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ПРЕДГОВОР 

ТРАДИЦИОНАЛНА ЕСТЕТСКА КУЛТУРА:  
ИГРА 

0. У Одсеку за проучавање народа Центра за научна истраживања 
САНУ и Универзитета у Нишу (од 2009. године: Одсек друштвених 
наука), у оквиру рада на пројекту Традиционална естетска култура, 
одржано је шест међународних научних симпозијума: Традиционална 
естетска култура: естетска димензија куће (2005), Традиционална 
естетска култура: свакодневље и празник (2006), Традиционална 
естетска култура: тело и одевање (2007), Традиционална естетска 
култура: хлеб (2008), Традиционална естетска култура: игра (2010), 
Традиционална естетска култура: ерос (2010). Зборници радова са 
прва четири симпозијума објављени су 2006, 2007, 2009. и 2010. годи-
не. Сада је пред читаоцем и зборник са петога симпозијума.  

1. У њему су радови настали на основу саопштења изложених на 
Симпозијуму, у којима су угледни истраживачи и теоретичари из Ср-
бије, Бугарске и Македоније сложени феномен игре свестрано третира-
ли: из философско-онтолошке, антрополошке, етнолошке, етно-коре-
олошке, археолошке, лингвистичке, културолошке, естетичке, етичке, 
историјско-уметничке, информатичке перспективе. 

 

1.1. Заинтересованоме читаоцу приређивач нуди сажете извешта-
је о свим објављеним радовима, који се – по природи ствари – унеко-
лико разликују од ауторезимеâ наших аутора: ако ништа друго, онда 
бар по стављању нагласка на оне њихове теоријске и истраживачке на-
мере, напоре и главне резултате који чине елементе од стране прире-
ђивача замишљене и, наравно, не сасвим остварене целине. Тај скупни 
извештај требало би, затим, да оправда и редослед објављених радова, 
тј. њихову смисаону везу и укаже на логично происхођење појединих 
мотива обрађене проблематике игре. При свему томе, приређивач 
признаје да се у томе уређивању и распоређивању обрађених тема и 
мотива, у публикацијама овакве врсте, никаква системска потпуност не 
може постићи, те да је стога не треба ни очекивати.  

Зборник отварамо, како и ваља, теоријско-методолошки фунди-
рајућим радом: Сретен Петровић (Нацрт за једну онтологију игре) 
настоји да феномен игре онтолошки утемељи. Он полази од Аристоте-
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ловога схватања рекреативно-релаксативне природе игре. Потом, пре-
ко Шилерове метафизике игре, тј. схватања о посредујућем нагону за 
игром који се отеловљује у лепоти и уметности, прелази на излагање 
антропологије игре Еугена Финка, у којој се игра – као безинтересна и 
несврховита људска потенција, испољавана у раду продуктивне маште – 
сматра једним од основних феномена човековога постојања. Најзад, 
преко Гадамеровога, у суштини хегелијанскога истицања општости 
Бића игре, у намери да истакне значај индивидуалне егзистенције и 
могућност индивидуалнога пробоја кроз општост, Петровић долази до 
Сартрове егзистенцијалне онтологије, где се наглашава управо инди-
видуално-егзистенцијална бит игре, као слободе и контингенције отво-
ренога, никада до краја реализованога, неиспуњенога индивидуума, 
који присваја свет поништавајући га, и налазећи у Бићу „рупу“ за ства-
ралачку, слободну и безинтересну игру свога личнога априори. Петро-
вић хоће да потпуно прошири ову егзистенцијално-онтолошку мо-
гућност не само, као код Сартра, на подручје уметности и спорта већ, у 
начелу, на сваку људску делатност, односно форму духа, на ствара-
лачке чинове, на њихова дела, као и на рецептивне акте, тј. на све 
људске гестове играјућега прекорачивања иманентних правила и општих 
принципа и трансцендирања достигнутих стања ових делатности и фор-
ми, без њиховога „радикалног поништавања и деструкције“: „Чини ми 
се да се (...) принципи онтологије игре находе у сваком аутентичном 
чину човека, свакако, осим уметности, и у тзв. 'озбиљним' доменима 
духа, у науци, филозофији, митологији, у обреду, спорту, моралу“ (стр. 
33); дакле, и у свакодневљу.  

Са онтолошке функције игре прелазимо на њену космолошку, 
потом, антрополошку, културолошку, и, наравно, етнолошку димензи-
ју, те на различите видове фестивалске, привредне и забавне актуали-
зације фолклорнога наслеђа традиционалних игара.  

Никос Чаусидис је, бавећи се космолошким аспектима цирку-
са, за ову прилику обрадио проблем типичнога циркуског, спортског, а 
заправо архетипскога животног феномена љуљања (иначе, честога 
сликарског мотива): Љуљашка и љуљање између обреда, игре и уме-
тности. Аутор поставља једну систематску семиотику љуљања, доди-
рујући читав низ аспеката обреднога љуљања (вегетативни и лустра-
тивни, тј. очишћујуће-ослобађајући ниво), митолошко-космолошку 
димензију љуљања, не пропуштајући да се осврне и на гранични случај 
вешања. Мотиви обредних љуљања богова, људи, фигурина итд. пр-
венствено су подстицање ступања у брак, општега просперитета и здра-
вља, дакле магијски вегетативни и сексуално-репродуктивни мотиви, а 
само љуљање има изразито еротски, штавише симболичко-коитусни 
карактер. Митолошка димензија феномена љуљања обелодањује се у 
схватању љуљашке као осе света (митска транспозиција сунчевих зра-
ка), која повезује небо, земљу и подземље, или љуљашке која симболи-
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зује „периодично“ (према архаичном схватању) кретање сунца, што се, 
сматра аутор, уочава у чињеници извођења обредних љуљања у 
кључним периодима соларнога циклуса, а најпластичније се може ра-
зумети из слике циркуске тачке акробација на трапезу. Најзад, на тра-
гу схватања о висећим ужадима, ланцима и сл., као симболичкој вези 
између космичких нивоа, и сакрално и казнено, али и обредно веша-
ње, добијају симболичку димензију: обешени човек може се, сматра 
аутор, схватити као жртва принета боговима, а неки „обешеници“ као 
земаљско-космички медијатори, или жртве којима се утиче на болести 
или климатске неприлике. Чаусидис, и у овоме раду, своје провока-
тивне тезе доказује на веома разнородној и богатој грађи компарати-
вне археологије, митологије, историје идеја, духа и религија, као и 
етнологије како прежитака тако и живога свакодневља.  

Бојан Јовановић (Игра као чинилац идентитета народног 
стваралаштва) најпре говори о појму игре у космолошком, микроби-
олошком, еволуционистичком, културолошком и антрополошком сми-
слу, о конститутивној улози правила, и о прекорачивању правила као 
иманентном аспекту лудичке креативности, о игри у мантичкоме уте-
мељењу конструкције будућности путем животнога избора, о односу 
рада и игре односно хлеба и игара, о древним и савременим агони-
стичким али и агресивним играма, о миту као игри представама и њи-
ховим језичким изразима, и долази до тезе о игри као оличењу принци-
па народнога стваралаштва. Ту се, пре свега, бави фолклором, наро-
дном уметношћу, као конституенсом и изразом народнога културног 
идентитета (не бежећи ни од редефинисања романтичкога појма „на-
родне душе“), наравно, на примеру фолклорних игара и традици-
оналнога али и новокомпонованога стваралаштва српскога народа. 
Централно место овога рада посвећено је испитивању народних сабора 
(као традиционално српскога периодичног окупљања), сматрајући 
их – и у испољавању заједничкога обрасца и њихових варијанти – 
„огледалом народног живота“. Анализирајући сајамску и вашарску ди-
мензију сабора, обратио је пажњу на њихову комуникацијску вредност, 
да би, на крају, испитао однос православне саборности и паганских 
елемента у српској саборској култури, указујући на паганске изворе ра-
спуснога и раскалашнога саборскога понашања (које, поред црквено 
проскрибованога напуштања евхаристијске духовности, може имати и 
димензију импровизацијско-креативнога прекорачивања правила), чи-
ме подвлачи тезу о синкретичкоме паганско-хришћанскоме бићу српске 
народне културе.  

Имајући у виду одредбену непрегледност и неухватљивост сложе-
нога феномена игре, Весна Марјановић се опредељује за испитива-
ње игре као вида традиционалнога понашања у празничној атмосфери 
и одговарајућој обредној пракси током божићних и ускршњих празни-
ка (Игра као концепт инверзне реалности у обредима Србије). Но, 
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њена је главна теза да се у време празновања успоставља инверзна ре-
алност, супротна узусима и кодексима свакодневице, где игра добија 
сакрални, али и често проскрибовани дионизијско-оргијастички кара-
ктер. Ауторица сматра да је игра, упркос очигледним трансформати-
вним процесима дефункционализације њенога изворног бића, њене 
десакрализације, актуализације, ипак сачувала своју бит, што се види у 
могућности препознавања свих битних димензија феномена игре – 
онако како их је дефинисао Роже Кајоа. У конкретним анализама иза-
браних примера она управо показује агонистичке, алеаторне, мими-
кријске и екстатичке (илинкс) особине игара којима се ритуално подсти-
че плодност, обезбеђује заштита колектива и појединаца али и њихова 
добра забава, и којима се легитимише идентитет заједнице. Наравно, 
нису јој промакли ни јасни знаци одражавања битних црта конкретнога 
друштвено-политичког контекста и тренутка у савременим аранжира-
њима и режирањима традиционалних игара.  

Милина Ивановић-Баришић је, у раду Игра: вид празничног 
израза, феномен игре такође третирала као антрополошку константу, 
тј. као „специфичан израз људског постојања“, истичући да је у тради-
ционалним заједницама игра, попут рада, имала функцију магијско-
религијскога обезбеђивања опстанка, али и хедонистичко-забавну и 
релаксативну функцију, која је такође представљала вид социјалне 
иницијације, подстицања заједништва и одржавања кохезије заједни-
це. Она посебно испитује функцију игре у њеним традиционалним 
празничним манифестацијама календарскога циклуса, њену космо-
лошко-социјалну димензију, и наглашава да је игра веома важан израз 
карактера једне заједнице, њенога односа према реалности, њенога 
схватања лепога, њених потреба, страхова итд., те тиме и важан медиј 
реконструисања и дешифровања суштинских карактеристика традици-
оналних, али и савремених друштава. Наиме, ауторица је имала у виду 
процес еволуције и трансформације традиционалних игара, али и чи-
њеницу да њихови прежици чувају трагове изворне, мање или више 
редуковане симболике, а свакако представљају трајне видове празни-
чнога или повременога екстатичнога изражавања људске потребе да се 
искорачи из тегобне реалности, но вазда ради обнављања енергије за 
опстанак у њој.  

Станка Јанева испитује новији феномен играња појединих ре-
гионално типичних и карактеристичних традиционалних обреда за ту-
ристичку публику, као вид очувања традиције и идентитетскога пред-
стављања. Она описује један обичај из групе прела и посела (валянки), 
који је препознат као могућност туристичко-функционалнога оживља-
вања изворне културне традиције (От обред към игра: представяне 
на традицията). Режирано представљање аутентичнога обреда се пак, 
увлачењем посматрача, од ритуализоване праксе претвара у општу за-
баву, тј. игру (што је омогућено и његовим изворно „игривим каракте-
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ром“, тј. карактером народне драмске игре), но, нужно уз извесно мо-
дификовање изворних карактеристика и изворне друштвене функције 
обичаја календарскога и животнога циклуса. Изворна структура и 
суштинско значење традиционалних ритуала уступају место својим 
празничним, забавним, декоративним странама, тј. сценској интерпре-
тацији и естетизацији обичаја. Туристички маркетинг доиста захтева 
обнову, ревитализацију и реконструкцију елемената традиционалнога 
„културног капитала“ једне заједнице, који се нуди као „уникатни“, и 
садејствовање играча и публике, често припадника различитих култу-
ра. Обичај претворен у естетску игру и естетско уживање лишен је ми-
толошких, мастичних и сакралних димензија, али „профитабилан“ – 
како у привредно-туристичкоме тако и у самоидентификацијскоме 
смислу. Туристички мотивисан заокрет ка традицији јесте својеврсни 
одговор на изазове кризе, и израз потребе етничкога патриотизма за 
јавном видљивошћу сопствене културне особености у доба уједначава-
јуће глобализације. Непоновљиви идентитет, инсценирана аутенти-
чност, уникатност, појављују се као мамац за туристе. Посматрачи пак, 
забављајући се, задовољавају потребу за аутентичношћу и значајном 
прошлошћу, подстичући својом заинтересованошћу реконструкцију 
локалних културних модела. У тој узајамности, етнографски значајна 
прошлост – како статични артефакти, тако и динамички обичаји – по-
стаје роба у „трговини културном различитошћу“ (стр. 110). 

Оливера Васић описује играчку баштину, и играчку савреме-
ност, југоисточне Србије као засебне етнокореолошке области, изнала-
зећи у њој богат играчки репертоар, са разноврсном музичком пратњом, 
и особени стил играња (Традиционално играчко наслеђе југоисточне 
Србије). Она најпре испитује обредне игре ове области из годишњега 
циклуса обичаја. То су, у првоме реду, коледарске (са трансформиса-
ним мотивом борбе против злих сила и подстицања плодности) и си-
роварске игре; затим игре о Месојеђу (нпр. староселско оро), па о Ла-
заревој суботи (лазарице – са још увек тајновитим, тј. неоткривеним 
праизворним мотивом), затим игре подстицања плодности и млечно-
сти стоке око Ђурђевдана и током лета (нпр. руменка, краљице, до-
долске игре). Потом се ауторица истраживачки окренула антрополо-
шкоме циклусу обичаја, пре свега на примеру игара из свадбенога 
церемонијала (колање младожењиних сестара током његовога риту-
алног бријања, свекрвино оро, шарено оро...). Она сматра да је, на 
основу ритма тужбалица и извесних покрета, могуће закључити да је у 
овој области било данас непознатих игара везаних за посмртни ритуал. 
На крају, испитује забавне игре типичне за забавна окупљања или за 
време после завршетка обавезних обредних радњи, и посебну пажњу 
посвећује њиховоме специфичном играчком стилу, који – настао у ме-
шавини староседелачкога становништва и косовско-метохијских досе-
љеника, те утицаја из Бугарске и Македоније, као и снажних турских 
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уплива – неким својим особеним елементима збуњује неупућене посма-
траче. Од градских игара помињу се призренске (са претежно грчко-ви-
зантијским утицајем) и врањанске игре (са оријенталним утицајем). 
Ауторица сматра да су у савременим цивилизацијским условима непо-
вратно изгубљени мотиви обредних игара, а да се забавне игре одржа-
вају, премда у редукованоме облику.  

У своме раду Маскарадните игри на Сирница – традиция и ло-
кално културно наследство, Иванка Петрова се најпре осврће на 
етнографске резултате у проучавању порекла и типологије традици-
оналних ритуалних маскарадних игара у бугарским крајевима. Потом, 
испитује њихову географску распрострањеност, главне маскарадне 
улоге, календарски распоред појединих маскарадних игара, њихове 
главне типове, најзад, њихову друштвену функцију – која се може са-
жето изразити као подстицање плодности и добробити, те прогањање 
злих сила. Ауторица у раду подробно испитује маскарадне игре као ва-
жан саставни део традиционалних обичаја око Сиропусне недеље 
(Сирни заговезни), и њихово очување и трансфорамцију у савремено-
сти – у селу Турија (Казанлук, Бугарска). Значајно је да она то ради на 
основу сопствених петнаестогодишњих посматрања, на чијим резулта-
тима анализира посебно ритуалне радње, улогу маскираних лица и 
традиционалне функције игара, компарирајући традиционалне форме 
и њихово савремено стање, тј. промену њихових форми, учесника и 
обредно-магијских друштвених функција. Након подробнога описа 
обичаја, она, на основу непосреднога увида, традиционалном етно-
графском топосу о примарном карактеру представе маскарадних игара 
(са непосредним контактом извођача и посматрача), и о њиховоме 
битно празничноме карактеру, придружује сазнање о постепеном оду-
мирању инструменталне и сакралне функције ових обичаја, у корист 
њихове естетске и игриве усмерености, о очувању социјално-добро-
творне функције и културно-идентитетске легитимацијске функције 
(као битнога регионално-културног обележја), али уз јачање забавне 
димензије, посебно у завршном делу игара, тј. јачање уметничко-естетске 
и карневалске димензије обреда. Но, сматра Петрова, те функционалне, а 
с њима и спољашње костимографске и кореографске промене, повезане 
са укупним друштвено-економским променама, заправо и омогућавају 
опстанак, додуше модификованих, маскарадних игара.  

Ми слободно можемо сматрати да је уметничко стваралаштво – 
игра, игра са идеалним могућностима, формативна односно трансфор-
мативна игра са расположивом грађом, са медијима изражавања, са 
традицијом, са обрасцима укуса, са родовима и врстама, са реципи-
јентима. Двојица наших аутора баве се специфичним проблемима од-
носа игре и ликовних уметности: игром као саставним елементом, 
штавише бићем нетрадиционалнога ликовног језика, односно третма-
ном плеса у ликовној уметности.  
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Срђан Марковић је у разматрање узео стваралаштво Леонида 
Шејке, оснивача средином 20. века у Југославији утицајне уметничке 
групе Медиала (1957), испитујући његов уметнички пројект неутили-
тарне игре са одбаченим и дефункционализованим предметима на Ђу-
бришту, наличју Града (Игре на „Ђубришту“ Леонида Шејке). Шејки-
не игре на једноме конкретном, а цивилизацијски универзалноме то-
посу ђубришта, укључивале су низ квазифункционалних радњи, про-
глашавања, класификације, складиштења, деструкције нађених пре-
дмета, али и ритуалнога жртвовања уметничких дела на Ђубришту, за-
тим, одговарајућу мистику бројева, све као низ различитих поступака у 
процесу стварања простора једне нове, сопствене „визије интегралнога 
сликарства“ (стр. 144), а, заправо, превазилажења самога сликарства и 
наслућивања онтолошкога средишта света, почетнога стања света, тј. 
трансценденције – назначене симболичком фигуром Замка. Шејкин 
рад био је преиспитивање значења сликарства у савременоме свету, 
идеје слике, утилитарне и неутилитарне димензије стваралаштва у све-
ту функционалности, свету доминације ствари и затамњења свакога 
смисла. То преиспитивање изведено је у самосврховитој форми игре, 
чији антрополошки и онтолошки значај Марковић настоји да изнова 
истакне и очува у овоме реактуализовању сложене личности Леонида 
Шејке и једнога од његових трансуметничких пројеката. 

Драган Ћаловић је пошао од старе поделе на просторне и вре-
менске уметности, и одговарајућега схватања да је сликарство, тради-
ционално схваћено као просторна уметност, подобно за приказивање 
тренутка, али не и процеса. Он оспорава то схватање, сматрајући да 
уметност уопште сачињавају знаци, који пак захтевају одговарајуће де-
шифровање – једну временски неограничену духовну делатност. Има-
јући у виду савремене научне и друштвене промене у схватању време-
на, аутор указује и на промене у комплексноме разумевању и прикази-
вању временске димензије у области савремене уметности. Своје испи-
тивање, у раду Визуелизација плеса, конкретизује разматрањем пра-
старога сликарског мотива плеса, овога пута у Матисовој слици Плес. 
Након подробне иконографске дескрипције, закључује да нам Матис у 
својеврсној значењској игри предочава динамику плеснога кретања, 
проток плеснога времена, тј. трајања уопште, редефинишући проблем 
времена у сликарству – не као свакодневно схваћене темпоралности, 
већ као „посебног времена ликовног дела“ (стр. 157). Тај теоријски мо-
тив Ћаловић проверава на примеру кубизма, футуризма, минималне 
и, посебно, концептуалне уметности, где се више не стварају предмети, 
готова уметничка дела, већ посебно документовани процеси прикази-
вања идеја односно концепата, чије реверзибилно читање претпо-
ставља временску димензију. Случај плеса, једне временске уметности, 
приказанога у сликарству, овде је протумачен као еклатантан пример, 
чак агенс промене парадигме у схватању времена и одговарајућег при-
ступа уметничким делима.  
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За крај смо оставили радове у којима се тематизује данас све акту-
алнији проблем и негативна димензија људских игара, тачније, тамна 
страна такмичарско-профитерски отуђених спортских игара, односно 
етички индиферентно конципираних тзв. компјутерских игрица.  

Недељко Богдановић обрадио је лексичку димензију спорт-
ских игара, полазећи од чињенице људскога друштвено-историјског 
усуда и намета надметања, те пратећега израстања игре у спорт, али и 
њенога изметања у процесу квантификације, комерцијализације и фе-
тишизације (Спортска игра у ратничком дискурсу). Показао је да 
спортска комуникација на свим својим нивоима, а посебно на ономе 
најширем нивоу, чији је језик „најилустративнији, најискренији, нај-
објективнији, али (опет често!) и најнеприхватљивији са становишта 
основног поимања спорта као игре и као лепоте“ (стр. 162), изграђује 
своју терминологију у правоме борбеном, ратничком дискурсу. Он 
показује да такво именовање и означавање лежи у природи неких ига-
ра, које су скоро непосредна трансформација ратнога сукоба, али, да се 
ратнички дискурс и даље негује уместо да поприма особине игре у 
њеноме најлепшем виду. Свестан да је такав језик израз одређених 
друштвених односа, он подвлачи манипулацијску димензију његове 
употребе, „посустале напоре васпитања“ и васпитања „за спорт“ (стр. 
164), а нарочито чињеницу да језик није само израз, него и делатни 
чинилац одређенога духа, у овоме случају ратничкога духа спортских 
игара, које више нису – игра.  

