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Увод

У светсксу научно] литератури све се чешће могу напи оз-

бшьна указиван>а и документовани закл>учци о великом знача]у

и утица^у супстрата на рецентни фолклорно-етнографски мате

рщал. Покушава се да се утврди континуитет извесних древних

пю^ава у савременим обредима, ритуалима и светковинама, да

се упозна прошлост уплетена у нашу садаппьицу и покаже н>ен

непобитан знача] у данаппьем тренутку живота. О ]едно] такво^

по]ави, формулисано] горн,им насловом, биће говора у овом

раду.

Визанпцске народне и царске свечаности назване за]еднич-

ким именом брумалще (врумалще) и савремене маскиране по-

ворке балканских народа нису досад проучаване у етнологи)и

као посебна тема. Додуше, брумалщ]е су као феномен паганске

релипце уклапане у неке расправе о обредима и ритуалима дру

ге врсте, почев од Томашека, Веселовског, Арнаудова, Кириаки-

диса, до Ел>ницког, Какур]еве, Пухнера и других, чще смо дра-

гоцене научне резултате могли користити у писан>у овог рада.

Маскирани опходи нису ни изблиза ]едноставнд и ]едпознач

на по]ава. Преживели до данас, они су у прилично ]асном, мада

осиромашеном облику сачували неке од основних облика паган-

ства и богат живот минулих векова од антике и Византще пре-

ко средњег века и епохе XIX и XX века, када ]е маскирани об-

ред био готово уедини жив и ^арки представник изванредно бо-

гатог религиозног живота прошлих векова.

Византийки писани извори, пре свега они ко]е ]е прикупио

Кукулес из Атине, доносе о брумалщама кратке вести на осно

ву ко]'их се може уобличити ова древна маскирана церемонна.
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Оне често само регистру]у ова^ празник сажето и штуро као

паганску свечаност против ко^е оштро уста^у црквени досто^ан-

ственици на сво^им саборима, уз на]строже мере и каноне о за

брани брумалща. Византщ'ске вести као доказни матерщал за

посто^'ан>е маскираних обреда нису до сада користили ]угосло-

венски етнолози. Оне са другим исторщским изворима пружа]у

могупност да се ова^' културни феномен прати на балканским

подруч]има.

Поред писаних исторщских извора, ова^ рад темел>имо и

на рецентно^ етнографско-фолклорно^ граЬи бележено^ од усме-

них казивача и об^авл>ено^ по разним публикацщ'ама. Старост

ових записа обухвата временски период са кра^а XVIII века до

наших дана. Први подаци су об]авл>ени веп почетком XIX ве

ка, а на^бро^нщи су из прве половине XX века. И лично смо

вршили прикушьан>е граЬе у народу Оугославща, Грчка), уз

посебну присност и осепан>е ко]е смо непосредно доживл>авали

гледа]упи извоЬен>е маскираних обреда у часу када ]е велики

урбани преобража^ почео да врши у овом домену народне ду-

ховне културе сво^ пун утица^ и преобража^.

Научна литература ко^а се односи на маскиране поворке

]е огромна. По^'единачне по^'аве проучене су потпуно и темел>но.

Литература са ко^ом пемо се срести у нашем раду, изванредно

]е олакшала разумеван>е поставл>ене теме и омогупила да ]е ши

ре сагледамо.

Народне брумалще у Византщи

Брумали]е код Византинаца спомин>е у VI веку хроничар

Малала, за ко^'им следе Ускршн>а хроника у VII в., Георгще

Монах IX в. и лексикограф Суида X в. Већ 1ован Лидос у VI в.

наводи да црква забран>у]е брумали]е.1 Ова^ црквени став ]е

недвосмислено дошао до изража^а на Трулском сабору 692.

године, где се 62. каноном нареЬу]е верницима да се мора^у

одрепи Брумалща, Коледа и Вота, паганских свечаности ко]е

су супротне хришпанском учен>у и моралу.2 У канонима овог

концила, поред брумалща ко^е се славе поворкама маскираних

л>уди и жена спомињу се и други пагански празници као што су

песме у славу Диониса за време бербе, или па!ьен>е и прескака-

н>е ватре пред купама у време младог месеца.3 И Римски сабор

из 743. године у 9. канону такоЬе забрању]е брумали]е из истих

разлога.4 Све ове одредбе имале су за цшь да анатемишу ^авне

1 РЬ. Коикои1ез, Вц^дотохдо (Мо? ха.1 -коЪли^к;, Апгёпез, 1948, 26.

2 1Ый.

* С. Оз1го8огзку, СезсЫсШе йез ЪугапНтзскеп 81аа1ез, МипсЬеп

1963, 116.

4 РЬ. Коикоикз, ор. «Г., 26.
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свечаности и заувек их протера]у из живота хришћана. Трулски

сабор ]е означавао врхунац отпора против одржаван>а свечано

сти ко^е потичу из паганских обича]а и ритуала, меЬу ко]има

главно место заузима^у брумалщ]е.5

Поменупемо ]едну касшцу забрану ко^а потврЬу)]е конти

нуитет одржаван>а византщских брумагнца. По саопштен>у Ди-

митрща Хоматианиса с почетна XIII века, на основу божанских

и светих канона, забран^е се жител>има Молиске области (ис-

точни Епир) да изводе игре и плесове са дионисщским скоко-

вима и сценским непристсуностима као дела паганског греха

и заблуде, и то: брумалще, воте, розалщ]е и друге н>има сличне

игре. ОсуЬу)'у се л>уди пошто су криви за безбожничко упраж-

н>аван>е паганских обича]а туЬих животу хришпана. Због тога

им се забран>у)е да уошпте у таквим играма учеству)у и постав-

л>а им се епитимща ради очишпен>а н>иховог и избавл>ан>а од

греха.6 Ово] вести дода]мо и одредбу 97. главе Дубровачког ста

тута из 1272. године ко,)ом се забран>у)е прерушаван>е и маски-

ран>е л>уди за време хришпанских празника из разлога што они

том приликом чине врло непрщатне и лоше ствари.7

Бахтин веома документовано износи да су маскиране светко-

вине обредног и култног карактера заузимале знача^но место

у животу среднювековног човека.8 У условима изузетне хщерар-

хичности среднювековног феудалног система и кра.)н>е сталешке

и цеховне подегьености л>уди у обичном животу, у маскираним

олходима — наставл>а писан — доживл>авани су слободни фа-

милщарни контакти меЬу свим л>удима, па ]е отуЬеност привре-

мено неста^ала. „Човек као да се поново раЬао за нове, чисто

л>удске односе. И та истинска човечност у односима нще била

само ствар фантазще или апстракщце, веп се реално оствари-

вала и доживл>авала у живом, матерщално-чулном карактеру.

Идеалнсьугогацско и реално, а привремено, стапали су се у том

]единственом сво]еврсном карневалском односу према свету."'

Изгледа да су забране ко]е су предузимане против паган

ских обича;а деловале кратко време или уопште нису деловале.

Због тога се „ефикасност таквих забрана не сме прецен>ивати".10

О прославл>ан>у брумалща на византщском двору X века, изри-

чито сведочанство доноси нам Константин Порфирогенит, док

се празновање ове паганске светковине одржавало у народу ба-

5 УУ. РисЬпег, ВгаисНШтзегзскетипвеп Ьп епесМзскеп 1акгез1аи$,

Шеа, 1977, 283.

6 3. Ркга, Апа1ез1 засга е1 с1аззгса зтпсйевю ЗоЫзтепзг рага1а VI,

1891, со1. 509—512.

7 ЫЪег зШШогит сЫ1аНз Ка^изи сотрозМиз аппо 1272; V. Во^&с-

-С. Лке&ек, 2адгаЫае, 1904, МапшпегПа Ыз1опсо-1иги1дса 81ауогит тегИю-

па1ит, уо1. IX.

8 М. ВаЫт, 81шга1а$Ъо Ргапзоа КаЫеа, Веоагай, 1978, 11.

9 1Ый., 11, 17.

10 Г. Острогорски, Исгорща Византще, Београд, 1969, 151.
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рем до кра]а XII века. То потврЬу)у и стихови Теодора Продо-

ма из истог века: „Радостан ]е дан ова] данашн>и, дан световне

радости, дан празнован>а Брумалща."и

За наша разматран>а о брумалщама, на^важнщ'е вести су

оне ко]е пружа поменути 62. канон Трулског сабора и Порфи-

рогенит ко}и опису)е брумалще на византщском двору. О цар

ским брумалщама бипе говора на другом месту.

На ко}и су начин народне масе празновале брумалще не

знамо у детагье. Скучене у сво]о] формулащци и без подробни-

}их описа, вести наведених извора да]у само неке елементе на

основу ко]их се уз помоћ других података може осмислити само

штура слика древног народног обича]а.

Брумалще су започин>але 24. новембра, а завршавале се 17.

децембра. ИзмеЬу ова два датума одржаване су масовне народ

не свечаности и жива и разуздана весел>а — како извори бе-

леже до баханилща — проткани паганским обележ^има и Ьа-

волским превртивостима. Тих дана су улицама текле поворке

маскираних и прерушених л>уди и жена, мушкарци у женским

хагьинама, а жене у мушким, са маскама на лицу. Играло се

веома живо, а нарочито се скакало и подврискивало као у свад-

беним поворкама ко]е веп сабор у Лаодике^и (IV в.) осуЬу)е као

обича^ ко}и не приличи хришћанима. Зато ]е свештеницима и

црквеним лицима било забран>ено да присуству)у овим свадбе-

ним свечаностима. Наведимо и проповед 1ована Хризостома ко-

]а нарочито упозорава свештенство да не сме учествовати у ма-

скираним свечаностима.12 Грчки канонист из XII века Теодор

Балсамон каже да су у н>егово време л>уди у Грчко^ прихватали

маске и разна прерушаван>а, чак и животин>ске маске, и да су

се тако по]авл>ивали и у црквама да би прославили одреЬене

свечаности. На Балсамоново питан>е како се могло дозволити

да машкаре улазе у цркве, одговорено му ]е да ]е то хеленски

обича^.13

Брумалще су пратиле песме, игре и музика у славу Диониса,

а под комичним, сатиричним и трагичним маскама, упадл>иво

гротескним, извоЬене су пантомиме с дрвеним фалусима и лас-

цивним сценама. Уз звуке продорних инструмената ко]и су упо-

требл>авани у ритуалима долазило се у стање транса. Помахни-

тали младипи су тргали сво]у одећу и витлали мачевима. Чи-

тава атмосфера, истичу извори, одисала ]е дионисщским паган

ским култом у коме су „блудници ^авно чинили велику поква-

реност и пропаст у име лажно названих грчких богова' .м

" РЬ. Коикои1ез, ор. сИ., 28.

12 Е. ШеПезг, А НЫогу о/ ВугапНпе Мизгк апй НутпоёгарНу, Ох^отй,

1949, 79.

13 5. С1о12, Ьез огщтез йе 1а ЬгаЛШоп йи таздие еп Еигоре, Са1а1одие,

Ье пи^ие с1апз 1а ЬгеиНйюп еигорёегте, 13. щшп—6. осюЬге, 1975, 22—23.

14 Е. ^е11ез2, ор. сИ.
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Примера ради наведимо да се 600. године у ]едно) уличн0^

брумалщош) процесщи неравно магарац кога ]е ]ашио маски-

ран човек у црном плашту са венцем од белог лука на глави,

представл>а]угш императора Маврикща. ЬЬега су пратили маски-

рани певачи ко^и су певали подругаьиве песме о императоровом

личном животу. Познато ]е да се Маврикщ]е у старости оженио

веома младом принцезом и да се из овог брака родило много

деце. За наша истраживан>а ]е занимллво обратши пажн>у на

последн>и стих песме: „И тада Йу ^а теби за жртву принети би-

ка" ко]и очигледно указу)е на пагански карактер жртве, пошто

се бик, као што ]е познато, жртвовао у част бога Диониса.15

Ове уличне маскараде ^е су се састсуале у ношен>у сваке

врсте маски, промени л>удског облика у животшьско и преобла-

чен>у мушкараца у женска одела, а жена у мушка, послужили

су као мета сталних напада црквених отаца. Леп пример за то

пружа и проповед Максима Туринског из V века: „Мушкарац

се размекшава и губи сво^у мушку моп, као да се потпуно пре-

твара у женско и по своме понашануу и по своме изгледу. Као

да га оптерепу)е то што се он родио као мушкарац. Зар нису

ружна и глупа пресвлачен>а, када се богом створени л>уди маски-

ра]у као звери или чудовишта."16

И у прво] половини VII века слично се изражава Исидор

Севшъски ко^и каже да се преоблачен>е и маскиран>е л>уди у

звери веома проширило у виду маскараде за време новогодиш-

н>их празника.17 Амброзще Милански (IV в.) у ]едно^ проповеди

осуЬу)]е празничку веселост и гужву уопште: „Узмутивши вином

главе, напунивши сво]е стомаке храном, л>уди се обращу ]едни

другима, иду у купе . . ."18 Слично ]е говорио и Северщан из Га-

бале (V в.) у сво}о] проповеди: „Ево наступа демонско славл>е,

и цела галерщ'а идола и светогрЬа древних времена уз прино

шен>е жртава и бл>уван>е ружних речи. Л>уди се преображава]у у

животин>е, а мушкарци у жене."19

Тертулщан, Кипрщан и 1ован Златоусти иступали су против

античких представл>ачких форми, нарочито против мима, ми-

мичког смеха и шала. Лован Златоусти отворено из}аыьу}е да

шале и смех не долазе од Бога него од Ьавола. Хришпанину,

каже он, приличи само посто^ана озбшьност, пока^ан>е и брига

о сопственим гресима. „Али управо та исюьучива, ]еднострана

озбил>ност службене црквене идеолопце доводила ]е до неопход-

ности да се изван н>е, т]. изван службеног и канонизованог кул-

та обреда и чина, легализу)у веселост, смех и шала, ко,)и су би

ли истиснути из њих. Тако се, упоредо с канонизованим фор-

15 Л. А. Ельницкий, Византийский праздник Брумалий и римские Са

турналии, Античность и Византия, Академия наук СССР, Москва, 1975, 248.

<« 1Ыа., 344.

« 1ЪЫ., 345.

« 1Ый.

