Понашање и поступци учесника 
у карневалу строго су одређени постављеним правилима и ретко се дешава да се та правила прекораче. Све 
то подлеже контролисаном нереду (реду), кроз договорне облике и постављене кодексе понашања у леги-
тимним асоцијацијама које се баве организацијом спектакла. 
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РЕЛИГИЈСКИ И СЕКУЛАРНИ ОДНОС ПРЕМА КАРНЕВАЛУ

Аграрни култ и култ мртвих 

Иако је својим пореклом и постојањем везан за античке ритуале посвећене буђењу вегетације и 
истеривању зла, карневал је форму и садржај добио у средњем веку када су се на аграрне култове над-
градили култови покојника, тј. предака. Чињеница је да ће мало ко данашње спектакуларне и сликовите 
карневале повезати с култовима предака и душама умрлих. Међутим, у граничном времену какво је сус-
рет зиме и пролећа у античком, а потом и у раном средњем веку све до ренесансе, поштовање предака и 
намењивање дарова прецима, део је уобичајене структуре мишљења и понашања заједница у обредима 
феудалног друштава. У тим оквирима инкарнација покојника и њихово присуство у овоземаљском свету оди-
гравало се једном годишње, на прелазу зиме у пролеће. Бића из оног света, тј. подземља, својим присуством 
кроз маскиране и трансформисане, али стварне ликове, требала су да допринесу заштити и напретку како 
колектива тако и појединаца с једне стране, али и да утичу с одређеним поступцима на развијање плодности 
вегетације, аграра, на другој страни. 

Слављење доласка пролећа и истеривање зиме у медитеранској култури било је и остало веома важно 
магијско-ритуално догађање, макар то данас изгледало као пука забава. У античком периоду а потом и у ра-
ном средњем веку, време одређено за светковине трајало је целе зиме. Са празновањем се почињало одмах 
по зимској равнодневици, око 22. децембра и продужавало се све до почетка пролећа. Започети ритуали с 
којима је у облику преносне, имитативне магије требало помоћи „младом сунцу“ (тј. богу – Dies natalis) да 
метафорично ојача, да пружи снагу уснулој вегетацији и да допринесе општој плодности, трајали су вре-
менски много дуже неголи што је то у симболичним оквирима данас. Такви ритуали су били садржајнији 
од данашњих збивања којима се одликује шаролика карневалска структура. Према Јулију Karo Бароји (Julio 
Caro Baroi) у последња три дана одржавања карневала на романском културном простору, могу се посма-
трати у сведеном облику готово сви облици празновања у зимском периоду – а најупечатљивији су следови 
догађања у време празника сатурналија које су светковане од 17. до 23. децембра, (Baroja 1979: 145–154). 

Стога, у карневалском спектаклу се наслућују многи обреди или бар већи део њих, који су се одно-
сили на колективне свечаности празновања дионисија, сатурналија, луперкалија, баханалија, анастенарија, 
брумалија, што је утицало на формирање погодног тла за развој једног новог социјалног контекста који се 
отеловио у народним светковинама средњовековног феудалног друштва Европе, наравно условљено култур-
ним тековинама на којима се изграђивао. Карневал као друштвено-религијски спектакл је имао подједнак 
значај за све социјалне слојеве онога времена. Уколико се и поставља питање континуитета, римске светко-
вине сатурналије су према многим проучаваоцима историјских карактеристика карневала, клица потоњим 
карневалима. 

Одржавање карневала поклапало се и са општим култовима посвећеним мртвима у времену од 13. 
до 21. фебруара, када се у романском хришћанском свету прослављао повратак душа умрлих, светковина 
Parentalia. О веровању да ће се покојници приказати и поново родити заправо документује и податак да је 
на почетку хришћанства умрлима исписивана на надгробним плочама само година смрти али не и година 
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рођења. Умирањем се достизао чин новог рођења (Bertoldi 2010: 89). Уосталом, на балканским просторима, 
никада и није престала жива комуникација с мртвима, тј. с прецима, па је и у време месопусног периода 
било, а и данас се могу рашчланити латентна преплитања култова предака и аграрних култова, мада су им 
значења у стварности потпуно промењена. Чајкановић иде у правцу разоткривања тезе о инкарнацији пре-
дака у поворкама под маскама које су сматране честим призором у античком периоду, а потом исти контекст 
сагледа и у разузданим карневалским поворкама. Наиме, претпоставља се да су маскирани учесници у по-
гребним зимским поворкама требали да дочарају епифанију предака, односно како је наведено „при рим-
ском погребу стављали би поједини (најмљени) људи, најчешће глумци, маске предака (imagines maiorum) 
и тако учествовали у погребној поворци ... то су у ствари преци, који лично, и конкретно присуствују једној 
породичној свечаности ... из грчке старине познате су поворке ефеске Катагогије ... мртвачки празник када 
су ишле улицама поворке мртвих, тј. људи који су носили мртвачке маске ... овај празник је слављен 19. или 
20. јануара, дакле у зимској сезони, када су као што знамо код свих индоевропских народа мртви у покрету“ 
(Чајкановић 1973: 276). Тацит је помињао сличну поворку код старих Германа која је у зимском времену у 
црним костимима и са штитовима као мртвачка војска јурила улицама, изазивајући панику (Чајкановић 
1973: 276). Лудвиг Венигер наводи како је поворку мртвих, одевену у беле костиме, у старој Грчкој предводио 
Дионис, као бог мртвих (Чајкановић 1973: 276–277). Осим изнетих примера, Чајкановић поставља хипотезу и 
начелно питање нису ли можда и „веселе, разуздане поворке прерушених, нагарављених младих људи, пре-
кривених животињским маскама и ... снабдевених животињским атрибутима, у божићној сезони (од св. Ни-
коле до Нове године), и уз месојеђе, поворке које су тако добро познате и народима старе, средњевековне, 
јучерашње и данашње Европе – те, да нису и то можда поворке предака? Даље, веселе „карневалске“ и 
друге поворке у пролећној сезони о покладама (за које није тешко утврдити да такође имају мртвачки, за-
душнички карактер ...“ (Чајкановић 1973: 277). 

Тридесетих година 20. века, швајцарски научник Карл Мојли (Karl Meuli) формулисао је ширу теорију о 
примитивним маскама, а потом ју је применио на феномене поворки с маскама у европским друштвима. 
Снагу примитивних маски представљају духови, а снагу духова представљају душе умрлих. Заправо, чудни 
облици маскираних фигура упућују на то да оне не припадају људској области, већ су инкарнација душа ум-
рлих. Њихово понашање одређује и њихову интерпретацију: маске просе док врше опход, кажњавају кад су 
незадовољне и желе просперитет ако су задовољне добијеним даровима, а потом нестају. Мојли сматра да 
је њихово понашање резултат примитивног веровања да ни једна смрт није природна, тј. да је свака смрт зло 
које наноси живи човек. Према тврђењу овог научника, с времена на време, подземни свет се „отвара“ (на 
пример, једном годишње – на прелазу из „старог“ у „ново“ доба) и дозвољава покојницима да изађу, да се 
врате међу живе. Карневалска поворка с различитим ликовима и изобличеним лицима представља покојнике 
који најпре „траже освету“ (разузданим и бахатим понашањем, буком и галамом) што више нису међу живима 
а потом захваљујући даровима које добијају, „смирују се и постају благонаклони“. Из тога, према Мојлију, про-
истиче да су мртви на почетку владајућег реда ствари у друштву, они су његов темељ и закон. (Mojli 1975).

Како су у средњем веку, што се види из Мојлијевих и Чајкановићевих проучавања шарене, веселе, раз-
уздане поворке, по свему судећи из угла народних веровања, представљале и претке, нашле су своје ме-
сто у свим видовима изражавања у култури, а нарочито у ликовном изразу средњовековних уметника. Кроз 
илустрације средњевековних књига (нпр. мнијатуре у Роману о Фовелу из 14. века, Француска) тако и шире у 
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сакралним и световним објектима осликаване су поворке мртвих кроз представе тзв. плес мртваца (фр. Danse 
macabre), што је касније служило и у сценографијама карневалских поворки. „Народна касносредњовековна 
поучна представа смрти универзалног закона смрти пред којом су сви људи изједначени, изражена у по-
воркама представника друштвених сталежа у којој су наизменично поређани по један живи човек и по један 
мртвац; мртвац је двојник живога, он је зорна представа онога што ће живи смрћу постати. Мртвац је при-
казан као лешина у распадању или као костур. Живи се редовно нижу хијерархијским редом: на челу поворке 
су представници цркве, затим следе представници царства, краљевства, племства, грађанства и нижих стале-
жа. Често је у поворци приказано и мало дете. Мртваци су наоружани копљима, стрелама, луковима, косама. 
Они каткад носе и гробарски алат: мотику, лопату, лес. Мртваци свирају музичке инструменте (рог, трубу, 
мех, тамбуру), док живи корачају, они подскакују у плесном кораку, хватају живе за руке, одело, кревеље се 
и изругују се живима. На неким плесовима мртваца прва фигура је свештеник (који тумачи призор); на неки-
ма се призор збива у близини распећа (на раскршћу)…“10 Дакле, као што је већ речено, овакве сцене крајем 
средњег века и у ренесанси постале су садржај народних карневалских поворки у време Mесопуста. 