На истоме трагу Ненад Живановић испитује етичку димензију 
савременога спорта (Игра руке). Полазећи од дефиниција појмова 
игре, спорта, спортске игре, улоге игре, односно спорта у конципирању 
физичкога васпитања, он констатује да је, за разлику од игре, отуђена 
бит спорта неизоставно у агонистици, мегдану, борби, што му дефини-
тивно одузима компоненту забаве и, премда потиче из игре – ди-
мензију игривости, претварајући га, унутар цивилизације капитала, у 
професионалну делатност срачунату на стицање профита, испуњену 
мржњом, љубомором, завишћу, злурадошћу, насиљем. Описујући је-
дан још увек свежи пример некажњенога, а пред милионским телеви-
зијским аудиторијумом почињенога, намернога кршења правила у 
фудбалу (играње руком), из којег је уследила нелегитимна такмичар-
ска добит, Живановић поставља проблем односа етике, закона, поје-
динца и институција, односно непоштовања како етичких тако и за-
конских норми, у овоме случају утврђених правила, под притиском по-
литичкога и финансијскога безобзирног надметања за резултат, побе-
ду и профит – по сваку цену. Са позиција хришћанске антропологије и 
одбране хришћанске етике љубави, аутор настоји да укаже на погу-
бност начела профита, гесла победе уместо гесла учествовања, идеоло-
гије „хлеба и игара“, оправдавања свих средстава постављеним циљем, 
и на њихову већ поприлично остварену претњу једној доиста људској 
цивилизацији јединствених и вредностима испуњених личности.  
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Лексичком димензијом, односно терминологијом нових, „компју-
терских игрица“, бавила се Тања Милосављевић (Старе игре и нове 
игрице). Она полази од терминолошке одредбе „игре“, осврће се на 
психолошке, педагошке, етнолошке, антрополошке и социолошке те-
орије о дечјим играма – које су (игре) од суштинскога социјализатор-
ског значаја у одрастању и сазревању, излаже типологију игара пред-
школске и школске деце, говори о традиционалним дечјим играма, и 
прелази на разматрање компјутерских дечјих игара. Игре за девојчице, 
по њеним налазима, у знаку су гламура филмске и музичке индустрије 
и стар-система. Игре за дечаке пак много су проблематичније у мо-
рално-васпитном погледу, сматра ауторица. У свим својим видовима 
(ратне, акционе, пуцачке, тркачке, спортске, па чак и мисаоне и мате-
матичке...), оне су далеко од своје уобичајене деминутивске ознаке у 
српскоме језику – „игрице“, јер у њиховим називима, штавише, у уку-
пној њиховој терминологији, „преовлађује морбидна, агресивна лекси-
ка“ (стр. 178), која свакако постаје део речника најмлађих, а тиме и део 
њихове душевности. Ауторица подвлачи резултате текућих полемика о 
ефектима компјутерских игрица, у којима се, на основу научних истра-
живања, истичу њихови позитивни ментални утицаји, наравно, у слу-
чају умеренога играња. Али, не пропушта да укаже и на негативне 
стране ове нове забаве, тј. на здравствене проблеме изазване дуготрај-
ним седењем и социјалном изолацијом, па и на негативне ефекте пре-
тежно милитантне језичке, вербалне и невербалне социјализације.  

Са друге стране, Љиљана Гавриловић, у својој изразито поле-
мичкој и надахнутој апологији дигиталних игара, и информатичке ци-
вилизације уопште (Electric dreams и стварна будућност), због чега је 
њен текст и остављен за сам „крај“ овога Зборника – као својеврсни 
„почетак“, почетак полемике, наиме, и нетрадиционално конципира-
них истраживања – хоће да покаже како су „компјутерске игре један од 
облика социјализације примерен савременом друштву“ (стр. 190). По-
лазећи од хипотезе о конзервативноме држању учесника научнога 
симпозијума о игри, медија и, поготову, најшире популације према 
овоме новоме виду игара, а примењујући аутоетнографски, од неких 
оспоравани, приступ (као вид посматрања с учествовањем, односно 
студије случаја сопствене породице), ауторица је – и на богатој научно-
истраживачкој литератури – доказивала да у отпору новим играма, и у 
њиховој осуди, јавност показује типичне знаке вечне технофобије; опо-
вргавала уврежене стереотипе да се играју углавном деца, а не и одра-
сли, да су пасионирани играчи дигиталних игара асоцијални и аути-
стични, тврдећи да се нимало не разликују од традиционалних „фано-
ва“ читања романа, на пример. Њен је изричити закључак да је играње 
компјутерских игара део самога живота, а не издвојена и паралелна ре-
алност и облик ескапизма, да се у њима поспешују способности важне 
„за опстанак и напредовање у дигитализованој и умреженој савременој 
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цивилизацији“ (што подразумева и да представљају „облик корпора-
тивног тренинга“) (стр. 190), као што се то вазда дешавало са социјали-
заторском димензијом игара различитих културних кругова и тради-
ција, да ће њихов раст водити у преиспитивање нашега схватања ре-
алности, и бити „основ за успостављање потпуно нових идентитета и 
културних наслеђа“, као и нових типова заједница – којима су страни 
пасеизам и „саборне“ идеологије крви и тла (стр. 193).  

1.2. Наши аутори обрадили су феномен игре у скоро свим њего-
вим битним аспектима: од онтолошке и егзистенцијално-онтолошке 
димензије игре, преко њенога космолошкога, антрополошкога, култу-
ролошкога и национално-идентитетског значаја, до њене магијске, ри-
туалне, али и оргијастичко-дионизијске, екстатичке функције; видели 
смо да игра, као битна одлика како традиционалних тако и савремених 
друштава, космолошко-антрополошки утемељена, добија и различите 
форме актуализације, на пример, у виду перформативне туристичке 
атракције, односно колективне играчке или маскарадне забаве, на-
равно, са губљењем, редукцијом или променом изворнога магијско-ри-
туалнога смисла и одговарајуће функције у корист естетске димензије; 
после разматрања ликовне игре и третмана игре у ликовним уметно-
стима, отворили смо полемичко поље етичке проблематике најпре 
спортских, а потом и компјутерских игара. Наравно да се о тако битно-
ме, сложеноме и значајном феномену као што је „игра“ може и више 
писати. Слободан сам да овај наш зборник, са прилозима угледних 
аутора, сматрам бар подстицајним у погледу нових истраживачких и 
полемичких напора и подухвата.  

2. Издавач и приређивач и даље највећу захвалност дугује Срп-
ској академији наука и уметности и Универзитету у Нишу, оснивачима 
Центра, институцијама под чијим се покровитељством одвија рад Цен-
тра, па, дакле, припрема и овај Зборник; Министарству за науку и те-
хнолошки развој Републике Србије, које је финансијски помогло одр-
жавање и овога симпозијума и издавање Зборника; свим сарадницима 
који су непосредно или посредно били ангажовани у организацији 
Симпозијума и припремању Зборника (Светлани Станојевић, Ани Са-
вић-Грујић, Александри Спасић, др Надежди Стојковић, др Николи 
Цекићу, Милету Ж. Ранђеловићу); редакцији Трећег програма Радио 
Београда (и посебно колеги Предрагу Шарчевићу, уреднику, који ре-
довно прати рад и промовише резултате наших симпозијума).  

Коначно, приређивач изражава захвалност и члановима Про-
грамскога одбора научног симпозијума Традиционална естетска кул-
тура V: игра за укупно ангажовање око организовања скупа и издавања 
зборника, а посебно захвалност за селекторско-рецензентско залагање 
свога ауторитета, нимало при томе не умањујући сопствену пуну одго-
ворност, одговорност едитора, за квалитет ове публикације.  
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3. У Центру се припрема за издавање и шеста публикација из ове 
серије: Традиционална естетска култура: ерос, а на видику је и 
седма: Традиционална естетска култура: врт. Естетска култура је 
један од антрополошки и цивилизацијски пресудних чинилаца у фор-
мативноме хуманизовању људских нагона и чулности, у свим сферама 
друштвенога живота. Ми скромно покушавамо да забележимо делић 
тога неприметног а грандиозног процеса.  

 У Нишу,                           Приређивач 
 августа 2011.  
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УДК 111.1:793.01   

Сретен Петровић 

Етно-културолошка радионица Београд – Сврљиг 

НАЦРТ ЗА ЈЕДНУ ОНТОЛОГИЈУ ИГРЕ 

Апстракт. Појам „игре“ у филозофији и антропологији најчешће је 
разматран у оквиру анализе „рада“, али и „слободе“ и „нужности“, 
најзад, „контингенције“. Неретко се појам доводио у везу и са 
темом „уметности“, а у новијој филозофији, посебно у егзи-
стенцијализму и неким смеровима феноменологије, „игра“ бива 
проблематизована у оквиру онтологије – из угла самога „Бића“. 
Но, тек када се, с оне стране рационалистичког система мишље-
ња и става о идентичном Субјекту и Објекту, Мисли и Ствари, на 
сцени појавила идеја о повесном, делатном и креативном субје-
ктивитету, отворили су се нови простори и за сагледавање са-
мога Бића. Са погледом у будућност, где се иза и испред Бића 
отвара широк хоризонт наде за индивидуалну и колективну егзи-
стенцију – као шанса избављења, дакле, у тој „пукотини, отворе-
ности“ Бића, као и човека, станује и она новост коју именујемо 
појмом „игре“. 

Кључне речи: игра, рад, уметност, биће, субјект, креативност. 

Увод 

„Игра“ је у филозофији XX века постала незаобилазан предмет 
аналитике људског постојања. Коначност ту-бића [Da-sein], људске 
егзистенције, рано је провоцирала човека да немир и празнину у себи 
сагледа знатно шире, као проблем Бића у целини. Из егзистенцијалног 
теснаца и самоувиђања напуклине у себи и „неуцелињености“ у Бићу, 
човек је прибежиште тражио најпре у митском конструкту. Охрабрен 
плодовима својим у окружењу, са одважношћу и осећањем сопствене 
моћи, потпомогнут илузијом која му није мањкала, он је временом 
покушао да се наметне Свету. Све више га је узносила идеја једнога 
Апсолута, стаменог, дакле и затвореног и савршеног монолита. Агреси-
внијим наступом према околини, окушао се у опклади овладавања Би-
ћем, а и свладавањем сопствене начетости. Доживљај слободе и конти-
нгенције, делом и сопствене празнине почео је, мало-помало, да усе-
љава и у само Биће. Тако је и ускрснуо проблем Не-бића, те је пут у 
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онтологију егзистенцијалног бивствовања био отворен, а и поглед на 
Биће почео се привиђати у лику мапе изрезбарених „шумских путева“1. 
Та кореспонденција отвореног бића Егзистенције, дакле и незакључа-
ности самога Бића, увек је ствар оних филозофских програма, идеја 
мислилаца, који опонирају апсолутној моћи рационалистичкога мишље-
ња, тези о идентичном Субјекту и Објекту, Мисли и Ствари. Ту-биће – 
људска егзистенција, уроњена у повесно, са пробуђеном субјективно-
шћу и утопијским еланом, као реметилачка воља унутар космичкога 
каузалитета, постала је нова присутност у свету. У тим напуклинама 
општега Бића, према томе и иманентне му контингенције, станује оно 
што именујемо „игром“. 

Игра кроз историју 

1. Према Аристотелу, реални, повесни човек битише унутар по-
лова „мукотрпног“, „непријатног рада“ и „доколице“, „слободног вре-
мена“. Судбинско егзистенције једним се делом показује у уметности, и 
на свој начин у игри. Како их Аристотел диференцира? Уметношћу, 
понајвише музиком „већина људи бави се због задовољства“. Уметност 
пада с оне стране мукотрпнога рада, јер природа човека  изискује „не 
само да радимо како треба већ да будемо у стању да лепо проводимо и 
слободно време“2. Питање је, шта је са „игром“? Да ли се и она попут 
уметности налази у поретку форми које се упражњавају у слободном 
времену? Аристотел је оригиналан и одлучан у једном. „Игру треба 
примењивати као прекид рада“, будући да „игра и постоји ради одмо-
ра“. Ако се „при раду [...] човек мучи и напреже“, онда му је „игра по-
требна јер она служи као лек. Наиме, њен је битан циљ да се њоме ду-
ша опусти будући да јој само „уживање пружа одмор“ (Pol. VIII,1337b, 
1338a, str. 262). Игра није ствар доколице, она је у функцији одржања 
рада! „Игри“ је Аристотел приписао прагматичку улогу разбибриге, 

                                                           
1 Израз „шумски пут“ је, колико је мени познато, први употребио Шелинг. Реч је о 
збуњујућем мноштву свега што јесте, нека „неодређеност, која је ту неизбежна, 
морала је показати да се налазимо на шумском путу [Holzweg], на странпутици“. 
У фусноти Шелинг појашњава значење синтагме „Holzweg“. „Шумски пут, који се 
у шуми направи када се превозе дрва, пут који не води ка одређеном месту 
[Holzweg, ein Weg, der in einem Wald von Holzfuhren gemacht wordеn und an keinen 
bestimmten Ort geht]“ Schelling, Philosophische Einleitung in die Philosophie der 
Mythologie oder Darstellung der reinrationalen Philosophie. Zweites Buch. У: Schellings 
Werke. Fünfter Hauptband. Schriften zur geschichtliche Philosophe 1821–1854. München 
1928, 678 (предавања: XI–XXIV; 432–754). Хајдегер се, свакако, добро познајући 
Шелингову филозофију, користио овом синтагмом у концепту своје естетичке 
онтологије, објавивши своје радове о уметности под горњим насловом. Види о 
томе више у мом раду: „Шелинг и Хајдегер на ’шумским путевима‘ Баварске“. 
Текст у Зборнику посвећеном Ђури Шушњићу. Приредио Милан Вукомановић. 
Чигоја штампа, Београд 2009, 219–229.  
2 Аристотел, Политика. Култура, Београд 1960. VIII, 1337b. У д. тексту: Пол. 
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док на другој страни пркосно стоји узвишена уметност као истинска 
стваралачка активност човека, која се одвија једино у слободном вре-
мену. Овај антитетички однос игре и музике [уметности], Аристотел 
није једнозначно одредио. Запажамо то већ код одређења музике, којој 
приписује три основне функције. Наиме, музика је „предмет образова-
ња, игра или забава“. „Игра је ту ради одмора, а одмор мора да буде 
пријатан, јер је он нека врста лека за муку рада, а забава, по општем 
мишљењу, мора да буде и лепа и пријатна, јер блаженство чине ле-
пота и пријатност“ (Пол., VIII, 1339б и даље)3. Аристотел уочава ка-
ко обичан свет „игру“ сагледава у функцији уживања, као форму среће. 
Тачније, у игри се остварује привидна срећа, банално задовољство. 
Но, како је овде реч о једној димензији музике – као игре, ми бисмо да-
нас ову врсту музике назвали „приземном“, обликом најјефтинијега 
„шунда“ који кореспондира са „потрошачком културом“, а у сагласју са 
„логосом капитала“. 

2. Шилерово одређење игре. Постулираним основним наго-
нима: чулном нагону и нагону за формом, Шилер је у Писмима о 
естетском васпитању човека пронашао онај толико потребан трећи 
нагон – tertium datur, који је уједно и посредујући, и у коме претходна 
два „делују повезано“, „назвавши га нагон за игром“. У томе „оба [претхо-
дна] делују повезано“4. Смисао нагона за игром је тај што он „уклања сву 
случајност“, једнако као и сав други притисак, тако да он ослобађа „чове-
ка и физички и морално“ (Sch. BaEM. XIV и д.). Док је Аристотел сматрао 
да музика кроз игру остварује пријатан ужитак, а да тек музика као 
истински забавна приводи човека вишем духовном домену, тј. лепоти, 
код Шилера игра и лепота не само што онтички и вредносно коре-
спондирају већ се сама Игра, унеколико, разматра као супериорна ду-
ховна инстанција. Шилеров утемељујући субјект, који производи естетски 
предмет и суделује у игри, постаје уметник, односно геније. 

Дакле, о „игри“ је реч. „Али шта значи проста игра, када знамо да 
је међу свим човековим стањима баш игра, и само игра, оно што чове-
ка чини потпуним и одједном развија његову двоструку природу“. 
Шилер такође осећа онај раскол. С једне стране је „озбиљан човек“ ко-
га гуши стварност, а са друге је „слободан човек“. „Човек мисли 
озбиљно само када је у питању пријатно, добро, савршено, али са ле-
потом се игра“. Игра кореспондира са Слободом. Пријатно, као про-
сто уживање, али и добро и савршено налазе се на скали сврховитих 
подухвата којима у основи леже прагматички циљеви. Они припадају 
сфери стварности, „бићу-по-себи“, а форма која све њих тек избавља, 
                                                           
3 О трима функцијама музике и односу према игри опширније у мом раду: „Инте-
лектуалистичко-сазнајна интерпретација појма катарсе“. Филозофски годишњак. 
Бања Лука, год. I, бр. 1, 2003, стр. 5–60. 
4 Schiller, Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. У: Schillers philosophische 
Schriften und Gedichte. Leipzig 1910. Бр. XIV. У д. тексту: Sch. BaEM. 
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али и надвладава, уједно, јесте лепота. „Човек се игра само онда када 
је у пуном значењу речи човек, и он је само онда човек када се игра“ 
(Sch. BaEM. XV). 

Остаје и овде неразрешен однос игре и лепоте, бар када је реч о 
онтолошком prius-у. На основу исказа како је „стварна лепота вредна 
стварног нагона за игром“, односно да је „у идеалу лепоте који поста-
вља ум дат и идеал нагона за игром који човек треба да има пред очи-
ма у свим својим играма“, могло би се закључити како је лепота најви-
ши стандард, горња вредност у односу на све манифестације игре, а 
то даље наводи на помисао да је сама Игра својеврсни genus maximum, 
према томе инстанција која наткриљује и саму лепоту.  

Док су код Аристотела игра и уметност строго диференцирани 
појмови, тако што је уметност одређена као израз „слободног човека“, 
„игра“, насупрот уметности, стоји уз раме „раду“, симболизујући чове-
кову стварствену егзистенцију, дакле, и у функцији је одржања фи-
зичког бића као лек од муке рада. Дотле је код Шилера „игра“ постала 
исходишни појам његове опште метафизике, којој су лепота и уме-
тност најближи. 

3. Духовно-историјска условљеност интерпретације игре. 
Шилерови основни појмови, поглавито однос игре и уметности из 
Писама [о естетском васпитању човека], подстакли су бројне мисли-
оце на даљу разраду те идеје, а да при томе нису консултовани други 
Шилерови текстови. На ту је чињеницу упозорила Ирмгард Ковацки. 
Да је то учињено, увидело би се како је немачки песник поводом осно-
вних појмова, и у томе „игре“, у разним временским одсецима излагао 
нијансиранија одређења, каткада и приметно различито од позиције 
коју налазимо у Писмима5.  

Појам „игре“ уопште, према томе и Шилеров, својеврсни је „фило-
зофски ’terminus technicus’“. Ковацки, наиме, сматра да је за Шилера 
„’игра’ метафора за слободно потврђивање свих душевних моћи човека 
уопште. Овај је појам ипак више него само метафора, пошто човек може 
бити стварно промењен само као ’играч’“6. На такав смер у обликовању 
појма „игре“ умногоме су утицали Кантов трансцендентални идеализам и 
у томе посебно категорија спонтанитета свести, која је код Фихтеа 
произвала идеју о продуктивитету изнедривши појам  „стваралачког  Ја“. 

Прву значајну интерпретацију Шилерове „игре“ изложио је Дилтај 
у раду о Шилеру 18957, који се појавио у време стогодишњице од првог 
промовисања „игре“ у Шилеровим Писмима. Дилтајева интерпретаци-
                                                           
5 Irmgard Kowatzki, Der Begriff des Spiels als ästhetisches Phänomen. Von Schiller bis Benn. 
Verlag Herbert Lang Bern und Frankfurt / M. 1973, стр. 7. У д. Тексту: IrKow. BegrSpiel. 
6 Max Kommerell, „Schiller als Psychologe“. In Geist und Buchstabe der Dichtung: 
Goethe, Schiller, Kleist, Hölderlin, 4. Aufl. (Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1956. 
Стр. 198–199.  
7 Wilhelm Dilthey, Schiller, 2. Aufl. (1895: Göttingen, 1957). 
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ја водила је ка консеквентном субјективирању, тачније, „психологизо-
вању естетског“8, при чему Шилеров појам „игре“ имплицира уметни-
кову свест којом овај трансцендира, прекорачује дату стварност ради 
неке нове, етичке реалности. Шилеру је приписано настојање да игром 
и уметношћу жели сачувати функцију уметника у људском друштву. 

Свакако, бројна су теоријска питања о феномену „игре“ која су 
остала нерешена. Ко се игра: да ли је то тотални човек, или уме-
тник? Ако је пак играч сам човек, да ли је реч о човеку уопште? Где се 
налази топос игре: у сфери уметности, као искључивом и затворе-
ном кругу, или је реч о општој сфери делатности? Најзад, није ли ме-
сто игре у домену доколице? Исто је тако остало неодлучено питање: 
које су то душевне снаге које покрећу човека у игри: да ли је то воља 
по себи или воља за деловањем, или пак нека воља за трансцендира-
њем? Није ли можда то уобразиља, најзад, нека виша свест попут ду-
ше у њеноме тоталитету? На крају: какве промене производи у чо-
веку сама игра? Да ли се у игри мења његово целовито биће, или само 
његова свест, његова воља, или се промене одигравају у сфери његовог 
чина, у начину егзистенције? 