» та.
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мама среднювековне културе, граде паралелне форме чисто сме-

хювног карактера."20 Због свега тога се путем канона нареЬу)е

,да се они л>уди ко]и чине нешто од горе споменутог, анатеми-

шу, а свештеници распопе."21

У славу ових паганских свечаности пал>ене су пред купама

и на трговима велике ватре преко ко]их су младипи скакали

уз вриску, а како извори саопштава^у, призива^упи Диониса,

„омраженог паганина, како су га називали духовни оци".22

Према резултатима знаменитог грчког фолклористе и етно-

лога Лукатоса, Византинци су практиковали више начина пре-

рушаван>а: 1. ношене су животшьске маске (кожа главе или ко

жа читавог тела); 2. носиле су се вештачке маске сличне онима

из античког поэоришта (с трагичним или комичним цртама);

3. лице и тело су премазивани бо]ама да би се изменила старост,

раса или пол; 4. гаром се црнило (лице или читаво тело); 5. гла

ва и лице су покривани веловима и врећама; 6. меняна ]е одећа

да би се представио супротан пол; 7. облачена ^е ноппьа неког

другог заниман>а, нарочито во^ничка униформа; 8. представлюн

]е Ьаво с роговима и репом.23

Из досадалпьих података ко]е смо могли да наведемо пре

ма изворима, доволло поуздано се показу]е да ]е обича^ бру-

малща био врло развщеи у народу и чврсто уклошьен у мисаони

систем Византинаца.

Савремене маскиране поворке

Готово код свих данаппьих балканских народа, зимски на-

родни календар (децембар-^ануар) испун>ен ]е поред бро]них

празника везаних за црквени календар и врло изразитим ритуал-

ним маскираним поворкама ко]е се под различитим именима

одржава]у до наших дана. Оне се у сво^ идентичности, по са-

држа^у, форми и начину извоЬен>а, повезу)у с маскираним по-

кладним пролећним опходима и са н>има чине ]единствену це

лину погледа на свет, ]едног универзалног обредно-смеховног ас

пекта са амбивалентним значењем.

Грчка

Период од Божипа до Бого]авл>ен>а, „Додекамерон" у Грка,

испун>ен ]е древним обича^има у ко^има видно место заузима^у

маскиране поворке. Поего^и више варщаната ових понорки. Пре-

20 М. ВаЫш, ор. <Л1., 87.

21 РЬ. Коикои1ез, ор. <А1.,

22 Е. ^еЦезг, ор. сИ.,

23 Б. 5. ЬоикаЮз, Мазаиез е1 йё%игзетеп1з рорьйаиез еп Сгёсе, 5сЬ\лге1-

гепзсЬез АгсЫу Шг УоНсзкипйе, 63. ЗаЬгеап%, Ней 3—4, Вазе!, 1967, 177.
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рушавање у животшьске коже, затим маске ю^е представлю]у

животин>ске главе и сцене ко]е се том приликом изводе: свадба,

пороЬа], оран>е, отмица, битка, васкрсен>е, не }авл>а]у се само

на копну него и на острвима, а нарочито код малоазщских Грка

или код оних из источне Траюце, пре н>иховог исел>аван>а 1922.

године, обича^ ко}и данаппье избеглице такоЬе изводе.24

У Тракщи десетак маскираних мушкараца чине групу зва-

ну „цамала". тедан од мушкараца преобучен у женску одепу

представлю невесту, снашу-цамалу, остали цамалари су огрнути

овчим кожама и носе маске на лицу. На врату и око ногу има-

]у звона различите величине. Поворка се зауставла пред сва-

ком куКом и игра уз пратн>у га^даша. Сваки учесник треба да

заигра с невестом, удара]упи ]е штапом ко,)им фингира коитус.

У току игре долази до сваЬе, те ]едан од учесника симболично

бива убщен, а други се ангажу)е да га поврати у живот. Дома-

Кин им да]е жито као награду.25

На грчком Понту се у периоду од Нове године до Бого^ав-

л>ен>а крепу маскиране поворке мушкараца, „луди старци". Зе-

дан од протагониста отима девону ко]у одводи у купу. Отац

те девоне, са маском ко]а има веома наглашено лице и велика

звона о пасу, проналази и ослобаЬа перку, а затим убща младо-

жен>у. Девона плаче над убщеним, а отац позива лекара да

га чудотворном травом поврати у живот. Затим следи свадба с

ласцивним сценама, игром и песмама уз пратн>у музике и чести-

тан>а Нове године.26

Сличне поворке са убиством младожен>е или ]едног од уче

сника и н>еговим повратком у живот, церемониям свадбе, ра-

Ьан>а детета, симболичним оран>ем ралом и играма ко]е прате

ласцивне сцене уз непристо^не разговоре, изводе се у Грчко] и

у време поклада, а може се рећи да су оне и по иде^и и по обли-

цима идентичне са зимским опходима. Примера ради навешпемо

покладну игру „калогерос".

Маскирани се налазе у групи саставл>ено] од ]едног или два

„стара човека", или „калогероса", ко}и су одевени у животин>

ске коже и има]у кожне маске на лицу. Око н>ихових по]асева

висе многа звона, а носе и штапове. У неким местима, ]едан од

н>их држи дрвени фалус, а други пула пепелом из ваздушне пуш

ке на гледаоце. У неким местима носе и врепе с пепелом у истом

цшьу. За н>има иде стара жена у дрон>цима ко^а у корпи носи

лутку, такоЬе у дрон>цима, ко^а представлю бебу. Вредно ]е па-

жн>е да у Визщи ову бебу зову дете у колевци, тзв. „ликнон"

(исплетен од прупа), а она подсепа на Диониса у колевци обо-

жаваног на Парнасу. Ова реч „ликнон", како закл>учу)е Кириа-

кидис нще пронаЬена у другим деловима Грчке изузев у поме-

* 1Ый., 180.

25 С. А. Ме^аз, ЕСстатыг*) "Ф» Хаогрсыр6сг\>, АЛёпез, 1972, 27.

* 1Ый., 69.
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нуто^ Визиги, а тамо се употребл>ава ]едино овом приликом. По-

ворку завршава]у дворца или више млаЬих л>уди одевених као

невесте, а назива]у се циганке. Они носе мачеве и бичеве и шти-

те групу од задиркиван>а посматрача. Ово^ пюворци су у неким

местима придодати црнац и доктор. Трупа шета несташно, игра-

]упи, дижупи галаму, задирку)упи гледаоце на улици и на про-

эорима купа дуж улице, молепи дарове обично у храни. На кра-

]у стажу на сеоски трг где се ]едан од калогероса жени ]едном

од невеста. Други калогерос се л>ути и убща управо ожен>еног

калогероса. Затим се „жена" баца преко свога мртвог мужа пла-

чупи и }еца}уЪи. На кра]у се мртви калогерос враћа у живот

властитом снагом или уз помоп лекара. И тако ]е приказ завр-

шен.27

Ова] догаЬа^ у Тракщи прати чин оршьа: у плуг (рало)

упрегнуте су две невесте ко]е га вуку око сеоског трга два пута,

а прати их ]едан се^ач ко]и разбацу)е семе из сита. Док се ово

збива, гледаоци кличу „десет пиестра кило пшенице, пет пиестра

кило ражи, три пиестра кило ]ечма, амин боже", „за сиромашне

да има хране, о боже, нахрани сиромашне".28

Куцовласи, номадски и полуномадски сточари даиаппье

Грчке, веру)у да време од дванаест дана измеЬу Божипа и Бого-

]авл*ен>а испун>ава]у мистериозна бипа, тзв. „каликанцари" ко-

}И лута]у по земл>и од мрака до првих петлова, чинепи л>удима

и стопи невероватна зла. Од н>их се, како они веру)у, човек на^-

успешни]е може одбранити прерушаван>ем. Говорипемо о маски-

раним опходима Куцовлаха са североисточног Пинда из места

Самарина и околине, према истраживанлша Томсона-Уе^а и на

ших личних проматран>а из Мецова са околином, извршених

1973. године.

Куцовласи назива^у маскирану поворку „лигучари", а по-

негде „аугучари". Под истим именом ]е позната у Клисури, а

Мегленски Власи назива]у }е „цемалари".29 Младипи с радошпу

саставл>а^у такву групу ко^а може имати и до дванаест лица,

меЬу ко^има седам има^у битне карактерне улоге и то: млада,

младожен>а, стара жена дадил>а са лутком на рукама као сво]им

дететом, стари човек или арапин, лекар и дво^ица одевена у пре-

врнуте коже са улогом медведа или овце, вука или Ьавола. Ови

последн>и има^у обично маске од коже, а на главама прикачене

репове од лисице, вука или козе. Они су под тешким теретом

и дижу галаму и буку као муле и бле]е као овце, чинепи ]ош

вепи утисак док игра]у. Арапин такоЬе носи слични костим. У

групи се }ош налазе лекар, жена и поп. Садржа^ игре ко^у из

воде маскирани био ]е увек сличаи у свим местима. Арапин или

27 31. КупакШез, Гию 81шИев оп Мойегп Сгеек РЫЫоге, ТЬезза1ошк1,

1968, 106—107.

^ 1Ый.

29 А. I. В. \Уасе апй М. 3. ТЬотрзоп, ТНе Ыотайз о/ Иге Ва1капз,

Ьопйоп, 1972, 140.
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стари]и човек досаЬивао би и нападао невесту, а младожења би,

природно, интервенисао из чега би се изродила сваЬа ко]а се на

кра]у обично завршавала смрћу ]едног од њих. Поко]ника ]е

обавезно оплакивала или невеста или стара жена, а у помоћ ]е

позиван и лекар. Његовим посредством се мртвац врапао у жи

вот, а сцена се завршавала игром свих учесника у затвореном

кругу око његове капе. Некада ]е комад уюьучивао у извоЬење

и опсцене сцене чи]и су се трагови одржали до данас. Како смо

приметили, извоЬење ласцивних сцена варира од места до места.

Арапин понекад покушава да украде од старе жене лутку-бебу

и тако изазове младожењу да се умеша.30

Из традици]е се разабире да ]е неки поп из Гревене забра-

нио Куцовласима да изводе маскиране опходе о Ново] години,

па су их зато морали пренети на покладе као карневалску

атракци]у.

Бугарска

I. А.- '

Зимске новогодишње и божићне празнике у западно] Бугар-

ско] прате маскиране поворке коледара: колеџани, сурвакари,

бабугери, арапи, џамалари и сл. На]бол>и тип ових опхода пру-

жа]у коледари ћустендилског кра]а у ко]има учеству]е седам

до осам лица. Тро]ица су дедице, ]едан ]е баба или невеста, ]е-

дан девер, ]едан коњоводац и ]едан гајдаш. У неким селима се

улога дедице наслеЬу]е у породици. Они су у ггоцепаним жен

ским хал>инама, а у по]асу и преко груди повезани конопцима

од сламе. Око по]аса има]у и разне врсте звона. У горњем делу

испод ношње, сваки дедица има грбу од сламе. Маске су им од

издубл>еног дрвета ко]е уоквиру]е кожа с вуном окренутом вани,

а углавном припада]у зооморфном типу. Маске су често укра-

шене и кокоши]им перјем. Дедице су наоружане дрвеним саб-

л>ама и дрвеним топузима ко]и им служе за одбрану, а у „стре-

л>ању" се служе и пепелом. 1едан од дедица ]е одреЬен да благо-

сшьа и прима дарове. Баба ]е без маске, одевена у невестинску

ношњу, и преде на преслици. Девер мора да пази на бабу због

тога што сел>аци желе да ]е украду, а то би била срамота за де-

дицу. Гајдаш свира свадбене мелоди]е.31

Коледари изводе посебан ритуал пред сваком кућом. На]-

пре домаћин изнесе у решету жито, чини]у брашна, хлеб, сла-

нину, сир и сличне производе ко]е стави на сто. Дедице за то

време замаху]у топузима игра]ући коло око стола, окренути гр-

бама (леЬима) столу. Они игра]у разуздано, гура]у се и дижу

буку. Када три пута обиЬу око стола, први дедица благослови,

док други ствара неописиву галаму. И овде орги]астични и фа

зе 1Ый., 138—139.

31 X. Вакарелски, Етнография на България, София, 1974, 705.
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лусни елементи долазе до пуног изража^а. Маскирани се венчава

са невестом пред сваком купом, повал>у)е ]е на эемиьу и симули-

ра полни акт. Том приликом, дедица вади дрвени фалус окачен

измеЬу ногу.32

Коледари су се придржавали пооебних правила. Нису ула-

зили у цркву, нису изговарали хришпанска имена, нису се кр-

стили и у потпуности су били препуштени свом предводител>у.м

Кукери су у Бугарско] сасвим идентична покладна маски-

рана поворка с коледарима. Према Арнаудову и Вакарелском,

маскирану групу сачин>ава^у: кукер, баба, момци, девоне, цар,

телохранител>, а често и берберин, поп, лекар, мечкар, циганин

и сл. Ова^ састав варира од места до места.

На^важни]е лице ]е кукер, ]едан вид идеалног херо]а без

друштвене опредеъености. 1едина особина ко]а га повезу)]е с ре-

алним животом ]е насртан>е на бабу ко^а се у много случа]ева

сматра н>еговом женом и с ко^ом често симулира грубе физио-

лошке радн>е. Одевен ]е у овчи)е, коз]е, реЬе срнепе и эечще

коже, с длаком окренутом вани. Понегде обавщ)е руке кецелюм;

на глави обично има маску од коже (овчще или зечще), са рого-

вима и ушима. Уместо носа служи му црвена паприка, о по^асу

су окачена звона, позади има лисич^и реп, а спреда сакривен

испод крзна или оставл>ен да се види добро моделиран дрвени

фалус обо]ен у црвено. Наоружан ]е метлом, дрвеном саблюм

или штапом. Баба ]е одевена у старе женске хал>ине локалне на-

родне ношн>е, има грбу на леЬима, а спреда ]е понегде представ

л>ена као бременита. Лице ]о] }е набел>ено или нацрвен>ено као

у невесте или грозно нацрњено. Често носи преслицу и преде, а

у неким случа^евима носи и дете-лутку обавщену у рите. Момци

и девоне су у локалним ноппьама, набел>ени брашном и нацрве-

н>ени. Цар ]е у више случа]ева лепо одевен младип, заогрнут

скупоценим огртачем, често има дугу браду, а на глави му ]е

кошница као круна обавщена белом марамом. На грудима су

му окачени комади метала ко}и представл>а^у медагье. Он пуши

на дутом чибуку. Обично га прате телохранител>и или га возе у

колима. Понеки телохранител>и носе црвене тцаоеве и назива^у

се во]ницима или, по турском, се]менима. Кади]е и харачлщ]е

носе синцире и тефтере да би сакушьали данак. Поп ]е у манти

^и или ]е огрнут чергом. Цигани и мечкари су у дрон>цима с на-

гаравл>еним лицем.34

Кукери иду улицама, обилазе купе по селима, дижу несно-

сну галаму, игра^у уз заглушу)упу вику, скачу, удара^у у звона

и збща^у шале с публиком, ^урепи девоне меЬу посматрачима

с намером да фингира^у акт с поменутим дрвеним фалусом, а

32 та., 706.

33 Календарные обычаи и обряды —

273.

* X. Вакарелски, ор. сН., 701—702.