Осим тога, у чувеним и славним карневалским ликовима (х)арлекина или пјероа уочава се предста-
ва о демону подземља и предводника мртвих. Gaignebet сматра да и сам костим (х)арлекина има порекло 
зачето у култу мртвих. Наиме према веровању мртви су за време зиме били прекривани нецаним мрежама 
(у Пиринејима) и сахрањивани су тек у пролеће када снег почне да се топи. Асоцијација на мрежу представља 
ромб на костиму (х)арлекина (Gaignebet 1985). Такође, изглед учесника карневалских спектакала ранијих 
епоха није био толико гламурозан попут данашњих представљачких форми. Наиме како у другим европским 
друштвима тако и код нас (у нашем културном миљеу још увек је овај облик задржан) била је у пракси стара, 
изношена одећа окренута наопако (или не), поцепана или у закрпама, често се користила у свим поворкама 
приликом прерушавања. Закрпе су имале симболично значење у ритуалима обнове. Оваквој одећи се 
вероватно у прошлости придавао посебан значај и облачили су је учесници у поворкама које су ишле у 
сакралном (календарском) времену. За тако маскиране особе, у литератури је распрострањено мишљење 
да представљају инкарниране душе предака (В. Чајкановић, К. Meuli), док је ова похабана одећа заправо 
асоцирала на трулеж, мртве у њиховим гробовима. Дакле, Мојли (K. Meuli) сматра да особе у „дроњавом 
оделу“ представљају „појаву распадања лешина“, да се у њима инкарнирају покојници и подземна божанства 
од којих зависи опстанак човека на земљи (Meuli 1943: 25, 44). О варијантама закрпи које се примењују у 
костиму маскираних, до сада је писано доста пута (Марјановић 2008: 273–274). Поред претходно поменутих 
аутора, Љунгман сматра да су такви начини прерушавања потекли из античке цивилизације па преко 
византијске културе, у облику континуитета наставили да живе кроз ритуале на Западу (Liungman 1938), што 
му опет извесни научници (попут Баузингера) оспоравају. 

У култури балканских народа представа смрти није се развила по узору на медитеранску, средњу и за-
падну Европу, или бар није познато да се о томе расправљало у стручној и широј литератури. Ипак, извесна 
аналогија с односом према прецима и њиховој лиминалној инкарнацији постоји и у рецентним покладним 

10 Видети у: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog krišćanstva, Zagreb 1979, s. v. ples mrtvaca; Најранији приказ плеса 
мртваца забележен је 1424. године у Паризу, те се као мотив ширио Европом (у Француској, Немачкој, Швајцарској, северној 
Италији, Истри, Корушкој) у XV и XVI веку. 
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поворкама на Балкану, па и у Србији. На пример, у селима у околини Чачка (шумадијски регион) била је у 
пракси а недавно је обновљена, поворка плашила на Белу недељу. Учесници у поворкама се прерушавају 
тако што тело увијају у беле чаршаве а лица прекривају белим марамама или пеленама са исеченим отво-
рима за очи. Понашање им се одликује бучним наступима. И данас у народу говоре како су учесници ових 
поворки представници душа умрлих или да су духови предака (Марјановић 2008: 126–127).

Гротеска, бурлеска, пародија у карневалу

У средњем веку и у време ренесансе у већини земаља римокатоличке Европе смеховна култура је 
заузимала веома значајан и озбиљан положај. Стајала је у супротности с тадашњим мистицизмом и догма-
тизмом еклезијастичке културе и ригидних односа који су владали у политичким и црквеним структурама. А. 
Гуревич у анализи народног живота у средњем веку указује на постојање карневала пре карневала, односно 
на зближавање и преплитање како каже „врха“ и „доњег слоја“ када настају гротескне ситуације (Gurevič 
1981: 319). Инверзија карневалске културе гради се на фантазијама средњовековног човека западне и меди-
теранске (латинске) цивилизације у којима се бришу све границе између могућег и немогућег, између лепог 
и ружног, између озбиљног и комичног. Односно те постављене границе се стално нарушавају и стално по-
ново успостављају што одговара цикличном схватању протока времена. Таква учестала покретљивост бипо-
ларности у животу створила је погодно тле за изграђивање „гротескног начина мишљења“ које се одликује 
не само постојањем страха и смеха, већ и парадоксалним зближавањем и поређењем света земаљског са 
оностраним светом (Gurevič 1981: 320). У друштву у којем се испољавају девијације, норме које не могу бити 
прихваћене масовно, постају предмет изругивања и погодно тло за гротеску. Гротеска као несавршени облик 
изазива смех, а заправо то је врста јавне казне. Осим тога, гротеска искључује човека из реалног света. Проп 
истиче како је гротеска комична онда када заклања духовно начело и открива недостатке (Prop 1984: 82).

Но, да би се разумео континуитет тзв. карневализације друштва у многим савременим европским 
друштвима, потребно је поћи од његовог контекста. Позивање на остатке прошлости никада и ништа није 
објашњавало, каже Гуревич, те указује на важност контекста унутар кога се „ти остаци“ чувају, а потом и на 
важност разлога због којег се чувају где је неопходно сагледати и сложену функцију коју ти фрагменти старе 
културе врше у систему нове културе. (Gurevič 1981: 326) 

У средњем веку људи су живели тако што су се „нахранили“ у празничној атмосфери свим дозвољеним 
слободама и ишчекивали наредни такав празник, а у овом случају је то време карневала (Burke 2009: 
266). Дозвољена опуштеност у празничном (ритуалном) времену, у ствари само утврђује прописани ред у 
друштвеној стварности. Облици тзв. народне драме и „култура стида” у свакодневици, добијају обрнуто 
значење у дозвољеном времену слобода. Ипак, како каже Гуревич, ради се о истом културном миљеу у којем 
обрнути ред ствари проистиче из постојеће културе, у њој налази своје законитости и одређује их на свој на-
чин (Gurevič 1987:276). 

За Бахтина средњовековне карневалске светковине представљају важан импулс за развој „смеховних 
приказивања“ што уједно чини саставни део погледа на реалност средњовековних људи (Bahtin 1978: 11). 
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Међутим, како је већ Гуревич поставио инверзност карневала у раван с производом дате културе, тако и смех 
који се рађао у карневалском вртлогу не представља опозит страху, већ су они заједно – осећање страха 
и осећање смеховног – производ истог друштва. У српској традиционалној култури помиње се постојање 
магијског смеха, а он се последично јавља из страха од злог и од смрти. У традиционалним облицима 
мишљења и понашања смеху је приписивана способност да јача животну снагу, али и да је буди. Проп наводи 
како су и античке фалусне процесије изазивале свеопшти смех и весеље, а тај смех и све што је било повезано 
с њим требало је да делује на плодност усева (Prop 1984: 147). 

Тако и средњовековни контекст гротеске која је све више постајала садржај карневала био je усредсређен 
на друштвени поредак, на слојевитост борбе незадовољних. Ипак, зар то није реч о лицемерју владајућег по-
ретка? Антагонизам између елите и народа, према Бахтиновом схватању није лишен дијалектичности, јер 
карневал (у нашем случају покладе) излаже смешном извртању званичне „озбиљне“ вредности, и на тај на-
чин их признаје ..., док их Гуревич третира као садржај исте културе, који се заправо црпи из њене свакод-
невице, из утврђеног реда ствари и друштвене стварности (Gurevič 1987: 277). Дозвољавањем инверзије 
и увођењем гротескних ликова који се подсмевају клеру, властели и свим другим владајућим слојевима 
друштва, намера је била да се бар за кратко широки народни слојеви ослободе и избаце из себе све што 
их је притискало у току уобичајеног, свакодневног, уређеног и прописаног поретка у друштву. Прећутно су 
сви заједно ишли ка катарзи те улазили у празник мира и спокоја, а након чега је следила устаљена свакод-
невица. Дозвољена граница се смела само једном прекорачити и то у времену када је све било подређено 
материјалном задовољењу свих или готово свих људских потреба. Маскирани ликови у грбавце, богаље, у 
шупља, бледа лица, антропоморфно-зооморфне маске и слично, представљали су заправо друштвени по-
редак. То је била тиха борба незадовољних и оних који су прихватали обрнуту стварност да би је проживели 
бар за кратко према својој жељи. 

Предмет исмевања у инверзном периоду у години били су готово сви владајући слојеви, па нису били 
поштеђени ни свештенство, ни властела, буржоазија, грађански сталеж. 

Најупечатљивији карневалски садржај позног средњег века представљао је празник луда (Ница, Фран-
цуска), познат и као празник невиних. Иако је временски кореспондирао периоду између Божића и Ускрса, 
у празновању је било много сатире и исмевања свештеника и дворског начина живота. Тада су бирани тзв. 
краљеви луда или дечко бискуп, чија је улога била пародијског карактера и односила се на критику цркве-
них великодостојника. Врхунац је био у благосиљању масе народа с балкона уз опсцене пародије на при-
мер „коцкарске литургије“ (Goldwasser 1994: 104). На балканском културном простору сегменти исмевања 
цркве и пародије с ласцивним вербалним наступима који се односе на локалне свештенике задржани су у 
секвенцама народног глумовања и код Бугара и код Срба. На пример, за време Беле недеље у јужном Ба-
нату, у јужном Поморављу (у околини Лесковца), у Гружи у Србији, у поворкама је и свештеник који држи 
неку књигу наопако и који изговара ласциван текст док обавља фиктивни чин венчања или сахране. Слично 
се догађа и у време представљања суроварске свадбе за време извођеља суроварског ритуала код Бугара у 
југозападној Бугарској. У Француској паралела празнику луда је био у време карневала празник задњица11, 

11 Дослован превод са енглеског на српски језик био би празник гузица (Feast of Asses), али се сходно потребама и намени ове 
студије користи назив празник задњица.
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када се бирао принц задњица, богато одевен и ношен у носиљци до цркве (Goldwasser 1994: 99). Масов-
но учешће у гротескним сценама и лакрдијање учесника у карневалима, заправо су с великим напорима 
црква и владајући слој подвргавали контроли. У 16. веку било је покушаја да се овакви масовни карневалски 
скупови забране доношењем различитих декрета. Уношењем пародије и гротеске у карневалски спектакл 
средњовековног друштва, сматра се важним обликом утицаја на развој самокритике поретка. Ипак амбива-
лентност средњовековне свести открива и суштину гротеске сматра Гуревич (Гуревич 1987: 283).