4. У антропологији игре Еугена Финка долази до својевр-
снога заокрета. Феномен „игре“ он посматрао антрополошки, као један 
од пет основних феномена људскога постојања, поред игре ту су још 
смрт, рад, владавина и љубав. Да би се игра диференцирала од дру-
гих феномена, ваља сагледати које су то продуктивне снаге човека које 
суделују у творењу „игре“. За игру Финк фиксира машту као људску 
моћ без које би „наше постојање било неутешно, остало без ствара-
лаштва. Иако се повлачи кроз сва подручја људског живота, она на 
привилегован начин станује у игри“9. 

Дакле, за Финка је „игра искључиво могућност људског постоја-
ња. Само се човек може играти. Ни животиња ни бог се не умеју игра-
ти“ (Финк, Офљп, 292). Имајући у виду Аристотелов допринос, Финк 
му реплицира, показујући како Стагиранин игру погрешно разуме „као 
међуигру између озбиљних животних делатности, као паузу, као испу-
њавање слободног времена“. Финк још примећује како се и данас још у 
јавном животу игра најчешће схвата управо на овај, баналан начин, 
наиме, да се човек напросто игра како би се „опустио, регенерисао, 
отргао од тешке збиље живота“, те да му је „игра потребна као сан“ 
(Финк, Офљп, 294 и д.). Он показује како је потребно да „што мање 
игру уплићемо у друга животна стремљења“, да што се „она одвија ви-
ше без сврхе, утолико пре у њој налазимо“ заокружену срећу. Ставом 

                                                           
8 Види о томе: Jost. Hermand, Synthetisches Interpretieren: Zur Methodik. Der Lite-
raturwissenschaft. 2. Auf. München, 1966. Стр. 35. 
9 Еуген Финк, Основни феномен људског постојања. Нолит, Београд 1984, стр. 
292. У д. тексту: Финк, Офљп. 
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да је „игра с оне стране сврхе“ Финк се сасвим приближио Кантовом 
разумевању уметности, дакле и Шилеровом појму игре као безинтере-
сног феномена.  

Финк је показао како се „прави играч игра само да би се играо“, 
тако да „игра стоји за себе и у себи“, додавши како „радост игре није са-
мо радост у игрању него радост ради игре, радост ради чудновате ме-
шавине стварности и нестварности“. Разуме се, он не превиђа једно-
ставну чињеницу да се „игра карактерише везаношћу за правила“, сва-
како за „правила које она сама поставља“ (Финк, Офљп, 296–298 и д.). 
Нема никакве сумње да је огроман фундус, како он каже, „објективи-
ране маште који се наталожио у људским играма“.  

5. Игра и уметност с оне стране егзистенцијалног субје-
кта. Хансу Георгу Гадамеру нису, такође, промакли неколики значај-
ни духовни феномени који чине тзв. повесно духовно јединство. То су 
игра, уметност и естетско. Гадамер их, као и Сартр, Адорно и Хајде-
гер, разматра ослањајући се на феноменолошку традицију. Ипак, онто-
лошке и повесне консеквенције поменутих мислилаца различите су. 
Док у заснивању Бића и повесности код Адорна, Хајдегера и Гадамера 
редовно наилазимо на методичко потирање било какве улоге парти-
куларне субјективности због успостављања Општости, што је методо-
лошки сагласно са Хегелом, код Сартра је управо наглашена идеја о ва-
жности индивидуалности играча, уметника, то ће рећи признавање 
властитости саме егзистенције која се ниуколико не може, нити сме 
ставити у заграде. Код Хајдегера и Гадамера, међутим, на повесном пу-
ту на којем се одиграва развијање ликова Логоса, субјект, будући сагле-
дан у модалитету Апсолута, не трпи ништа партикуларно, никакав 
„отпор“, дакле, ни снагу контингенције и слободе, које би се опирале 
науму Свеопштости.   

Гадамер изјављује како „под игром не мисли на понашање или, 
чак, на душевно расположење ствараоца или онога који ужива, а пого-
тово не на слободу неког субјективитета који се активира у игри, већ на 
сам начин Бића уметничког дела“10. То овде значи да Гадамер апостро-
фира Биће игре, а не субјект играча, не слободну егзистенцију! Зато је 
за њега једино релевантан „начин бића игре. Јер игра има сопствену 
бит, независну од свести оних који играју“ (Гад. ИМ, 132). Гадамеро-
вим делом провејава Хегелов дух, дијалектика Логоса и Ума, незави-
сно од индивидуалног и повеснога субјективитета. 

6. Сартрово oнтолошко заснивање игре. Појам игре у Сар-
тровој филозофији разматран је као једно од најзначајнијих егзистен-
цијално-онтолошких, односно фундаментално-онтолошких питања. У 

                                                           
10 Ханс Георг Гадамер, Истина и метода. Основи филозофске херменеутике. ИП 
„Веселин Маслеша“, Сарајево 1978, стр. 131. У д. тексту: Гад. ИМ. 
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тој се филозофији сусрећемо са нацртом једне онтологије човека која 
полази од разумевања Бића као „отворености“. Сартр се, при томе, фо-
кусира на питање слободе индивидуума, на проблем самообликовања 
властите егзистенције. У аналитици људске слободе Сартр уздиже 
„игру“ до „моћи са неограниченим делањем“, приписујући јој статус 
својеврсног човековог инстинкта за слободним самоостваривањем. 
„Игра“ је постала ознака егзистенцијалне онтологије. Могућност сло-
бодне егзистенције свој врхунац остварује у „игри што ослобађа од 
принуде“11. Основу егзистенцијалне онтологије чине појмови „игра“, 
„слобода“ и принцип „контингенције“. 

У Сартровом Бићу и Ништавилу појам „игре“ излази из домена 
пукога естетичког промишљања, као уско замишљени део ствара-
лачког просеца уметника. Сартр показује како „појам игре није издр-
жао да буде само метафора за стваралачки процес лиричара“, већ је 
стекао далеко шири статус, осим антрополошког, на свој начин и онто-
лошког појма. Полазећи од појма слободе, истозначног са бићем чове-
ка, Сартр га доводи у најближи могућан однос са феноменом „игре“. 

Оба кључна појма утемељују егзистенцијалну онтологију као фи-
лозофију егзистенције. Сартров став о човеку као неуцелињеном бићу 
кореспондира са онтолошком идејом о „недостатности самога Бића“. 
Човеков приступ свету збива се свакад у модусу апсолутно незакључе-
нога процеса трансценденције, што се код Сартра исказује у формули 
перманентног ништења Бића-по-себи. Интенционални акт свести не 
посустаје, никада се „не заокружује“. На језику антропологије то само 
значи да је човек „никад-реализовани-пројект“, те да је и сама егзи-
стенција увек постављена у модусу „Бића које јесте, и није то што јесте“.  

Процедуру интенционалног освајања предмета ништењем понај-
боље описују Сартрове речи да „у сазнавању свест привлачи свој пре-
дмет себи и инкорпорира га са собом“, тако да на крају имамо да „је са-
знавање асимилација“12. Коликогод је Сартр следио Хусерлова фено-
менолошка начела, у једноме је остао хегеловац. Наиме, „сазнат пред-
мет јесте моја мисао као ствар. То је управо оно што снажно желим 
када почињем да истражујем: схватити своју мисао као ствар а ствар 
као своју мисао“ (Sar. ЕeN, 567). 

Укратко, о појмовимa Сартрове филозофије егзистенције. Људска 
је „жеља изворно жеља да се буде [d’être]“. Интенција да се достигне 
Биће, иначе само „недостатно“, није друго до израз тежње Човека који 
априори осећа властиту фрагментарност и неиспуњеност. Тако изворно 
недостатан, он осећа посвуда празнину, на сваком кораку, у сваком чи-
                                                           
11 Види и: Hans Jaeger, „Schillers Philosophie der Existenz“. In Schiller 1759-1959, 
Commemorative American Studies, ed. John R. Frey, (Urbana III: The University of 
Illinois Press, 1959), 36-57, S. 41, 43. 
12 Jean-Paul Sartre, L’être et le néan. Essai d’ontologie phénoménologie. Bibl. des Idées. 
Librairie Gallimard, Paris, 1943. p. 667. У д. тексту: Sar. ЕeN. Упореди и: J.-P. Sartre, 
Das Sein und das Nichts (Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH, 1962, S. 729-730). 
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ну. Човек је, по Сартру, „слобода као недостатак Бића“, из чега происхо-
ди да је наш приступ свету, жеља наша као „бића-за-себе [pour-soi]“ да 
присвојимо биће-по-себи [l’en soi] за којим жудимо (Sar. ЕeN. p. 675). 

Када Сартр каже како „поседовати неки предмет значи моћи га 
користити“ (p. 675–676), он одмах упућује на Маркса, који говори о 
предрасуди људској да је предмет наш тек када га поседујемо, јер имати 
„нешто“ не значи изворно га имати и у његовом истинском Бићу. Сартр је 
у праву када изјављује како „присвајањем ја не задовољавам своју извор-
ну жељу да будем себи самом свој властити темељ“ (p. 682). Проблем није 
у поседовању, већ у радикалној деструкцији предметног света, у ништењу, 
у уништавању предметне датости. „Уништити значи ресорбовати га у 
себи, значи одржавати са бићем-по-себи [être-en-soi] предмета један од-
нос исто тако дубок као у стварању“ (Sar. ЕeN. p. 683).  

Ако је Биће-по-себи, у себи заокружено, испуњено – Тоталитет, пу-
ка Нужност, онда „Биће Слободе“, или „Биће-за-себе“, тј. Човек, сасвим 
условно, није ни „испуњено“ ни „довршено“ Биће, већ, парадоксално, је-
сте Ништа Бића. Човек није пун! Најзад, „слобода представља Једно са 
Бићем-за-себе [avec l’être du Pour-soi]: људска стварност је слободна у 
толикој мери у којој може бити своје сопствено ништавило [néant]“ (Sar. 
ЕeN. p. 516, 530). Онтолошки узев, „Биће-за-себе доиста није ништа дру-
го до чиста неантизација Бића-по-себи [néantisation de l’En-soi]; она је 
нешто као рупа бића [un trou d’être] у сржи Бића [l’Etre]“ (Sar. ЕeN. p. 
711). „Слобода која хоће да буде слобода заправо је једно биће-које-није-
оно-што-јесте и које-јесте-оно-што-није [un être-qui-n’est-pas-ce-qu’il-
est]“ и само такво једно, привидно противречно Биће јесте оно „које би-
ра, као идеал бивствовања, да буде-оно што-није и да не-буде оно-што-
јесте [qui-est-ce-qu’il-n’est-pas]“. Сартр је смисао Игре разматрао у окви-
ру анализе појма слободе, односно смисла самога Бића-за-себе.   

„Доиста, игра, као и Кјеркегорова иронија, ослобађа субјективност. 
Та шта је уистину игра [l’jeu], ако не једна активност чије је право 
порекло у човеку, за коју човек поставља принципе и која може да 
има последице само према датим принципима? Чим човек схвати 
себе као слободна и пожели да користи ту своју слободу, упркос 
властитој стрепњи, његова је активност игра: он је заиста њен први 
принцип, њоме надилази natura naturata, и сам поставља вредност 
и правила за своје чинове и пристаје на игру само по правилима 
која је сам поставио и одредио.“ (Sar. ЕeN. p. 669)13. 

У игри се, нема сумње, ослобађа али и потврђује Човекова субје-
ктивност. Игра је исконски човекова. Човек поставља правила игри, 
према томе и одговоран је за све последице које из тога происходе. Би-
ти слободан и играти се сходно властитим правилима, знак је потира-

                                                           
13 Види и: Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nicht. Hamburg, 1962, S. 729-730; 
такође и Irmgard Kowatzki, Der Begriff des Spiels als ästhetisches Phänomen. Von 
Schiller bis Benn. Bern und Frankfurt / M.1973. стр. 159-160. 
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ња сваке друге стварности. Код Сартра, као и код Финка, уосталом, 
„игра“ се профилише као чист безинтересан чин, ослобођен идеје о 
личном успеху играча. Та супстанција, „бит игре“, с оне је стране, на 
пример, обарања рекорда, стицања новца помоћу игре, и сл. Реле-
вантна је само она јединствена жеља човека који кроз игру и у игри 
остаје изван домашаја било каквога имања, поседовања, присвајања. 
Битно је: Бити човек у димензији самосвојне слободне личности. Не-
ма сумње, додаје Сартр, у „спортском чину увек постоји један присваја-
јући моменат“. Међутим, само уколико је спорт слободна трансформа-
ција, он је, као и уметност, форма стваралачке активности духа. 

У својој аналитици „игре“ Сартров теоријски интерес не застаје 
код појединачних манифестација игре, још мање остаје забављен пита-
њем феноменалнога устројства бројних њених модалитета. Овде је реч 
о својеврсном нацрту за једну „онтологију отворенога чина“ која рачу-
на са „свагда манифестним активитетом“, са спремношћу да се субје-
ктивност у свом изворном модусу доказује као „једна-свагда-слободна 
отвореност-бића“. Таква, по прилици, особена „супстанција без атрибу-
та супстанције“, „сврховитост без сврхе“, „мисаоно без појма“, лебди 
над „игром“ у спорту, али и над „игром“ у уметности. Није реч о самер-
љивости њиховог манифестног, обликованог садржаја, већ о спремно-
сти за отвореност стварања, ма какав иначе био њен садржај, па чак и 
сам формално категоријални оквир. 

Права, истинска „игра“, као унутрашњи став субјекта – човека ко-
ји игра, јесте безинтересна. У спорту, на пример, психолошки је ра-
зумљива и очекивана жеља играча да освоји трофеј, да победи, што 
укључује у себе и све погодности које из тога активитета следе. Но, уко-
лико у самој игри код играча доминира управо посесивни моменат – а то 
значи да је игра само налик на „игру“ – дакле, када је у првом плану при-
марна жеља за постигнућем утилитарних вредности, којима се подређује 
сопство играча као играча, тада се игра као слободан чин укида14. 

Питање је: да ли се, противно Сартровој теоријској стратегији, 
може сада претпоставити да је „игра“ унеколико виши, тј. заснивајући 
хоризонт свакога оног чина у коме се демонстрира трансцендирајућа 
опредељеност Субјекта, као за-себичног, уједно и слободног Бића, ма у 
којој појединачној манифестацији он испољио енергију поништавања 
пунине света и порицања интереса присвајања? А затим, ту је и битно 
питање: докле сеже важење Сартровог става о „човековој активности 
на начин игре“? Када он каже да се тај интерес постиже увек када 
„човек себе схвати као слободна и пожели да користи ту своју слободу, 
упркос властитој стрепњи“, када је дакле спреман на трансценденцију 
с оне стране пунине Бића, питање је: зар се тај услов не задовољава на 
једнак начин, према томе, креативно, у свакој посебној врсти активно-
сти, а не само уметности и спорту? 
                                                           
14 Идеја о којој је реч потпуније је развијена у мојој књизи: Деконструкција есте-
тике. Прилог за једну онтологију стваралачког чина. Бања Лука, Београд, 2006. 
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Нама се чини да „игролошка онтологија“ може бити пробуђена и 
код оних форми духа које је филозофија романтизма, осим у уметно-
сти, сматрала радикално неподесним за испољавање пунине људске 
слободе. Дакле, она је ту моћ и досежност до пуне слободе отписивала 
једнако науци као и филозофији, али и моралу и актима обичајности, 
најзад, чиновима људским предузетим у неговању култа и вере? По на-
ма је то могућно постићи, свакако чувајући онај, сартровски битан 
услов: да субјект, актер поменутих активности само онда остаје у видо-
кругу „игролошког“ уколико задрже дистанцу спрам вребајуће опасно-
сти да се његов чин сведе на хоризонт утилитарног и посесивног. Да-
кле, уколико аутентични „играчи“ буду кадри да остану у критичком 
дијалогу са достигнутим циљевима, и уз све то – с оне стране сакрали-
зације „већ достигнутог“ и оствареног. Без тога драматичног дијалога 
био би, несумњиво, изгубљен хоризонт игре, према томе, димензија 
слободе која игру битно конституише. Све би постало багателно ствар-
ствено, са статусом Бића-по-себи.  

Утолико нам се чини индикативним, и за концепт који се овде 
предлаже важан став Сартрове филозофије егзистенције. „Ако је сло-
бода фундаменталан услов чина, морамо покушати да прецизније опи-
шемо ову слободу… Слобода нема суштину. Она није потчињена ни-
каквој логичкој нужности; о њој би требало рећи оно што Хајдегер ка-
же за Dasein уопште: ‘У њој егзистенција претходи и захтева суштину’“ 
(Sar. ЕeN. p. 513). 

Ако је, дакле, „слобода фундаменталан услов чина“ који фило-
зофски потврђује Човека као „Бића-за-себе“, најзад, ако се слобода не 
може дефинисати ни именовати, зар тиме Сартр не оснажује позицију 
ангажованог субјекта који је у било којем домену властите духовности 
кадар, уједно и спреман на перманентно „ништење“ предметног света? 
Слободније интерпретирано, овде се већ пробија став о потребној де-
сакрализацији свега што Човек чини, осим саме десакрализације, то ће 
рећи, осим самога чина као слободног и трансцендентног, осим потре-
бе истрајавања на радикалном ништењу освојеног. Тиме се разрешава 
и дилема о формалним, граничним доменима човековог битног потвр-
ђивања као слободног бића. Битно потврђивање могућно је, онда, у би-
ло којем облику активитета. Према томе, у спорту и уметности свакако, 
но, ништа мање супстанцијално у науци и филозофији, чак и у полити-
ци уколико ова креативно избија из утилитарнога чистилишта. Побро-
јани чинови само су тада безнадно потопљени, детронизовани и ван 
листе аутентичних облика слободе, када, попут креативно неопрезних 
спортиста, крену за таквим постигнућима у смислу освајања рекорда 
који воде посесивним интересиима, а с оне стране лепоте игре и инте-
реса слободе. Тада успех и ангажовање талента не значе ништа друго 
до поништавања слободе и падају с оне стране битне интендираности 
Бића-за-себе ка Ништавилу. Парадоксално, само Чин оне субјективно-
сти стиче атрибут „светости“ који у име слободе поништава сваки об-
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лик сакрализације, у готовом делу као и у самом чину, једнако као и у 
рецепцији уметности, научних постигнућа, спортских резултата, виђе-
ња света. Без ове унутрашње мотивације, један, дакле, исти Учинак, 
Слика, Рекорд – „по-себично-саздан“, може, додуше, бити од интереса 
за нацију, родну групу, чак и за човечанство у целини, али да то не бу-
де за сам делатни, производећи Субјект, као партикуларну и самосве-
сну егзистенцију која тек битно одлучује о Себи и своме Бићу. Овим се 
хтео дати теоријски пледоаје за нову могућност разумевања игре. На-
име, реч је о идеји да, осим бављења спортом и уметношћу, како је о 
томе говорио Сартр, и ангажман у домену науке и филозофије, вршењу 
обреда, може постати пример аутентичне игре, активности у којој се 
демонстрира жеља усмерена ка поништавању сваке „по-себичности“. 

У предоченом теоријском нацрту, као прилогу једној онтологији 
игре, који, иначе, филозофски кореспондира идејама Сартра, Блоха и 
Адорна, и у томе посебно њиховом полазном онтолошком ставу о 
неидентичном субјект-објекту, у појединим одређењима наилазимо на 
различите модалитете. Дакле, иако је овде реч о сагласју методологија, 
најзад о јединству полазне опште филозофске позиције негативитета 
која имплицира динамички однос Бића и Небића, Ја и Не-ја, Још-не-
Бића и Не-више-свесног Бића, а све то посредством категорија ниште-
ња „Бића-по-себи“ кроз „Утопијско“ и „Наду“, ипак су у разрадама кон-
кретних хуманистичко-егзистенцијалних питања разлике очигледне. 
На истој, дакле, општој претпоставци, маркантно је присуство једне 
елитистичке разраде датога нацрта понуђене онтологије игре у ро-
мантичком духу, са преузношењем, односно сакрализацијом поједи-
них духовних форми. На пример, преузношење једино достатне аутен-
тичне игре у форми уметности има за последицу радикално опони-
рање назовимо је „истинској“ онтологији игре. Ако се, према томе, овде 
предложени основни принцип аутентичног освајања домена игре за-
снива на важној претпоставци – principium individuationis-у, онда би то 
имало да значи, према нашем тумачењу, да је он могућан у свим чо-
вековим формама духа, те и у онима које у досадашњој повести још-ни-
су-обелодањене, но које су у једној отвореној онтологији игре могућне. 