зимние праздники, Москва, 1973,
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особито то чине с маскираном бабом. Поп има адекватну улогу:

он венчава кукера с бабом, или маскиране момке с дево^кама.

Лекар притиче у помоп ако неко од играча падне од умора или

се тобоже разболи.33

На кра^у игре по^авл^е се цар ко^'ега носе на ћилиму или

га возе колима. Они долазе на сеоски трг на ко^ем су се саку-

пили сел>аци и сел>анке, одрасли и деца. ПриреЬу]е се за]едничка

трпеза на ко^о^ главно место припада цару; са н>им су за трпе-

эом ]ош и угледнщ'и сел>ани без маскираних учесника. За то

време се маскирани на челу с бабом упрегну у ^арам с ралом.

1едно уже везано за рало бива неприметно пребачено на Цареве

груди. Цар с чашом вина у руци наздравл>а и благосюъа са же

л>ом да буде много жита, више деце и слично. У меЬувремену,

маскирани повуку уже ко^им ]е цар привезан и он падне, после

чега се неочекивано прихвата рала и потера упрегнуте да ору.

После неколико заста]киван>а узима шиник са житом и се] е. За

то време га тепъачи омета^у у послу, он пада на земл>у и испу

сти шиник са житом; све се то понавл>а три пута. Док оре, он

прутом би]е окушьени народ. Кад падне вече одводе га купи где

приреЬу]е гозбу.36

Македонща

У цело^ Македонщи, нарочито у Скопско^ котлини, према

истраживан>има Филиповипа и Кличкове, маскиране поворке

мушкараца тзв. цемалари, цамалари, врше опходе по селима из-

меЬу Божипа и Бого]авл>е1ьа. Према нашим истраживан>има у

неким селима области Дебрца, примера ради у Белчишту и Стру-

шко-охридско^ области, селу Подмол>у, маскиране дружине се

назива^у Василичари. Они обилазе домове на дан св. Василща.

Маскирану дружину сачин>ава^у млади л>уди меЬу ко^има се иза-

беру ове улоге: два старца са дутом брадом од кучине и изврну-

тим кожухом, два мушкарца у женским улогама, ]едан као не

веста са преслицом у руци, а други орвана (брсре^ос; = грч. сиро

тина), представлю распуштеницу. У групп су ]ош три дево^ке

(маскирани мушкарци), затим во^вода са оруж]ем, поп и лекар.

Цемалари су окипени бро^ним звонима и клепетушама. Они за-

почтьу обред чим стигну у нечщу купу. На]пре старац са грбом

на леЬима нуди домапину ]едну дево^ку, хвалепи ]е да ]е веома

радна и добра домапица. Дево^ка показу]е сво^у вреднопу на

та] начин што сито изврпе наопако, а жар са опьишта разбацу]е

по купи. Старац V меЬувремену пада у несвест, а дево^ке плачу

за њим, оптужу]уЬи домапина да ]е крив за н>егову смрт и тра-

жепи одштету због тога. Лекар прискаче у помоп, а поп за то

м та., 703.

* 1Ы4., 704.
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време чита тобожн>у молитву. Во]вода узима ствар у свс^е руке

и ислеЬу)е ко ]е крив за старчеву смрт; пита лекара да ли има

лека, на шта му он одговара да нема. 1к>)вода на кра^у тражи

од домапина да нешто плати не би ли мртвог старца избацили из

купе. Након тога се позива дерач да га одере, па се тада развщ'а

шалив дщалог и симболично комадан>е мртвога старца. Како

примепу^у поменути истраживачи, у свему томе има доста сло-

бодног понашан>а, а об]ект ласцивних сцена ]е баба-невеста. За

ову игру, цемалари добща]у од домапина дарове обично у на-

мирницама. Према неким подацима, они благосшыцу укупане,

желећи им плодност у стопи, берипет у пол>у и умножавање че-

л>ади. Треба напоменути и то да поворку прате свирачи на тау

дама и шупел>ки уз спещцалне игре и песме. Цемалари на]авл,у-

]у долазак у сваку купу ударан>ем у врата помопу тзв. патерице

— дрвеног штапа ко}и обликом подсепа на фалус.37

Србща

У периоду од Божипа до Бого]авл>ен>а код Срба се од давни-

на одржавао обича] коледа, данас готово изобича]ен сем у не

ким селима источне и ^ужне Србще. Маскиране поворке коле-

дара код Срба биле су познате и на Косову, Горшэ] Пчин>и, у

Босни (Модрича са околином), као и код Влаха у нсточно] Ср-

бщи. Период измеЬу Божипа и Бого]авл>ен>а познат ]е у народу

под именом „некрштени дани" када, како се веру)е, крепу не-

позната и невидгьива зла бипа „караконцуле" ко]е на]бол>е могу

одагнати коледари, односно „сировари", како их назива^у у Гор-

шз} Пчшьи и суседним областима.38

Коледари се почшьу припремати на неколико дана пред праз-

ник Св. Игн>ата; праве маске и остале коледарске реквизите и

уче песме. Маске могу бити од тикве, дрвета, а у новще време

и од папира, на ко^има се потенцира^у очи, нос, зуби, коз]и ро-

гови; фарба^у се у црвено или црно и украшава]у симболима

зми]е, ]егул>е, лутке, уз додатак браде и бркова од вуне или кон>-

ске длаке, све у намери да изгледа]у што гротескнее. Припре-

ма^у се }ош и сабл>е од дрвета и топузине, као и спещцални шта-

пови са задебл>ан>има на дон>ем делу, тзв. „мачуге" ко]е по ре-

чима извоЬача треба да симболизу)у фалусе. Нарочито припре-

ма]у овчще, коз}е и ]ареће коже, а неки телепе с репом у ко]е

се огрпу.39

37 М. С. Филиповип, Обича)'и и веровагъа у Скопско) котлини, СЕЗб

ЫV, Београд, 1939, 379—385; В. Кличкова, Божикни обычаи во Скопска

Котлина, Гласник на Етнолошкиот музе), Скогце, 1960, 237—240.

38 М. ФилиповиЬ и П. ТомиЬ, Горња Пчиња, СЕЗб ЬХVШ, Београд,

1955, 93—94.

39 Д. БорЬевип, Живот и обичщи у Лесковачко) Морави, СЕЗб ЬХХ,

Београд, 1958, 326.
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У поцепаним оделима, дроњцима и поменутим животињским

кожама, с маскама на лицу, уз многобро]на звона и клепетуше

разног звука и величине, непрестано витла]ући мачугама, сабл>а-

ма и топузима, коледари — група младипа или млаЬих ожењених

л>уди — крећу у обилазак сваке куће у селу.40 Мушкарац прео-

бучен у женско рухо представл>а коледарску младу-снашу ко]а

на глави има мараму, а за по]асом преслицу са кучином. Од ње

се не одва]а деда-дедица, старац ко]и се брине о млади, пази ]е

и има ]едну од знача]них улога. Њих прати ]ош неколико маски-

раних играча ко]и пева]у и игра]у уз пратњу га]даша, а са њима

у групи налазе се ]ош два коњовоца.

Коледарска група почиње обилазак села зором. Док пролазе

селом, они праве страшну буку, пева]у и посећу]у сваку купу

сем оне ко]а ]е у жалости. 1едан од коледара, „оала", на]пре

улеће у двориште, па кад види да ]е улаз слободан, он да]е знак

осталима да крену за њим. Домаћица и домаћин их срдачно до-

чеку]у и дозвол>ава]у им да изведу обред. Навешћемо опис об-

реда према Зечевићу ко]и ]е, као и ми, непосредно посматрао

извоЬење коледарског обреда у селу Брзи кра] Лесковца.

„Оале (коледари) игра]у и скачу по кући, свуда завиру]у, по-

мера]у ствари, лупа]у мачугама по поду, зидовима и намешта]у,

машу сабл>ама кроз ваздух, борећи се са невидл>ивим непри]ате-

л>има (тера]у караконцуле), правећи при том велику ларму, вичу-

ћи и звонећи клепетушама. Оале цара]у ватру слично полажени-

ку, премећу жеравицу из руке у руке, понекад чак и седну на ва-

триште и вал>а]у се по пепелу. Током свих ових радњи стално за-

дирку]у снашку непри]атним гестовима. После тога, под воЬ-

ством маскираних лица, коледарска група иде око чини]е са

разним плодовима ко]е за ту прилику нарочито припреми до-

маћин. На кра]у коледари ову чини]у дижу увис. На]зад се

извоЬење обреда завршава. Коледари добија]у дарове, коњово-

дац их товари на коња и група иде дал>е. У песмама ко]е се пе-

ва]у приликом извоЬења, коледари желе домаћиново] кући мно

го среће, богатства и напретка у сваком послу кога буде запо-

чињао током наступа]уће године."41

Код Влаха у источно] Срби]и, маскиране коледарске повор-

ке су добро познате. Према Костићевом извешта]у, оне су се код

Влаха у Ресави сачувале до данас. У влашком селу Суботици,

коледари се маскира]у као младожења, млада, младожењин мо-

мак и свирачи. Младожења има браду и бркове од вуне и на-

гаравл>ено лице, а млада се набели брашном да би била као

невеста. Улога младожењиног момка састо]и се у томе да чува

младу и носи звоно и штап. Читава дружина чини сватове ко]и

посећу]у сеоске домове, а предводи их ]едан од маскираних са

*> 1ЫЛ., 328.

41 б. 2е6етас5, Е1етепН па$е тИо1ој>1је и пагойтт оЪгеМта иг щги,

2епюа, 1973, 18—19.
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бардаком раки]е у руци. Свака купа им дару]е колаче, раки]у

и месо, али пре тога џара]у ватру у кући и благосшьа]у са жел>а-

ма за плодност стоке, л>уди и берићета у пол>у.*2

Према обавештењима ко]а сам добио од Срба из босанских

села подгорине Требаве (Копривна, Врањак и др.), они су до пре

извесног времена одржавали обича] коледа. Дружину су чини

ли млаЬи мушкарци са дедом, бабом, младожењом и невестом,

ко]а ]е држала преслицу са дружицом, као и ]ош неколико

маскираних лица. У поноћ на мали Божић, коледари су обила-

зили домове и на]авл>ивали сво] долазак певањем коледарских

песама и гговицима, ударањем штаповима и лупњавом звона.

Свака купа их ]е радо примала. Кад доби]у дозволу од домаћина

за улазак у кућу, коледари џара]у ватру уз благослов за принос

у стопи, л>удима и берићет у пол>у. За то време, младожења би

фингирао полни акт над невестом. Као награду, домаћин ]е коле-

дарима делио раки]у, сланину, ]а]а, прегршт пасул>а, повесмо

вуне и слично. После обилажења домова, коледари су од доби-

]ених дарова приреЬивали „коледарску вечеру" уз весел>е и

игранку. Строго ]е било забрањено пребро]авати коледаре, ]ер

се веровало да би неко могао умрети током године.

Покладне маскиране поворке у Срби]и у време месо]еЬа

има]у много за]едничких црта, или су готово идентичне са коле-

дарским опходима. Оне се срећу под различитим именима као:

оле, олали]е, дивл>е свадбе, дедице и сл. Описаћемо покладну

маскирану поворку из Алексиначког поморавл>а ко]у смо лично

проматрали. Група младипа или млаЬих ожењених л>уди, маски

раних према одговара]ућим улогама, праве свадбену поворку са

младом, младожењом, старим сватом и кумом, девером, свекром

и свекрвом, попом и осталим сватовима. Према улози и функ

цщ'и ко]у игра]у, свако лице прави себи одговара]ућу маску.

Млада ]е у бело] хал>ини са велом на глави и венцем од трња,

младожења има дуге бркове и браду, поп носи манти]у и ками

лавку на глави, а у руци уместо праве кадионице има стару

кути]у са жаром и сувом паприком ко]ом кади, затим бакрач

са водом и метлицом којом шкропи. Стари сват и кум држе све-

ће од „тулузовине", а во]вода ]е у дроњцима са звонима око по-

јаса и ногу. Свекар и свекрва су такоЬе у дроњцима; свекар но

си штап, „мачугу", са задебл>ањем у виду песнице на ]едном кра-

]у, а свекрва корпу у ко]о] ]е крпена лутка ко]а представл>а

дете. Маскирани су тако да их нико не може препознати. Сви

су на коњима и уз пратњу музике обилазе села и домове пред

ко]има разуздано игра]у и благосшьа]у за плодност. У таквом

расположењу, свекар с поменутим штапом напада невесту и фин-

гира полни акт. Кад се опход заврши, тада се врши чин венчања

младе и младожење око неког дрвета, после чега наста]е игран-

42 П. КостиЬ, Новогодшињи обичаји V Ресави, Гласник Етнографског

музе]а, 28—29, Београд, 1966, 212.
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ка уз страховито ударан>е и пометн>у, У неким селима, младоже-

н>а на кра^у мора умрети, па се „дивл>а свадба" претвара у „див-

л>у жалост" уз тобожн>е опело ко]е чини поп. На кра^у се младо-

жен>а поново врапа у живот.43

Хрватска

И код Хрвата се од давнина одржавао древни коледарски

обред, а на^бол>е и на^живл>е у ^ужно^ Далмацщ'и. ТакоЬе и овде

се обича] вршио у току божипног циклуса, а почин>ао ]е негде и

пре Божипа.44

КолеЬани, колщани, колендари (ко]и изводе коледа) су му-

шкарци момци или ожен>ени л>уди. Они обилазе домове по селу

и изводе карактеристично коледарско певан>е. По завршеном пе-

ван>у, домапин дару)е коледаре вопем, колачима, месом, пићем

и новцем.45 Код Хрвата се упоредо одржавао обича^ „биран>а

крагьа", нарочито код ^адранских Хрвата. По Гаващцу, ова^ оби-

ча^ се може повезати с коледа1ьем зато што се изводио у исто

време. У Тучепима код Макарске, на пример, иэабрани крал, ]е

био предводник „колеЬана". И у другим местима Далмащц'е се

извесни трагови „биран>а крал>а" редовно повезу)у с „коледа-

н>ем", из чега поменути аутор закл>учу)е: „И тако ]е, чини се,

баш само коледање, ко]е ]е имало ипак вепу виталну снагу од

биран>а крал>а, спасло тих нешто остатака овог обича^а."46

Веома знача^ие особености показу]е покладно маскиран>е

код Хрвата ко^е достиже врхунац у месопусту. Од покладних

маскарада, за нас ]е на^занимллвщ'а дружина ко^у чине деда и

баба и н>ихова улога. Одевени у дронлсе, оа батинама, звонима и

врећама пепела, они изводе опсцене сцене и эбнца|у шале са сео-

ском публиком. У Истри, Хрватском примор^у, Лици и Далма-

щци зову их дид и баба. „Н>ихове маске и напосе њихова улога,

гесте и неслане шале свуда су у битном )еднаки — па се разаби-

ре, да се не ради о само^ импровизацщи, већ о неко^ устал>ено^

традицщи и знаттю) старини".47 Утолико пре се тачност ове кон-

статащце потврЬу)е што се сличне или сасвим идентичне маски-

ране поворке срепу и код других балканских народа. Сем деде

и бабе, дружину чине ^ош неколицина заогрнута овчщим кожа-

ма и са особитим маскама од коже оа великим носом, ]езиком

и роговима, а о по^асу обешеним звонима. И они носе са собом

43 Д. АнтотцевиЬ, Алексиначко поморавле, СБЗб ЬХХХШ, Београд,

1971, 181.