Луде, (х)арлекини, пајаци, кловнови са задатком да изазивају смех, заправо су синкретички ликови чији 
су прототипи вероватно пореклом из северне Италије познати као занији – представници демона земље и (х)
арлекини, демонске представе које потичу из француског фолклора, своје присуство оправдавају у смеховној 
култури карневала.12 У карневалском садржају њихово присуство се разрађује и доводи у тесну везу с људским 
особинама, они су у суштини представници стварног несавршенства. 

„Смејање је здраво“, преноси Д. Антонијевић, „а духовити наступи лудака (дворских будала) изазивају 
особену, али благотворну катарзу. Комична личност ... је посебан развитак ... она по свом пореклу није ни-
какав предачки лик нити нумен вегетације, већ једноставно одговара једној људској потреби“ (Антонијевић 
1997: 91). 

КАРНЕВАЛ У ВЕНЕЦИЈИ, КЕЛНУ И БЕНШУ

Почетком 19. века у Италији, Шпанији и Француској долази до формирања улепшане слике о карневалима, 
па се спектакли претварају у лепе, живописне, масовне забавне догађаје. Кола или кочије украшене цвећем, 
параде, алегоријски украшени сплавови које вуку кочије, са учесницима у богатим и раскошним костимима 
постали су стални садржаји карневалског догађања. Масовни сценски прикази и сценографија која изражава 
обиље и богатство, цвеће и конфете заменили су претходна агресивна понашања (Goldwasser 1993: 101). У 19. 
веку у већини римокатоличких земаља формирана су посебна удружења која су се почела озбиљно бавити 
организацијом карневала. Свако удружење, еснаф, је поседовало своја начела и правила понашања у време 
карневалског спектакла и бринуло се о изгледу својих чланова приликом јавног представљања. То означава 
почетак озбиљне институционализације карневала у култури. Оно што учесници смеју да раде и начин на који 
успостављају комуникацију за време дефилеа било је и остало у начелима карневалског спектакла, а о томе су 
бринули представници карневалских асоцијација. На пример у Малмедију, граду у германофоној регији Белгије, 
еснафу пекара дозвољено је да публику узнемиравају својим реквизитима – лопарима тако што их ударају по 
задњици, обућарима је допуштено да додирују присутне по коси, сотији могу да додирују лица својим дугим 
рукама, и сл. Најмаштовитији представљачи у дефилеима су награђивани, што је утицало на развијање такми-

12 Занији се са пакленском црном маском и широком белом одећом, временом идентификују са представницима најнижих слојева 
грађанског плебса – слуга, а (х)арлекин црног лица у оделу на ромбове, представљао је предводника мртвих душа или чувара 
покојника – ови ликови су спојени у време експанзије comedie dell' arte, у 16. веку, а касније су еволуирали у лик кловна, чија је 
функција формално промењена и смештена у оквире забављача у профаним ритуалима савременог доба (Molinari 1982: 184).
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чарског карактера карневала. И са овим асоцијацијама, карневал је све више долазио под контролу власти. У 
Ници је, на пример, 1873. године формиран карневалски комитет који делује и данас, а улога му је да се бави 
свим појединостима неопходним за успешну организацију карневала (Goldwasser 1993: 101). 

Занимљиво је да није свуда и у исто време заживео строго институционалан облик контроле обрнутог 
времена, па на пример, у Португалу и Шпанији, у пракси је остао облик „дивљег“ понашања за време карне-
вала. Бацање брашна, јаја, блата, поморанџи, лимуна на масе део је општенародног прихваћеног понашања 
којим се истерује зло. У 19. веку дошло је до развоја малих мануфактурних радионица које су се бавиле из-
радом маски и костима за карневале, па је свака званична асоцијација поседовала своју радионицу за израду 
костима. Та пракса је у појединим друштвима задржана до данас. 

Дакле, како је наговештено за стварање слике о карневалу шта је био и шта је његов основни контекст 
данас, послужили су примери карневала у Венецији као надалеко познатог карневала који се развијао у 
правцу социјалног ослобађања и стварања илузије да су сви људи једнаки, док је карневал у Келну пример 
како се кроз гротеску и сатиру критиковала друштвена стварност. Бенш је одабран као пример развијања са-
мосвести о пореклу и идентитету, испољавању кохезионих снага заједнице, породице и грађанства у време 
карневала. 

Карневал у Венецији

Данас се карневал у Венецији сматра једном од веома значајних тековина цивилизације чије се порекло 
протеже од раног периода средњег века и с мањим прекидима траје до данас. Иако има у медитеранској и 
опште романској култури сачувано или обновљено више карневалских облика празничне атмосфере, карне-
валу у Венецији припада посебно место. Овом приликом и за потребе ове студије, помиње се као пример 
добре праксе коришћење наслеђа прошлих времена, за потребе садашњих и будућих генерација, али с из-
разитим комерцијалним циљем. 

Први венецијански карневал одржан је вероватно 1268. године. Постоје мишљења и да је карневал 
повезан с настанком самог града у 5. веку. За време одржавања карневала било је уобичајено да се носе 
маске и костими. Међутим, услед учесталих злоупотреба приликом прикривања идентитета и како је често 
долазило до разних нереда, пљачки, па и убистава, маскирање је било забрањено у 14. веку. Претпоставља 
се да су забране биле на снази око 150 година, а укинуте су декретом из 1606. године. У венецијанском, као 
уосталом и у свим другим спектаклима ове врсте у Италији, велики утицај на карневалску структуру и ликове 
у њему имала је commedia dell’arte. Већина тих ликова попут Панталонеа, доктора, капетана, Пулчинеле, 
Колумбине, Арлекина, имали су утицај на представљање сатиричних социјалних облика карактера насталих у 
средњовековном друштву. Сједињавањем ликова из commedia dell’arte и ликова из маскарада других култу-
ра створена је широка лепеза карневалских ликова и маски које се данас сматрају веома важним обележјем 
венецијанског карневала. 

У опису венецијанског карневала из 17. века, на пример, стоји како су се карневалски празници одржа-
вали увек у другој недељи након Божића. Тада је ширим народним масама било дозвољено да носе маске 
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и раскошне костиме. Свим друштвеним слојевима омогућено је да уђу у балске дворане (куће за плес) и 
коцкарнице. Цео град је био прерушен и прилагођен празничној атмосфери. Најсликовитије се представља 
Трг св. Марка на којем се окупљао народ из свих крајева Европе. Метеж и конфузија, узбуркана атмосфера 
доприносили су утиску „као да се свет подао лудама у руке“ (Norwich, ed. 2002: 360). Специфичност карнева-
ла у Венецији је и у томе што се не одржава само на улицама и трговима, већ се добар део забаве одиграва 
на бројним каналима. 

Најчешћи карневалски костим познат као bautta је састављен од црне свилене и чипкасте широке кабани-
це tabarro, троугластог шешира и беле маске која потпуно покрива лице учесника. Такав изглед омогућавао је 
учесницима лакше кретање кроз град без страха од препознавања јер су често управо ови прерушени људи, 
који су припадали нижим слојевима друштва одлазили на њима забрањена места, попут коцкарница или 
плесних дворана. Трг св. Марка и данас представља позорницу на којој се у виду покретних слика смењују 
маштовити костими који се осмишљавају и шију месецима раније. Осим тога, створена илузија облачењем 
раскошног костима, ствара привид једнакости. Иза маски сви су једнаки, иако и данас на приватне костими-
ране забаве које се одржавају у палатама широм Венеције, приступ имају само одабрани.

У 20. веку карневал у Венецији је имао мањих успона и падова, али се одржао да би коначно од 1980. го-
дине оправдао претходну и стекао нову популарност. Као посебна врста туристичког спектакла омогућава да 
се окупљају знатижељни туристи из целог света и учествују у приватним и јавним маскенбаловима, уличним 
дефилеима. Сви заједно на посебан начин доприне слици општег метежа на трговима, на којима се налазе 
маскиране особе свих узраста, где се одвија игра и чује музика целог дана и ноћи.

Карневал у Келну

За разлику од романтичарски успостављених облика додатих карневалу у Венецији, карневали у 
Немачкој поред већ описаног романтичарског шаренила, имали су нешто другачији развојни пут. Реч кар-
невал на овим просторима постоји од 18. века.13 Док је Fastnacht као део празничне народне културе био 
повезан с представама о крају године и почетку новог, плодног периода, сам карневал и спектакли који му 
следе, постају моћно средство у борби против друштвеног поретка, предвођеног средњом грађанском кла-
сом, буржоазијом (Deneke 1975: 45–46). И док су се у сеоским окружењима славља окретала ка просперитету 
и плодности, у градским срединама са развојем грађанске класе развија се и нова димензија карневала 
са гротеском и пародијом усмереном ка постојећим актуелним збивањима, политици и клеру. Након 1820. 
године у многим градовима Fastnacht се трансформише под утицајем романтизма у богате уличне поворке 
у којима доминира раскош. Наравно то је подразумевало и организовање балова под маскама који су зад-
ржани до данас. У свему томе сагледава се и карневал у Келну, али ту се развија још једна нова димензија 
карневала која има за циљ подизање националне свести о припадности немачком ентитету и слању порука 
о декаденцији друштва (Deneke 1975: 60). Баузингер присуство карневала у немачкој култури узима као при-

13 Видети претходна објашњења о етимологији речи карневал на почетку излагања у овој студији.
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мер кретања ритуала из нижих слојева друштва, тј. из ширег популистичког фолклора ка вишим сталежима, 
што би представљало обрнути образац којим се иначе крећу одређена струјања у култури Bauzinger 2002: 
203). Управо у развојним облицима карневализације и увођења нових ритуала, могуће је посматрати процес 
преношења лудичких ритуала у више сталеже где долази до развоја представљачких форми и специфичне 
сценографије. Народна култура се популизује и уводи на дворове и у живописне градске поворке рајнског 
региона (Bauzinger 2002: 205). 