Свођење 

Овде се пледира за један не-елитистички, реалистички проје-
кат, за онтологију игре са могућношћу њене широке повесне изводљи-
вости. У основи тога нацрта стоји појам индивидуално-субјективне 
отворености. Утолико се у појму игре већ иманентно налази један 
„лични априори“. Реч је о идеји, о шанси јединке да у било којем пове-
сно могућном ангажману истраје у налажењима оних сартровских ру-
па у „Бићу“. Појам „рупе“ овде је „технички“ термин, исказ са метафо-
ричким значењем. Апострофира се, наиме, делатни Човек антите-
тички усмерен спрам света ствари као према моћи Објекта који би да 
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под своју контролу стави Субјект. Човек се овде постулира са мо-
гућношћу да За-себе-и-своје Биће пронађе излаз, макар и сасвим „бе-
зазлен“, који реално – на делу, користи сваку прилику да „поништи“ 
Објект, да га „деформише“, бар, а све то против намере његове (обје-
кта) да на штету слободе оствари унапред зацртану Општост. То „пони-
штавање“, „деформисање“, „кривотворење“ може се односити на фор-
му предмета или обичаја, открића, али каткада и на начин и поступак 
његове реализације. То „мало бар“ у средишту „ништавила“ Бића, Це-
лине – у размерама реално-повеснога збивања јесте велико човеково 
постигнуће. Чак и само збивање на линији ове телеологије, најпосле, и 
без реалнога учинка, као такво је већ од интереса за „индивидуалну 
персоналност“, тријумф Слободе. 

Свакако, оно што важи за домаћицу, сагласно је и са делањем 
спортисте, али и уметника, научника, револуционара. У свим по-
себним модалитетима исте, назовимо је „бивствене структуре“ постоје 
нека „општа правила“, неки „стандарди“ ако не према мерилу Разума, 
оно у складу са неким sensus communis-ом. Потребно је само сагледати 
вредност тог, ма колико маленог простора у којем се показују трагови 
индивидуалне слободе, као шанса трансцендендирања постојећега. 
Свакако, без његовога радикалног поништавања и деструкције у фор-
ми у којој постоји у заједници.  

Шездесетих година енформел као нова оријентација у модерном 
сликарству није претпостављао, истовремено, и деструкцију слике као 
слике, већ крај једне стилистичке, историјско-уметничке моде, праксе 
реализма, а код нас и остатака соцреализма. Енформел, дакле, није до-
водио у питање „сликарско дело“ као такво, већ једну стилску праксу у 
сликарству, једну њену форму, чијим превладавањем није оспорена 
елементарна супстанција сликарства као таквог, дакле, ни штафе-
лајске слике у модусу колористичког уметничког дела. 

Прононсијер енформела шездесетих година прошлога века код 
нас Мића Поповић могао је да бира унутар неколико општеприхваће-
них, са ликовнога гледишта једнако вредних оријентација, између 
традиционалне слике, или да се у кругу „модерне“, одлучује између 
енформела, симболизма или концептуализма. Лично се опредељујући 
за енформел, а то значи и за једну особену поетику која оспорава кла-
сичну „форму слике“, Поповић симболизује делатника који на правцу 
индивидуалнога опредељења слободно бира пут којим ће кренути. 
Дакле, „унутар истога“ тражи особено и лично како би за себе прона-
шао ону најприкладнију меру, то лично „искошење“ – „лично апри-
ори“, тачније, ону Сартрову „рупу“ у Општем. Уосталом, Леонид Шејка 
и Оља Ивањицки, против и реализма и енформел-модернизма, опре-
дељујући се за истоветан им програм „медијале“, ипак су се, свако од 
њих, кретали и себи у сусрет, изналазећи онај исти „лично априори“, 
диференцирајући се унутар једнога и „заједничког“ трагајући кроз 
њега у њему за оним Нечим што симболизује сартровску „рупу“ у Бићу, 
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у Општем. То настојање да се полазећи од истоветног, и општег – а и 
Медијала је ускоро постала нешто „већ виђено“ – изнађе онај малени 
вентил, као израз „највластитијега“, личнога крика, лепо сажима духо-
вито срочен исказ саме Оље Ивањицки. Једном приликом у разговору 
о пирамидама тридесеторо сликара који су их сачинили од предложе-
них боја, дакле и поводом својих творевина, за једну пирамиду која је 
одударала од свих других, рекла је да јој се допада јер у тој ишчашено-
сти „има некога вица“! Свакако, то важи и за било који, макар и незна-
тни индивидуални „помак“, као израз личног избора пута ка „новом“. 

Чини ми се да се на модификован начин принципи онтологије 
игре находе у сваком аутентичном чину човека, свакако, осим уметности, 
и у тзв. озбиљним доменима духа, у науци, филозофији, митологији, у 
обреду, спорту, моралу. Као повесним формама, у свима њима постоје 
нека правила, општи принципи који су за њихове актере у одређеној 
мери обавезујући. Но, у свим тим областима деловања стоји као отворена 
могућност и она „рупа“ у Општем, као инспиративна „празнина“, изазов 
за сваку стваралачку индивидуалност, како би чувајући основни карактер 
истога, властитом иницијативом учинила продор ка његовом даљем 
продубљивању, бојећи га, на крају, и својим особеним шармом.    

Sreten Petrović 

Ethno-cultural workshop Belgrade – Svrljig 

A DRAFT FOR ONE PLAY ONTOLOGY 

Abstract. The concept of ‘play’ in philosophy and anthropology most 
often was considered within the analysis of ‘work’ and ‘freedom’ and 
‘necessity’, finally, ‘contingency’. Often the concept was related with ‘art’, 
and in the contemporary philosophy, especially in existentialism and 
some branches of phenomenology, the ‘play’ becomes problematised 
within ontology – from the angle of the very ‘Being’. But, only when from 
the other side of the rational system of thought and the position of 
identical Subject and Object, Thought and Matter, there appeared an 
idea of historical, working and creative subjectivity, which opened new 
vistas for understanding the very Being. With the perspective into the 
future where from behind and before  the Being there opens a wide 
horizon of hope for individual and collective existence – as a chance for 
salvation, therefore, in that slot or the Being’s openness, as well as a man, 
there lives that novelty that we call ‘play’. 

Key words:  play, work of art, being, subject, creativity. 
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ЉУЉАШКА И ЉУЉАЊЕ ИЗМЕЂУ ОБРЕДА, ИГРЕ 
И УМЕТНОСТИ 

Апстракт. У раду је анализирана семиотика љуљања, схваћеног 
као транскултурални и трансисторијски феномен, и то пре 
свега на нивоу традиционалне културе (обред, мит, ликовне 
представе), циркуских тачака (трапез) и спортских вештина 
(вратило, карике). Обредно љуљање представљено је примери-
ма који углавном припадају словенским и балканским традици-
јама (праисторија, антика, фолклор). Елабориране су различи-
те мотивације овог феномена: ступање у брак, подстицање ро-
да аграрних култура и стоке, општи просперитет појединца 
или заједнице, здравље оних који се љуљају. Анализирано је неко-
лико семиотичких нивоа обредног љуљања. Вегетативни ниво 
(раст биљака, стоке и деце) заступљен је кроз више аспеката: - 
брачно-сексуални (непосредна идентификација љуљања с пол-
но-еротским сферама и коитусом, базиран на нервно-чулним 
надражајима присутним током љуљања); - аспекат имита-
тивне, тј. хомеопатске магије („колико високо се љуљамо, то-
лико високо ће и биљке порасти“); - концепт транспоновања 
плодоносних снага од оног који се њише – ка природи (ваздуху, 
земљи, биљкама) и обрнуто; - хијерогамија (спој неба и земље 
посредством љуљашке). У оквиру лустративног нивоа љуљања, 
елаборирани су: - аспект психолошке катарзе; - „проветрава-
ње“ тела; - ветар као сакрализиран уништитељ негативних 
фактора. У оквиру теме „љуљање као митолошка парадигма“ 
обрађени су следећи аспекти: - љуљашка као „космичка оса“; - 
као „лађа која води до неба“; - као „опасна љуљашка“ која повре-
ђује, убија и тиме преноси на „онај свет“ оне који се на њој љу-
љају. Детаљније је обрађен и соларно-небески аспекат љу-
љашке, пре свега љуљања као најархаичније парадигме пери-
одичног кретања сунца по небу (пењање и спуштање), и то пре 
појаве концепта цикличног схватања соларне динамике. На 
крају су обрађени и семиотички аспекти обредног вешања: - ве-
шање као жртвовање; - као услов за усавршавање; - вешање као 
егзекуција; - обешени митски ликови. 
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Кључне речи: обредно љуљање, љуљашка, вешала, вешање, 
обешеник, циркус, трапез, жртвовање, соларни 
митови, космичка оса, шаманизам, обредни 
еротизам, хијерогамија. 

Љуљање је један од оних феномена који су транскултурални и 
трансисторијски, тј. универзални за скоро све човечанство, констато-
вано је у оквиру традиционалне културе многих заједница из разних 
делова света (Индија, Непал, Тајланд, Кореја, Кина, Северна Африка, 
Америка, Европа итд.). Ради се о феномену са сакралним, тј. рели-
гијско-магијским карактером, који у одређеним фазама губи таква обе-
лежја на рачун забавности, естетских аспеката и туристичке атракти-
вности. У Европи је посебно распрострањен у традиционалној култури 
словенских, балканских (T. I: 6; T. IV: 3) и балтских народа, али такође 
и у Немачкој, Италији, Шпанији и другим регионима.1  

Као плод ових традиција, а свакако и архетипског набоја саме 
радње, мотив љуљашке (и посебно девојке која се љуља на љуљашци), 
кроз бројне примере манифестован је у европском сликарству од 17. до 
20. века (T. V).2  

Љуљање је широко заступљено и у оквиру акробатских цирку-
ских тачкака, нарочито оних које гравитирају ка називу трапез (T. I: 
4, 7; T. IV: 1, 2, 4, 5). Изводи се на љуљашци оформљеној у виду хори-
зонталне шипке, закачене за жице које висе с циркуске куполе. Кла-
сичну варијанту ове тачке сачињавају две статичне платформе на ко-
јима се налази по једна група акробата („скакачи“), као и једна или две 
љуљашке између њих. На љуљашкама се њишу акробати („хватачи“) 
који висе закачени ногама – главом према доле. При томе они хватају 
акробате који скачу према њима са платформе и пребацују их ка су-
протној платформи или ка хватачу са друге љуљашке (T. IV: 1). Јављају 
се и другачије тачке, састављене од једног или од пара акробата (му-
шкарац и жена) који виси закачен на конопцу или жици, при чему, 
уместо љуљања и скокова, у њиховој изведби доминирају ротације и 
преплети тела праћени лепим позама и покретима (Т. I: 4, 7; T. IV: 5).3 

Љуљање је садржано и у оквиру спортских вештина, при чему, 
пре свега,  мислимо на дисциплину „вратило“, и нарочито на „карике“. 
                                                           
1 J. G. Frazer, The Dying God, 277–285; Дж. Фрэзер, Золотая ветвь, 169, 170; Т. А. 
Агапкина, Качели, 480–483; М. Илијин, Обредно, 274–277; B. Rusić, Pesme, 333–352.   
2 Примери и илустрације: Качели. (T. V: 1. Џ. Р. Вегелин, 1885; 2. Непознати аутор, 
хотел „Mandarin Oriental“, Вашингтон, САД; 3. Ж. О. Фрагонар, 1765; 4. А. Мајол, 
1896; 5. Н. Ланкре, 1735;  6. Ф. Гоја, 1787). 
3 А. Я. Шнеер, Р. Е. Славский, Цирк, види: вольтиж, вольтижировка (од франц. 
voltiger – прелеће, лебди, веје се), пассаж. О неким чињеницама у вези с историјом 
ове тачке и њеним симболичким значењима: T. Boucher, Circus (The Trapeze Artist); 
A history of circus (aerial acts); С. М. Макаров, Шаманы, 96–99.   
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Дисциплина „карике“ састоји се у њихању које спортиста изводи држе-
ћи се за две карике закачене дугим ужадима које висе одозго. Осим љу-
љања на рукама, ова спортска дисциплина обухвата и љуљање спор-
тиста закачног за ноге, ротације, салта и скокове (Т. VI: 2).4  

Архетипска семиотика љуљања темељи се на основним визу-
елним елементима који га сачињавају, а то је уже које се спушта 
одозго и човек који је закачен на њему. Таква констелација тра-
жи да приликом истраживања овог феномена кренемо од две појаве 
које су прилично распрострањене, и то подједнако, како у оквиру арха-
ичних, тј. традиционалних култура, тако и у савременим урбаним култу-
рама. Ради се о обредном љуљању и обредном вешању, схваће-
ним као сакрализоване радње или као егзекуције чија је мотивација 
примарно такође била обредна.  

1. Обредно љуљање 

- Етнографски примери 

У оквиру словенског и балканског фолклора, обредно љуљање 
било је прилично распрострањено све до средине 20. века, при чему се 
као основни реквизит користио конопац који је могао бити допуњен 
попречно постављеном даском или седалом. Разапињао се између два 
дрвета (која је требало да буду здрава и плодна, а никако сува и бо-
лесна), између два стуба, или се вешао за греде у кући (T. I: 6; T. IV: 3). 
Понекад се љуљање изводило без употребе некаквог допунског пома-
гала – тако што би се извођач хватао за неку грану на дрвету и њихао 
се ухваћен рукама за њу, или једноставно седећи на грани. У разним 
регионима обредно љуљање спроводило се на одређене празнике, 
најчешће у пролеће (око Ђурђевдана и Ускрса), у зимском периоду 
(око Божића и Нове године), а некад и усред лета (око Јовањдана). 
Негде се спроводило током целе ноћи или рано ујутро пре изласка 
сунца. Након наведених термина љуљање се није изводило (а веро-
ватно и није било дозвољено). Најчешће су се љуљали млади (и то по-
себно младе девојке), деца, а неретко и старији људи. У неким прили-
кама, предмет љуљања били су и одређени објекти – обредни хлепчи-
ћи, али и лутке обучене у некакву одећу.5   

                                                           
4 Кольца. 
5 Т. А. Агапкина, Качели, 480–483. (с цитираном литературом); М. Илијин, 
Обредно, 274–277; B. Rusić, Pesme, 333–335; А. Милошевић-Јанковски, Љуљање, 
158–160; G. Spyridakis, Sur le balancement, 117–123; J. G. Frazer, The Dying God, 280, 
283, 284; Е. К. Теодоров, Древнотракийско, 46–49. Присуство таквих поступака је 
потврђено у писаним изворима 17. века који се односе на подручје Русије (А. 
Олеарий, Описание, гл. 4).  



Никос Чаусидис 

38 

У конкретним случајевима, иза ових поступака стоје различите 
мотивације:  

− доминантна је тежња, посредством таквог обредног љуљања 
младих девојака и момака, да се подстрекне њихово брже и успешније 
ступање у брак. У неким случајевима то за њих није било само пре-
поручљиво, већ и обавезно;6    

− не мање присутна је идеја да се преко обредног љуљања под-
стакне род (висина, тј. обилност) пољопривредних култура, и општи 
просперитет појединца или заједнице (богатство, прогрес, срећа). У 
неким срединама, ово је било усмерено и ка одређеним климатским 
компонентама које су биле кључне за пољопривреду (на пример, иза-
зивање или прекид падавина), или к успеху у некој другој привредној 
грани, доминантној за дату културу (на пример сточарство, улов рибе 
или дивљачи);7   

− трећи циљ љуљања је здравље оних који се љуљају, и то у нај-
општијем смислу и као профилакса у односу на неке конкретне боле-
сти или магијске поступке који могу изазвати болест. У Ђевђелији (Р. 
Македонија) забележено је обредно љуљање новорођенчета с циљем 
да буде здраво и срећно, док у Хомољу (Србија) – љуљање одеће покој-
ника пре њеног даривања другом лицу. Негде се љуљање спроводило 
ради заштите од магије (у општем смислу), од змија и инсеката. У не-
ким приликама су се љуљале и домаће животиње: јагње, јаре, прасе, да 
би се множиле; момци и овчари су љуљали псе да би их ослободили 
„беса“, тј. злог духа (беснила?).8  

- Историјски примери 

Осим у оквиру савремене етнографије, тј. фолклора, обредно љу-
љање је констатовано и у древним културама, и то како кроз писане 
изворе, тако и посредством археолошких налаза. Најчешће се ради о 
митским традицијама у којима љуљање остварују одређена божанства, 
други митски ликови или људи укључени у дату радњу.  

У древнохеленској митологији љуљање је у тесној релацији с ве-
шањем, схваћеним као чин самоубиства, посебно типичан за жене. На-
рочито је интересантан мит о Еригони који долази до нас у форми 
када је његова изворна семиотика већ била прилично поремећена, тј. 
заборављена. Он даје одговор зашто се у Атини практиковао обред љу-
љања девојака (T. II: 4, 5; T. VII: 2). Објашњење је прилично бизарно. 
Откако је Дионис подучио Икарија (Еригониног оца) како да прави ви-
                                                           
6 Т. А. Агапкина, Качели, 481, 482; Т. Вражиновски, Речник, 303; J. G. Frazer, The 
Dying God, 283.   
7 J. G. Frazer, The Dying God, 277–279; Т. А. Агапкина, Качели, 482, 483; B. Rusić, 
Pesme, 335; G. Spyridakis, Sur le balancement, 118.  
8 Т. А. Агапкина, Качели, 483; B. Rusić, Pesme, 354; А. Милошевић-Јанковски, Љу-
љање, 159.   
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но, овај га је припремио и дао атинским пастирима. Напивши се вина, 
опијени, они га убијају мислећи да им је подметнуо отровно пиће. На-
шавши тело свог оца под једним бором, Еригона се, у жалости и очају, 
веша на њему проклињући Атињане да њену судбину доживе и њихове 
кћери. Убрзо затим, бројне девојке из Атине ће, без посебних разлога, 
започети да се убијају вешајући се. Ова ће појава престати након што 
су се Атињани искупили за свој грех, у име чега је настављено практи-
ковање обредног љуљања девојака из њиховог града у време празника 
Антестерија.9  

Није тешко схватити да овај мит евоцира замену обредног жртво-
вања девојака (спровођеног вешањем на дрвећу) чином њиховог 
обредног љуљања на истом том дрвећу. Присуство бога Диониса, вина 
и дрвећа упућује на првобитну (касније заборављену) мотивацију овог 
ритуала која се састојала у жртвовању девојака у част овог бога с на-
глашеним хтонским цртама, покровитеља животне снаге и вегетације. 
У суштини, ради се о чину његовог симболичког венчања с девојкама, 
и то ради двају могућих циљева: - подстицање његове плодности преко 
непотрошене плодности девојака; - спуштање негове божанске пло-
дности на земљу, односно на људе преко оплодње девојака. У прилог 
овим тумачењима иде неколико чињеница. Прво, то је обред ступања 
басилине (супруге архонта басилевса) у брак с Дионисом који се 
одржавао у оквиру светковина Антестерија. Други елемент је представа 
насликана на једној вази (скифос из музеја у Берлину) где девојку љу-
ља сатир – редовни митски придружник Диониса, који се може тума-
чити и као једна од његових епифанија (T. II: 5).10  

На старије форме ових традиција упућују неки археолошки нала-
зи са Балкана, који се односе на праисторијску епоху. Једна теракотна 
статуета из Агиа Тријада (Крит), датирана у оквиру позноминојског пе-
риода (око средине 2. миленијума п.н.е.), приказује женску фигурину 
која седи на љуљашци, при чему је она разапета између два стуба с 
птицама на врху (T. I: 3).11 Такви примери се највероватније могу сле-
дити и до старијих епоха – све до периода балканског неолита, а мани-
фестовани су бројним антропоморфним (најчешће женским) кера-
мичким фигуринама, чије су схематизиоване руке, рамена и/или куко-
ви пробијени рупицама. Сматра се да су ове статуете биле вешане и 
њихане на конопцима ради некаквих обредно-магијских циљева. Ана-
логни предмети се сусрећу и шире – у источној Европи, Медитерану и 

                                                           
9 О овом миту и изворима: Е. Чепель, Статуетка, 25–35; J. G. Frazer, The Dying 
God, 281–282; Д. Срејовић, А. Цермановић, Речник, 141 (Еригона).  
10 О досадашњим тумачењима овог мита и поменутих представа: Е. Чепель, Ста-
туетка, 25–35; R. Grevs, Grčki, 263–265 (параграф 79). Е. К. Теодоров пласира 
тезе, по нашем мишљењу пренаглашене, о евентуалном трачком пореклу овог 
ритуала, базиране на таквом пореклу култа Диониса (Е. К. Теодоров, Древнотра-
кийско, 48, 49).  
11 Е. Чепель, Статуетка, 23–25, 33–36. 
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на Блиском истоку (T. I: 1, 2 /графичка реконструкција/, 5; T. VII: 6).12 
Ови археолошки налази отварају питање традиција обредног љуљања 
фигурина, тј. лутака, маски, фалуса и других људских ликовних пред-
става (забележених у античким изворима који се односе на Грчку и 
Рим), и то као форме прочишћавања, замене жртвованих људи, или 
подстицања раста пољопривредних култура.13 Слични обреди при-
сутни су и у Индији, везани за празник Холи – Dola Yatra (крајем фе-
бруара и почетком марта у време пуног месеца). У неким подручјима 
се у току овог празника на љуљашке стављала и на њима љуљала стату-
ета бога Кришне.14   