44 М. Салгаги, Сойта йапа кюсИвЫН пагойгиН 6ЫЫ]а II, 2а§геЬ,

1939, 66.

« та., 66—73.

« 1ЪМ., 62.

« та., 1, 15.
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врепу с пепелом. Маскирана група збща лакрдще и шале, удара

гледаоце и баца пепео на н>их, а нарочито гледа да се дохвати

жене и са н>ом чини оно што раде поменути дед и баба.48

Машкаре као што су бабе у ко]има женске улоге игра]у

мушкарци у подераним женским хал>инама, с преслицом и вре-

теном, и младожен>а с брковима и брадом, роговима на глави,

звонима око паса и пепелом ко,)им се бране, познате су код

Хрвата у разним кра]евима. У Каставштини их назива^у звонча-

ри, а у Славонщи бушари где су познати као орачи с плугом.

Они врше симболично оран>е: дво^ица се упрегну у ^арам са плу

гом и гоничем, а за н>има иде се^ач ко]и расипа кукуруз, просо

или пепео из врепе. Сем тога се дешава да на кра^у вуку ^ош и

брану. Обред се врши насред села на тргу у присуству окугоье-

них лица уз шалу и смех.49

У Син>ско] кра]ини се у маскирано] поворци налазе дид,

баба, Ьаво, невеста, цуре, девер, Турчин ко^и брани дружину и

лекар. Дид има око паса неколико звона и за време опхода стал-

но поиграва с бабом ко^а има кудел>у. Пепелом обично посипа^у

децу ко^а трче за машкарама. Сличне машкаре с дидом, бабом,

сватовима и другима по^авл>у)у се у суседним Пол>ицама и по

цело^ Далматинско] загори, све до босанске стране у Ливан>ском

пол>у, тврди Бонифачип-Рожин.50

Маскиран>е мушкарца у женску одепу и еротски садржа^

ко]и овакви ликови изводе у поворкама, а нарочито сцене са

бабом ко^'а треба да „побаци мачку или лутку од крпа", веома

]е добро познат у многим кра]евима Хрватске. 1

« 1ЫЛ., 16.

« 1Ый., 17.

50 N. Вопца&бКогш, Ыагойпа йгата г 1§ге и 8т]вко) кгаЦт, Ыа-

гоала илц'еЬпоз1, 5—6, 2а@геЬ, 1967—68, 519—520.

51 N. ВотГабкЯ*ойп, Ыагойпе йгате, розХспгсе I га&эпе1Ы, 2а§геЬ,

1963, 187.

О другим врстама маскираних поворки као што су бирање краля или

карневалска маскиран>а, такоЬе позната Хрватима и другим народима

западног дела Балкана, ни^е било речи у нашем раду из разлога што ма-

скиране поворке овога типа по сво]им битним обележзима како су то утвр-

дили Гаваци, Бонифачий-Рожин и други аутори, генетски се доводе у везу

са обича]има чщи ]е корен у познатим римским сахурналииша (М. Сауа-

221, СоПпа йапа кпхНзкгк пагойтк оЫбща II, 2айгеЬ, 1939, 65). Тако

бисмо могли повупи ]едну изломл>ену лини^у од севера на ]уг Балкана

ко]а дели савремене маскиране поворке на источне под ]аким утшедем

византи)ских брумали]а и западне под упливом римских сатурнали|а. У

суштини, маскиране поворке источног дела Балкана садрже основне иде]е

старе хеленске и диониси]ске религще и култа, док су западне ипак оста-

ле у знатно] сфери утица]а и стру]ан>а римског, односно романског кул-

турног наслеЬа. Ову хипотезу потврЬу^у и други обича]и на западно] пе

риферии Балканског полуострва за ко]е ]е Гаваци утврдио да трпе доста

^ак романски утица] (М. Сауаг21, Уге1а I вийЫпе пагойпШ 1гай\сЦа, 7л-

ётеЬ, 1978, 171).
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Румунща

Фолклорни матерщал о маскама и маскираним поворкама

у Румуна одлику))е се великим богатством и разноврсношпу ти-

пова и садржа]а коуа указу]у, мада не увек и не у целини, на

извесне за]едничке везе и сличности са истом врстом матерщала

код осталих балканских народа. Више писаца, од ко]их да спо-

менемо Вулканеска, Попа и Малуцкову,52 бавили су се питан>ем

маски и маскираних опхода код Румуна. Из онога што ови ауто-

ри доносе може се закгьучити да се на]чешпе ^авл^у зооморфне

и антропоморфне маске ко]е су ретко усамгьене. На пример, ма

ска старац чини читаву гомилу стараца-старица (баба), затим

Нова година, Стара година, ]арац (турка, шербул>, бреза]а, капра,

цуци, камила, клоцалица и др.). Очигледна ]е чтьеница да зим-

ски обича.)и садрже на]вепу употребу маски и маскираних по-

ворки. У раздобл>у од децембра до ]ануара одржава]у се бро]ни

маскирани обреди са особитим значењем ко]е припада прелазу

из ]едне године у другу, из ]едног егзистенщцалног циклуса у

други. За разумеван* матерщ'ала, према речима Попа, веома ]е

карактеристично да знатан бро] маски у оквиру ноаогодиппьег

циклуса нще довео само до промене функщце од ]едног обича^а

до другог него и до врло знача]ног преношен>а елемената прво-

битно сво,)ствених ]едном обича^у или неколицини обича^а на

све друге.у

МеЬу бро]ним маскама издво]ипемо занимл>иву групу бре-

за]а. Бреза]а има живоппьску маску са ликом козе или лисице,

а прате ]е воЬа, деда, баба, невеста, Ьаво, поп, ловац и други.

Сви су опремл>ени зооморфним и антропоморфним маскама ко]е

израЬу^у сами извоЬачи у првим данима децембра, као и остале

реквизите ко,)и ће бити употребл>ени током опхода. За то време

се уче игре и песме како би све било спремно два дана пре Нове

године. Деда носи дрвени фалус са ко]им изводи опсцене сцене.

Баба ]е у поцепано] одепи са ко]е висе дровыш. Жене откида]у

дрон>ке и н>има каде децу ко]а су плашл>ива или болу)у од не

ких болести. Сви носе о жуасу звона, а у рукама бичеве или шта-

пове. Веома су екстравагантне маске направл>ене од пер^а дома-

ћих животин>а. У рано ]утро на дан Нове године, група маскира

них почин>е игру од купе до купе, од села до села. На том путу

бреза]е трче и праве велику галаму лупа^упи звонима. Кад улазе

у двориште, ]едни игра]у, а други изводе шале и непристо]не

сцене. 1едан се обично пен>е на кров купе одакле скаче у снег

и вал>а се. Деда са фалусом ^ури бабу. „Свештеници" и „калуЬе-

52 Тогою се захвалэдем колегиници мр. Мир]ани Малуцков на ука-

зансо помойи у обради румунског матери]ала.

53 М. Рор иш1 С. Еге1езси, ГИе Мазкеп нп гшпатзскеп ВгаисЫит,

5сЬ\уе12епзсЬез АгсЫу гиг VойсзкшнЗе, 63. 1апг§ап8, Ней 3/4, Вазе1,

1967, 162.
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ри" да]у савете супротне црквено] догми, а „доктор" савете су-

протне право] медицини.54

И друге зооморфне маске као што су турка са ликом ]елена,

коза-капра и сличне садрже и ликове бабе и деде ко]и изводе

опсцене призоре. Баба ]е увек мушкарац одевен у женску одећу,

на лицу има маску, а у руци метлу. Ова] лик обавезно игра са

турком;55 иначе су онходи са турком на Божић обично повезани

с колиндањем. Са турком се обилазе домови у селу уз страховиту

буку ко]а долази од ударања вилица дрвене маске. Укупани као

награду да]у турки колач у облику Ьеврека, односно ставл>а]у га

на юьун маске. Према опису опхода са турком код Румуна из

места Базеша у 1угослави]и, ко]и доноси у своме раду Малуцко-

ва, види се да турка умире на Нову годину.56

Анализа ликова, реквизита и сцена

Аналитичким приступом неким на]битни]им елементима ко-

]и су описани у маскираним обредима започињемо ова] одел>ак

у жел>и да закорачимо у неке знача]ни]е генетске проблеме. Сва-

како нисмо у могућности да потанко изложим© и проникнемо

у све генетске корене маскираних опхода из разлога што за

многе тек предсто]е дубл>а и сложени]а научна истраживања. Ви-

дећемо да поред велике генетске сродности, знача]ну улогу има

и сама смисаона блискост древних и савремених слика ко]е су

се упадл>иво осепале и освештавале до у наше дане.

Прво, реч ]е о ]единственом културно-религиозном феноме

ну култа и маги]е плодности на коме се углавном и заснива]у

маскирани обреди. О ово] по]ави биће опширни]е говора у завр-

шном разматрању овога рада. Култ и маги]а плодности као ла-

нац са много беочуга, различитих по своме пореклу повезу]е ви-

занти]ске брумалије и савремене маскиране поворке. Иако су

ови обреди временски доста удал>ени, потпуно ]е суштаствена

њихова генетска веза са патанским празницима аграрног типа.

Неуништива столећима, маги]а се упркос ригорозним нападима

и забранама, углавном црквених власти, жилаво одупирала ходу

времена, пружа]ући истраживачима обшье матери]ала да засну-

]у сво]е теори]е, почев од Манхарта, Фрезера, Ланга, Брила, до

Донина, Токар]ева, Гарашанина, Живковипа и других.

Друго, маскиране поворке (од Византи]е до данас) изводе се

у истом временском периоду. Нема знача]а да ли ]е то зима или

рано пролеће. „И ]едне и друге има]у исте или сличне прописе

и обича]е, и зато ]е оправдано и потребно да их, ако хоћемо да

утврдимо какав им ]е цшь и знача], посматрамо за]едно."37 По-

54 К. Vи1сапе8ои, Мй$Ше рортаге, Висиге^й, 1970, 140—142.

55 1Ый., 183.

56 М. ИлиЬ, Клоцалица, шербул» или цурка, Рад во]воЬанских музе-

]а, 12—13, Нови Сад, 1964, 62.

57 В. Ча]кановиЬ, Мит и религија у Срба, Београд, 1973, 280.
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знато ]е да се народни обича]и преносе од ]едног датума на

други, према аналогщ'и основне иде]е или због побрканог кален-

дара, }ош од времена кад ]е паганство било званично одстра-

н>ено, а преживели обича.)и се одржали са сродним унутрашн>им

или хронолошки блиским хришпанским празницима.5*

Календарски узето, маскиране поворке доводе се у везу са

сменом годишњих дрба, са сунчевим и месечевим фазама, са

сменом циклуса у обраЬиван>у земл>е, са аграрном годином. У

то] смени ]е нарочито наглашен тренутак новог, оног што насту-

па, што се обнавл>а. „Та^ моменат ]е добио шире и дубл>е значе

н>е. У н>ега су се улагале народне наде у бол>у будупност."59 Су-

штински однос према времену одржаван>а маскираних опхода, у

основи ]е увек одреЬен конкретном концепциям космичког, био-

лошког и исторщског времена. У свим етапама свог исторщског

развитка они су били у вези с кризним и преломним тренуцима

у животу природе, друштва и човека. Тренуци смрти и препо-

рода, смене и обнавл>ан>а били су у празничном схватан>у света

увек на^важни^и.м Отуда и одржаван>е ових обреда на прелазу

]едне у другу аграрну годину, на прелазу зиме у пролепе. Маски-

рани опходи били су истински празник времена „празник наста-

^ан>а, смен>иван>а и обнавл>ан>а. Они су били против сваког ове-

ковечаван>а, завршетка и кра^а, они су били окренути будущ

ности ко]а се не завршава".61

Треке, састгш групе ]е готово идентичан. То су на^чешпе

маскирани мушкарци меЬу ко^има су на]важнщ'и ликови са жи-

вотин>ским маскама, различитих имена и карактера, као и ли

кови: баба, невеста, дед, поп, лекар, Арапин, Цигани-ковачи и

други.

Четврто, одепа, маске и пратепи реквизити су такоЬе слични

или потпуно идентични. То су териоморфне и антропоморфне

маске са роговима, огртачима од животишже коже, са звонима

око паса, руку и ногу, уз обавезан дрвени фалус или штап ко^

на н>ега подсепа.

Пето, поступил у извоЬен>у симболичних радн>и и сцена ко]е

чине венчан>е, фингиран>е коитуса, оран>е и се]ан>е, смрт и ускр-

снупе, а нарочито необуздана веселост и елементи слободног по-

нашан>а су карактеристични за све маскиране поворке.

Ликови. Што се тиче маскираних ликова, нарочито пада]у

у очи оне „чудне и дивл>е маске," како их назива Визиенос, од-

носно „животин>ске", како их зове Довкинс. Маска никад не мо-

же постати ]едноставна ствар меЬу другим стварима; видели смо

да се оне различито назива^у и да им бро} такоЬе варира. Општа

им ]е карактеристика да су на^чешпе териоморфне. ЬЬихова ма-

58 М. Арнаудов, Студии върху българските обреди и легенди, II, Со

фия, 1972, 90.

59 М. ВаЬ&п, ор. «Г., 95.

" 1Ый., 15.

61 1Ый., 17.
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гтцска функщца очигледна и већ хшьадама година живи у

човеково^ свести као спона измеЬу л>удског и надл>удског. Веро

вало се да свака несрепа одлази пред гротескним маскама, да се

пред н>има ужасава^'у на^ачи непрщател>и. „У маски ]е сличен

играчки принцип живота, у 1ьено^ оснюви лежи сасвим посебан

уза]амни однос стварности и слике карактеристичен за на^ста

рщ'е обредно-представл>ачке форме."62 Према Пухнеру, то су „пр-

ве вщцьиве инсигнащце самосвести ко]а клщ'а и почетног обра

зован>а

Ова врста прерушаван>а представл>а на]вепи сакрални об]ект

маскиран>е пролази у току неолитских култура кроз разво] ан

тропоморфизма. Према Курету, „землюрадник и сточар новщег

каменог доба очевидно ]е био преузео териоморфно маскиран>е

сво,)их претходника ловаца, да би као члан садашн>их мушких

савеза у том маскирању доживео инкарнащцу духа предака".64

МеЬутим, како ]е утврдио Пухнер, зооморфне маске козе и овце

яобщащ сво^ велики замах тек у неолиту. Ова^ амбивалентни

облик маске улази у античко доба, необично се развща у култу

Диониса и шири у народу задржава^упи се кроз цео средн>и век,

а модификовано до данаппьег рецентног етнографског матери-

Нарочито ]е главни лик калогерос са териоморфном маском

у грчко^ истоимено^ маскирано^ поворци изазвао различита ми-

шл>ен>а. Хурмузиадес ]е био први ко]и ]е направию пореЬен>е

измеЬу калогероса и ликова у античким митовима. Неки су твр-

дили да ]е први калогерос остатак бика-Диониса, а други, кас

шои н>егов убица, да ]е у вези са Титаном ко]и комада Диониса.