Јохан Волфганг Гете (Johann Wolfgang von Goethe) је, на пример, 1825. године означио карневал у Келну 
као производ високе културе. Стихови посвећени овом карневалу били су Гетеова подршка рајнском отпо-
ру против Наполеонових освајања. И управо ова цртица из Гетеове биографије на сликовит начин говори о 
културно-политичкој димензији карневала којом почиње да се заодева од прве половини 19. века (Brophy 
1997: 873). Гетеово истицање карневала као облика културне реакције на политику није било усамљено ста-
новиште. Од француске окупације Рајнске области, не само појединачни регионални обичаји, већ и језик 
представљао је снажан облик отпора страној доминацији. Стога, није било необично да су се за потребе 
одржавања карневала писали, нарочито у 19. веку, посебни књижевни текстови, новеле, песме. 

Значај карневала за политичке структуре у Пруској на почетку 19. века имплицира време спровођења за-
брана које су постављали представници француске револуционарне владе. На првом месту маскирање у кар-
невалским поворкама било је на удару забрана, јер је такво понашање третирано као облик подривања новог 
политичког поретка у коме треба да завладају разум и врлине. Међутим, овакви и слични примери прећутно 
су потврђивали сву сложеност и значење карневала у општој култури друштва кроз историју његовог развоја 
(Brophy 1997: 873).14 

Треба узети у обзир да је представљена само једна димензија карневала у Келну кроз сумарни пресек 
значења која је добио у 19. веку. Чињеница да је 19. век и време када се карневал организује строго контро-
лисано и када ничу многе асоцијације које се баве његовом организацијом, упућује на све веће значење које 
карневал добија на друштвено-политичкој лествици, али с друге стране истиче се својим деловањем кроз бо-
гатство колорита. Разноликост којом се карневал заодева и као такав улази у 20. век, век све веће потрошње, 
одражава се све више и на карневалске спектакле и машкараде у различитим крајевима Европе. 

Баузингер сматра да је данашњи облик карневала уопште, а то се може применити и на образац карне-
вала у Келну, попримио обележје војничког ритуала, што иде на руку његовој комерцијализацији (Bauzinger 
2002: 222). Пропозиције које се намећу постају све прецизније.

Карневал у Беншу

Трећи карневал који је представљен у овој студији јесте карневал у Беншу. Одабран је као што је већ 
претходно речено, као пример одржавања, или веровања да се њиме подстиче одржавање традиције. Раз-
вио се до данас као важно обележје у чувању локалног идентитета свих становника Бенша. Карневал у Беншу 

14 Кроз сличне забране пролазили су и учесници у другим крајевима Европе – попут звончара у карневалу у Истри. 
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је и пример добро уређеног институционалног облика реда у нереду који доприноси комерцијалној страни 
самог спектакла од које имају користи сви грађани овог малог, углавном мирног места. 

Карневал у Беншу, средњовековном градићу у валонском делу Белгије смештеном јужно од Брисела, 
према граници са Француском, данас се сматра једним од добрих примера у чувању традиционалног кул-
турног наслеђа. Порекло карневала није сасвим разјашњено, али се на основу мишљења одређеног броја 
историчара сматра да је настао у другој половини 15. века, док му други налазе корене у 16. и 17. веку. 
Данашњи облик карневала датира, што је извесно, с почетка 19. века. У литератури се помиње под именом 
„метаморфоза жила“ и повезује се с прежицима прошлости када се у сељачком друштву активно учествова-
ло у играма за плодност. Како карневал траје три дана који претходе Великом посту или Quadragesime, први 
дан збивања (недеља) је садржајно нешто касније надограђен посебном сценографијом, тако што на улице 
излазе прерушени мушкарци у женску одећу. У томе су видни процеси акултурације са другим сличним тра-
диционалним облицима културе из региона. Временом је дошло до преузимања одређених обичаја из дру-
гих културних образаца (германске културе), те се добио хибридни карактер вашарске атмосфере у симбиози 
с Пјероом, (Х)арлекином, Пулчинелом. Без обзира на новине у карневалској структури, грађани Бенша остали 
су верни традиционалним формама ритуала (на покладни уторак) када одевени у традиционалне ланене 
костиме, пре изласка сунца напуштају своје домове и уз пратњу добошара и чланова својих породица, иду 
ка зборном месту, тј. једном од градских тргова. Како дан одмиче поворка жилова постаје све бројнија (око 
1000 учесника) и „расте“ што има посебно симболично значење. Док се жилови крећу у поворци посебним 
кораком, машу чврсто везаним у свежањ гранчицама врбе дужине око 30 cm (Ramona). До подне преко лица 
се носе типизиране воштане маске, а након одиграног кола испед градске куће, тј. општине и представљања 
градоначелнику сваке асоцијације жилова посебно, по изласку на улицу, маске се скидају и на главу стављају 
велике шешире с нојевим перјем. Пред крај дана формира се дугачка поворка жилова која иде централним 
улицама а сваки учесник носи корпу с наранџама (претходно је то био мањи округао хлеб) и баца на масе 
које стоје са стране на улицама. Игра уз звуке бубњева задржана је као облик који није претрпео никакве 
корените промене. Карневал у Беншу и данас поседује контекст светковања обнове природе, али и друштва, 
заједнице и утиче на њену интеграцију. 

Да је карневал у свести грађана Бенша симбол почетка нове године показује и карневалски поздрав са 
„срећна нова година“ уз обавезно љубљење између учесника три пута, бацање увезаних гранчица врбе а за-
тим и хлеба, тј. воћа (поморанџе). Укратко, у завршној етапи карневалског спектакла у Беншу учествују данас 
као и у прошлости, искључиво мушкарци, биолошки способни за остваривање потомства.15 

Оно што је битно за очување карневала као институције у Беншу јесте да је сам спектакл еволуирао у 
снажно идентитетско и интегративно сродство. Свака породица има свог мушког легитимног члана као пред-
ставника у карневалу, тј. у асоцијацији жилова. Подршка континуитету карневала дата је од стране званичне 
власти града и сам градоначелник налази се у улози предводника поворке приликом послеподневног про-
ласка градским улицама. Поред јавне подршке, сваки учесник има и подршку своје микро средине, породи-
це која на посредан начин доприноси сваком учеснику да се ритуал изведе до краја тако што брине о свим 

15 Само биолошки способни мушкарци могу допринети, према веровању у овом крају, плодности и просперитету у надолазећем 
времену, тј. новој вегетационој и аграрној години. 
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појединостима да се њен представник осећа неспутано (да има суве чарапе у кломпама, да му помажу у 
ношењу воћа и слично). Карневалска атмосфера се окончава на крају вечери ватрометом (у прошлости су се 
палиле ватре) на централном тргу у присуству посматрача и учесника. 

БЕЛА НЕДЕЉА У СРБИЈИ КАО ЕКВИВАЛЕНТ КАРНЕВАЛУ

Србија у својој прошлости није имала облике карневала попут Венеције, Келна или Бенша. Није имала 
ни ренесансу у којој су се развијали европски карневали. Ипак у Србији се одржао, како неки проучаваоци 
овог феномена сматрају, архаичнији облик светковања доласка пролећа и плодности.16 

У различитим крајевима Србије забележено је више израза за покладне поворке. Терминолошка раз-
новрсност условљена је, на првом месту, језиком и језичким варијантама, дијалектом. Називи су и типични 
примери акултурација између мешовитог становништва у појединим регионима, али уједно у њима се огле-
да и структура веровања самог становништва, однос према обредној пракси и њеном скривеном значењу 
(Марјановић 2008: 201).

У појединим насељима и регионима, улицама су се кретале маскиране поворке у две последње седмице 
пред Ускршњи пост. Д. и Љ. Јанковић су забележиле како су у Бачкој код Буњеваца покладе почињале после 
Божића а завршавале се дебелом недиљом (Јанковић 1949: 84). У Срему је почетком пролећа нагарављена и 
маскирана младеж о Белој недељи играла по улицама. У Банату се поворке са маскама могу видети на Белу 
недељу, Чисти понедељак и уторак. 

На северним просторима данашње Србије (у Војводини) су се развили и одређени игрокази типа comme-
dia dell’arte и исто тако облици интеграције заједница и јавно исказивање сопственог идентитета. У привидном 
нереду који се тада успоставља на улицама војвођанских насеља, уочено је како су и ритуали заузели место у 
одређивању идентитета, па су тако неке средине развиле себи својствене особености (као на пример Румуни у 
Гребенцу, Срби у Крушчици – Банат; Срби, Хрвати и Шокци у Голубинцима и Новом Сланкамену у Срему; Мађари 
у Итебеју; и други). Ово време одликује колективно представљање са специфичним визуелним ефектима. На 
пример, покладна догађања код румунског становништва у Гребенцу, насељу поред Беле Цркве у јужном 
Банату, позната су као фашанге. Маскирају се млађи мушкарци, омладина и деца, оба пола.17 Покладне 
игре у Гребенцу – Faşancu la Grebenaţ (рум.), развијале су се као празник и ритуал у којем се обележавају 
дани пред Ускршњи пост, али су се временом надградиле и одликују се с толико особености у извођењу 
тематских сцена и пратећих, готово независних програма да се савремене фашанге – faşancu – тумаче као 
обележје мањинске заједнице које је различито од других (Срба и Рома). Ритуал подразумева преподневни 

16 Ову тезу заступају подједнако и С. Зечевић и Д. Антонијевић. 
17 За прерушавање користе разне текстилије тако што се њима огрћу (ћилими, испод чаршава „шлинговани” столњаци), носе пиџаме, 