2. Аспекти љуљања 

- Вегетативни аспекти љуљања 

Код Јужних и код Источних Словена обредно љуљање повезива-
ло се с успешним родом конкретних пољопривредних култура (ко-
нопља, пшеница, раж, јечам, памук итд.) или уопште с растом (вер-
бални искази: „Све да порасте!“). При том су висина, односно раст би-
љака идентификовани с висином љуљања. У Словенији су љуљани ли-
кови – учесници маскираних обредних церемонија („дебели кум“ и 
„дебела кума“), и то ради доброг рода репе („za debelo repo“).15 Веома 
често, иста мотивација стоји и иза обредних љуљања у другим дело-
вима света.16 Веровало се да свој удео у магијским моћима љуљања има 
и дрвеће на којем се оно реализовало, због чега се обично тражило да 
то буде здраво, зелено, а често и родно дрвеће (на пример врба, јавор, 
дрен, јабука, крушка, шљива, орах), а не болесно и суво. Може се претпо-
ставити да је вегетативна моћ обредног љуљања базирана на удружи-
вању и узајамном транспоновању животоносне и продуктивне моћи 
онога који се љуљао и дрвета на којем се то изводило. Овај однос добро 
илустрирају два примера. У разним регионима постоји пракса да се ко-
нопац за љуљашку прави од неког конкретног биља, чак и уплетеног 
на посебан начин (улево с једне и удесно с друге стране). Такође су инте-

                                                           
12 V. Matić, Zaboravljena, 189; А. Милошевић-Јанковски, Љуљање, 156; примери у 
оквиру културе „Трипоље-Кукутени“: Енцикл. Трипiльськоi Т.1-1, 386–388; Т.1-2, 
154, 155, 200–205. 
13 А. Милошевић-Јанковски, Љуљање, 157–158; J. G. Frazer, The Dying God, 283; Е. 
Чепель, Статуетка, 28; R. Grevs, Grčki, 264 (параграф 79), 300 (п. 88:10), 349 (п. 
98: 5); Ž. Dimezil, Drevna rimska, 269; G. Spyridakis, Sur le balancement, 121. Код 
Источних Словена је забележено љуљање обредних хлепчића у облику птица (Т. 
А. Агапкина, Качели, 481).    
14 J. Hastings, J. A. Selbie, Encyclopedia, 889; G. Willard Van De Bogart, The Giant; С. 
М. Макаров, Шаманы, 99.  
15 Т. А. Агапкина, Качели, 482, 483; М. Илијин, Обредно, 276, 277, 282, 283; B. 
Rusić, Pesme, 351–353.   
16 J. G. Frazer, The Dying God, 277; М. Илијин, Обредно, 282, 283.  
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ресантни и примери који указују на непосредни контакт онога који се 
љуља с овим флоралним елементима. Тако је онај који се љуља ради 
берићета, морао седети на голом конопцу љуљашке, док се онај који је 
то чинио ради здравља, морао голом руком држати за младу или зеле-
ну грану. Овоме у прилог иду бројни примери у којима се обредно љу-
љање изводило у пролеће, управо током појаве нове вегетације (листа-
ње дрвећа). У античкој Грчкој су се такви обреди практиковали за вре-
ме празника Антестерија (фебруар – почетак марта), повезаног с цве-
тањем биљака (T. II: 4, 5).17 

У оквиру словенских фолклорних традиција постојало је верова-
ње да љуљање мале деце у љуљашкама нема само практично значење 
(умирење и лакше успављивање детета) већ и магијске функције. Сма-
трало се да оно стимулише раст и развој детета, при чему је такво 
дејство било појачавано разним допунским поступцима, у које су укљу-
чиване магијске радње, забране и предмети у улози амулета. На при-
мер, пре првог љуљања детета, у љуљашци се љуљао мачак или пас (да 
би на њега пало све зло). Такође су постојале препоруке према којима 
љуљашка није смела да се њише празна. Веза ове сфере с обредним 
љуљањем нарочито долази до изражаја код оних дечјих љуљашки које 
су висиле на конопцима, закаченим за кућне греде или за гране неког 
дрвета (T. VII: 3).18  

- Брачно-сексуални аспекти љуљања  

Ради се о најдоминантнијем аспекту ових обредних радњи који се 
манифестује на више разина. Љуљање девојке прилично често реали-
зује момак који је обично и њен претендент, тј. изабраник. Праћено је 
обредним песмама, специјално намењеним за ову прилику, у којима је 
главна тема љубав и брак између момка и девојке (такве су песме нај-
заступљеније код Македонаца и њима суседних етничких група). Забе-
лежени су примери када момак снажно њише девојку и при том је тера 
да каже име вољеног, с претњом да ће у супротном преврнути љу-
љашку.19 У овом смислу су нарочито индикативни примери из Бугар-
ске, где су младе жене љуљане после прве брачне ноћи.20 Као аналогије 
овоме, могу се поменути примери из јужне Индије, где љуљање има 
изражен еротски карактер. Да би обезбедили потомство, на дан венча-

                                                           
17 Т. А. Агапкина, Качели, 482, 483;  М. Илијин, Обредно, 276, 277, 282, 283; Е. К. 
Теодоров, Древнотракийско, 46–49, 64–70;  J. G. Frazer, The Dying God, 277; J. 
Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik, 437; G. Spyridakis, Sur le balancement, 118; B. 
Rusić, Pesme, 333, 334. 
18 Г. И. Кабакова, Антропология, 124–127; С. М. Толстая, Колыбель, 559–562.   
19 Т. А. Агапкина, Качели, 481, 482; B. Rusić, Pesme, 354; Б. Петровски, Ѓур-
ѓовденски, 125–128; G. Spyridakis, Sur le balancement, 118; Т. Вражиновски, Речник, 
303; Е. К. Теодоров, Древнотракийско, 47, 48.    
20 Е. С. Узенева, Болгарская свадьба, 156.  
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ња млади се љуљају на љуљашци постављеној у шатору разапетом 
посебно за ту намену.21 Да подсетимо на већ поменуту древногрчку 
представу на сликаној вази (Т. II: 5) где девојку љуља сатир, при чему 
еротски аспекат сцене апострофира он сам (као оличење дивље сексу-
алности), али према нашем мишљењу и околно орнаментализоване 
биљке међу којима пада у очи некакво цвеће с веома индикативним 
фалусоидним обликом. На једној другој посуди (хидрија из Лувра) 
уместо сатира, девојку љуља крилати Ерос (Т. VII: 2).22  

У неким случајевима, љуљање је придруживано допунским по-
ступцима који су на симболичкој равни кодирали и појачавали полно-
брачни аспекат овог чина. Тако су у Македонији забележени примери 
када су приликом обредног љуљања девојке биле шибане копривом 
или једноставно ударане по босим ногама, и то „да би се распалиле“, тј. 
да би се удале у току године.23 Постоје аргументи у прилог томе да 
обредно ударање овде симболизује коитус, при чему босе ноге кодирају 
„отвореност“ девојке (еквивалент њених гениталија).24 Други пример је 
љуљање девојака (али и старијих жена) које под пазухом или у џепу 
носе јаје (обично или ускршње).25 Узимајући у обзир симболична зна-
чења јајета (= симбол плода) и пазуха (= гениталије), цела констелаци-
ја добија значење плода у утроби жене. У случају девојака, ова експли-
цитно полна мотивација добила је и неутралније оправдање (да би оне 
биле лепе као ускршње јаје), док у случају старијих жена, јаје у њихо-
вим пазухама или рукама треба да допринесе већем расту пољопри-
вредних култура. У оквиру истог концепта (трансфер животне енерги-
је) треба разумети и обичај према којем девојке за време љуљања треба 
да су накићене одређеним биљкама, стављеним на главу или око стру-
ка (за скорије ступање у брак).26 

Ови примери показују да се веза између обредног љуљања и ра-
ста аграрних култура не исцрпљује само посредством концепта ими-
тативне, тј. хомеопатске магије („кол’ко високо се љуљамо, тол’ко 
ће високо и биљке да порасту“). Узимајући у обзир брачно-еротску ди-
мензију љуљања, сасвим је вероватан и концепт транспоновања 
плодоносних снага од оног који се њише – ка природи (ваздуху, 
земљи, биљакама), о чему између осталог сведоче и претходни приме-

                                                           
21 М. Илијин, Обредно, 184. (види цитирану литературу).  
22 Тумачења ових сцена: Е. Чепель, Статуетка, 30, 31. 
23 Т. Вражиновски, Речник, 303; Т. А. Агапкина, Качели, 481; Е. К. Теодоров, Дре-
внотракийско, 47.   
24 О обредном ударању као подстицању плодности: Ž. Dimezil, Drevna rimska, 272; 
В. Чајкановић, О магији, 133–148. О гениталној симболици стопала и ципела: И. 
Маразов, Художествени, 353–361; И. Маразов, Хубавата, 99–107.    
25 Т. А. Агапкина, Качели, 482, 483; Т. Вражиновски, Речник, 303; М. Илијин, 
Обредно, 283; Е. К. Теодоров, Древнотракийско, 47.   
26 Примери: B. Rusić, Pesme, 333–335; Т. Вражиновски, Речник, 303; Е. К. Теодо-
ров, Древнотракийско, 47.  
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ри с јајетом. Постоје индиције да је инсталирање љуљашки и извођење 
овог обреда у обору или у штали имало за циљ да подстакне плодност 
стоке.27 У ведској Индији забележен је један ритуал који говори о 
релацијама љуљашке с хијерогамијом. Њишући се на обредној љу-
љашци, свештеник је својим дланом означавао најмање одстојање 
између ње и земље, говорећи при том да се „велики господар ујединио 
с великом господарицом“28 (алудирајући на свети брак између Бога-
Неба и Богиње-Земље). Овај хијерогамични аспекат љуљашке потвр-
ђују разне ликовне представе у којима на њој седи митски брачни 
пар: - на примерима из Индије то су Кришна и Радха (T. II: 1), Индра и 
Саси или Шива и Парвати;29 - на примеру из Веракруза (Мексико) то 
су два митска лика претколумбовских култура овог региона (T. II: 3).      

Једно од универзалних обележја обредног љуљања, присутно у 
скоро свим деловима света, јесте његова непосредна идентификаци-
ја с полно-еротским сферама, и то не само у општим оквирима, 
већ и конкретно – с коитусом. Иако се досадашњи нама познати истра-
живачи нису удубили детаљно у разлоге ове симболичке идентифика-
ције, може се наслутити да овде лежи основно мотивацијско језгро 
овог феномена. У прилог откривању овог језгра предложили бисмо две 
компоненте за које сматрамо да су условиле оформљавање ових симбо-
личких релација у митској свести. Прва компонента су специфични 
нервно-чулни надражаји, који настају у људском организму током 
љуљања. Они се манифестују амбивалентним осећајем узбуђења, голи-
цања и јежења у пределу груди, стомака и гениталија, који прилично 
наликују на осећај задовољства (па чак и оргазма) који се јављају за 
време коитуса и других форми полног надраживања. Сматрамо да је 
ова идентификација у митској свести архаичног човека резултирала 
подсвесним (а касније и рационализованим) симболичкоим изједнача-
вањем двају чинова и третирањем љуљања као еквивалента коитуса. 
Осим овог базичног чулног аспекта, љуљање је праћено и другим сенза-
цијама аналогним онима из чина коитуса, које допунски појачавају наве-
дену идентификацију. Ради се о следећим компонентама: - ритмична ди-
намика (покрети напред-назад); - инстинктивна, тј. неконтролисана мо-
торика тела; - амбивалентни осећаји који се крећу између страха и усхи-
ћености, непријатности и уживања; - присуство припадника обају полова 
при чему момак, њишући девојку, код ње непосредно изазива наведене 
надражаје. Задовољство у оквиру интеракције љуљања и еротског може 
се потражити и у песмама певаним током овог обреда, при чему имамо 
на уму често помињање шећера и идентификацију девојке с воћним 
плодовима (на пример, с црним грожђем).30  

                                                           
27 М. Илијин, Обредно, 283.   
28 J. G. Frazer, The Dying God, 279, 280; G. Willard Van De Bogart, The Giant.  
29 G. Willard Van De Bogart, The Giant. 
30 Примери: B. Rusić, Pesme, 340, 350.  
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Идентификација љуљања и коитуса је веома озбиљна. Она надма-
шује ниво некакве обичне поетске метафоре, о чему можда најбоље 
говоре строге забране да се момак и девојка заједно љуљају на љу-
љашци. Ово даје оправдање честом присуству старијих људи поред љу-
љашке31 који су, осим простог уживања у посматрању игре младих, сва-
како имали за циљ контролу тока ове интимне радње. У Бугарској су 
забележени и случајеви када се обредно љуљање момака и девојака 
изводило на двема засебним љуљашкама, тј. у двема одвојеним група-
ма, међусобно удаљеним.32 

У оквиру ове сфере не треба занемарити и спољне компоненте 
које подстичу, тј. појачавају еротски карактер овог чина. Овде мислимо 
на присуство топлог пролећног ветра, који струји око тела оних који се 
њишу. У архаичним митским представама он није само обични „кли-
матски симптом“ већ посебни космички елемент, нематеријална епифа-
нија божанског (чешће персонификованог у лику мушког божанства) ко-
ја има моћ да оплоди (али и украде) девојке, на исти начин на који 
оживљава вегетацију и сву природу.33 

Као индикатор ове архетипске димензије љуљања, може се разу-
мети често, па чак и обавезно присуство мушкарца и жене – акробата у 
циркуским тачкама извођеним на трапезу. Приликом љуљања или ви-
сења на трапезу, њихова полугола тела улазе у позе које јасно алудира-
ју на еротску игру, па и коитус (загрљаји, сложени преплети тела, др-
жање за ноге, обухватање ногама) (T. I: 4, 7; T. IV: 5). 

- Лустративни аспекти љуљања  

Нема сумње да су се, према бројним примерима широм света, по-
ступци обредног љуљања изводили и ради ослобађања оних који се 
љуљају (и њиховог ширег природног или културног окружења) од не-
ких непожељних компоненти (болести, негативних натприродних фа-
ктора), чиме се обезбеђивало више здравља, плодности, успеха и сре-
ће.34 Ова веровања могу се разумети на два начина: - као манифеста-
ција ефекта психолошке катарзе која се јавља за време љуљања;  
- као чулни, тј. механички осећај „проветравања тела“, односно 
одстрањивања разних компоненти наталожених на њему и у њему. У дру-
гом случају ветар се може третирати као неутрални механички фа-
ктор, али и као сакрализирани елемент који својом божанском снагом 

                                                           
31 М. Илијин, Обредно, 275, 276. 
32 Е. К. Теодоров, Древнотракийско, 47.  
33 О наведеним аспектима ветра: J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik, 437; G. 
Spyridakis, Sur le balancement, 122; И. Маразов, Хубавата, 59, 60, 71.   
34 А. Милошевић-Јанковски, Љуљање, 157–160; М. Илијин, Обредно, 283, 284 
(наведена као апотропејска улога); B. Rusić, Pesme, 353, 354; J. G. Frazer, The Dying 
God, 279–282; Т. А. Агапкина, Качели, 483; Т. Вражиновски, Речник, 303. 
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уништава негативне факторе.35 Узимајући у обзир да основу болести 
чине одређени митски ликови (демони, вештице и виле) или животи-
ње (змије, инсекти) као њихови изазивачи или персонификације, про-
филактичко и лековито деловање љуљања усмерава се ка одбијању 
или елиминисању ових бића.   

3.  Љуљање као митолошка парадигма 

У оквиру словенског и балканског фолклора постојала су верова-
ња да нарочити афинитет ка њихању на љуљашкама имају одређени 
митски ликови, и то посебно они женскога пола и с негативним пред-
знаком (русалке, виле, вештице, ђаволи итд.). Због избегавања сусрета 
с њима, људи се нису љуљали након заласка сунца, па су чак пре вече-
ри и демонтирали љуљашке.36  

- Љуљашка као космичка оса 

У словенском фолклору, али и у другим удаљенијим културама, 
јављају се митови у којима се љуљашка повезује са сунцем, схваћеним 
као митски лик, тј. божанство, и са његовом кћерком или будућом же-
ном. Након што се Бог-Сунце заљубљује у неку земаљску девојку, он 
спушта с небеса златну или сребрну љуљашку да би је помоћу ње украо 
и узео за жену. Ова је љуљашка закачена за небо златним или сребр-
ним конопцима, тј. ланцима који су негде конкретно изједначени са 
сунчаним зрацима. На њој започињу да се њишу разне девојке, али кад 
седне изабраница Бога-Сунца, он (у неким примерима заједно са сво-
јом мајком) вуче љуљашку нагоре и преноси девојку у своје небеско 
царство, где се касније и венчава с њом (T. I: 7). Има и другачијих при-
мера у којима по небеској љуљашци, на земљу силази небеска дева 
(ћерка небеског бога), која се затим удаје за неког земаљског момка.37 
Јасно је да у основи ових митова стоје сунчеви зраци схваћени као је-
дан облик „осе света“ или елемента посредством којег се може кому-
ницирати, односно путовати између космичких нивоа, тј. неба, земље 
и подземља. У том контексту постаје јасно зашто су брамани љуљашку 
називали „лађом која води до неба“.38 На овој медијаторској функци-

                                                           
35 J. G. Frazer, The Dying God, 281, 282; Е. Чепель, Статуетка, 28, 29; примери: B. 
Rusić, Pesme, 344, 353.   
36 Т. А. Агапкина, Качели, 483; М. Илијин, Обредно, 276.   
37 Е. Лафазановски, Македонските, 54–58; И. Венедиков, Раждането, 102, 103; 
финоугријске аналогије: В. Петрухин, Мифы, 271, 301, 311, 312, 345; афричке ана-
логије: В. Б. Иорданский, Звери, 227.   
38 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik, 437; G. Willard Van De Bogart, The Giant. Можда је 
то разлог зашто чувена љуљашка у Бангкоку, коришћена у браманским церемони-
јама обредног љуљања (Т.III: 2, 3), личи на лађу (G. Willard Van De Bogart, The 
Giant).  
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ји базирани су бројни митови (забележени у Америци, Индији, Ирану, 
Индонезији, Меланезији итд.) у којима се јавља мотив опасне љу-
љашке, најчешће припремане да би повредила или убила оне који ће 
се на њој љуљати.39 Пад ликова с љуљашке у суштини доводи до њихо-
вог пребацивања с „овог“ на „онај свет“. У истом контексту, могло би се 
схватити и намерно гурање девојке са љуљашке, које њен изабраник 
некад прети да изведе. Ту спадају и песме певане за време обредног 
љуљања, у којима се помиње девојка која пада с љуљашке (при чему у 
неким примерима ломи леву ногу и десну руку). Узимајући у обзир ма-
тримонијално значење овог чина (= брачне аспирације), оно се може 
протумачити и као навођење преласка изабранице из стања девојке у 
стање невесте. Ово добро илуструју неке песме из Македоније у којима 
момак моли бога да се сломи грана, прекине уже или да дуне снажан 
ветар, да обори девојку са љуљашке како би она пала њему у крило. У 
неким примерима прижељкује се да она са љуљашке падне право у ње-
гову кућу („у свекрови дворје“, „на свекрвини черги“).40 У неким бугар-
ским песмама девојка с љуљашке пада у море или у „бели Дунав“, ода-
кле је вади момак и узима за жену.41 У контексту ове грађе постаје ја-
снија једна загонетна слика древногрчког уметника Полигнота из Та-
соса која се налазила у Делфијском светилишту. Приказивала је Ари-
јадну и њену сестру Федру закачену на ужету. Без разлике да ли се ра-
дило од њеном њихању на љуљашци или о самоубиству вешањем, нека 
тумачења упућују на то да се ова сцена дешава у подземном свету.42    

Враћајући се с ових анализа ка циркуској љуљашци, њена  иденти-
фикација с космичком оси може се ставити у релацију с унутрашњом 
осом, тј. с унутрашњим центром који, према Т. Боухеру, сваки акробат 
на трапезу мора у сваком моменту осећати у себи.43 Можда је управо 
интерференција ове унутрашње – менталне осе и спољне – ко-
смичке осе услов успешног извођења циркуске тачке, али и услов са-
чувања живота акробата. Поред тога, на космолошко значење ове љу-
љашке упућују и допунски сценографски детаљи (сунце, месец, звезде) 
којима је украшена циркуска купола одакле виси (T. I: 4).   