Посто]и и мшшьен>е да ]е он персонификащца леденог северног

ветра Тракщ'е ко^и ]е кадар да уништи усеве.66

Као што смо у опису показали, маскиране поворке прати

читава група антропоморфних маски различито опремл*ених, ме-

Ьу ко^има ]едно од на^знача^нщих места эаузима баба-невеста,

присутна у свим поворкама уз разумл>иво вариран>е у сценском

приказу од места до места. Баба са дететом на рукама, и поред

комичних кретњи ко^е чини уз присутност елемената пародще,

дублюм анализом могу се у овом чину открити трагови светости,

]ер „исме^аван>а су у ствари замена, добро позната у народним

обича^има заборавл>ене свете и благословене личности, околност

ко]а ]е била на]више цењена у етнолопци".67

Гравидна баба у маскираним опходима подсепа на теракоте

из Керча ко]е се чува^у у Ермитажу, а ко^е представл>а^у фигуре

« 1Ый., 47—49.

63 Рисппег, ор. сИ., 280.

64 N. Киге1, 2и>е{ ВоV^йеп^Мавкеп аиз УаЬазогз Ки^егзИсНзатпйип^,

Попа Е1гшо1о§1са, МипсЬеп, 1973, 58.

65 РисЬпег, ор. сН1.

46 К. 3. Какошч, Вюпуз1ака, А1пепз, 1965, 88.

« 1Ый., 91.
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бременитих старица чща ]е ружна старост и бременитост гро

тескно подвучена. Оне има]у амбивалентно значење као и неке

бремените бабе у маскираним опходима, наиме то ]е бременита

смрт, смрт ю>)а раЬа. „У телу бремените старице нема ничег за-

вршеног, посто]ано-споко]ног. У н>ему се спа]а]у веп деформи-

сано старачко тело ко]е се распада и ]ош нестворено зачето тело

новог живота. Овде ]е живот показан као амбивалентан унутра-

шн>е противуречан процес."68

Основна функцща бабе ]е у томе да обезбеди општи проспе

ритет. Због тога ]е радо прима]у и пружа]у ]0] у купама макси-

малне могупности да мимиком и речима импровизу]е опсцено-

сти, чиме се само потврЬу)е н>ена мапцска функщца плодности

и светости.

И ова] лик ]е изазвао у науци многа контроверзна мшшьен>а.

По ]еднима потиче од ма^е-богин>е плодности, или од трачке

до^шье, дадил>е бога-детета, или од Фрипцске Хипе. Зна се поуз-

дано да „жена са дететом на рукама" заузима знача]но место у

трачком Дионисовом култу. Хомер ]е први поменуо Дионисову

до]ил>у, а Нилсон примепу|е да „до]шьа-ма]ке подижу децу".69

Оставлюупи по страни Визиеносово мишл>ен>е о вези бабе са

трачком Баубом у Елеусинским мистерщама и Довкинсово по-

везиван>е бабе са Семелом, тачно ]е да ова^ лик латентан

реликт старе релипце и према свим индикащцама она ]е стожер

за осигуран>е плодности, што потврЬу)]е и Фрезер, доводепи бабу

из бугарске варщанте у везу са Деметром ко]а ]е родила Плуто

на на три пута поорано] земл>и.70 1едном реч]у, многи у лику ба

бе назиру божанство вишег реда, типа Велике ма^ке."

Мапцу плодности веома убедл>иво потврЬу)у и ликови кова

ча или крпо-котлара у неким маскираним поворкама, нарочито

у сценама ко]е се изводе у калогеросима. Радн>е ко]е они изводе

за време тобожн>ег кован>а раоника за свето оран>е, за]едно са

Циганком ко^а у томе помаже уз неприсмно гестикулиран>е и

сценом фингира^упег коитуса, речито иду у прилог мапце плод

ности. Истурени стомаци, велики носеви на маскама, грбе и томе

слично, такоЬе су симболични знаци бременитости или плод

ности.

Реквизити. Од реквизита у светковини брумалщ'а и савре-

меним маскираним поворкама, фалус заузима на]знача]нще ме

сто. Фалус ]е од дрвета и великих ]е димензща, често обо]ен у

црвено, а може бити и звоно ко]е подсепа на фалус или штап у

сличном облику, као и други предмети ко^и симболично имити-

ра]у фалус. Овде треба додати и „ликнон", кошарицу од прупа

напун>ену плодовима, тзв. „кунумщу" у грчким калогеросима, у

68 М. ВаЫшп, ор. сН., 34.

69 М. МИзвоп, А НЫогу о{ Сгеек ВеИ%юп, ОхГогй, 1952, 76.

70 К. т. Какоига, ор. сг1., 92.

71 В. Ча^ановиЬ, ор. сИ., 287.
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ко^ се на среднни меЬу шюдовима налази усправл>>ен позлаћен

фалус. Народ веру)е у н>егову властиту снагу. Овде се на врло

сликовит начин сусрећемо са директним обликом аграрне ма-

геце ко^а припада на]дублю] прошлости.72

Мапца плодности се нарочито очиту]е у настсуан>у да се

фалус до максимума користи у опсценим призорима, нарочито

у симболичном вршен>у коитуса, што ]е потврЬено у свим маски-

раним опходима балканских народа. Агресивност ко]а се врши

овим об]ектом допринела ]е да фалус постане ]една врста фе

тиша. Он има сво^ посебан квалитет, облик и функщцу; чланови

за]еднице и маскирани ко]и изводе радн>е с н>им убеЬени су у

н>егово конкретно постсуан>е и свемопну плодност.73

Ромеос ]е скренуо пажн>у на „фалусфобщу" у сцени кад

маскирани играч ставл>а фалус у поорану земл>у и покушава да

седне на н>ега. Поменути аутор упореЪу)е ова^ тренутак са Дио-

ниоовим мистерщама када ]е инищцант седао на дрвени фалус,

што ]е чинило део ритуала „фалусфобщ)е".74 Какурщева саоп-

штава да се фалус ставл>ао покра^ „мртвог" водећег играча у

калогеросу из Визще, подсепа]упи да ]е ова] тренутак познат из

археолошких испитиван>а ко^а су открила употребу фалуса у

погребним церемонщама у области Стримона и у Мало^ Азщи.

Наведимо уз то и пример да се фалус ставл>ао у семе пре се]ан>а,

]ер ]е народ веровао да се Н>име може осигурати „добра жетва".76

Параделни примери са фалусом срепу се и у другим балкан

ским ритуалима и данас и у време антике. Дионис као бог ра-

стин>а и плодности био ]е код Грка и бог фалуса. У свечаним

поворкама у н>егову част, како их опису)е Плутарх или Аристо

фан, ношен }е фалус енормних величина и певане су фалусне

песме. Фалусни култ ]е чинио део церемонще нарочито у сео-

ским Дионисовим свечаностима.77 Ова^ природни амблем бога,

фалус, носио се пре сетве у пол>а да би се утицало, како добро

примећу)е Нилсон, на плодност земл>е. Како саопштава^у изво-

ри, поворка с фалусом чинила ]е гротескан утисак уз многе не-

присто^не симболе.78 Наведени примери открива]у ^асан фалусов

циЛ) за осигуран>е плодности, н>егово древно порекло ко]е ]е

археологаца и исторща утврдила и његов универзалан карактер

кщи ]е доказала етнолопца.79

Звона, клепетуше, прапорци су неизбежан прибор маскира-

них играча, а ]авл>а^у се ]оШ у на^старщим сведочанствима. Зве

но ]е уобича]ен реквизит „у митолошким сликама, сликама ко]е

су се од праискона с]един>авале са сликама у маскираним опхо-

72 К. I. Какоип, ор. сН., 95.

73 В. МатиЬ, Психоанализа митске прошлости, Београд, 1976, 201—202.

74 С. А. Кота1о8, Си11ез рорШаггез ае 1а ТНгасе, АШапез, 1949, 144.

75 К. 3. Какоип, ор. сН., 101.

7« та., 102.

77 М. Арнаудов, ор. сИ., 84.

78 М. Шзжт, Сгеек Ро1к КеН&оп, РЫ1аае1рЫа, 1940, 36.

79 К. 1. Какоип, ор. сН., 102.
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дима".80 Утица^ звон>аве звона на родност пол>а и стоке потврЬен

}е у многим извешта^има. Из говора 1анотуса, Раблеовог среддьо-

вековног ]унака, сазна^емо да ]'е од звовьаве звона зависала род

ност винограда париског округа.81

Сцене. Сцене ко]е изводе маскирани играчи потичу из жи

вота као што су свадба и смрт, или из тока аграриях радова као

што су оран>е и се]ан>е. И ]едне и друге су у константно^ вези

с плодношћу. У сценским радн>ама имамо на]бол>и пример кон-

таминацще и синкретизма архетипских редки и ликова.

Све те маскиране сцене тежиле су фиксиран>у управо самог

тренутка преласка и смене два^'у временских периода, старог и

новог, оног ко}н умире и оног ко]и се раЬа, време у коме се ста

ро преплипе с новим и ко]е не дозвол>ава било чему да се овеко-

вечи. Нагласак у свему лежи на будућности чщи ]е утотцски об

лик сталню присутан у маскираним опходима.

Готово у свим маскираним поворкама, знача^ан тренутак

представлю свадбена церемонна са много елемената пародще

иза ко]е се назиру и фактори дубл>е светости. Она припада аграр-

но-мимичко^ представи еротског с)един>ен>а испуњеног опсцено-

стима. Централна личност ]е невеста (преобучени мушкарац) са

симболичним садржа]ем обреда за плодност ко]а се постиже

путем аналогне мапце. 1ахан>е свадбене поворке на кон>има, а

много чешће на магарцима, одговара византауско] поворци сра

ма на хиподрому.82 Дода]мо да }е магарац играо у антици велику

улогу у хомеопатско^ мапци парен>а и множен>а, отприлике исто

онако као бик, ^арац, или голубови по разним земл>ама хелен-

скога истока.83

Кад ]е реч о магарцу, поменимо и „Празник магарца" као

на]чистщи израз празничног смеха среднювековне цркве. Он }е

уведен у спомен Марщиног бекства с малим Исусом у Египат

на магарцу. Служене су и посебне „магарепе мисе"; до нас ]е

допро офищцум такве мисе ко]и ]е оаставио клерик ГЦер Кор-

бел>. У маскираним опходима, у центру овог празника нису се

нашли ни Марща ни Исус, него ]е фигурирала дево^ка с дететом.

МеЬутим, на^важнщу улогу ]е играо сам магарац са сво,)им ре-

ван>ем пошто ]е магарац ]едан од на^тарщих и на^живл>их сим

бола плодности. Поменимо и то да су слике магарца као симбо

ла плодности веома познате у легендама о Фран>и Асишком.84

1едан од веома занимл>ивих фаза у маскираним опходима

]есте мимичко извоЬен>е оран>а и се1ан>а. И овде се сусрећемо са

]едним од на]стари)их ритуала. Има много доказа за „свето ора

н>е" како у антици такю и у дананпьем не само балканском него

80 М. ВаЬйп, ор. Ы.1., 230.

»' 1Ыа\, 232.

82 Ш. РисЬпег, ор. сИ.. 237.

83 М. МарковиЬ, Предговор Апулејево] књизи „Злати магарац", Бео-

град, 1954, 14.

84 М. ВаЫш, ор. сИ., 92.
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и европском фолклорном матерщ'алу.85 Фрезер ко]и пружа доста

примера „светог оран>а и се]ан>а" сматра да су се они ко^и су

мимиком изводили оран>е и узга^ан>е жита надали да ће осигу-

рати успех првом стварном оран>у ко]е ^е касни]е следило. Освр-

пупи се нарочито на свето оран>е у калогеросима, Фрезер каже:

„Вероватно се привидно оран>е изводило из истог разлога. Ова]

заюьучак ]е извучен из представе се]ан>а ко^а томе следи, и из

молитве за богату жетву ко^а долази накюн тога и да]е смисао

трачко] церемонщ'и."86

Чин оран>а прати се]ан>е. Семе се држи у ситу, што ]е такоЬе

врло стара традищца. Сито ]е старо оруЬе и симбол плодности,

што ]е посведочено у савременом етнографском матерщ'алу, а

н>егова светост ]е потврЬена у Диониоовом култу, култу Хекате

и античко^ Бауби.87 Симболично бацан>е семена на земл>у из ко]е

долази зачеће и раЬан>е новог, одакле све расте у изобшьу и

окрешъу|е, представл>а гротескан реализам маскираних опхода.

Овде ]е изражена на^ача тежн>а народа ка изобшьу и благо-

стан>у. Компонента ове слике ]е у смени годшшьих доба, засе^а-

ван>е, зачин>ан>е, умирање, рашпен>е и слично. По^ам времена

кю^и се имплицитно налази у ово^ слици ]есте шэ)'ам цикличног

времена природног и биолошког живота.88

Цил> осигурања плодности на]бол>е се испол>ава после оран>а

и се]ан>а, у тренутку када се Кукерос хвата са сво]ом женом

Кукерином. Он ]е савлаЬу)]е после хрван>а и баца на поорану и

посе^ану земл>у и симболично врши коитус уз употребу дрвеног

фалуса. Имитиран>е сексуалног спа^ан>а на поорано^ земл>и по-

знато ]е иначе и у грчком Ортакщу, Кнопеку и другим местима

у ко^има се изводио калогерос. И овде се чин „спа^ан>а" изводио

на поорано^ земл>и. Какурщева с правом закл>учу)е да ]е у овим

ритуалима оживл>ен Хомеров и Хесиодов миг, према гарему ]е

Деметра, богин>а вегетащце, ко^а ]е имала коитус са великим

херо]ем 1астоном на три пута поорано^ н>иви, после тога родила

Плутона.90

За поменуте и сличне симболичне сексуалне сцене и склоно-

сти орпцастичког типа, Матић написао да су „иначе потисну-

те и инхибиране и представл>а]у абреакцщу инфантилних сек-

суалних хипотеза о с^един>аван>у с божанством у виду ритуала

плодности".'1

Приметили смо да се маскиране поворке завршава^у драмат-

ском представом смрти и ускрснуНа главних личности. Врло за-

нимл>иву паралелу смрти и ускрснупа налазимо у Апуле]евим

85 К. 3. Какоий, ор. с'п., 103.