женске кућне хаљине, мини сукње, делове војничких и радних униформи, лица гараве или стављају пренаглашену шминку, главе 
повезују марамама, носе капе, навучене поцепане чарапе. Појединци носе маске (лорфе) домаће израде или куповне, набављене 
у иностранству, или су лица мазали чађом, медом а преко њега лепили гушчије или кокошије перје.
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опход домаћинстава у прва два дана Белих поклада, а потом се поворке окупљају у поподневним часовима 
у центру села, где све до вечери траје забављање. У суботу, на крају те седмице, врши се традиционално 
мирење завађених, што је општа одлика у контексту покладних догађања. Специфичност поворки које 
се формирају и дефилују кроз центар села огледа се у сценографији – покретним сликама смештеним на 
тракторске приколице украшене видљивим симболима румунског ентитета. Гребенчани су у припремању 
свог карневала увек актуелни, духовити, али и помало иронични – ако је удовица погрешила, споменуће 
је; ако су локалне власти прикупиле новац наменски а он се „загубио“, наћи ће се као садржај у некој од 
алегоријских сцена. Од актуелности које су их повремено окупирале су на пример популарност разних турбо 
и фолк певача и певачица као на пример представљање фолк певачице Лепе Брене, или, извођење пародије 
на геј параду (део је сценографије у фашангама 2005. године). Наспрам нових сценографија присутни су и 
традиционални облици поворки попут поворке медведа (Марјановић 2008: 137). Покладни ритуал у Гребенцу 
могао би се поделити у три дела: први, традиционална обредна поворка калушара; други, покретне слике, 
тј. украшене тракторске приколице са маскираним учесницима деце и омладине из села које вуку трактори; 
трећи, програм сатирично-комичног садржаја који се изводи на позорници у Дому културе, када се по 
завршетку бира и најлепша маска (Павковић, Наумовић 1996: 699). Сценарио покладних догађања припрема 
се унапред и у његовом креирању учествују све структуре у насељу попут председника месне канцеларије, 
директора школе, представника друштвених и политичких власти. 

У ранијем временском периоду искључиво су носиоци тзв. ритуалног нереда били млађи, пред женидбу 
или тек ожењени прерушени мушкарци. Окупљали су се у групе које су представљале покладне сватове или 
погребне поворке. Сваки је учесник узимањем учешћа у ритуалу прихватао и правила понашања – да прави 
буку, да истиче ласцивност и опсценост у комуникацији. Такве групе су обилазиле готово сва домаћинства 
у насељу и за време опхода сакупљале дарове које су им домаћини намењивали. Када су већим делом ти 
ритуали изгубили значење за заједнице у целини, пребачени су на децу и у дечје забаве (у насељима око 
Велике Плане, у околини Чачка и у Чачку, Младеновцу, јужном Банату, Срему итд.). 

Структуру догађања у сакралном времену Белих поклада одликује динамичност и истовремено 
мешавина прописаног реда и настајућег хаоса. Прописани ред се односи на понављање догађаја и њихову 
формалну структурираност: време, локус, учесници, контекст. Успостављени хаос доприноси да скоро сваки 
формализовани елемент ритуала може постати оквир за испољавање спонтано импровизованих, дакле 
непредвидљивих индивидуалних значења. 

На основу релевантне рецентне литературе и емпиријске грађе могуће је закључити како се време 
Ускршњих поклада помера на почетак пролећног циклуса ритуала. У томе се издвајају попут карневала уличног 
карактера, садржаји са ритуалним симболичним суђењем, сахрањивањем или бацањем одређених симбола 
зла, зиме и мрака (бацања лутке од сламе, сахрањивање фиктивног маскираног мртваца, сахрањивање 
контрабаса и слично), али и певање песама, игра и музика (Марјановић 2008: 316). 

У датом сумарном приказу Белих поклада у Србији дознајемо како су се само временски формално 
покладне поворке уклапале у општу карневалску атмосферу, али не и у критички карактер карневала. 
Организационо и садржајно покладе имају одређене посебности у српском културном миљеу, мада и 
у њих полако продире искључиво забавни дух карневала, о чему ће бити речи касније. Док је од значаја 
институционални, представљачки карактер и инверзна раскош у европским карневалима, у домаћим 
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покладним ритуалима већина збивања су слободан избор који се позива на традиционални облик понашања 
наслеђен у породици, па и у широј заједници. Код догађања код католичког живља у Србији, организацију 
покладних збивања преузимају утицајнији људи или пак, просветни радници повезани с локалним домовима 
културе. 

Иначе, у српској етнографској па и широј литератури о овим облицима манифестног понашања за време 
покладних ритуала није се много писало и расправљало. Већина облика и варијанти покладних збивања 
одмах су усмерени на досадне забаве које никоме и ничему не воде. Тако на пример и Нодило бележи 
како је покладно време време за забаву па га представља на следећи начин: „Уз ово вријеме некадашњих 
бијелих поклада, а данашњег месојеђа, наши се људи веселе, играју се игара свакојаких, збијају шалу, мећу 
на се образина, кожа и репова животињских. Чине то, јер су онда докони, а обилује и кућна храна; чине зар 
нешто и по примјеру еуропских опћих месојеђа, али, при весељу тога, остаје ипак којешта наслијеђено од 
старине“ (Nodilo 1981: 139). Међутим, како је М. Прошић Дворнић истакла, култура не постоји само на основу 
„замишљеног реда“ тј. оног како би требало да буде, већ она егзистира и кроз „остварени ред“, онако како 
јесте (Прошић Дворнић 1984: 154). Осим тога, званична наука га је до сада маргинализовала и заобилазила 
као облик непожељног репрезента фолклора и културе јер се испољава недолично, вулгарно понашање, па 
се све чини како би се прикрило и учинило невидљивим. У микро заједницама, нарочито с јаком друштвеном 
контролом и где не постоји сагласност око заједничких интереса, превагу готово увек однесе одређена група 
која се оштро супротставља свим другим деловањима који би можда више и јасније приказали потребе и сам 
карактер целе заједнице. Насупрот томе, у стварности „остварени ред“ за време поклада у неким срединама 
третира се пожељним обликом деловања. 

КАРНЕВАЛ У СРБИЈИ 

Урбани концепт у другој половини 20. и у првој деценији 21. века

Из прошлости није остављено много података о организовању градских карневала у Србији. Срби су се 
упознавали са раскошним карневалима и карневалском атмосфером у европским градовима у којим су се 
образовали, радили или по неком другом основу боравили. Тамо где се одржавао карневал у прошлости, 
било да је реч о сакралном или профаном времену, носиоци су били углавном занатлијски еснафи и трго-
вачка удружења, дакле, средња друштвена класа махом градског становништва. Неки од тих карневала уз 
успоне и падове сачувани су до данас. Претпостављам да је до успостављања карневалског спектакла дошло 
под утицајем немачких досељеника у 18. веку који су донели јаку форму покладних сеоских забава и обрас-
це карневала. Томе у прилог ишла је касније и политика католичке цркве која је на известан, прећутан начин 
одобравала све врсте ових деловања пред Ускршњи пост, за разлику од православне, која их је изричито 
забрањивала. 
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Пошто колективне забаве представљају и врсту посебног друштвеног одушка, у другој половини 20. 
века, у срединама где је престала потреба за извођењем покладних ритуала, таква догађања су пребачена 
већим делом на дечје забаве. Ипак о правилности организације воде бригу одрасли. Док су традиционални 
дечји опходи у једном од покладних дана били спонтани и представљали су саставни део структуре поклад-
них ритуала, савремено окупљање деце у карневалске поворке, данас је организовано. Дечји карневали су 
се развили у представљачком смеру уз сценографију покретних слика. Као крајњи циљ у организацији дечјих 
карневала, често се истиче потреба за остваривањем боље социјализације деце, подстицај и развој смисла 
за представљањем и стварање окружења у којем се помоћу маске комуницира културом смеха и забаве. По-
неко од васпитача и дечјих педагога сматра да деца помоћу маске и преузимања новог лика, разбијају страх 
од маске као непознатог предмета (Марјановић 2008: 224). Веселе дечје поворке имају између осталог циљ 
да скрену пажњу на „дечји свет“, на виталност живота и на младост. Одвијају се у време пролећа. Јавни дечји 
карневали на улицама организовани с различитим поводима попут мајских дана, у сусрет пролећу, у сусрет 
лету и сл. одржавају се, посебно у другој половини 20. века у многим градовима Србије – у Београду, Зему-
ну, Панчеву, Аранђеловцу, Крушевцу, Лазаревцу, Нишу, Суботици, Новом Саду и у другим. Осим тога деца и 
дечји свет представљају јасну везу с традицијом, јер да није било потребе не би се ни рецидиви некадашњих 
религијских ритуала, а данас забавних преносили и на децу као интегративни облик деловања заједнице на 
ширем и ужем плану.

У Белој Цркви у Банату, значајном културном центру с краја 19. и с почетка 20. века, прва забелешка о 
карневалу датира из 1852. године. До 1941. године поред Срба и Румуна у овом граду живели су и Немци и 
Мађари, а потом и данас у овом делу Баната живе и други католици, попут Чеха и Хрвата. Сви ти ентитети 
оставили су у културном погледу своје обележје, које се везује и за њихове матичне земље и утицали су на 
културу староседелачког становништва. 

Године 1910. удружење занатлија покреће карневал, а 1911. основан је Belocrkvanski faschin komitet са 
Фердинандом Рудолфом, градским трговцем на челу. Тада су се карневали одржавали поводом покладних 
свечаности. Уочи Првог светског рата удружење за организацију карневала добија назив Белоцркванско 
карневалско удружење. Од тада па до Првог светског рата одржаван је сваке године. До прекида долази у 
ратним годинама од 1914. до 1918. године, односно нешто дуже у послератном периоду. Од 1923. године 
карневал је обновљен и одржава се све до 1940. године. Штампане су и Карневалске новине у штампарији 
Петра Куна из Беле Цркве. 