- Љуљашка и сунце 

Неки од аутора који су досада истраживали феномен обредног љу-
љања, сматрају да је оно некада симболизовало периодично кретање 
сунца. У Ригведским химнама говори се како бог Варуна ствара на 

                                                           
39 Ю. Е. Березкин, Тематическая, Мотив: K 34. Опасные качели, K855.   
40 Примери: Т. А. Агапкина, Качели, 481, 482; М. Илијин, Обредно, 279; B. Rusić, 
Pesme, 338–344.  
41 B. Rusić, Pesme, 346, 350. 
42 Е. Чепель, Статуетка, 29, 30. 
43 T. Boucher, Circus (The Trapeze Artist).  
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небу „златну љуљашку за бљесак“ (=сунце).44 Из данашњег аспекта, 
ова је митологема бесмислена зато што у основи нашег схватања ове 
небеске појаве стоји круг, точак, тј. циклично схватање соларне дина-
мике. Али, мора се узети у обзир да видљива небеска путања сунца није 
евидентно кружна и није се морала одувек тако доживљавати, наро-
чито не пре појаве точка као конкретног артефакта и његове идејне па-
радигме. Сматрамо да су у праву они аутори који предлажу тезе по ко-
јима се, у архаичнијим људским заједницама, кретање сунца по небу 
није доживљавало као кружење, већ као љуљање, тј. пењање од 
земље до зенита и поновно спуштање иза хоризонта (T. IV: 1; T. VII: 1). 
Другачије речено, пре појаве идеје о соларном циклусу људи нису сма-
трали да соларна путања затвара круг, односно нису имали представу 
да сунце након заласка продужава и даље да се креће “испод” земље по 
кружној путањи. За њих је било логичније да се оно након заласка, по 
равној или неодређеној трајекторији, креће у обрнутом правцу (са за-
пада на исток), да би следећег јутра поново освануло на истоку (T. VIII: 
2). Постојале су и још једноставније концепције, према којима се оно 
само сакривало иза хоризонта, тј. планина и затим ујутро отуда поново 
излазило. Елементи ове архаичне концепције преживели су чак до 
римског доба, о чему сведочи дело Козме Индикоплова (T. VII: 4). Овај 
концепт сталног њихања сунца на небу нарочито је очигледан у зонама 
близу поларног круга, где пола године оно уопште не залази иза хори-
зонта.45 Можда управо као остатке овог концепта треба разумети наве-
дене стихове Ригведских химни, али и једну митологему сачувану у 
европским фолклорним традицијама, према којој сунце (обично око Јо-
вањдана, тј. летњег солстицијума) „игра“, „плеше“, тј. њише се на небу.46  

Сматрамо да типична циркуска тачка изведена на трапезу најбо-
ље може објаснити укључивање љуљашке у сагледавање наведеног 
кретања сунца по небу (упореди: T. IV: 1): 

− две платформе су почетна и крајња позиција сунца (изгревање 
и залазак); 

− две љуљашке с „акробатима хватачима“ закаченим на њима, је-
су две небеске силе које покрећу сунце – једна која га подиже ка зениту 
и друга која га спушта ка заласку; 

− „акробат скакач“ представља сунце које се креће по небу;  

                                                           
44 Ригведа, Мандалы I–X, (VII, 87, 5; VII, 88, 3); А. Голан, Миф, 170; J. Chevalier, A. 
Gheerbrant, Rječnik, 437; J. G. Frazer, The Dying God, 279.  
45 Б. А. Рыбаков, Яз. др. Славян, 198–200, 236, 238; B. Gangadhar Tilak, Arktička, 
91–93, 156, 157 (ове феномене аутор узима као аргумент у прилог поларној 
прапостојбини Веда, тј. Аријаца). У Индији и на Далеком истоку обредне 
љуљашке су грађене у оквиру храмова (као монументалне камене грађевине), при 
чему имају наглашене астрономске аспекте (G. Willard Van De Bogart, The Giant).  
46 В. В. Иванов, В. Н. Топоров, Исследования, 221, 222; Б. А. Рыбаков, Яз. др. 
Славян, 525; J. G. Frazer, The Dying God, 280.  
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− „акробат скакач“ скаче ка првом „хватачу“, овај га прихвата и 
издижући се, баца га ка другом „хватачу“. То је прва половина дневне 
путање сунца – од изласка до поднева; 

− други „хватач“ преузима „акробата скакача“ од првог „хватача“ 
и спуштајући се, оставља га на другој платформи. Ово је друга полови-
на дневне путање сунца – од поднева до заласка.  

Веома су индикативни термини, тј. празници у оквиру којих се 
изводи обредно љуљање у Европи. То су преломне тачке соларног ци-
клуса: - пролећна равнодневница (када дан постаје дужи од ноћи); - 
зимски солстицијум (када се дан престаје смањивати) и летњи солсти-
цијум (када дан достиже своју амплитуду). У неким деловима Бугарске 
обредним љуљањем се започиње рано ујутро, а негде и пре изласка 
сунца. Ове чињенице, у релацији с другим соларним аспектима љуља-
ња, наводе на претпоставку да су се обредна љуљања изводила у овим 
терминима, између осталог, да би се подстакло, подржало и потпомо-
гло одређено стање или тенденција соларног циклуса:47 - у зимском 
солстицијуму да би се зауставило смањивање дана; - у пролећној ра-
внодневници да би се превазишла равнотежа између дана и ноћи у ко-
рист дана; - у летњем солстицијуму да би се прославила (или можда 
продужила) његова доминација у односу на ноћ; - рано ујутро да би се 
подстакло ново рађање сунца.    

У овом контексту постају индикативне и песме певане током обред-
них љуљања. Поред наглашених љубавних садржаја, у њима се по-
јављују и епитети „златно“, „сребрно“, „са златном косом“ итд., који би 
се могли односити не само на момка и девојку већ и на сунце и његове 
зраке.48     

4. Вешање у митовима и обредима 

Овај феномен заслужује посебну пажњу зато што укључује више 
од досада обрађених аспеката љуљашке. Кључна теза је свакако она 
према којој уже, ланац или неки други њима слични објекти, висе с 
неба и симболизују везу, тј. пут којим се може доспети тамо или уопште 
комуницирати између космичких нивоа. У том контексту, обешени чо-
век добија значење жртве која је послата боговима, док човек који 
изводи некакве ритуалне покрете на висећем конопцу представља ме-
дијатора (бога посредника, шамана, свештеника...) који путује кроз ва-
сиону.49 

                                                           
47 J. G. Frazer, The Dying God, 280, 284; М. Илијин, Обредно, 284. 
48 J. G. Frazer, The Dying God, 283, 284.  
49 О неким примерима и аспектима ових феномена: Е. Чепель, Статуетка, 29, 
30, 35; М. Илијин, Обредно, 284.  
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- Обешени митски ликови  

Једна од најбољих митских парадигми ових радњи свакако је мит о 
скандинавском богу Одину (и његовом старонемачком еквиваленту Во-
тану / Водану). Његово име се повезује са шаманском екстатичношћу, 
поетским надахнућем и магијском снагом. Он је смртни бог. Приноси 
самог себе као жртву тако што се пробада сопственим копљем, након 
чега ће девет дана и девет ноћи висити обешен на космичком дрвету 
Игдрасилу (T. VIII: 1). Затим утољује своју жеђ свештеном медовином, 
добијеном од џина Белторна, од ког добија и руне (писмене знаке – 
носиоце мудрости). Ове радње су у вези са шаманским аспектима Оди-
на, посебно наглашеним у скандинавском ареалу. Томе у прилог иде и 
митска радња о његовом путовању у Хел – подземно царство мртвих.50 
У овом контексту могу бити интересантне релације између Одина и 
хиндуистичког бога Ганеша имајући у виду његово приказивање на 
љуљашци (T. II: 2), као и релације с мудрошћу и разумом.51 Ова су се 
значења интегрисала и у тарот картама, и то конкретно у карти „обе-
шеник“ (T. VI: 4, 5), која носи следећа значења: - преображај базиран 
на сопственом жртвовању или одрицању; - буђење, тј. препород, и осло-
бађање од датог стања базирано на препуштању космичким снагама.52  

- Вешање као казна, тј. егзекуција 

У чину кажњавања осуђеника вешањем (T. VIII: 3) много је 
снажније садржан аспект жртве и њеног упућивања боговима, него 
казне као такве. На космичкој оси, тј. конкретним култним објектима 
који су њу представљали, изводе се и казне – егзекуције, и то зато што 
су оне, пре добијања своје савремене и чисто друштвене, тј. правно-
етичке димензије, биле део религијске, односно обредне сфере. Кажња-
вање оних који су прекршили законе природе и друштва реализовало 
се њиховим жртвовањем (целог тела или неког дела тела) у име реда и 
закона, при чему се жртва упућивала боговима који су те законе и 
успоставили. Такве су се егзекуције изводиле на светом стожеру или 
испред њега, и то из два разлога – зато што је он инкарнирао само бо-
жанство и зато што је преко њега жртва могла најефикасније доспети 
до богова. Због истих разлога, на овим стубовима су егзекутирани и 
ратни заробљеници, поново као жртва боговима, овај пут упућена у 
име победе над непријатељем. Зато сви објекти намењени овим радња-
ма у основној конструкцији садрже стуб: - крст за распињање је стуб 
с попречном гредом за фиксирање руку кажњеника (T. VI: 1); - 

                                                           
50 Основне чињенице о овом богу: Мифы н. мира Т. 2, 241, 242 („Havamal“, 138 
/Казивања Узвишеног/; „Старија Еда“); A. Cermanović, D. Srejović, Leksikon, 389–
391; И. М. Дьяконов, Архаические, 126–129.  
51 О Ганешу: Мифы н. мира. Т.1, 264, 265.  
52 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik, 440, 441.  
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ломача је стог од дрвета и сламе, формиран око централног стуба за 
који се кажњеник везивао пре спаљивања; - набијање на колац је у 
суштини стављање кажњеника на космички стуб; - точак за мучење 
и стуб стида су објекти у чијој се основи такође налази стуб. Према 
томе, и вешала су култни стуб („Стуб Васионе“), одакле виси уже за 
вешање преко ког ће обешеник бити пренесен до богова (T. VIII: 3, 5).  

Овај аспекат вешања најбоље илуструје приповетка о „праведним 
веригама“ сачувана на Балкану, код Саксонаца и код Осетинаца. Пре-
ма њој, у давнашња времена с неба су висили ланци, и то као један вид 
епифаније неког небеског божанства. Уколико је требало да се провери 
правичност или кривица неког човека, он је само посезао рукама к њи-
ма, при чему су се оне подизале ако би био крив, а уколико би био 
прав – остајале су висити, па је он могао да се ухвати за њих. Постоје 
индиције да су епифанија истих божјих верига биле и вериге у кућном 
огњишту које су такође окружене разним формама сакрализације (та-
буи, поштовање, жртвовања).53 У прилог наведеним значењима говори 
и наглашена аксијална симболика самог огњишта. Као веома интере-
сантну ликовну манифестацију ових традиција можемо узети металне 
фигурине с Кавказа (планина Казбек) које приказују некаквог мушког 
итифаличког бога (Т. II: 6),54 али и хиндуистичке божанске љуљашке 
(Т. II: 2). Чињеница да су у оба случаја фигуре закачене на ланце могла 
би сугерисати да је то што виси на небеском ланцу важно обележје 
приказаних митских ликова и знак њихових медијаторских функција.  

- Вешање као обред и симбол 

На посебан статус обешеника упућују и антички извори, према 
којима се сматрало незаконитим спровођење погребног ритуала за чо-
века који је умро висећи.55 Аспект жртве у поступцима обредног веша-
ња и љуљања најбоље одражавају обреди забележени у неким реги-
онима Индије када одређени људи дозвољавају да буду обешени ужа-
дима о некакав стуб, при чему се на крајевима конопаца налазе куке 
провучене испод коже на њиховим леђима.56 Ови учесници су затим 
били љуљани или окретани укруг, можда као симболички приказ не-
ких цикличних појава у васиони (T. VIII: 4, 6). Овако обешени људи 
понекад су вучени по изораној њиви (и то дуж целе миље), што свака-
ко говори о некадашњим аграрним мотивима овог ритуала, можда као 
и једног облика трансфера животне снаге жртвованог на изорано поље 
(базирано на контакту његовог тела са земљом).  
                                                           
53 В. Чајкановић, О српском, 72, 73.  
54 Археол. Евроазије, кат. бр. 79–81.  
55 J. G. Frazer, The Dying God, 282. 
56 J. G. Frazer, The Dying God, 278, 279; G. Willard Van De Bogart, The Giant. Ли-
ковни прилози:  Hookswinging; примери у оквиру савремене западне културе: Guy 
hanging; T. Campos, Sundance. 
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Сличне традиције присутне су и у Америци. Код аутохтоних наро-
да Северне Америке (Mandan, Sioux) изводиле су се око летњег солсти-
цијума (код народа Манда обред се назива „O-Keep-a“). Након одаби-
ра одговарајућег дрвета и резања грана, оно се симболички претварало 
у „дрво живота“ или „космичку осу“. Затим су се на њему, помоћу ко-
штаних или дрвених кука, на конопцима вешали посебни припадници 
племена који су тако висили и до четири дана. Циљ обреда је достиза-
ње транса и примање савета вишег духовног бића о лечењу лековитим 
биљкама и другим препаратима.57 У Мексику су слични ритуали пове-
зани с изазивањем кише, а темеље се на обредима староседелаца тог 
дела Америке. Реч је о церемонији „Danza de los Voladores“, која се 
изводи на стубу високом око 30 метара (раније дрвеном, а сада ме-
талном), на чијем су врху фиксирана четири дугачка ужета. Током из-
ведбе, на стуб се пење пет учесника, од којих четворо, везаних за врх, 
висе с главама наниже и, ротирајући се око њега, полако се спуштају ка 
земљи (T. III: 4).58 Ова парадигма стоји и иза рингишпила – уобича-
јеног реквизита савремених луна-паркова, где се узбуђени посетиоци 
врте укруг великом брзином висећи на дугачким љуљашкама закаче-
ним за шарену ротирајућу конструкцију (T. VII: 5).   

У овој прилици заслужује да буде поменуто и разапињање апо-
стола Петра, и то у релацији с овде представљеним традицијама, у ко-
јима се, због разних разлога, човек стављао у позицију обешеника са 
главом наниже. Према изворима, у прогону хришћана за време импе-
ратора Нерона, Св. Петар је ухваћен и разапет на преврнутом крсту – 
са главом према доле. Наводно, то је било урађено по његовој жељи 
пошто се сматрао недостојним да умре на исти начин као што је умро 
Христос. Овај догађај је овековечен у бројним ликовним делима ви-
зантијског и западноевропског сликарства  (T. VI: 1).  

Иста визуелна и функционална констелација прати и савремене 
путнике међу световима – гњурце и космонауте. Налик некаквим фе-
тусима, они покушавају напустити свет мајке Земље, али при том нису 
у стању да сасвим прекину „пупчану врпцу“ која их веже за овај свет и 
обезбеђује им преживљавање и поновно враћање (T. VI: 3, 6, 7). 

                                                           
57 T. Campos, Sundance. 
58 О овој церемонији види: Danza de los Voladores. 
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Nikos Chausidis 

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Philosophy  

THE SWING AND SWINGING BETWEEN RITE, PLAY 
AND ART 

Abstract. The paper presents the analysis of the swinging semiotics, 
understood as transcultural and transhistoric phenomenon, primarily 
at the level of traditional culture (rite, myth, visual representations), 
circus performances (trapeze) and sport skills (horizontal bar, rings). 
Ritual swinging is depicted with examples that mostly belong to Slovene 
and Balkan traditions (prehistory, the classical period, folklore). There 
are elaborated various motivations behind this phenomenon: marriage, 
the stimulus for the harvest of agriculture and live stock, the prosperity 
of individuals and community, the health of those who are swinging. In 
the paper there is the analysis of a few semiotic levels of ritual swinging. 
The vegetative swinging (the growth of plants, live stock, and children) 
is present through various aspects – marriage-sexual (immediate 
identification of swinging with sexual-erotic spheres and coitus, based 
on nerve-sense impulses present during swinging, the aspect of 
imitative, that is homeopathic magic (as high as we swing, that high the 
plants will grow), the concept of transposing of fertile powers from the 
one who is swinging towards nature (air, soil, plants) and vice versa, 
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hierogamy (the union of the sky and the Earth via the swing). Within the 
lustrative aspect of swinging there are elaborations of the aspects of 
psychological catharsis, ‘ventilating’ the body, the wind as the sacralised 
destroyer of negative factors. Within the theme of ‘swinging as mythical 
paradigm’ the following aspects are considered: the swing as the ‘world 
axis’, as a ‘ship leading to the sky’, as a ‘dangerous swing’ that hurts, kills 
and thus takes to ‘that other world’ those who are swinging on it. There 
is a detailed analysis of solar-celestial aspect of the swing, primarily the 
swing as the most archaic paradigm of periodical movement of the sun 
across the sky (ascending and descending), even before the appearance 
of the concept of cyclical understanding of solar dynamics. In the end, 
there are presented the semiotic aspects of ritual hanging: hanging as 
scarifying, as a precondition for advancing, hanging as execution, the 
hung mythical characters. 

Key words:  ritual swinging, the swing, gallows, hanging, the hung 
person, circus, trapeze, sacrificing, solar myths, cosmic 
axis, shamanism, ritual eroticism, hierogamy. 
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ИГРА КАО ЧИНИЛАЦ ИДЕНТИТЕТА 
НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА 

Апстракт. Ослобођена од уобичајених животних и радних оба-
веза, игра је начин задовољења потребе за активношћу дефини-
саном посебним правилима. У ширем животном простору, она 
је сачувала значење слободног понашања, али је и у контексту 
слободне имагинације подређена извесним правилима функци-
онисања људског духа. Премда су бројне народне игре одређене 
познатим правилима, игра је у ширем смислу остала најби-
тнији чинилац народног стваралаштва. Указујући на њега у 
равни народне културе, аутор на примеру народних сабора ра-
зматра шири културни контекст игре и доказује да она није 
само утврђена правилима већ да обележава и слободно понаша-
ње, које претходи и које следи игрању на јавном месту. У тим се 
играма релативизује важност хришћанских и паганских прави-
ла и утврђује синкретички идентитет народне културе. 

Кључне речи: фолклор, мит, сабор, правила, паганство, 
хришћанство. 

Позната и у понашању припадника животињских врста, различи-
том од оног које је условљено њиховом борбом за опстанак и продужe-
њем врсте, игра је стара колико и човек и важан је чинилац његовог 
културног искуства. Сагледана као битно обележје и човековог пона-
шања, она представља клицу из које је настала и развила се његова 
култура.1 Будући да за циљ нема непосредну материјалну добит, игра 
оличава принцип који у људској култури претходи начелу користи.2 У 
знатно ширем смислу од антрополошког, игром се означава слободно 
микрокосмичко и макрокосмичко кретање мaтeрије и њено стално 
преобликовање. Од спонтане игре гена зависио је и досадашњи процес 

                                                           
1 Ј. Huizinga, Homo ludens, Matica hrvatska, Zagreb 1970. 
2 Б. Кнежевић, Принципи историје I, Ред у историји, Фонд Димитрија Николића 
Беље, Београд 1898, 55–60.  
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еволуције, а та игра одређује и данас живот јединки и врста. У игри 
материје, принцип стварања неодвојив је од принципа растварања и 
привидног враћања почетку. Процес формирања и разграђивања ма-
лих и великих космичких ентитета: планета, звезда, галаксија, па и 
самог космоса, тумачи се и као својеврсна игра природе у којој настаје 
живот, одржава се његово постојање и континураним процесом усложња-
вају постојеће форме и стварају се нове.  

У хиндуистичкој митологији и религији постојање читаве ре-
алности, укљујучујући и космос, тумачи се божанском игром. Брама се 
као стваралац света, богова и људи игром претвара у створено. Само-
жртвујући се због настанка света, бог постаје свет који на крају поново 
постаје бог. Свет има свето значење, али је његово постојање само фаза 
божанске игре, која му сталним мењањем облика даје карактер приви-
да. Та стална игра привида, лила маја, говори о постојању и о животу 
као ритмичком процесу одређеном супротним појмовима стварања и 
разарања, рођења и смрти. Народи који су разумели игру у космосу ве-
зану за периодично кретање звезда и планета настојали су да је прика-
жу и на земљи. Тако су и Маје, носиоци технолошки најразвијеније 
преколумбовске цивилизације у Америци, створиле прецизан астро-
номски календар, као и храмове и споменике који су одражавали њи-
хова знања о космосу. На њиховом игралишту, које је представљало са-
му галаксију – Млечни пут, лопта бацана кроз камени обруч оличава-
ла је сунце у његовом поравнању у децембарском солстицију с центром 
галаксије званим црна рупа. Игра с лоптом није имала само обредно 
већ и космолошко значење које је у представи поравнања подразуме-
вало могуће позитивно, али и негативно значење. Игра је била питање 
живота и смрти, јер уколико играчи не би успели да убаце лопту кроз 
обруч, њихов вођа морао је да буде жртвован.  

Данас се људски ум не задовољава представом о универзуму, већ 
идејом о мултиверзуму, као претпоставци постојања бројних универзу-
ма, тежи да докучи нову димензију постојећег. Идентичан космичком, 
одвија се, као својеврсна игра, и процес који је довео до настанка жи-
вота и еволуције чији је исход човек. У игри мешања идеја, култура и 
раса спонтано се формирају нови облици, а данашњи човек је прво би-
ће које мењајући природу уједно свесно мења и себе. Спонтану игру ге-
на која је довела и до његовог стварања човек настоји да стави под 
контролу и непосредно утиче на квалитет свог потомства, односно на 
будуће људе. Ово шире и метафоричко значење игре у смислу слобод-
ног понашања (енгл. play) треба, дакле, разликовати од игре као пра-
ксе са утврђеним правилима (енгл. game), чија се различитост огледа у 
постојању бројних игара.3 Без обзира да ли су кодификоване или су из-

                                                           
3 Игре је могуће поделити на више начина. Кајоа је то учинио разликујући  аго-
ничке (борбене), мимикричке (глумачке), илинкс (екстатичке) игре и игре на сре-
ћу (алеатичке). – Упор. R. Kajoa, Igre i ljudi, Nolit, Beograd 1965, 47. 
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раз слободног понашања, играњем игара изражава се осећање слободе 
и могућност другачијег односа према својим егзистенцијалним при-
родним датостима.4 Настојећи да открије и разуме законе света и игру 
природе чија је честа жртва, човек је утврђивао и правила сопствених 
игара. Било да је везана за појединца или више људи, било да се засни-
ва на надметању или је забавног карактера, игра се одликује правили-
ма и постављеним циљем који мотивише играче да га остваре. По-
бедник је онај који, држећи се важећих правила, остварује постављени 
циљ и успе да надигра свог супарника. Иако могу бити резултатски 
идентичне, игре су непоновљиве, а њихови исходи мање или више не-
извесни. Будући да се никад не могу потпуно поновити сви потези 
играча, игром се преиспитује постојеће и отвара реалност за могућност 
другачијег. Тиме се обнавља образац креативног односа према свету, 
који игри даје духовно и метафизичко значење.  