86 3. С. Ргатег, ТНе СоЫеп Воиф, Ьопйоп, 1925, 86—70.

87 К. 3. Какоип, ор. сЫ., 104.

м М. ВаЫяп, ор. сИ., 30—33.

89 М. Арнаудов, ор. сИ.

90 К. 3. Какоип, ор. Ш., 100.

м В. Матип, ор. сИ., 196.
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Метаморфозама (II век наше ере) у ко]има аутор опису))е светко-

вину у граду Хипати у Тесалщи у част бога смеха ко^а пред

ставка ритуалну драму карневалског типа са маскама. Ова свет-

ковина ]е обухватала воЬен>е ]едног „фармакоса" около по гра

ду, привидну борбу у ко^ ]е ]едан од супарника био убщен,

нарицан>е, открипе да жртва нщ]е мртва и ]авно одаван>е поча-

сти победнику, односно оживело^ (васкрсло,)) жртви.92

Неки истраживачи разабиру да ускрснупе главних ^унака

представл>а остатак мука и поновног раЬан>а бога Диониса. Ме-

Ьутим, брил>антна Какурщ'ева далеко сигурнще и документова-

нщ'е потврЬу)]е ову миоао на примеру калогероса речима „скром-

ни Калогерос, та^ хтонички бог ко^и умире, дух регенеращце бшь-

ног живота ко^и се налази данас под знаком Бакуског тиасоса,

]е можда преостатак древног аграрног модела, из ко]ег ]е про-

изишао бог Дионис, у исторщско] ери грчке цивилизащце. Он

]е можда на^дал>и предак и свакако последн>и потомак Диони

са".*3 Мегас ова^ тренутак у грчким калогеросима сматра симбо-

лизащцом укопаван>а и клщ'ан>а семена.94

Према другим истраживачима, сцена смрти и ускрснупа ]е

оптички сасвим схватл>ива у смен>иван>у дана и нопи, у сунчевим

и месечевим менама, а нарочито у циклусу вегетацкуе за годиш-

н>е доба, као и за природан ход човековог живота: смрт-роЬен>е.

То ]е у хришпанско] есхатолопци приказиван>е Христове смрти

и ускрснупа; ]едном реч^у, старо време умире, а ново долази у

живот.95 Овде добро приему познате речи Духа Земл>е из Гетео-

вог Фауста: „Смрт ]е уюьучена у живот, и, упоредо с роЬен>ем,

одреЬу)е н>егово вечно кретан>е." У ствари, завршна сцена смрти

и ускрснупа у маскираним обредима симболично означава си-

гурност живота за л>уде ко]и зависе од неразвщ]еног и прими-

тивног аграрног начина привреЬиван>а.

Не само у сцени смрти и ускрснупа него и у сцени бацан>а

семена на симболично поорану земл>у види се начелю апсорбо-

ван>а и начело раЬан>а. Сахран>у))е се и се^е истовремено, усмр-

пу)]е се да би се омогупило поновно бол>е и вепе раЬан>е. Уми

рање значи ново раЬан>е. Отуда оно има не само уништава]упе

значен>е ко]е негира него и позитивно значен>е препорода. Ова^

акт има амбивалентан садржа^, што значи да се истовремено

негира и афирмише.

Читав ток маскираних сцена прате ударци, тучн>ава, гуран>е

и сличне радн>е, а све то има симболично значење и амбивален

тан смисао. „Ударци су ти ко]и истовремено и усмрпу)у (у на^-

горем случа]у) и дару))у нов живот, ко^и окончава^у оно што ]е

старо и започин>у оно што ]е ново. Ова весела и распо^аоана игра,

92 Апуле), Златни магарац, Београд, 1954, 56—64.

93 К. 3. Какоига, ор. сИ., 107.

94 С. А. Ме§аз, ор. сИ.

» \М. Рисппег, ор. сИ., 279.
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ко^а има свкц дубоки смисао, значи свргаван>е старог света и сло

бодно раБан>е новог."94

На кра]у ове анализе треба додати и то да поред обредно-

-ритуалног озбшьног чина сто^и упоредо и други, смеховни, ко]и

прати маскиране поворке. Они су у)'един>ени и утичу ]едан на

други. Дакле, имамо озбшьне и комичне ситуащце и слике. Она]

истински смех ко]и се ^авл>а у маскираним опходима има амби-

валентан и универзалан знача^. Он не негира озбшьност магщ]е

у обреду и н>ену изузетну светост, него ]е прочишпава и допу-

Еьава. „Смех не допушта озбил>ност да се окамени и одво^и од

бесконачне целювитости живота. Он успоставл>а ту амбивалентну

целовитост."97

Дионисов култ

Велики синкретизам обреда, митова и верских представа

учинио ]е релштцу Диониса већ у седмом веку на]омшьенщим

пучким култом читавог старог века.98 Већ од центра одакле ]е

зрачио, Тракщ]е, мит о овом божанству ко]е умире и раЬа се на

прелазу ]есени у зиму, врло рано ]е био репродукован мимички

у на]посматранщим обредима с цшьем да се испол>и н>егова бла

готворна снага мапцског утица^а на плодност. Записано ]е да су

жене Тракщ]е, с буктин>ама у тамно] нопи, у хал>инама од ли

сич]е коже и са огртачима од срнепе и коз]е коже, лутале по

планинама и тражиле бога Диониса.99 Тако су се Трачани, пише

Фукар, трудили да достигну оно божанско лудило ко]е ]е распа-

л>ивало Диониса. Веровали су да ће у томе успети следепи свога

господара, невидоьивог а присутног, у н>еговом трчан>у по пла-

нини.100

Изванредан познавалац Дионисовог култа Жанмер сматра

да су главне Дионисове свечаности падале у зиму и започин>але

у децембру. 1едан од на]важнщих спол>них елемената су маска

раде ко]е су светковане у сваком селу. Главна церемонна се

састо]ала у поворци ко^а ]е носила фалус, свакако великих ди-

мензща, што $е било пропрапено певањем песама и приношењем

жртава. Поворка ]е имала карактер мапце намен>ене унапреЬе-

н>у пол>а и вртова и плодности домапинстава.101

Као божанство целокупне плодности, л>удске, сточне и аграр-

не, Дионис ]е био опремл>ен свим атрибутима и свим инструмен-

тима ко^и се употребл>ава^у у таквом ритуалу. Ту ]е на првом

96 М. ВаЬгёп, ор. Ы1., 96.

" 1Ыа., 138.

98 Ш. РисЬпег, ор. сН., 289.

99 М. Арнаудов, ор. сИ., 83.

100 Према Е. Ан>ичкову, Зимски празници и обича'щ, Гласник Скоп-

ског научног друштва, XV—XVI, Скогоье, 1936, 234.

101 Н. .Геатипаиге, Ыопувов, Ыв1огге йи сиНе йе Ъасскив, „Рауо!", Ра-

пз, 1951, 37, 40.
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месту био поменути фалус, а сам култни назив Бик за бога Дио

ниса, како ]е утврдио Будимир, има стидно значен>е.102 1едном

реч^у, Дионисове светковине представл^у на^развщенще обре-

де за плодност.

Стручн>аци су широко и са разних страна истраживали трач-

ка верован>а дионисщског типа и дали извесне нужне премисе

о настанку Дионисовог култа у трачким селима, селима Македо

нке и Мале Азще, утврдивши да се они одржава]'у и чува]у у

сточарско-земл>орадничким срединама од античких времена кроз

цео византи^ски период до наших дана. Аутори пружа]у несум-

н>иве доказе за становиште о трачком пореклу дионисщских ве-

рован>а на Балкану ко]е допун>у)'у познавањем грчке цивилиза-

щце у Европи и Мало^ Азщи. Према Будимиру, грчка племена

су преузела од индоевропских старинаца Дионисове игре и ми-

стерще.1Ю На основу епиграфских споменика и археолошких ис-

копина, с ]едне, и данаппьих етнографских података, с друге

стране, створене су многе хипотезе о Дионисовим обожава-

н>има.1М

Са сигурношпу ]е утврЬено да се веома ретко може пратити

континуитет вршен>а неког култа кроз векове као што ]е случа^

са Дионисовим култом. Савремени народни обича^и ко^и спада-

]у у на^старщи стратум релипце, на^дуговечнще су од свих са-

чували реликте Дионисовог култа, а маскиране поворке, дода^-

мо, два доминантна аспекта ове релипце: Диониса као представ-

ника плодности и вегехацще и Диониса као представника умрлог

и васкрслог бога.

О овим питан>има су у науци изречена различита ми1шьен>а.

Примера ради да наведемо Веселовског ко$я цитира Копранина

по коме су брумалщ]е празник демона, доводепи их у везу са

Дионисом, творцем просперитета и плодности.105 Брум, односно

„Врум по пореклу ]е Дионис", пише у Крмчщ'и из 1269. године.106

На^зад, треба подсетити и на то да се назив брумалща обично

изводи из латинске речи отита = Ьге\аэтта, Ьгелата Лез (на.)'-

крапи дан). Придржава^упи се ^главном митолошке теарще, То-

машек сматра да су брумалщ'е ко^е су славл>ене почетком зиме

биле у ствари празник Диониса.107

Почев са Довкинсом 1906. године, Фрезером, Нилсоном и

другим научницима, а нарочито са истраживан>има грчких струч-

т М. Будимир, Са балканских источника, Београд, 1969, 109.

к» та.

«* К. 3. Какоип, ор, сИ., 51—53.

105 А. Н. Веселовский, Генварския руссалии и готския игры в Ви

зантии, Сборникъ отделения русского языка... ХЬУ1, № 6, Сантпетер-

бургь. 1889, 286.

106 V. Мо&ш, ОпЬЫ гикоргзг ]и%оз\аиеп5ке акайетце, I сЗдо, счнз

гакораза, ЯавгеЬ, 1955, 24—54.

107 \у ТотазсЬек, 1)Ъег ВгитаНа ипй КозаНа, 8&&>ип%5ЪепсЫе Йег

КшзегЦсЬеп Акайепие Дег ^яззепзсЬаЙеп, ТаЪгвапе 1868, Ней I Ыз III,

\№еп, 1869, 351—404.
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н>ака Ромеоса, Мегаса, Какурщеве, Лукатоса и других, дошло се

до знача^них открипа у аналопцама измеЬу савремених грчких

маскираних опхода и Дионисовог култа. УпореЬиваю се читав

спектар феномена и доводио у везу са Дионисом. Арнаудов ]е

био нешто умеренн^и у томе, али ]е ипак упозорио на извесне

везе и сличности Дионисовог култа и савремених маскарада.

Зереси као чувари и преносиоци традицщг

Велика временска удагьеност измеЬу савремених маскира

них опхода и древних брумалща не допушта нам да због недо

статка извора }аснще осветлимо континуиран пут ових обреда и

н>ихов развитак од на^старщих времена до данас, и да уочимо

макар и толико пута преправл>ен ред знача^них елемената Дио

нисовог култа. Познато ]е, меЬутим, како истиче Арнаудов, да

]е отпорна снага обреда много вепа него она у миту, као и рев-

носна проповедан>а црквених отаца ко^и су с протестом гледали

еуфоричне паганске празнике придодате хришпанском календа-

ру ко^'и су продужавали да живе у народним масама или као

забаве или као мапцски обича]и везани за сточарско-землюрад-

нички живот.108

И поред ових тешкопа, истраживан>а средн>овековних ]ереси

на Балкану, нарочито у новщ'е време, отвара^у нове видике за

решаван>е континуитета дионисщске релипце. У византщским и

среднювековним ]ересимау утврЬено ]е да се одржава]у стара

верован>а и ритуали. 1еретици, ко]е ]е проган>ала и црква и др-

жава, непрекидно су се кретали Балканом и у контакту са сел>ач-

ким масама богатили идолатрщ'ски супстрат. Према истражи-

ван>има Какурщеве, ]еретици су постали примаоци и преносиоци

мапцских верован>а, а посебно екстатичке традищце ко^а ]е цве-

тала у Тракщи и Мало^ Азщи и била подржавана у разним обли-

цима обожаван>а код хриспцанизованих становника. Уместо

хришпанства, идолатрща балканске религщ]е цветала ]е у нат-

природним привиЬен>има, екстатичким играма, прорицан>има и

маскираним процесщама.109 1ереси ко]е су нарочито утицале на

прерушаван>а били су месалщанство и еухитство. Током XI века,

оне су имале ^аке за^еднице у Тракщи.110 Нарочито се еухитима,

како су их називали у Грчко^, припису)е „екстатичко лудило"

ко]е ]е доносила игра, а као веома познати играчи могли су да

проричу и истеру]у зле духове. Друга велика ]ерес, ко]а ]е наро

чито будила дионисщско обожаван>е и помагала развщан,>е па-

ганских обича^а, било ]е павликщанство.111 Култ ватре, воде и

108 М. Арнаудов, ор. сЫ., 90.

109 К. 3. Какоип, ор. сИ., 58.
"о 1Ыс1.

»• 1Ый.
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жртвован>а животин>а, за]еднички дионисщским верован>има,

били су у широко^ примени код павликщана.ш

Од свих поменутих ]ереси раширила се нарочито богумил-

ска меЬу словенским сел>ацима. Богумили су такоЬе носили мно

го паганских елемената ко,)и показу]у велику сличност са данаш-

н>им народним обича^има и верован>има. Поменимо инищц'ацще

и та}на друштва „тиасосе" и сл. Какурщ]ева закл>учу)е да су све

поменуте }ереси сачувале карактеристике Дионисовог култа ко-

]и }е поникао у~Тракщи и Мало] Азщи. 1ереси су унеле свежу

крв у остатке древног дионисщског верован>а у народном култу.