Након Првог светског рата долази до уједињавања карневала одржаваног у време фашанги и карне-
вала посвећеног цвећу који се одржавао у јуну месецу. Временски је овај спектакл трајао недељу дана. За 
украшавање покретних алегоријских сцена које су доминирале у карневалским поворкама употребљавана је 
велика количина свежег цвећа које је пристизало из Немачке и Холандије. Европска штампа је забележила да 
је белоцрквански карневал цвећа, после Канског и фестивала у Монте Карлу, био својевремено најпознатији 
у Европи.

Према описима у литератури, након Другог светског рата карневалска догађања у Белој Цркви нису тре-
тирана као карневал већ као манифестација под називом Дани цвећа, а у организацији су учествовале све 
друштвене и привредне организације, школе и грађанство на челу са тадашњим властима (Социјалистичким 
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савезом). Од онда се с много учешћа домаћег и страног света, уз разна спортска такмичења, изложбу и 
продају цвећа, цветну декорацију целог града, вечерње музичке и остале приредбе уз избор цветне лепоти-
це, по традицији која је остала из ранијег периода, непрекидно одржава (Марјановић 2008: 220). 

Реклама за одржавање Карневала цвећа у Белој Цркви на електронској страници

Стари сјај карневалском спектаклу враћен је 1994. године. Задржано је време одржавања – јун месец 
и траје седам дана. Врхунац карневала је карневалска поворка с маскираним учесницима деце и одрас-
лих. Припреме за карневал трају по неколико месеци. У организацији карневала ангажован је цео град, што 
подразумева и његово дотеривање – сређивање фасада и улица, јавних кафана и других садржаја у којима 
бораве сада већ бројни гости. Том приликом се представљају најлепше цветне баште, дворишта и балкони. 
У време одржавања Карневала цвећа, цео град је у празничном расположењу. Поред веома маштовитих по-
ворки и алаегоријских представа с цветним аранжанима на покретним бинама, у граду се одржавају бројни 
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културно-уметнички програми, изложбе, концерти, књижевне вечери и спортска такмичења. У организацио-
ном смислу карневал је оправдао сва улагања и труд који чине сви грађани Беле Цркве како би се представи-
ли на туристичкој мапи Србије и региона.

Панчевачки карневал је, такође спектакл смештен изван сакралног времена одржавања. Јавност сматра 
да му је порекло у традицији карневала која датира из 19.века када је био основано удружење под називом 
Весели карневал.

Данашњи карневал је у организацији Пријатеља Панчева и у континуитету се одржава од 2004. године 
у трећој недељи у јуну месецу. Свечано отварање карневала почиње чином предаје кључева града Панче-
ва. Градоначелник (позициониран у карневалу као облик институционалне подршке спектакла, тј. видљивог 
облика признавања карневала као равноправног и потребног облика интеграције у култури) симболично 
предаје кључеве града маестру (предводнику) карневала, што је уједно ознака и јавно саопштење да градом 
тих дана влада посебан, други распоред, други закони, тј. владају сви учесници карневала.

У програм карневалског спектакла укључена је и институција представљања добрих домаћина, одно-
сно чин изражавања добродошлице страним и домаћим гостима. Након смотре мажореткиња, следи 
представљање група из иностранства, концерти на неколико позорница, као и друго у оквиру пратећег 
програма „карневал у срцу града“ у бројним кафићима и ресторанима. Организују се и карневалске жур-
ке под маскама, тематске изложбе, представе кловнова, шоу самба плесачица, спектакуларни ватромет 
итд.

Када се говори о панчевачком карневалу треба имати у виду да је Панчево један од првих градова из 
Републике Србије који је приступио у Федерацију европских карневалских градова (FECC), још 2005. године, 
пошто су функционери Федерације високим оценама вредновали организацију карневала, маскиране учес-
нике и укупну карневалску атмосферу. Карневал у Панчеву не разликује се много по начину прерушавања, 
формирању група и избору тема које представљају, од карневала који се организују у већим туристичким гра-
довима Европе, што показује да су организатори панчевачког карневала подлегли утицајима из прошлости 
(акултурацијски процеси који су се одвијали у мултиетничкој средини) и комерцијализацији коју карневалска 
атмосфера са собом носи у данашње време. У новинском чланку објављеном поводом одржавања карнева-
ла, 2005. године дат је веома сликовит опис: „Узмете три громогласна добоша, звукове неколико труба мла-
дих џезера и звонак одјек чобанских клепетуша, додате једног гусара, неколико разнобојних дечјих кикица, 
две виле, три принцезе, пет оџачара гаравих лица, седам чупавих кловнова и десетак разиграних бундева и 
све то добро умешате са много смеха, радости и аплауза. И то је, показали су ... становници града са обале 
Тамиша прави рецепт за Други интернационални панчевачки карневал ... малени тореадори са капицама 
од најлон кеса, бакица са великим цветом око главе, огромна беба у шопинг колицима, у пратњи две баба 
– вештице и лептирићи из школе „Свети Сава“ били су први на месту састанка ... Поворку су предводиле 
бундеве и представници Федерације европских карневалских градова ... Продефиловаше затим и мобилни 
телефончићи, сликари, Пипи Дуга Чарапа, цела породица мишева и амазонке у златном све до бине на којој 
су се својим тачкама представљале маскиране групе“ (Кларић 2005). 
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Електронска страница Панчевачког карневала

На електронској страници Панчевачког карневала18 наглашено је како је интернационални Панчевачки 
карневал најзначајнија међународна карневалска манифестација у Републици Србији, под покровитељством 
Народне канцеларије председника Републике Србије, Извршног већа АП Војводине и Града Панчева. Дакле, 
ова манифестација је институционализована и представља ознаку у карневалским спектаклима Европе. Де-
финисан је као „ ... спој различитих карневалских традиција и култура из целог света, чији је саставни део 
међународна сарадња и размена“. 

У Врњачкој Бањи, једном од водећих туристичких бањских центара у Србији постојање карневала тра-
жи се у времену када су се у појединим луксузним бањским вилама организовали кермеси, маскенбалови, 
балови и друге забаве у другој половини 19. века. „Од оснивања модерне бање у Врњцима које се везује за 
1868. годину Врњчани су придавали велики значај баловима, маскенбалима, кермесима ... Овај дух се зад-

18 http://www.karnevalpancevo.com/
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ржао и до данашњих дана“. Године 1868. према историјским изворима, у времену стварања српске државе 
у Врњцима је 14. јула дошло до формирања прве туристичке организације на балкану (Основателно фун-
даторско друштво кисело вруће воде у Врњцима) па је тај датум узет и за датум одржавања карневала на-
зивом „Врњачки карневал“, тј. сва дешавања су сведена на ту седмицу.19 

Електронска страница Врњачког карневала

Иако није оправдано да се кермеси, балови и маскенбалови уврсте у претече карневала, они могу бити 
сматрани зачетком лудичког спектакла какав је у суштини карневал. Овој тези иде у прилог и податак о 
одржавању масовних покладних збивања у аустријском царству у 18. веку, када их је царица Марија Терезија 
забранила јер су се учесници у тим сеоским празничним данима недолично понашали. Тада су се догађаји са 
улица пренели у затворене просторе где су се одржавали маскенбалови.

Данашњи карневал у Врњачкој Бањи је синоним забави са спортско–рекреативно-културним садржајем. 
С обзиром на то да је у карневалу на српски начин изражено окупљање народа попут оног које се догађа на 
свим већим светковинама, и ова светковина, како би рекла М. Лукић-Крстановић, окупља људе, спектакл 
обузима гледаоце, а заједно су они метафора обједињености у јединствени догађај којим се влада (Лукић 

19 http://www.vrnjackikarneval.com/pages/tradicija.html



32

Крстановић 2004: 60). Карневал се организује као туристичка атракција20 која у себи садржи и битне еле-
менте комерцијалног аспекта. Иако је осмишљено да учешће прерушених учесника понесе карневалску 
виталност и живост, други садржаји културно-друштвеног и комерцијалног нивоа нимало нису неважни за 
организаторе и средину у којој се све одвија. Организатори у пропаганди карневала јасно дефинишу шта се 
догађа у време трајања празничне атмосфере и указују да је „ ...свакако централни догађај карневала Велика 
међународна карневалска поворка. Бројност карневалских група из целог света гарантује добру забаву и 
провод током ових дана. Током карневалских дана наићи ћете на топао дочек ваших домаћина и карневал-
ско расположење које ће Вам омогућити да све проблеме оставите по страни“.21

Друга варијанта савременог карневала у Србији јесте веома оригинална идеја да се карневалски спек-
такл смести на обале реке а да су чамци и бродићи покретне сцене с маскираним учесницима. Овај карне-
вал је добио назив Београдски карневал бродова. Програм се одвија у акваторију реке Саве између Ушћа и 
Бранковог моста, на падинама и платоу око Калемегдана, туристичком пристаништу и Савском кеју. Учествује 
више од 200 пловних објеката. Покровитељи и главни организатори су Туристичка организација Београда и 
Скупштина града. Употребљен термин карневал за манифестацију и присуство председника Уније европских 
карневалских градова, господина Хенрија ван дер Крона (Henry van der Croun) из Холандије указује да су 
организатори од самог почетка имали намеру да успоставе, један помало необичан, спектакл са карневалским 
контекстом и да се укључе у Федерацију европских карневалских градова што им је и пошло за руком, мада 
садржајно још увек нису разрадили карневалска догађања. Учесници карневала су углавном власници 
бродова и чамаца са својим одабраним гостима. Чамци и бродови су делимично украшени. Многи нису умели 
(или нису хтели) да пређу праг реалног и да се покрену ка манифестном облику карневала, тј. приказивању 
одређених алегоријских сцена. Одабрани жири оцењује учеснике и њихова пловила, па се на крају додељују 
награде за најуспелије прерушене чамце/бродове и њихове власнике. Године 2005. на пример, једна од 
успешнијих покретних пловећих сценографија носила је назив Тито и пијонири, реминисценција на прошла 
времена некадашње државе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Други пловећи брод са 
исто тако успешно маскираном посадом био је брод „Београд“ чији су учесници чланови спортског удружења 
„Свибор“ представљали средњовековне српске ратнике (Марјановић 2008: 223). Од 2005. године одржано је 
пет карневала бродова и сваке године се садржај обогаћује доласком гостију, маскираних група из региона 
и других држава из Европе. Осим тога, пре почетка карневала сви учесници се представљају у паради кроз 
улице Београда на дан када се одржава спектакл. На пример, пропаганда за седми карневал на електронским 
и у писаним медијима истицала је следеће – место одржавања, ко учествује, циљ организације спектакла и 
ко су организатори и спонзори, што се може видети из наведеног примера објављеног на спортској страници 
интернета, пошто овај карневал нема своју посебну електронску страницу: 