Утемељена, дакле, на правилима којих се сви учесници морају 
придржавати, игра се заснива на њима, а она се могу променити и заме-
нити другим тек након завршетка игре. Будући да правила осмишљавају 
игру и дефинишу њен циљ, сваки поступак који је изван правила или у 
супротности са њима сматра се недозвољеним и симболички се кажња-
ва. Иако је кршење правила кажњиво, учињено кришом остаје не-
кажњено и са могућим утицајем на коначан исход игре и резултат неке 
важне и одлучујуће утакмице. Постојећа правила су света и никаквом 
прагматичношћу не може се толерисати њихово кршење нити се може 
довести у питање њихово принципијелно поштовање. Међутим, насу-
прот игрању према правилима, шири контекст подразумева играње по 
правилима, што игри даје одговарајуће природно, друштвено, психо-
лошко и духовно значење. Ослобођена манифестних правила, та игра 
се заснива на неким прикривеним и човеку непознатим божанским пра-
вилима. Зато онај ко арогантно игнорише постојећа правила да би на-
метнуо своја, чини то да би доказао своју божанску посебност и надмоћ.  

Овладавање неизвесношћу  

Одражавајући неизвестан исход животног постојања у поимању 
игре, човек је настојао и да овлада тим процесом. Будући да претпо-
ставља неизвестан исход, шире значење игре доводи се у везу са ре-
алношћу изван граница непосредне људске контроле. Без обзира на 
своје понашање, појединац и колектив могу бити предмет и жртве игре 
виших сила. Природне катастрофе узроковане ветровима, земљотреси-
                                                           
4 Иако позната знатно раније, игра као феномен теоријски почиње да се про-
мишља тек крајем 19. и почетком 20. века. Од тада је дефинисана са различитих 
аспеката и разврстана према различитим критеријумима. Имајући све те дефини-
ције и поделе у виду, Витгенштајн је написао да је игру немогуће одредити једном 
општом, свеобухватном дефиницијом, јер се њена суштина може разумети само 
низом одређења појединих њених сегмената. 
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ма, поплавама, астероидима, епидемијама погађају људе и чине их не-
моћним пред тим неизмерним силама, које као да се играју њима, њи-
ховим животима и имовином. Претпоставка и веровање да су човеково 
понашање и ефекат његових поступака зависни од виших сила, оличе-
них у одређеним натприродним ентитетима, исказивани су у митским 
и религијским веровањима. Богови су ти који се играју људима и по-
крећу их, а људско понашање само је одраз тих поступака на које не 
могу непосредно да утичу.  

Иако се сматра да игре на срећу захтевају од учесника да се само 
препусти непредвидљивим и ћудљивим силама од којих зависи њихов 
исход, човек није остајао потпуно пасиван очекујући фаталистички оно 
што ће се догодити. Како су изван директне људске контроле, тим си-
лама се придавало судбоносно значење, па су игре на срећу пред-
стављале и својеврсно играње са судбином. Њима се давало  више зна-
чење које подразумева и учешће натприродних сила, а да би постигли 
жељени успех, играчи су се служили како магијским средствима, тако 
су приносили и жртве и упућивали молитве божанским бићима. Однос 
према вишим силама упућује на поимање значаја различитих нивоа 
реалности у игри. С обзиром на чињеницу да контекст даје значење по-
ступцима, упркос настојањима да се игром оствари жељени циљ, непо-
вољне шире околности дају таквом понашању друго значење. Игра у 
време жалости је непримерено понашање, али се магијским смехом, 
као и колом у самртним и посмртним обредима настојао остварити 
одређен позитивни циљ. У тежњи да смањи неизвесност и стекне по-
требну сигурност, учесник игре склапа савез и тражи помоћ више силе. 
Такмичари старих Олимпијских игара приносили су одговарајуће жртве 
Аполону из захвалности за помоћ у оствареној победи. За узврат су као 
победници добијали ловоров венац. Тај однос према игри сачувао се и у 
потоњим религијским веровањима, па је данашње љубљење крста, као 
хришћанског симбола, у знак захвалности за освојени поен или по-
стигнуту победу наставак некадашње праксе. С друге стране, и црквени 
поглавари, попут патријарха Руске православне цркве, дају благослов 
својим спортистима који одлазе на савремене Олимпијске игре.  

Веза између микро и макро света, овоземаљског и оноземаљског, 
као и зависност дешавања у једном од збивања у другом свету, исказа-
на је и у бројним техникама којима је човек настојао да открије бу-
дућност и да дочека извеснију сутрашњицу. Пример за то су гаталачке 
праксе вршене ради умањења неизвесности нејасне и непрозирне бу-
дућности како би се на основу њене спознаје учинио прави избор. Зато 
се актуелно стање представљало на симболичан начин који је указивао 
на промене у блиској и даљој будућности. Та је традиција веома стара и 
постоји у древним културама које су је развиле у посебне мантичке си-
стеме. У кинеској традицији Ји-ђинг актуелно стање је представљано 
стабљикама хајдучке траве, док су у традицији келтских друида ту 
функцију имале металне шипке. Данас томе служе универзална сред-
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ства – карте и коцка. Сви ови елементи су у суштини били реквизити 
игре на којој се заснива настојање да се неизвесност будућности пред-
стави одређеним стањем, односно сликом која својом симболичношћу 
указује на могућност откривања и читања долазећег.  

Заснована на дугој традицији пре него што је око 1000. године п. 
н. е. и написана, кинеска Књига промене5 користи се првенствено као 
гаталачки приручник. Уколико сагледамо принцип односа према са-
дашњости и будућности у овој књизи, онда можемо видети не само ме-
ђусобни утицај универзалних закона и људског понашања, слободне 
воље и датости већ и значај корелације макрокосмичког плана и при-
роде човековог живота за најоптималнији избор у датом тренутку. Ба-
цањем стабљика хајдучке траве добијала се нумеричка вредност која се 
исказивала одговарајућим хексаграмом. Сваки од 64 хексаграма, сачи-
њен од правих и испрекиданих линија, има своје име, број, значење и 
тумачење. Добијен утврђеним поступком као одговор на постављено 
питање, хексаграм је показатељ карактеристичне ситуације у датом 
моменту. Зато Књига промене не пружа једностране одговоре на по-
стављена питања, већ само симболички одражава дати контекст који 
омогућује одговарајући избор и понашање.  

За разлику, дакле, од тежње да се битан принцип постојања откри-
је у равни трансцендентног, показало се да је начело промене инхе-
рентно овоземаљском животу. Зато се и пракса откривања будућности 
заснива на примени тих основних начела промене и преображаја као 
игре која је конституент свега постојећег. Прихватајући промене као 
природно стање ствари и суштину живота, Ји-ђинг са тог становишта 
сагледава и саму бит људског постојања и појединачног живота. Са-
гледане као сам смисао живота, промене садрже константе чије откри-
вање значи упознавање вечних принципа животног постојања. Ји-ђинг 
није приручник за гаталачку праксу и не служи за прорицање, већ 
омогућује увид у чиниоце будућности у контексту откривања оних при-
кривених снага нашег несвесног као важних чинилаца свесног одлучи-
вања и избора најбоље могућности у складу са постојећим животним 
приликама. Игром којом је настојао да усагласи своје одлуке и по-
ступке према макрокосмосу, човек је откривао шири аспект животне 
игре од које зависи његово постојање. У том смислу је и интуитивно 
поимање ширег аспекта игре као чиниоца животних промена и непре-
двидљивих збивања изражено и у човековој тежњи да своје игре 
заснива на тачно утврђеним правилима. Правилима игре се у раван 
културе транспонује и артикулише збивање у свету у ком је игра начин 
његовог постојања. Супротстављајући се принципу нужности и судбин-
ске предодређености, принцип игре афирмише наду као могућност 
промене света.  

                                                           
5 Ji-đing, knjiga promene, Vuk Karadžić, Beograd 1980. 
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Homo faber i homo ludens  

Уколико бисмо, следећи наведене карактеристике, настојали да 
одредимо специфичност игре, онда би се могло истаћи њено одвајање 
од производних активности. Уочљиво је, наиме, и да се човек игри по-
свећује на кратак период у односу на животне обавезе усмерене ка обе-
збеђивању материјалне егзистенције. За разлику од потребе и обавезе 
рада, лудистичку потребу свог бића задовољава у слободном времену, 
током празника и забава. У овим различитим активностима он се 
испољава, дакле, не само као homo faber већ и као homo ludens. Будући 
да игра представља само сегмент ширег животног контекста, њено 
практиковање је одређено краткотрајним успостављањем другачије 
реалности која исказује свој утицај и на постојећу друштвену ствар-
ност. На том плану игра се, као начин привременог ослобађања поје-
динца и колектива од уобичајених правила, показује као ефикасан на-
чин ојачавања тих правила, а неутралисање потенцијално субверзивне 
енергије кроз игру на најбољи начин потврђује постојећи друштвени 
поредак.6 Када би окоштала правила постала сметња самоактуализа-
цији битка, човек би посегао за празничном игром ослобођеном свих 
правила. Прослављајући игру у ширем смислу, он се ослобађао и при-
родно обнављао, а плодови те непредвидиве игре постајали су чини-
лац његовог културног идентитета.  

Сагледавањем игре у социјалној равни уочава се да су у поједи-
ним едукативним играма играчи мотивисани не само очекиваним за-
довољством већ и потребом за усвајањем одређених вештина и стица-
њем извесних знања. Осим материјалне добити, физичке рекреације и 
социјалног потврђивања, игра својом  непоновљивошћу има и симбо-
личко значење релевантног животног искуства. Због тог искуства се 
исказује спремност да се и сопствени живот стави на коцку. Међутим, 
такве изазовне, хазардерске и опасније игре, у којима је људски живот 
играчки улог, разликују се од игара чији је циљ смрт која укида саму 
суштину игре.  

Искушење агресије 

Поједине данашње игре само су симболичка транспозиција нека-
дашњих основних радних активности, а у прилог томе говори и тума-
чење да је омиљена дечја игра верања по дрвећу својеврсна рекапитула-

                                                           
6 Толерантно према могућности екстремног испољавања играчке слободе у оквиру 
празничних обреда, друштво је уздржано и нетрпељиво према новим играма које 
су неусаглашене и супротне важећем моралу и јавном укусу. Појава валцера била 
је супротна важећим друштвеним конвенцијама и правилима понашања. До-
живљена најпре као скандал, ова је игра убрзо била прихваћена и постала део 
официјелне културе и омиљени начин забаве. - Упор. Б. Јовановић, Речник јава-
шлука, Прометеј, Нови Сад 2009, 174. 
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ција обрасца понашања наших давних предака.7 Анализирајући фудбал-
ску игру са становишта архаичних образаца карактеристичних за пле-
менске заједнице, Дезмонд Морис у својој књизи Фудбалско племе8 до-
казује да је утакмица ловачка игра у којој се две групе надмећу за плен 
симболисан постигнутим голом. Међутим, утакмица је и стилизована 
битка, која има своју социјалну, психолошку, религијску, економску и 
културну димензију. Иако је у контексту племенског ритуала дозвоље-
но испољавање вербалне агресивности не само према играчима ривал-
ског тима и њиховим навијачима већ и као незадовољство игром 
сопственог тима, игра је повод и за сукобе навијача да симболичност 
надметања на терену пренесу и ван њега и у правом навијачком рату 
испоље агресију и деструктивност које често односе жртве.9 За навија-
че који се поистовећују са једним од актера меча, такмичење је ослоба-
ђајуће, али и подстицајно за сопствене сукобе. Уколико основне соци-
јалне и материјалне потребе нису задовољене, ти сукоби су утолико 
извеснији. Овај аспект игре указује на дубље проблеме друштва и ба-
зично незадовољство појединаца које се не настоји решити симбо-
личким већ стварним борбама.  

Демаркациона линија која одваја игру од других активности јесте 
граница на којој се преиспитује важење симболичког. Рат је симбо-
лички представљен у шаховској игри. Међутим, борба супарника, као у 
бокс-мечевима, рвању и другим борилачким играма, може бити непо-
средна и сасвим конкретна. Потреба за конкретним у појединим игра-
ма тежи да се задовољи и новим играма. Једна од тих је pаintball, игра 
у којој се помоћу посебних пушака и у заштитној опреми ривали гађају 
лоптицама са бојом. Игра симболичког убијања противника бојом 
одвија се у полузавршеним и напуштеним објектима где учесници мо-
гу слободно да се крећу.  

Као што је у сновима, митовима и обредима наслућивао и нагове-
штавао оно што ће постати његова реалност, тако је у игри преиспити-
вао и друге елементе као потенцијалне чиниоце стварности и сопстве-
ног идентитета. У том преиспитивању и сама игра је настајући модел 
релативизације и својеврсно бекство од стварности, показатељ мо-
гућности друге реалности, чији се квалитет огледа у метафизичкој ди-
мензији постојања homo ludensa. Човек је биће чији духовни и фи-
зички опстанак зависи од успешности да се игра и истину горке и бол-
не стварности ублажи игром као начином њеног привидног превази-
лажења. Игра појачава свест о илузији реалног, чија промена и неста-
                                                           
7 D. Moris, Otkrivanje čoveka, Jugoslavija, Beograd 1979, 269. 
8 D. Morris, The Soccer Tribe, Jonathan Cape Ltd, London 1981. 
9 Иако се везује за данашње стадионе, Морис подсећа да је насиља међу навијачи-
ма било и током историје. У старом Риму у тркама кочија били су готово уобичаје-
ни сукоби између навијачких група „зелених“ и „плавих“, а највећи инцидент ме-
ђу њима десио се 512. године, када је у вишедневној масовној тучи животе изгуби-
ло 30.000 људи. 
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јање упућују на саму логику животне реалности, која опстаје само кроз 
игру. У овом контексту се показује да је опозиција рада и игре крајње 
условна јер њихова међусобна условљеност има карактер повратног 
утицаја. Евидентно је да дубљи разлози суштински повезују игру и рад 
тако да се човек најкреативније потврђује у раду коме претходи игра 
или је она битан чинилац креативног процеса.10 Игра, дакле, нема са-
мо рекреативни карактер већ и креативни јер без ње човек не може 
успешно да обавља своје радне обавезе.  

Уколико бисмо рад и игру сагледали као основне чиниоце дихо-
томне људске егзистенцијалне матрице, онда се у начину задовољења 
потреба за овим активностима исказује њихово универзално значење. 
Хлебом и игром задовољавају се основне људске потребе за опстанком 
и забавом, за фактичким и фиктивним, а те две речи су постале фор-
мула за успешно владање из римског доба која је показала универ-
зално значење и у потоњим периодима, не губећи свој значај до данас. 
Показало се да народ не треба излагати искушењу оскудице у основној 
животној намирници, а да му је потребно обезбедити и забаву у арени 
која је постала симбол гладијаторских борби.  

Насупрот идеји старогрчког олимпизма која је живела само то-
ком Олимпијских игара, када су прекидани ратови, успостављано је 
примирје и укидана непријатељства, јер су у свакодневној политичкој 
арени важила друга правила која су омогућавала немилосрдну борбу 
супарника који су желели да покажу своју моћ, стари Рим је потребу за 
перманентним играма задовољавао гладијаторском ареном оличеном 
у Колосеуму. Док је некад уз оскудицу хране народ налазио забаву при-
суствујући спаљивању вештица и јавним погубљењима, данас је пови-
шени егзистенцијални минимум изражен обезбеђењем јефтиних на-
мирница и задовољством у шопингу, гледањем ријалити шоуова, 
спортских такмичења и ТВ серија. Хлеб и игра нису одвојени, јер је 
хлеб увек у игри, с обзиром на то да се игра због њега. Савремени гла-
дијатори на спортским теренима, професионални забављачи који жи-
ве од игре, играјући, у ствари, раде.  

Различито од физичког или умног рада, чији је резултат битан за 
одржавање људске егзистенције, играње може добити и значење радне 
обавезе. Посвећеност игри и професионализација игре у савременом 
спорту створиле су добро плаћене играче који своју материјалну егзи-
стенцију заснивају на игри, односно вештини да добро играју. Профе-
сионализација спортских игара у модерном свету релативизовала је 
разлику између игре и рада карактеристичну за традиционална друштва, 
јер је игра постала рад и занимање, односно плаћени посао. Иза тог ра-
да спортских професионалаца стоји интерес капитала, чији је главни 

                                                           
10 Игра је претходница и припрема за велике човекове домете у области рада. 
Упор. K. Bucher, Arbeit und Rhytmus, Leipzig 1899. Према: Т. Ђорђевић, „Српске 
народне игре“, Наш народни живот, књига 4, Просвета, Београд 1984, 82. 
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циљ да се оплоди и увећа. Новац чини шири интересни контекст да-
нашњег спорта, у којем постигнут успех има и тачно утврђену цену. На 
примеру појединачних и колективних спортова јасно се види функци-
онисање тог система, чији су битни чиниоци и медији који оцртавају 
тај шири културни контекст игре у спорту, од предигре до исхода игре. 
Савремено капиталистичко друштво је римски принцип колосеума и 
„хлеба и игара“ довело до организационог савршенства. Спортски клу-
бови су постали играчке легије странаца спремних да се због огромних 
новчаних стимуланса подвргну строгом тренингу како би издржали те-
жак систем такмичења. Стадиони су модерне арене у којима је циљ да 
се победи ривал и доносе публици очекивано задовољство.  

Међутим, у периоду кризе професионализма распада се и прин-
цип колосеума и уступа место старијем грчком олимпијском принципу 
играња и надметања због славе, оличене ловоровим венцем, а не због 
материјалне добити и зарађивања. Спорт и индустрија забаве у савре-
меном капитализму имају управо ту функцију самопотврђивања систе-
ма заснованог на строгим радним обавезама као услову ефекта рада и 
могућности задовољења потреба за илузијом. Данашњи човек је вели-
ки купац и потрошач илузија свих битних хуманистичких вредности, 
чија симулација увећава њихов број и смањује цену. Колико у спорту 
игра постаје рад, толико стварном животу и материјалној производњи 
недостају одређени елементи игре који би им дали потребну инвенти-
вност и душу.  

Митско играње причама  

Међузависност рада и игре упућује на шири аспект игре повезан 
са несвесним процесом који се огледа у индивидуално-психолошкој и 
колективној равни. Откривање иманентних правила тамо где она не 
постоје у свом манифестном виду даје и игри ново значење. Креативна 
моћ људског духа испољава се у миту тако што од ограниченог броја 
елемената ствара бескрајне комбинације. Као резултат тог процеса 
показује се да и тамо где постоји потпуна слобода према речима, вла-
дају закони језичког и несвесног деловања. Будући да је сваки мит, у 
ствари, увек на други начин испричана прича, разлика између сложе-
них облика исказује се као исход игре људског духа оличеног у језику 
тим основним елементима. Та игра речима потврђује човека у ду-
ховном смислу као homo ludensa. Леви-Строс је анализом индијанских 
митова доказао да су они и преносиоци важних несвесних порука које 
дају и дубље значење самим људским настојањима да се испричају 
одређене приче и верује у њихову реалност.11 Пошто су несвесне поруке 
суштина тих митова, њихови творци само су посредници једног сложе-

                                                           
11 K. Levi-Stros, Mitologike I–IV, Kiša, Prometej, Novi Sad 2009–2010;  Mitologike, IV, 
Goli čovek, 754–755. 
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ног процеса у којем људи – измишљајући митове, нису свесни да се и 
митови мисле у њима. Тај несвесни аспект игре огледа се у њеном ши-
рем значењу у народном стваралаштву.  

Датост иманентних и несвесних правила којих се придржава 
људски дух исказана је и у њиховој задатости свесног и јасног утврђи-
вања. Један од тих аспеката изражен је тежњом да се на основу утврђе-
них правила стварају игре, али се у ширем контексту та правила пре-
испитују. Чињеницу да су поједини аспекти народне традиције засно-
вани на играма са тачно утврђеним правилима допуњује сазнање о 
традицији што подразумева и онај шири аспект игре у равни њене про-
мене као начина њеног креативног потврђивања. Иако су поједини 
изрази играчке праксе, каква су народна кола и друге забавне и бори-
лачке игре, битан чинилац народне традиције која се у тим формама 
чува и негује као фолклорно наслеђе, игра је у знатно дубљем смислу 
оличење принципа народног стваралаштва. Тај принцип је чинилац 
културног идентитета традиционалних заједница јер су производи тра-
диционалне културе увек уникатни и међусобно различити. Као што у 
материјалној култури не постоје две исте куће, одевна предмета, оруђа 
за рад, тако се и у домену духовне културе ова различитост исказује у 
усменом прозном, поетском и музичком стваралаштву.  