Затворена братовштина ]еретика помогла ]е трачким хришпа-

нима да одрже сво]е предачке свете тиасосе, паганске обича]е,

упоредо с хришпанском релипцом. То ]е довело и до посто]ан>а

бахантско-хришпанских тиасоса у Траюци XII и XIII века.113

И поменути Жанмер истиче да су словенски ^еретици хришпан-

ства сачували и повово оживели древне паганске ентузщастичке

култове."4

Васић ]е ]ош 1925. године упозорио на то да ]е павлиюцан-

ска ]ерес у XVIII веку у Бугарско^ сачувала и одржала паганска

верован>а и ритуале Дионисовог култа. Конкретном анализом,

аутор утврЬу))е да су павликщани у XVIII веку пренели у Бугар-

ску ранще елементе религще вегетационог демона, или су их

они затекли у народу кад су дошли у Бугарску и тек тада их

усвоили ради лакшег пропагиран>а свога учен>а. И против наше

вол>е, исто питање се намеће при испитиван>у и проучаван>у било

ко^ег народног верован>а или обича]а на Балканском полуострву

— закл>учу)е писац.115

Ан>ичков ]е 1936. године озбшьно скренуо пажн>у на могуп-

ност да су среднювековне ]ереси одржале древне обича]е паган-

ског карактера. Он на основу записа Александра из Ликопо-

лиса у Египту (III в.), ]едног од оштрих противника манихе^аца,

закл>учио да ]е реч о симпатщама манихе]аца према Диони-

совом култу, мистерщи растргаван>а Диониса, а нарочито о

Дионисовим орпцама. Ан>ичков истиче да ]е у доба Климента

Александрщског „посто^ало ^ош веровање да ]е Дионис као

дете био одузет од Титана и да су га спасили Атина и Зевс.

Та^ стари антички мит не само што ище био заборавл>ен до

првих столепа хришпана, већ де играо нарочито видну улогу

и у тадаппьим верским схватан>има".116 Митраизам. манихеизам

и гностицизам сачували су стару дионисщску традищцу — за-

кл>учу)е Ан>ичков.117

"2 1Ыа., 60.

»3 1Ый., 63.

1,4 Н. 1еапта1ге, ор. сИ.

115 М. ВасиЬ, Павликами у Бугарско} XУIII века и религща веге

тационог демона на Балканском Полуострву, Прилози за юьижевност, ]е-

зик, исторщу и фолклор, V, Београд, 1925, 203.

116 Е. Ан>ичков, ор. сИ., 235.

»7 1Ый., 236.
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На^нювща веома опсежна истраживања Драк^ловипа пот-

крепл>у)у претпоставку „да су пресудну улогу у прихватан>у и

преношен>у елемената диониске релипце одиграли манихе^и и

богумили".118 ЬЬегове анализе неких култних юбреда код балкан

ских Словена, нарочито оних са маскама, прерушаван>има и пан

томимом у среднем веку, показу)у да „нису ништа друго него

улично приказиван>е мита о страдан>у и васкрсаван>у Диониса,

на чему су богумили градили сво^у есхатолопцу".119

Као доказ да су се богумили и сличне среднювековне ]ереси

доиста придржавале паганских ритуала, против ко]их ]е уста^ала

званична црква, говори и Синодик цара Борила из 1211. године,

у Палаузовом препису 42. глава у Дриновл>евом 49. глава. У пр-

во^ листи анатема жигошу се богумили (и сличне ]ереси) што

24. ^уна, на дан роЬен>а Лована Крстител>а, обавл>а^у неке та^не

култове (ритуале), за ко]е он каже да су слични хеленским.120

Мада се име празника не спомин>е директно, очигледно ]е да се

прави алузщ'а на празнике розалщ'а ко]е су одржаване управо

24. ^уна на дан лепье солстищце. Иако он не говори о самим

брумалщама, овим примером смо желели да додамо ^ош ]едну

потврду тези Какурщеве, Жанмера, Ан>ичкова и Драго]ловипа

да су богумили и друге среднювековне ]ереси били чувари и пре-

носиоци паганских култова и ритуала, у нашем случа^у Диони-

совог култа сачуваног у брумалщама и савременим маскираним

поворкама балканских народа.

Зак/ьучак

Из свега напред изнетог, логично произлази да се у завршно^

речи синтетизу^у наши погледи на нека покренута питан>а и да

се отвори перспектива за н>ихова дал>а продубл>ивања, другачи-

]а и новща осветл>аван>а. У одел>ку ко^и смо анализирали поку

шали смо да одредимо генезу и културно-исторщско порекло

знача^нщих елемената заступл>ених у маскираним обредима. Ов-

де бисмо се на^пре осврнули на дедню доста тешко и эамршено

опште питан>е, питан>е континуитета ко]е ]е у етнолошко^' науци

изазвало веома контроверзна и полемичка ми1шьен>а.

Са бечком Муховом школом ко^а ]е прихватила теорщу кон

тинуитета Допшеа, преко Аубина, Хефлера, Штумпела, Лингмана,

Мо.)лща, Гкцкерта, код нас Гарашанина, Бошковипа и других,

посто^и добар део научника противника теорще континуитета

или присталица другачщих схватан>а, од ко]их пемо споменути:

Генепа, Мозера, Баузингера, Вилгемана, Брикнера и Бенедикто-

118 Т>. ТУга@о)1ащ6, Тгаёко киКито I киЫзко паз1ейе кой Ъа1капзШН

5?оуеиа, С-осН§п|ак, IX, Сеп1аг га Ва1капа1о§ка 1з1гайуагуа АШЛМН, 7, 5а-

гец'ето, 1972, 186.

119 та., 185.

ш М. Г. Попруженко, Синодик царя Борила, Български Старики УIII,

София, 1928.
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ве. Због ограниченог простора, овде нисмо у могупности да ци-

тирамо мшшьен>а свих наведених писаца на ко]а пемо се пози-

вати у дагьем излаган>у кад то буде потребно.

Уз неке напред поменуте ауторе, ми узимамо континуитет

као по^аву ознаке ]едне дуге непрекинуте традици]е, у нашем

случа^у традищце маскираних обреда на Балкану. Кад ]е у пи-

тан>у ]едан овакав етнолошки феномен ко^ дуго тра^е, по^ам

континуитета се и сам намепе. 1една изразито сложена тради-

щца, чща }е полазна тачка Византща, тачнще речено антика и,

дал>е, праисторща, а ко^'а }ош живи у непосредно^ садаппьости,

мора рачунати не само са посезан>има уназад него са ман>е или

више свесним инаугурисаним ренесансама.121 То пе репи да се

континуитет не може ]еднострано посматрати, ]ер посто^и „низ

синхроних пресека ко}и могу да припреме ]едну поуздану исто

рщу традицщ]е ко^а иде дал>е од регистрован>а сродних детагьа

у разним епохама' ,т Стога кад кажемо континуитет, ми мисли

мо на живу традищцу, ]ер она, по Брикнеру „има на уму кон

кретно продужавање, ништа рудиментарно, никакву супротност

према животу ко^и иде напред, веп чак нешто живо и зато про-

менл>иво у временском континууму исторще. Традищце нису

без времена, веп пре везане за време, а ипак истовремено везу-

]упи време, ]едан конститутиван тра^ни елеменат л>удске кул-

туре".123

Зато се континуитет не поставл>а као статички по^ам, него

као жива традищца ко^а ]е човеку из много разлога била нужна

кроз читав след исторщског разво^а. У преношен,у те традтпце

с генерацще на генеращцу, у руни сваког новог преносиоца до-

живл>авала ]е извесне ман,е или више промене и прилагоЬаван>а

ко^а су на^пре морала да задру у само л>удскю бипе да би и дал>е

живела. То се веп толико потврдило на примерима народне пе-

сме и игре, а ево посведочу)]е се и на самим маскираним повор-

кама. Стога уочене истоветности конгруенщце, слаган>а и типо-

лошке ]еднакости у маскираним обредима балканских народа

не узимамо као окамен>ене културне фосиле, него као по^аву у

смислу иш^агл» тгйагкИз. По Бошковипевим речима, у питан>у ]е

]едан дщалектички процес симултаних по^ава континуитета.124

Да резимирамо. За континуитет маскираних обреда битно

]е истапи да су наставл>али да живе хил>аде година. У свом ду

гом процесу развитка било ]е старих наслага, али и новог раста,

обогапиван>а новим смислом, новим народним надан>има и ми-

121 Н. Вагшпеег, Таг А1ееЪга йег КопНпиИШ, ВегИп, 1969, 15.

1969, 15.

122 та., 17.

123 Вгаскпег, Коп1тиЫаХвргоЫет ипй Ки11игЪе%ггЦ от йег УЫкз-

кипйе, ВегШг, 1969, 44.

124 Б. Бошковип, О неким проблемима развитка матерщалне и духов-

не културе и ликовних уметности средъьег века у Македонии, Зборник

посветен на Димче Коцо, Археолошки музе] на Македонща, VI—VII,

Скогце, 80—81.
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слима, новим народним искуствима. Захвал>у)'упи томе, маскира-

ни обрели су могли постати мопно оруяде у овладаван>у не само

натуралистичком, бесмисленом сликом стварности, него и самим

процесом н>еног наста]ан>а, смислом и смером тога процеса. Бах

тин каже: „Отуда она^ на]дубл>и универзализам и трезвени опти-

мизам народно-празничног система слика у маскираним обре-

дима."125

Вера у моп маскираних обреда била ]е огромна у сел>ачким

народним масама Балкана. Она се везивала са актом плоЬен>а,

роЬен>а, обнавл>ан>а, нарочито с плодношпу у аграрним произво

дима и стоци, а све то повезано са ]едном светлом и чистом бу-

дупношпу. Весео испрапа^ зиме, старе године, и радостан сусрет

пролепа и нове године чувао ]е током векова слику смене и об-

навл>ан>а, раста и изобшъа. Све те слике засноване времен0м и

утогпцском будупношпу, народним надама и стремл>ен>има, биле

су израз општенародних веселих испрапа^а епохе ко]а умире и

нове ко}а се раЬа.126

Изнете констатащце потврЬу]у се многим чин>еницама. Ста

билизу]упи се на Балкану у периоду од VII—IX века као но-

сиоци сво]е културне традищце, словенска племена су се ме

шала са аутохтоним становништвом ко]е ]е било под античким

и византщ'ским утица^има, прихвата^упи у целини или делимич-

но културу домородаца. У нашо^ науци ]е писано о овим по]а-

вама.ш Тако ]е Византща као земл>а 1елина и ^елинизованих

аутохтона пружала балканским допиьацима и обича]е, култове

и ритуале. ПотврЬено ]е, пише Васип, да придошлице прима]у

вишу културу аутохтона.128 И сам Аубини ]е веома документова-

но разрадио у сво^м стугццама иде]у о прихватан>у виших кул-

турних добара.129

У етнолопци измеЬу два рата, Лингман ]е пишупи о пара-

лелама у традицщи показао врло убедл>иво да су неки елементи

античке народске културе пренети чак на Запад посредством

Византщ'е. За неке од тих по^ава одреЬу)е и приближне датуме.

Исти аутор говори о обича]има на Балкану да су веома слични,

управо из разлога што ]е Византща одиграла знача]ну улогу у

предаван>у традищце.130

Не само географски услови кощ су одувек подстицали сто-

чарско-ратарски тип економще на Балканском полуострву, као и

сложене исторщске околности, него и сощцални паралелитети и

]еднакости на Балкану ко^и су имали за стварност вековима се-

125 М. ВаЬйп, ор. а.1., 228.

>* 1Ыс1., 115.

™ та.

128 М. ВасиЬ, Дионисос и наш фолклор, Глас Српске академще наука.

ССХ1V, Београд, 1954, 163.

129 Н. Ваиэ1пдег, ор. аХ., 34.

130 ^. Ьюп§тап, Тгаййюююапйегип&еп ЕирНгМ-Югет, 51шМеп гиг

СезсЫсЬ1е с1ег УЫкзЬгаисЬе, 2 ТеИе, Не1атка, 1937, ргета Н. Ва1из1п§ег,

ор. Ы.1., 12.
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л>ачко, аграрно-сточарско становништво као доминанту, мора^у

се имати у виду кад се говори о континуитету.

Унутар балканског простора створен ]е локални месни ко

лорит са истим или сличним културним карактеристикама ко]е

су се разликовале од оних у осталим деловима Европе. Створен

]е специфичан животни и обича]ни стил, како би га назвали не-

ки научници, ко]и ]е човек ових простора уобличавао у фунда-

менталним порецима и себи логичним структурама. Отуда се и

показу)у тако велике подударности и истоветности на Балкану.

Наведимо као илустрацицу два примера из сфере матерщалног

живота: сел>аци на Балкану обавл>а]у прву оетву увек у одре-

Ьено време, или истеру)у стоку на планине увек у одреЬени дан,

што се радило вековима (посто]е и писани докази), а то ]е одре-

Ьивало и поделу године у сегьачким делатностима на више уста-

л>ених етапа.131 Вековима се нще изменило ништа ни у неким

оруЬима у обради земл>е ни у другим полюпривредним справама.

Нашу тезу о континуирагю] живо^ традицщи маскираних об-

реда на^аче потврЬу]е феномен култа и маги))е плодности, на

чему су се у мисаоном смислу и эаснивали ови обреди. Брикнер

би ову по]аву протумачио као ]едну општел>удску манифеста-

шцу ко^а подлеже истим менталним предиспозищцама човека на

читаво^ земл>ино] шари, пошто ]е човек атмпа1 $утЬоИоит, како

га ]е окарактерисао Касирер, па ]е стога и н>егова психа недел>и-

ва.ш Отуда мапца не исказу)е, по Брикнеру, никакву старосну

вредност, па ни континуирану по]аву древних времена. Свакако

да истоветни принципи магаце и култа плодности могу бити уни-

верзални пошто их у иде^ном смислу налазимо и у другим кул-

турама, што по нама само потврЬу]е н>ихову дубоку архаичност

и исконску старост. МеЬутим, Брикнер заборавл>а да се поступци

у н>иховом практичном извоЬен>у веома разлику))у, а они управо

и да^у одреЬене специфичности не само по]единим етничким гру-

пама и народима него и временским епохама.

Иде^на спона тако далеке прошлости са савременим маски-

раним опходима, изражена кроз религиозну везу култа и матще

плодности, може имати епистемолошки статус хипотезе. МеЬу

тим, она се упркос томе очигледно намепе, као што се то у ана-

лизи могло видети, кроз све ликове са маскама, сценама ко]е

маскирани играчи изводе и реквизитима ко^има се служе. А на]-

важнщи тренутак обреда ]е у томе да се маги]ом донесу желчена

добит и последние.133

Корене магще плодности потражили смо у античком кул-

турном наслеЬу дионисщске релипце, иако археолошки мате

рщ'ал открива основе ово] по^ави у много дагьо^ прошлости, да

леко пре по^аве Дионисовог култа на балканским просторима.

131 Ш. Вгйскпег, ор. сИ., 18.

1Ыс1., 40—42.

133 Б. Ап^^п^^еV^с5, Ма^ца и з1уагаШ1ш1 з1обага Ъа1капзИН пагойа,

КдЛ XVII Коп^геза зауега ЫЫотвШ, Рогес, 1970, 2авгеЬ, 1977, 475—480.

http://www.balcanica.rs



126 Драгослав Антонщевий

Главни разлог лежи у томе што смо потврде нашим станови-

штима на]бол>е налазнли у диониси)ским маскираним церемони-

]ама из ко]их се, како бележе писани извори, н&}веЪя део ма-

пцских елемената вешто инкорпорирао у византийке брумали|е.