20 На електронској страници врњачког карневала наведено је да данас због карневала Врњачку Бању посети до 200 000 туриста: то 
је „ ... једна велика сцена на којој се одржава велики број маскенбала, фестивала изложби, концерата, позоришних представа, 
спортских дешавања... Из године у годину ова манифестација окупља све већи број учесника и посетилаца како из земље тако и 
из целог света“. http://www.vrnjackikarneval.com

21 Исто
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„Događaj će se održati na obalama Save na prostoru između Brankovog mosta i Ušća i na delu 
beogradskog akvatorija uz bogat program koji će trajati od 16 časova do ponoći. Program karnevala 
podrazumeva dešavanja na obe obale reka i akvatoriji: dečiji karneval, revija sportova na vodi – jedriličari, 
veslači, kajakaši, kanuisti, skijanje na vodi, jet-ski, potom karneval brodova i defilei karnevalskih grupa 
iz zemlje i inostranstva, plesnih grupa. Posebno mesto ove godine zauzima i aktivnosti u cilju podizanja 
svesti građana o zaštiti životne sredine putem ekoloških kampanja. Ovaj karneval pored mnogih gradskih 
događaja pomaže da se Beograd promoviše kao evropska metropola koja privlači sve veći broj turista, 
ali i kao grad koji ima bogate sadržaje ne samo za turiste već i svoje građane. Zahvaljujući onome što je 
priroda darovala našem gradu potrebno je da pokažemo da volimo svoje reke i da umemo da ih čuvamo 
za generacije koje dolaze. Upravo je odgovornost prema očuvanju vode, koju koristimo kao jednu od 
osnovnih sirovina u proizvodnji i podizanje svesti o prirodnom bogatstvu, koje ima naš grad, razlog koji 
nas je motivisao da odlučimo da naš brand LAV postane oficijelno piće ovog značajnog događaja – istakla 
je Aleksandra Ranković, direktor komunikacija kompanije Carlsberg Srbija Group ... Učesnici konferencije i 
organizatori su potom pozvali sve zainteresovane građane i sve ljubitelje sportova na vodi da ne propuste 
ovaj spektakl koji je prošle godine okupio više od 700 učesnika koji su priredili izuzetnu zabavu za sve 
prisutne”.22

Пажљивим посматрањем, а у оквирима збивања на поменутој манифестацији, може се издвојити 
следеће: још увек парада бродова, бродића и чамаца представља форму регате а не карневалске поворке; 
приметни су појединачни примери лудичког понашања, али не и изразита карневалска атмосфера. Један од 
препознатљивих елемената карневалских пражњења састоји се у колективној гозби, што је овде и остварено 
– кување рибље чорбе, печење прасића на ражњу на Савском кеју, претеривање у пићу. Ватромет је ознака 
за успешан завршетак спектакла након чега следи игранка са коктелом на броду „Сирона“ уз присуство ода-
браних гостију и представника градске власти (Марјановић 2008: 224–224). 

22 http://www.srbijasport.com/vest.php?news_id
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ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА

Карневал више од свега одликује колективност, животност, сликовитост, материјално над духовним. 
Ухваћен тренутком, карневал сам по себи пружа више од лепе слике, осећаја задовољства. 

Пошто је у овој студији представљен у сажетој форми историјат настанка карневала и указано на његове 
неоспорне везе с античким и раносредњовековним култовима, преко ренесансе и романтизма у 19. веку, 
предочене су и његове основне карактеристике на примерима данашњих значајнијих европских карнева-
ла, приближио се сам карневал и српској публици. У прошлим временима сходно друштвено-политичким 
збивањима, а то се дешава и данас, с времена на време власти су забрањивале и забрањују ношење маски 
али не и костимирање у карневалу. И поред тога су се карневали одржавали и одржавају се. Стога се може 
извести закључак да се у карневалу мења понашање појединца и усклађује са групом чији је члан, а да саме 
маске на лицу нису неопходни реквизити за трансформацију колективне атмосфере и постизање жељеног 
циља.

Карневал у Венецији одаје и даље утисак успостављања привидног, социјалног спокојства и отварања 
поља имагинације кроз димензију једнакости у раскоши и гламуру. Карневал у Келну поред однеговане гро-
теске и смеховне културе, развио се у моћно помоћно средство владајућем поретку с намером дозвољеног, 
дозираног сарказма на дугорочнију и тренутну политику. Карневал у Беншу представљен је из два разлога. 
Најпре, због тога што сам лично имала прилике да пратим припреме и реализацију овог карневала, да по-
сматрам учеснике од тренутка када настаје метаморфоза појединаца који касније представљају групу, ко-
лектив, па до завршног чина када се из групе, колектива враћају у свој микропростор и свакодневицу. Затим 
сам желела да се помоћу карневала у Беншу укажем на институцију карневала која има значајан удео у 
интеграцији заједнице без обзира на социјални статус. У облику овог карневала уочавају се и архаичне пред-
ставе о улози колективног деловања заједнице у критичном времену (између зиме и пролећа). У архаичној 
структури и сценографији развија кроз колективни наступ и подсећање на некадашње ритуале за обнову и 
плодност у периоду који долази. У целини може се рећи да се карневал у Беншу до данас развио у моћно 
средство помоћу кога се утиче на свест о припадности групи и заједници. Дакле овај карневал представља 
живи препознатљиви симбол културе и идентитета становништва у Беншу.

На српском културном простору веза са традиционалним моделима европских карневала остварује се 
кроз ритуале светковања поклада. Међутим и на српском простору Бела недеља се не прославља у свим 
крајевима једнако. Највише традиционалних форми садржано је у догађањима на простору јужно од 
Саве и Дунава. На северним просторима, у Војводини, Бела недеља слична је неким карневалским обли-
цима средњоевропских сеоских светковина што је резултат утицаја ритуалног деловања који су пренели 
досељеници у 18. веку из средњоевропских региона (махом Аустрије и Немачке, мада су на овим простори-
ма били насељени у време царице Марије Терезије у мањем проценту Шпанци и Французи). 

На основу до сада изнетог, и поред свих појединачних напора ипак се намеће закључак како се у Србији 
и даље карневал посматра искључиво из угла забаве и често се повезује с дечјим машкарадама. Такође у 
најновијем добу у њему се тражи економска оправданост постојања. Томе доприноси све више развој кар-
невалске продукције и размена идеја. Федерација европских карневалских градова постаје крајњи циљ и 
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spiritus movens организаторима карневала. Са уласком у федерацију за градове у Србији, бар привидно зна-
чи да су део европског културног миљеа, а асоцијација сама по себи подразумева прихватање свих модела 
културне разноврсности уз удео сопствене културне особености. 

У целини гледано, обновљени или тек оформљени карневали у времену транзиције полако заузимају 
своје место у структури и садржају понашања урбаног друштва па макар то ишло и преко одржавања дечјих 
забава. Требало би узети у обзир да се у формалном контексту време сакралног одржавања делимично зад-
ржава и то само када је у питању празновање Беле недеље, фашанки, машкара. У другом случају суштински 
однос према карневалу улази у подручје интересних сфера. Осим тога, секуларизација ритуала везаних за 
карневал омогућава његово одржавање целе године. Тренутно се институција карневала налази у српској 
култури у фази метаструктура, али с обзиром на то да појединачни примери и модели организације кар-
невала имају ширу медијску пажњу, једноставно подстичу једни друге и „ланац“ карневалских градова се 
повећава. 

Представе о вредностима друштва развијају се, уче, преносе, контролишу кроз ритуале утемељене у да-
том друштву и на тај начин остају сачуване. Кризне ситуације у друштвеном поретку заједнице приказују се у 
ритуалу на симболичан начин и тиме губе од своје оштрине (Антонијевић 1997: 192). Антонијевић сматра да 
развојем компензационог карактера ритуала лежи у ублажавању и скретању агресивних емоција на алтер-
нативне предмете што се експлицитно отеловљују у тријумфу друштвеног поретка над хаосом (Антонијевић 
1997 : 192). Стога, карневал јесте спектакл који никако неће потпуно отклонити проблеме у друштву али ће 
на њих указати. У карневалском свету је укинута свака хијерархија (Bahtin 1976: 268). Друштво у Србији чекају 
нови изазови јер је прошло кроз неке фазе тоталитарног система у којима су се манифестовале различите 
концепције структурирања друштвене моћи естетизацијом облика или начина појавности контролисане ма-
совне друштвености (Шуваковић 2006: 80).23

23 Попут друштвено прихваћених масовних парада поводом прославе празника 1. маја или 9. маја одржаваних од 60-их година 20. 
века. 
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AT THE END AND AT THE BEGINNING � CARNIVAL

While working on the ma�er involving masks and rituals in the annual customs in Serbia, the idea of emphasizing 
carnival as a folklore and cultural phenomenon has imposed itself. This study is just an a�empt to approach carnival 
from the perspec,ve of ethnology and in the discourse of the Serbian cultural space given that today it is becoming 
increasingly popular and prevalent in cultural events in Serbia. Aware of the excep,onal complexity of carnival as a 
cultural phenomenon in the development of the European and world civiliza,on, this is only an ini,al contribu,on 
towards understanding the nature and structure of carnival. In addi,on, carnival has no roots in the Serbian folklore 
heritage, so the general public is divided when it comes to this form of ac,vity. Therefore, the opportunity is used to 
present carnival in the context of what is relevant to Western socie,es and of what is not contained in carnival of the 
Serbian cultural space, and finally, this points to the development of the carnival spectacle in Serbia.

Even the ,tle of this study, At the End and At the Beginning – Carnival, in fact, follows the inversion set by 
culture. (As in nature), every form of human ac,on has to have its germ, the beginning of something, and so has 
carnival (as a product of culture). But unlike the usual beginning, the carnival is metaphorically placed at the end, 
and only then at the beginning of a new year, new age, and new order. Its strength is drawn from the inversion of 
the passage of ,me.

Carnival is a winter-spring collec,ve, public, social spectacle aimed at celebra,ng life and welcoming spring, 
the awakening of nature. It can be defined as the an,-holiday, since it contains all the elements represen,ng an 
an,pode to harmony of the holiday as holy ,me, and yet it is a holiday. It is a kind of a mass, specific game in which 
the whole community voluntarily par,cipates, regardless of gender, age and social status, with the accepted rules of 
conduct that are only apparently meaningless. However, these rules contain all the layers and the seriousness that 
manage the masses, and they are part of the social order. It is emo,onally charged, serious and joyful at the same 
,me. During carnival, Bakh,n says, life is a game, and a game temporarily becomes life itself (Bakh,n 1978:15). As 
a paradigm of carnival and inversion of reality, I. Lozica cites the act of “spiritual plowing”, which takes place in the 
autonomous ,me since the lower, suppressed layers of the psyche are pushed out to the surface and become vis-
ible, thus crea,ng a more fer,le year (Lozica 1997:242). The same author points out that carnival is not a disarray 
opposed to the order outside the carnival reality, but the turn to reality, crea,on of a different, apparent world, 
implemen,ng the ritualiza,on of both order and disarray in itself. One thing is certain – carnival is not only the ex-
pression of sa,sfac,on through dance, song and food, but something built on far more serious grounds.

Although its origin and existence ,es it to ancient rituals dedicated to the awakening of vegeta,on and expel-
ling evil, its form and content were determined in the Middle Ages, when cults of the dead, i.e. ancestors were 
added onto the agrarian cults. The fact is that today’s spectacular and colorful carnivals are rarely associated with 
cults of ancestors and the souls of the dead. However, in con,guous ,me periods such as when winter meets spring, 
during the ancient ,mes, then the early Middle Ages un,l the Renaissance, to honor ancestors and assign gi�s to 
ancestors was part of the usual structure of thinking and behavior of communi,es in the rites of the feudal society. 
In this framework, an incarna,on of the deceased and their presence in the secular world, took place once a year, 
when winter changed into spring. With their presence and masked and transformed, yet actual characters, beings of 
the other world, i.e. underworld, were supposed to contribute to the protec,on and prosperity of both community 
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and individuals on the one hand, but also to influence the development of fer,le vegeta,on, agriculture, through 
certain behaviors, on the other.

Another dimension of carnival is achieved through the culture of laughter through the context of the grotesque 
and parody that are born in carnival. During the Middle Ages and the Renaissance, the culture of laughter occupied 
a very important and serious posi,on in most Roman Catholic European countries. It stood in contrast to the then 
mys,cism and dogma,sm of ecclesias,cal culture and rigid rela,onships that existed in the poli,cal and church 
structures. In the analysis of folk life in the Middle Ages, Gurevich points to the existence of the carnival before the 
carnival, and the convergence and interlacing of, as he says, the “top” and “bo�om of the social scale “ when gro-
tesque situa,ons arise (Gurevich 1981:319). The inversion of the carnival culture is built on fantasies of medieval 
man in the Western and Mediterranean (La,n) civiliza,on when all boundaries disappear between the possible and 
the impossible, between beauty and ugliness, between the serious and the comic. That is, the set boundaries are 
constantly disturbed and permanently reestablished which suits the cyclic passage of ,me. Such frequent mobil-
ity of bipolarity in life has created a fer,le ground for development of a “grotesque way of thinking”, characterized 
not only by the existence of fear and laughter, but also the paradoxical convergence and comparison between the 
earthly world and the world beyond (Gurevich 1981:320). The permissible limit could be exceeded only once, at 
the ,me when everything was subordinated to physical sa,sfac,on of all or nearly all human needs. The characters 
masked as hunchbacks, the crippled, as the hollow, pale faces, anthropomorphic-zoomorphic masks, etc., were in 
fact a social order. It was a silent struggle of the dissa,sfied and those who accepted the reverse reality in order to 
survive it for at least short while as it suits them.

The presenta,on of the carnival in this study has been designed to include three segments. The first one deals 
with the historical defini,on of carnival as a cultural phenomenon in Europe, which, in various forms, has survived 
all the challenges of civiliza,on and entered the 21st century as the collec,ve event and gathering with a charac-
teris,c that it never disappears but is constantly updated and upgraded. The second segment is a summary of the 
meanings of carnival fes,vi,es, from the Middle Ages to modern ,mes. Carnivals in Venice, Cologne and Binche 
have served as examples. The third part is devoted to the celebra,on of the Cheesefare Week in Serbia, the kindred 
content of folk feasts, known in the towns and ci,es and villages of Europe. At the same ,me, it points to new forms 
of organiza,on of holidays called carnivals which have, according to the ,ming and manner of organiza,on, stepped 
out of the sacred ,me and behavior prescribed by religious tradi,on in Serbia, with synergy directed to the forms of 
acceptance of general pa�erns relevant for the contemporary carnival structure, which creates the opportunity to 
develop both local and general tourist a�rac,ons with contribu,on of the en,re community.

In Roman Catholic European countries, carnival was originally determined by the annual sacred ,me and secu-
lar space. That meant the period regulated over ,me according to the Julian/Gregorian calendar and the ,me that 
preceded the Great Fast, or Lent or Charisma, but also connected with the awakening of nature, the movement 
towards its general revival. Time is cyclical and linear: cyclical – because of its renewability, and linear – because it 
is defined by a period permi�ng rituals.

In the second half of the 20th century up to the first decade of the 21st century, carnival stepped out of the 
sacred ,me “taking place” throughout the year in most of Europe and contribu,ng to the development of cultural 
policy, i.e. development of tourism and cultural a�rac,ons. In countries where it is ar,culated as an important 
content of popular representa,on, and raised to the level of a social ins,tu,on in the seman,c and organiza,onal 
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terms, what is behind the carnival is not just an individual or collec,ve desire to par,cipate in this magical ,me of 
allowed freedoms, but also the special status of belonging to one of numerous forms of associa,ons of civil society 
(e.g. associa,ons of Pierrots, clowns, bakers, shoemakers, lawyers, etc.). Such associa,ons correspond to require-
ments and terms of local authori,es (city government, regional council). The usual sponsor of the spectacle is the 
state itself, but so is (implicitly) the church.

In the Orthodox culture, there is a par,al equivalent in the set of events on Mea�are Sunday, the last day 
before the Great Lent. S,ll, un,l the end of the 20th century, behavior of communi,es on Mea�are Sunday kept 
its own characteris,cs that were not fully congruent with the Carnival of the La,n and German Catholic culture. 
However, both cultural forms – carnival and Mea�are Sunday – have an ambivalent meaning. On the one hand, the 
formal content pertains to the diet during the last two weeks when food of animal origin is excluded from the daily 
menu (the Orthodox abstain from meat eight weeks before Easter, while dairy products are excluded seven weeks 
before Easter), and on the other, the arrival of spring, the awakening of nature with the expulsion of the whole 
“evil”, is celebrated with processions, dancing, music, and masks, and it is added on by an inverse social behavior 
directed towards all the daily poli,cal nega,ves accumulated in the course of the year.

Yet, considering all the rituals associated with the annual cycle of customs in Serbia, not enough a�en,on 
is paid to this important (an,) holiday segment of culture that reflects the society in which it is built, points to its 
social, poli,cal, cultural and historical processes. Events similar to carnival take place in certain communi,es even 
today. However, it is safer to say that today carnival “enters” Serbia as a product of the modern, mass-cultural policy 
generated by a modern society and tailored to meet the needs of new genera,ons to come.

The crea,on of the so-called carnival produc,on is now expanding more than ever and represen,ng a process 
that reflects the standard of community. The applicability of modern technology in produc,on of the carnival equip-
ment and contents is reflected in the basic structure, costumes, masks, music, food and menus, decora,ons and set 
designs in the towns and ci,es across Europe. The carnival organiza,on is carried out by structures and associa,ons 
at all levels, from the local to increasingly higher ranks. Carnival has now become an instrument of iden,ty of a com-
munity and good content for all types of tourist ac,vi,es.

In the late 19th century and especially during the 20th century, the carnival spectacle experienced the erup,on 
even beyond the European culture and civiliza,on due to constant, centuries-old migra,on from old Europe. The 
pa�ern of celebra,on was transferred to other areas where it merged with the similar ceremonies of indigenous 
peoples (especially in La,n American and Afro-American regions and countries). In non-European cultural space, 
the most famous are carnivals in Rio de Janeiro, Brazil, New Orleans, Louisiana, Trinidad, Cuba, etc.
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• Фототека Етнографског музеја у Београду
• Историјски архив у Белој Цркви
• Замак културе у Врњачкој Бањи
• Туристички центар Врњачке Бање
• Пријатељи Панчева, Панчево
• Ауторске фотографије: Mark Yuill, Драган Минић, Далибор Милетић, Валерија Димић, Весна Марјановић.

www електронскe страницe:
• http://venicexplorer.net/tradizione/venice-carnival-photos/carnevale-venezia-2007/bortot/index.php; 
• www.carnival.com
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