Вековно изоловане у сво]о] аутархично] економщи, балкан-

ске народне маое су чувале пламен дионисщских верован>а. Овде

добро приста]е Ча]длова мисао о непрекидном преношен>у и

тра]ан>у древних верован>а: „Група ко]у ]е прогонила глад, нще

се усуЬивала да рескира промене. Било ]е опасно противити се

према економско] стабилности ]едне групе."134

Ако се вратимо праисторщ'и видепемо да ]е Ното «ар1еп8

и н>егов ловачки начин живота створио читаву мапцску епоху,

оставлю]уНи на зидовима бгхцних пепина слике ловачких живо-

тин>а и читаве пантомиме лова са стрелама и масками. Сви ови

магщски ловци, како негдашн>и у праисторщ'и тако и садашн>и

код неких ]ош заосталих племена, гаЬали су стрелама или ]ош

увек гаЬа^у слике и кипове да би тиме сигурнще погодили н>и-

хове оригинале.135

Неолитска епоха представлю вишу етапу у разво]у човечан-

ства, са сложением економщом и духовним животом, са вепим

бро]ем магщ'ских манифестацта и верован>а. Основу мапцских

обреда ове епохе чинио ]е култ плодности у коме ]е велику улогу

играла плодност земгье-тла, али и плодност животин>а, оних ко]е

су служите за исхрану човека. Отуда и велики бро] хомеопат-

ских магтцских радои у цшьу повепан>а саме плодности.136 У ок-

виру култа плодности на Балкану у неолиту се осим ма^ке-прет-

ка, односно ма]ке-земл>е, у н>еним разним варщантама ]авл>а]у

и представе животин>а на пример говечета, овце, козе, на терако-

тама неолитске пластике везане за култ плодности, а нарочито

знача]но место у томе култу припада бику.ш

Настала у праисторщи, у првобитно] друштвено] за]едници,

маги]а ]е у разним видовима пренета у каснща исторщска раз-

добл>а и у сукобу с цивилизованим друштвима амалгамисала се

и добивала нове облике и садржа]е. За нашу тему има битан

знача] по]ава маице у диониси]ским маскираним церемонщама,

о чему ]е напред било речи.

Примере ко]е смо користили о маскираним обредима и ко]и

потврЬу]у култ плодности и хомеопатске магще крщу и ]едну

одреЬену логику и психолопцу, ]едан одреЬен мисаони процес и

схватан>е. Основни принцип на ко]ем почива]у поменуте маги]-

ске радн>е ]есте принцип аналоги]е или сличности. Емпирщска

представа повезаности свих ствари према н>ихово] сличности>

134 С. СМёе, Мап Макез НипзеЦ, Ьопйоп, 1956.

135 Д. АнтонщевиЬ, ор. Ш., 475.

136 Д. Гарашанин, Религию. и култ неолитског човека на централном

Балкону, Неолит централног Балкана, Београд, 1968, 224—245.

«л 1Ыа'.
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представа да оно што ]е слично изазива слично, да сличив радаье

изазива]у сличне последние.138

Иза свих магщских радн>и ко,)има су прожете маскиране

поворке, у целом том мапцском принудном изазиван>у по]ава

путем н>ихове имитащце и везом по сличности и додиру да би

се обезбедила плодност, човек се налази посред тих ствари и у

акщци са н>има. Он ]е морао да имитира те спол>ашн>е везе и

постелено да овладава н>има. Уклошьен у ствари и као део ства

ри, човек се преко матще осепао у]едно и господаром тих ствари,

]едном реч]у „мапцска психологаца самосвести и владан>а над

стварима била }е психолопца л«удске мопи у природи."ш Дакле,

човек ]е мапцом схватао и об]ашн>авао сво]е друштвене односе,

нюме савлаЬивао саму природу и постепено овладавао н>оме. Фак

тор човека и н>егова акцща мен>али су природну средину и ства-

рали нове друштвене односе. Ова] подсвестан али кра^е хума-

нистички став представлю суштину ствари у ко^ ]е нова ди-

мензща човек била одлучу)упа поред природне и друштвене

структуре. У свему томе, нагласак ]е лежао на будупности чщи

}е утопи]ски облик био стално присутан у маскираним опходима.

Резултати наших истраживан>а засновани на хипотези култа

и магще плодности не искл>учу)у друге познате вредности у овом

домену истраживан>а ко]е се заснива^у на култу предака и апо-

тропе]ским радн>ама. Заступници оваквих теорща Мо^ли и дру

ги, у нас Ча^кановип, виде у маскираним опходима душе умрлих

предака ко]е долазе у одреЬене дане у години и посепу)у сво]е

на^милще. Прерушена лица представл^у инкарниране претке

ко]и могу бити под животиН>скиМ или л>удским маскама. У при-

лог сво]е тезе засноване углавном на ^угословенско^ етнограф-

ско] граЬи, Ча]кановиЙ. да]е ове аргументе: маскиране поворке

се изводе за време задушница, па чине саставни део мртвачког

култа; на разне начине прерушена лица, особито са животшь-

ским маскама и уопште животтьским атрибутима, са звонима

и клепетушама, са разним улогама и кра]н>е разузданим понаша-

н>ем представл^у демоне за ко^е се „може претпоставити да

шла}у мртвачки карактер, т}. да су то душе поко]них предака."140

Аналоги]е за ову хипотезу, други аутори налазе углавном у ан-

тичком културном наслеБу, полазепи од употребе маске у по-

гребним церемони]ама и Хипокритове мисли да мртви доносе

храну, раст и живот. Мо}пи ]е ишао тако далеко да ]е у „дро-

н>авом ©делу" у ко]е су маскирани играчи били преобучени ви

део „по^аву распадан>а лешина", односно инкарнащцу поко^ни

ка и подземних божанстава од ко]их зависи опстанак човека на

земл>и.141

138 Д. АнтонщевиЬ, ор. (Ли, 479.

139 Л>. ЖивковиЬ, Исторщско порекло и типови празноверица, Бео-

град, 1955, 227.

140 В. ЧазкановиЬ, ор сИ., 281.

141 К. МеиЫ, Зскпекег Мазкеп, 2ипсЬ, 1943, 25, 44.
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Без обзира на изнете хипотезе, основна срж, срж погледа на

свет маскираног обредног система слика, не оставл>а никакве

сумн>е у генетско, формално и сликовито сродство византщских

брумалща и савремених маскираних опхода на Балкану. Човек

]е у маскираним опходима био обузет ]едним нарочитим само-

осећан>ем ко]е добща конкретно-чулну видл>иву форму сво]е ма-

се и свога ]единства, како ]е то Гете приметно, а Бахтин дефи-

нисао речима „народ ]е осепао сво]е ]единство у времену, сво]е

непрекндно тра^ан>>е у н>ему, сво^у релативну исторщску бесмрт-

ност. Зато све празнично-народне слике фиксира^у управо посто-

]ан>е раста, недовршене метаморфозе, смрти и обнавл>ан>а. 1ер,

све те слике су двотелесне (у кра]ню] линщи), свуда се нагла-

шава тренутак раЬан>а, бременитост, пороЬа], стваралачка сна-

га итд."142

Наша разматран>а завршипемо констатацщом да су у данаш-

н>им маскираним обредима на^вепег дела балканских народа

извршене огромне трансформащце, пре свега у губл>ен>у искон-

ске мапцске везе ко]ом се желело утицати на збиван>а у при-

роди. Радикално се променио човеков однос према маски и ма-

скираном обреду ко^и се из некадашн>е светости, фантазма и

апстракцщ'е претворио у карневалску атракщцу туристичко-

-комерщцалног типа. Маскирани играчи и публика нису више

свесни сакралног карактера обреда, пошто су мотиви и веро

вања ове врсте потиснути, а са н>има и оне апстрактне и спири-

туалистичке премисе. То ]е само доказ да данаппьи човек више

не посматра маскиране поворке очима и мислима свог далеког

претка.

ВУ2АМТШЕ ВК1ША1ЛА АЫБ ССЖТЕМРОЫАКУ МА5КЕБ

РКОСЕ551СЖ5 ОР ВАЬКАК РЕОРЬЕ5

8 и т т а г у

ТЬе Вугап1те ВгитаНа апа 1Ье тоаегп тазкеа ргосеззюпз

о( 1Ье Ва1кап реор1ез Ьауе по1 Ьееп яо Еаг згисЪеа т е1Ьпо1о§у.

ТЬе Вугап1те сЬситеп1з огТег т1егез11пд аа1а сопсегтп§ 1Ье

ВгитаНа т 1Ье Ва1кап агеаз 1Ьгои§Ьои1 1Ье сепгипез. 1п аасИ-

гюп 1о 1Ьезе Ыз1опса1 зоигсез, \уЫсЬ аПош из 1о сопсе1Уе 1Ье

ргсгиге оЕ 1Ьезе рори1аг гезЦуШез, 1Ье аШЬог гоипс1з Ыз рарег

а1зо оп 1пе гесеШ: е1Ьпо§гарЫс-гЪ1к1опс та1епа1з ог соп1етро-

гагу Ва1кап реор1ез, гесогаеа сЫеИу т 1Ье соигзе ог 1пе Х1Х1Ь

апа XX"1 сепгипез. ТЬе аи1Ьог ийНхеа, тогеоуег, а1зо 1Ье та1е-

>« М. ВаЬгт, ор. сИ., 272—273.
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пак Ье Ьас1 соПесгес1 Ытзе1Е т те ВеЫ, аз \уеП аз те с1а1:а ггот

те псЬ зс1епгШс Нгегагиге оп 1Ье тазкес1 ргосеззюпз ш §епега1.

АгЧег зоте т1госшс1огу сопзШега1юпз, те аитог §1Уез а

аезспр1юп оЕ те Вугап1те ВгитаНа, Ьазеа оп те зоигсез \уЫсЬ

Ьас1 Ьееп ргезегуес1 оп гЫз зиЬ]ес1 апс1 ргезеп1з аг1ег 1Ьа1 т с1е-

гаП те тазкес1 ргосеззюпз оЕ тос1егп Ва1кап реор1ез (Сгеекз,

Ви1§апапз, Масеаотапз, 5егЬз, Сгоа1з, Клитатапз).

1п а зрес!а1 зесгюп те аитог такез а сотрага11Уе апагуз1з

оЕ те тазкес! ргосеззюпз рот1т§ оиг те тс1 таг теге ех1з1

тапу сопзргсиоиз гезетЫапсез апс1 соп§гиШез аз ге§агс1з те

К§игез, рагарЬегпаЬа апс1 зсепез.

ТЬе аи1Ьог аезспЬез 1Ьеп т аегаП апс1 апа1узез те апс1епг

тазкес1 ргосеззюпз т те си1г оЕ Бюпузоз, гтат§ т 1Ыз сик

те гоогз апс1 розз1Ые з1аггт^ рот1з го те тазкес1 ргосеззюпз

ох те сота1етрогагу Ва1кап реор1ез. ТЬе аи1Ьог оЪзегуез та1

тапу е1етептз о( Бюпуз1ас ЪеНегз апс1 гкиа1 ргосеззюпз Ьауе

1>ееп ргезегуес1 \у!1Ь зоте СЬггзт1ап Ьегегасз, раггюикипу иш1Ь

МеззаНапз, ЕисЫгез апс1 Раи1клапз. ТЬезе Ьегезтез шеге, ш аит-

Ьог'з ортюп, т Ше соигзе оЕ те МЫсПе а§ез, §иагсНапз апс1

ггапзпигтегз ог те ра§ап тазкес1 пгез ш те Ва1капз.

1п Ыз гта1 сопз1аегатюпз те аитог с1га\уз те сопс1изюп

таг те тазкес1 ргосеззюпз аге гоипаес1 оп те си1г апс1 та§гс

о( геггШгу аз еззепг1а1 соттоп театп§. Не гЫпкз, Ьошеуег, та1

те тазкес1 ргосеззаопз Ьауе гезикес1, оп аП ргоЬаЫЬЧу, ггот

те еззепйаПу 1с1епг1са1 тазкес1 ргосеззюпз о? 1Ье Бюпузоз'з си1г.

АссогсИп§ го 1Ье аитог, 1Ье тгапзтттгегз ог те ра§ап гга-

сНгюпз о( те сик ог Бюпузоз \уеге, т 1Ье ^^^5^ р1асе, те Вугап-

1те рори1аг ВгитаНа шЫсЬ татгатеа тетзе1уез гог а уегу

1оп§ ггте атоп§ те таззез ог реор1е, апа зесопдХу, те аЬоуе

тепгюпес1 Ьегез1ез \уЫсЬ сопз1ап11у ргезегуес1 апс1 ргасйзес1 те

ЬеНегз апс1 пгиа1з ог Бюпуз1ас тазкес1 ргосеззюпз. \УКЫп те

ггатеулэгк ог тезе Ппа1 зШетепгз те аитог ге-ехаттез спй-

са11у а1зо 1Ье апгегюг 1п1егрге1а1юпз ог тазкеа ргосезз1опз (е. §.

те ор1топ ог те 1пс1ерепс1еп1 ог1§1п оЕ ргосезз1опа1 пгиа1з, зир-

роНес1 Ьу 1Ье орропеп1з ог те 1Ьеогу ог соп1тшгу, аз \уеП аз

1Ье ехр1апа1юп оЁ ргосезз1опз аз аппиа1 угзкз ра1с1 Ьу те зои1з

ог 1Ье с1есеазес1) апс1 Е1пс1з 1Ьа1 Шезе 1п1егрге1айопз, Ье1п§ юип-

с1ес1 оп кпргорег з4агйп§ аввитрйош, Ьауе по! угеИес1 апу за-

11згасюгу гезикз.

Гп а \уогс1, те аитог ргоуез 1Ьа1 те соп1етрогагу таз1кес1

ргосезз1опз ог те Ва1кап реор1ез аге соппес1ес1, югтаПу апс1

зиЬз1апйаНу, 1о те В^'гапйпе ВгитаНа, 1. е. ю те гезНуШез Ьу

\уЬ1сЬ \уаз се1еЬга1ес1 В1опузоз 1п ап11яш1у. Не Ьазеа гЫз 1Ьез1з

оп Ыз1опса1 зоигсез апс1 оп те псЬ етпо§гарЬ1с-го1к1опс та-

1епа1з. Ву теапз оЕ те сотрагаНуе тетоЗ апс1 те теогу оЕ

соп1гпиггу, 1Ье аи1Ьог шзсоуегес! 1Ье геа1 гогсез 1п те тес11аеуа1

Ьегез1ез \уЫсЬ Ьас1 ргезегуес1 апс1 ггапзткгес1 1Ье ггасЬгюп ог

тазкес1 ргосезз1опз.
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