Народ у души  

У свом најширем одређењу ово стваралаштво везано је за творе-
вине настале у оквиру народног живота, у коме је посебно значајна 
традиција уметничког изражавања. Сачуване вековима, народне игре, 
музика и песма изражавале су културу одређене заједнице. У народној 
уметности као најбитнијем аспекту народног стваралаштва, долази до 
изражаја оно што називамо душа колектива. Овај често оспораван ро-
мантичарски термин добија у савременом антрополошком приступу 
сасвим ново значење. Душа, наиме, не представља никакву супстанци-
јалистичку представу спиритуалног, нити неки посебан духовни енти-
тет, већ је првенствено одређена човековим односом према свету.12 
Производи народног ствралаштва су трагови успостављања тог односа 
који показују како се формирао и како је помоћу тих производа ство-
рен народ. Уметност која је формирала народ прецизно је оцртала ње-
гове егзистенцијалне координате, па се и позната Јунгова мисао о 
односу човека и његове душе показује у овом контексту у својој исти-
нитости. Душа као битна метафизичка категорија људског постојања 
није, како би се могло претпоставити, у народу, већ је народ у својој ду-
ши.13 Изгуби ли ту своју душу, народ, као и појединац, остаје без осно-
ве, без кућишта и битка свог постојања, па се зато брзо растаче и губи. 

                                                           
12 J. Hillman, Archetypal Psychology, Spring Publication inc., Dalas, Texas 1985. 
13 Упор. V. Popović, „Arhetipska psihologija“, Delo, 9–10, Beograd 1988, 92. 
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Сачувати своју душу значи неговање своје традиције, памћење о себи и 
својим коренима везаним за аутентичну народну музику, песму, игру, 
костим и извођење појединих народних обичаја и обреда.  

Народна душа испољава се у бројним облицима стваралаштва. 
Чини се да је на посебан, манифестан начин она изражена у народној 
музици, песмама и игри. Душу тог музицирања чине познати „кодифи-
ковани“, али и импровизовани народни инструменти, створени од пре-
дмета надохват руке. Буков, орахов, јабуков или крушкин лист, влат 
траве, пера црног лука, жир, лејка, тиква, чешаљ, представљају већ по-
знате „инструменте“ који су релативизовали оно на чему се свира, а 
истакле значај саме вештине и талента за складно произвођење тоно-
ва. Игра је дошла до изражаја тако што је импровизација потврђена 
као суштина стваралаштва. Изражавано у бројним варијантама, наро-
дно стваралаштво је у различитости оцртавало образац аутентичног 
потврђивања креативних могућности и остварених вредности које чи-
не наше народно благо. Управо се на тој уникатности, духу импровиза-
ције и непоновљивости укорењује аутентичност народног стварала-
штва у ком је сваки нови елеменат битан за успостављање и потврђи-
вање разлике између заједница.  

Упоредо са облицима урбаног фоклора, народно стваралаштво 
живо је и данас, а осим традиционалних форми јављају се и нове песме 
и игре, инспирисане и посвећене најновијим догађајима. Та потреба за 
стваралачком уметничком транспозицијом очувана је у српском на-
роду и његовој култури. Уметничко, естетско у овој култури изражено 
је како у песми, игри, музици, причи тако и у естетском обликовању и 
украшавању садржаја материјалне културе. Међутим, бројни предмети 
материјалне културе временом су, губећи своју непосредну употребну 
вредност, добијали своје естетско значење. Примери дрвеног посуђа, 
прибор за јело, одећа од грубих тканина, оруђа за рад и производњу, 
справе за орање, куће попут брвнаре, оцртавају данас реалност једног 
из употребе одавно потиснутог света. Делови тог у заборав потонулог 
света вире из музејских збирки као острва неке Атлантиде. Лепота тих 
предмета као културолошких артефаката израња из заборава да нас 
опомене на сопствено порекло. За нас ти предмети сем великог етно-
лошког и културно-историјског значења имају и своју естетску важност, 
а њихова лепота у исконском значењу те речи можда је онај трачак на-
де на који се односе речи Достојевског да ће лепота спасити свет. Тиме 
се потврђује поменути принцип да преносом уобичајених предмета за 
свакодневну употребу из њиховог дотадашњег аутентичног амбијента у 
галеријски простор, нови контекст даје тим предметима ново и друга-
чије естетско значење. Пред технизираним, убрзаним светом као нашом 
сутрашњицом, делови овог некадашњег света постају духовна оаза, из 
које се може јасније видети пустиња којој је изложен данашњи човек. 
Уколико је стваралаштво показатељ судбине једног народа, онда је осека 
тог стваралаштва драматично упозорење и нама самима. Вреди се при-
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сетити да су читави народи нестали губећи најпре своју душу, одричући 
се свог аутентичног стваралаштва и позајмљујући туђи идентитет. Сла-
бећи свој дух губили су контакт са својим сновима и могућношћу предви-
ђања своје будућности, у чину стицања животне извесности.  

Са променом народног живота, индустријализацијом и урбаниза-
цијом, народно стваралаштво почиње да нестаје. Данас поменути дух ва-
ријанти и различитог а препознатљивог стваралачког израза настоји да 
се уједначи и типизира. Народно стваралаштво, које представља темељ 
идентитета, изложено је обезвређивању, вулгаризацији, супституцији и 
симулацији његових аутентичних вредности. Од народа преузети обрасци 
стваралаштва настоје се преобликовати, редуковати и пренагласити у 
неком естетском елементу, да би се вратили у народ као масовни култур-
ни производ. Уместо народне уметности, данас се ствара уметност за на-
род, осиромашеног садржаја и редукованих облика. Народ се као ствара-
лац повлачи из игре, из живота, и препушта утицају својих новокомпоно-
ваних произвођача спремних да фасцинирају, симулирају и кичизирају 
традицију. Преовладавањем новокомпонованог народног стваралаштва 
успоставља се и дистанца према народном уметничком стваралаштву које 
се сматра превазиђеним, анахроним, а уколико му се и признаје постоја-
ње, онда се фоклору даје негативан вредносни предзнак. Међутим, конти-
нуитет традиције која нам се указује у промењеном и непрепознатљивом 
виду резултат је њене промене која упућује на реалитет народног ства-
ралаштва. У том контексту традиционалне културе суочавамо се и са 
игром у њеном ширем значењу. На примеру народних сабора можемо 
уочити како су они омогућавали да се, осим уобичајених, конвенционал-
них форми за поштовање постојећих правила народних игара, дух игре 
слободно и непосредно искаже и изван тих правила.  

Сабирање различитог  

За разлику од значења скупа као места где се јавно збори, сабор, 
чији је  назив црквено-словенског порекла, док је збор народни назив, 
означавао је и окупљање људи ради неког договора и представљао је 
институцију народне светковине и забаве. Сабори су локални народни 
скупови, периодично организовани поводом неког великог верског 
празника у касном пролетњем, летњем и раном јесењем периоду. Иако 
приређивани и на пропланцима и раскршћима, они су се најчешће 
одржавали око неке цркве или манастира, који су у време турског 
ропства били средишта друштвеног и духовног живота. У одсуству не-
кадашњих државних и црквених сабора, као институција власти, ови 
сабори добијају посебан значај, а као народне светковине до посебног 
изражаја долазе у 19. веку.14 Према Вуковом опису, на саборе се ишло 

                                                           
14 В. Ст. Караџић, „Намастири“, Српски рјечник (1852), Сабрана дела књ. 11, Про-
света, Београд 1986, 551. 
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као на сајам, а на њима се окупљало по неколико хиљада људи. „Ту 
продају трговци различну робу; крчмари крчме вино, ракију и јабу-
ковачу; месари пеку јагањце, овце, козе и свиње, те продају месо: ту 
гледају момци девојке (обично иду девојке највише о Цвијетима, а 
младе о Васкрсенију); ту се састају кумови, пријатељи и познаници, и 
договарају се о свачему“.15 Идентичан овом је и Миличевићев опис са-
бора16, али у идеализованим тоновима: очувања националне посебно-
сти, неговања историјских успомена, али и прилика за обављање дру-
гих послова у животу сељака. Сабори су били прилика за упознавање 
момака и девојака, сусрете даљих сродника, сазнања о томе где се шта 
може купити или продати и сл. Иако су сабори били масовни, у овом 
периодичном традиционалном окупљању није учествовала маса, у не-
гативном значењу овог појма, већ групација људи у оквиру одређене 
културе и традиције. Овакви скупови су својствени српској народној 
традицији. Сабори су омогућавали да се житељи више околних села, а 
често и читавог једног краја окупе. Тада је сабор био огледало на-
родног живота који је исказивао своје богатство различитости.  

Српску традиционалну културу, као што је познато, карактеришу 
локалне различитости и затвореност породичних заједница условљена 
аутархичним начином привређивања. Посебно истакнуте у обичајној 
пракси, коју сажима и позната пословица „колико је села, толико је на-
вичаја“17, те различитости су биле у функцији стварања препознатљи-
вог знака као израза сопственог идентитета којим се једна заједница 
разликује од суседних. Заједница се чврсто држи својих обичаја сма-
трајући да би свака промена довела у питање њен идентитет, па се зато 
и сматра да је „боље и село да пропадне него обичај“. Иако ова локална 
обележја могу и да се пренаглашавају нарцизмом малих разлика до 
трагичних раскола и сукоба, међусобне разлике се исказују варијанта-
ма подразумевајућег заједничког обрасца.  

У том контексту је утолико и била израженија потреба за међу-
собном комуникацијом и разменом искустава. Сабори су били својевр-
сни празници на којима се тај потенцијал разлике ослобађао у свеча-
ности размене речи, добара и искустава. Исказујући моћ средишта да 
периодично привуче становнике различитих насеља, различитих за-
нимања и животних искустава, сабор је увећавао културни значај одре-
ђених места. Сабори су, како је још Вук уочио, били и својеврсни сајмо-
ви. Временом су добијали карактер вашара па су се на њима налазиле 
пољопривредне алатке, предмети за домаћинство, грнчарија, пиће, је-
ло, музика, стока и сл. У међусобној размени својих добара, производа, 
традиционалних заната и вештина, учесници сабора дају свом тради-
ционалном окупљању и димензију културне и духовне свечаности. 

                                                           
15 Ibidem. 
16 М. Ђ. Миличевић, Живот Срба сељака, Просвета, Београд 1984, 141. 
17 В. Ст. Караџић, Српске народне пословице, Нолит, Београд 1969, 145. 
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Саборовање окупљених значи и сабирање њихових посебности, кон-
центрацију стваралачке енергије која се периодично обнавља као пре-
тпостављено средиште колективне интегралне моћи. За окупљене уче-
снике то је посебно важан догађај. Саборски тренуци су узвишенији, 
јер је само окупљање својеврсна свечаност у којој се сабирају и разме-
њују различитости, а млади уводе у свет одраслих. Актуализација и го-
вор дотадашњег искуства није пуко евоцирање прошлог, већ и поновно 
креирање садашњости. Будући да у сваком човеку постоје и прикривени 
психички садржаји, његова личност се заснива како на тој интимности, 
тајни која је скривена, тако и на потреби да се она открије и искаже.  

Иако је место окупљања било у атару одређеног насеља, сабор се 
организује првенствено као скуп равноправних учесника без статуса 
домаћина и госта18, а  простор саборног места је временом структури-
ран, одвајањем приватног од јавног. За разлику од јавног простора на-
мењеног игрању, такмичењима и занатским вештинама, места која су 
поједине породице стално користиле, постављајући своју „совру“ на 
земљи, временом су послужила за изградњу малих отворених дрвених 
зграда на стубовима са дрвеним столовима и клупама. Сходно својој 
основној саборској намени, ове зграде подизане око цркава и манасти-
ра назване су собрашницама.  

Организовани са циљем окупљања суседа, сродника и пријатеља, 
сабори су били начин непосредног успостављања комуникације са већ 
познатим, али и прилика за склапање нових познанстава и друштве-
них веза. На саборима се играло, певало, забављало, такмичило, пока-
зивала сопствена вештина и гледала туђа. У манифестној равни истиче 
се друштвена функција народних сабора који су, без обзира на потоњу 
промену својих садржаја, сачували ову функцију. Потреба за саборима 
и саборовањем остала је иста, али су временом, а нарочито након Дру-
гог светског рата, у доба социјализма, народни сабори добијали, попут 
социјалистичких слава, и свој нови лик. Поједини сабори су се време-
ном специјализовали за одређену врсту народног стваралаштва. Тако 
је сабор у Гучи 1961. године постао место традиционалног окупљања и 
надметања трубача, то јест трубачких група.  

Паганска распусност  

Посебно важан аспект саборовања огледа се у синкретичком па-
ганско-хришћанском бићу српске народне културе. Сабор је био повод 
за разграничење хришћанског од паганског, првенствено с аспекта 
хришћанске етике. У паганској релативизацији добра и зла, зло које 
починилац наноси другоме због своје користи и мрачног задовољства 

                                                           
18 За разлику од, на пример, заветина, сеоских слава, када су поводом прославља-
ња свеца заштитника заједнице становници тог села били домаћини суседним на-
сељима. 
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има за њега позитивно значење, све до тренутка када се то исто учини 
и њему. За разлику од оваквог односа према злу, хришћанска етика по-
дразумева константност и прецизност одређења: зло је зло, без обзира 
ко га чини. Зато је окупљене на сабору поводом Ускрса у Средској мла-
дић са врха кола, направљеног као троспратна кула, поздрављао ме-
талним пехаром вина у руци. После поздрава и благослова, проклињао 
је оне који би магијом настојали да другоме учине неко зло.19  

Паганско и хришћанско је испреплетено у народном животу. Ка-
ко се тек у оквиру народне традиције успоставља одређени образац 
њихових међусобно избалансираних елемената, једно од питања које 
се овом приликом поставља јесте и однос према православној саборно-
сти у народном саборовању и саборима. Као што је познато, крите-
ријум саборности везан је за присуство Духа светога на литургији. Тај 
сабор верника је ради служења еухаристији, благодарења Богу и ми-
стичке партиципације у њему. Од тренутка изласка из храма, седања за 
трпезу ради ритуалног обеда и потоњег заједничарења, саборност има 
и шире значење. То претпостављено духовно заједништво окупљених 
око храма манифестује се у синкретичком простору црквене или мана-
стирске порте. У том благословеном простору до изражаја долази дух 
народне културе и потреба за повишеним значењем саборности.  

Међутим, у продуженој еухаристичној атмосфери народног сла-
вља опада ниво духовности, а на народном сабору се саборност иска-
зује и у својој расутости. Претпостављено православно духовно заје-
дништво, чији је стожер црква и вера, добијало је на сабору свој мани-
фестни и непосредни карактер. Слободније понашање окупљених, њи-
хово играње и певање, имало је понекад и распусније изразе, што је би-
ло повод црквених забрана. Остало је упамћено влашко „стрнџање“ 
идентично екстатичким обредима у светој ноћи 23. јуна, у време дуго-
дневице која је обележавана паљењем ватри и играма. Младићи су том 
приликом бирали девојке које су играле у колу и проводили ноћ са 
њима. Група младића одводила је из кола девојку оном који ју је иза-
брао, што се тумачи као архаични траг првобитног групног брака.20 Ра-
спусне игре имале су обредни карактер који се сачувао у народној 
традицији. Указујући својевремено да традиција народног саборовања 
иде и странпутицом, Доситеј је упозорио на последице тих негативних 
појава, чији је примитивизам и неукус узимао маха. Игре су излазиле 
из оквира узвишене религиозне свечаности православних норми и по-
степено су се и црквени сабори, сабори око цркава, преокретали у ра-
скалашно понашање, а најбољи доказ за ову тврдњу је појава помену-

                                                           
19 Т. Вукановић, Енциклопедија народног живота, обичаја и веровања у Срба на 
Косову и Метохији, VI век – почетак XX века, Војноиздавачки завод, Верзалпрес, 
Београд 2001, 409. 
20 С. Зечевић, „Оргијастичке свечаности летњег солстиција“, Српска етномитоло-
гија, Службени гласник, Београд 2008, 658. 
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тог „стрнџања“ по саборима у неким крајевима источне Србије.21 Ра-
зличити културни и верски елементи из различитих епоха обједињују 
се синкретичким духом народног стваралаштва. Према том правилу 
унутрашњег синкретизма, прихватање новог не значи и напуштање 
старог, већ њихово истовремено практиковање. Пример тог спајања ра-
зличитог и супротног су синкретичке форме паганског и хришћанског.  

На саборима, као и у другим сличним приликама, ослобађа се 
оно до тада прикривено. То је прилика за потпуније испољавање бића 
традиционалног човека, могућност да се он отвори, покаже шта зна и 
уме, да његови преци проговоре кроз њега и из њега, али на њему 
својствен начин. У игри тела и душе оно што се сабрало, то се разбира, 
открива, шири игром, весељем, стваралаштвом. Окупљени, сабрани 
показују свој умножени животни потенцијал. То су тренуци када се 
повишени набој може ослободити другачијим, слободнијим понаша-
њем, игром и речима.  

Са становишта игре, осим утврђених правила којих се учесници 
придржавају, веома је важан и принцип импровизације који афирми-
ше слободу и игру у ширем смислу, потврђујући се као најбитнији чи-
нилац народног стваралаштва. У контексту народне културе, а посебно 
на примеру народних сабора, можемо видети значај тог ширег култур-
ног контекста игре за идентитет народне културе и уметничког ствара-
лаштва. Игра, наиме, није само кореографски утврђено ритмичко кре-
тање тела, већ обележава и слободно понашање које претходи и које 
следи игрању на јавном месту. Будући да се у тим играма релативизује 
важност хришћанских и паганских правила и утврђује синкретички 
идентитет народне културе, овај аспект играчке праксе важан је за ра-
зумевање тог идентитета. Сабор је, дакле, омогућавао да се оваквим 
понашањем прекораче границе које су утврђивала важећа социо-
културна правила. Пред таквим паганским и неопаганским искушењи-
ма били су ондашњи али су и данашњи сабори, на којима је аутенти-
чно народно стваралаштво измешано са садржајима ниже естетске 
вредности. Данас то називамо кичем и неукусом заборављајући да тај 
образац оличава онај ниво игре на којем се одвија размена енергије, 
културних садржаја, верских представа и религијских схватања. У тој 
равни све оно што међусобно комуницира, игра независно од наше во-
ље и по сопственим правилима, различитим од оних која карактеришу 
наше познате игре. 

                                                           
21 Т. Р. Ђорђевић, „Српске народне игре“, Наш народни живот, књ. 4, Просвета, 
Београд 1984, 53. 
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THE PLAY AS A FACTOR OF FOLK CREATIVITY 

Abstract. Freed from usual life and work duties, the play is a way of 
satisfying the need for activity defined by special rules. In a wider 
living space, it has preserved the meaning of free behaviour, but in 
the context of free imagination it is subordinated to certain rules of 
human spirit functioning. Although numerous folk plays are 
determined by the known rules, the play in a wider sense remained 
the most relevant factor of folk creativity. Pointing at it in the context 
of folk culture, using the example of folk fairs, the author considers a 
wider cultural context of the play and proves that it is not only 
determined by rules but that it also marks usual behaviour, that 
precedes and follows playing on public places. In those plays there is 
a relativisation of the importance of Christian and pagan rules and 
the determination of the syncretic identity of folk culture. 
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ИГРА КАО КОНЦЕПТ ИНВЕРЗНЕ РЕАЛНОСТИ У 
ОБРЕДИМА СРБИЈЕ 

Апстракт. У раду се разматра димензија инверзног традици-
оналног модела понашања током обредне праксе у којој домини-
рају игре као легитимни облици комуникације у празничном 
времену. Реч је о годишњем календару празника и игри која се 
манифестује у вербалној и плесној форми у време божићних и 
ускршњих поклада. Игра у том контексту представља инвер-
зну реалност, у којој се „природа увек обнавља и никада не уми-
ре“ јер је омеђена цикличним временом. Припремни период за 
улазак у игровни простор одликује се озбиљношћу исто као и у 
реалности. Осим тога, у том инверзном контексту игром се 
достиже емотивни облик задовољства иако у експликативном 
облику често изражава бол, патњу, љутњу, неслагање, непри-
јатељство, агресију, али и љубав, смех. Њен манипулативни 
комуникацијски смисао креће се ка реалном времену. У инверзној 
реалности игра је уздигнута на постоље победника и контро-
лора друштва на микро и макро плану.  
Географски простор у који су смештени анализирани примери 
односи се на Србију и делимично на југозападну Бугарску. 

Кључне речи: инверзија, обредна игра, комуникација, 
празнично време. 

Игру није могуће дефинисати само једним одређењем.1 У овом 
раду под игром се посматра традиционално понашањe током празничне 
атмосфере и релевантне обредне праксе у току божићног и ускршњег 
корпуса обреда.  Дефинише се оквирима које је поставио Р. Кајоа, јер 
игра која се јавља у контексту свих садржаја обреда заправо је сам 

                                                           
1 Ричард Шекнер игру поставља између илузије и стварности, те је посматра као 
облик мишљења и прихваћен образац живљења јер је она не само „викенд активност“ 
већ је и у категорији мисли и стања свести када се човек својевољно опредељује за 
стални игровни свет. Дакле, игра је присутна и у свету реалности а не само у ње-
ном инверзном облику. 
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обред, чију структуру чине различите секвенце Кајоаове дефиниције и 
класификације игре.2 Игра, с једне стране, у празничном периоду по-
дразумева кретање људског тела, плесове који се изводе уз музику 
одговарајућих инструмената или кретање, тј. скакутање у колу, а с дру-
ге стране, у себи садржи најапстрактније значење, несвесно предавање 
забави, понашање које измиче реалном свету,3 те, напослетку, игра у 
празничном контексту може бити и искључиво вербална, тј. односи се 
на игру речи, што зависи од карактера саме игре.  Другим речима, игра 
је слободна, неизвесна делатност човековог духа и представља важно 
упориште које нам омогућује да на њу гледамо као на онтолошки те-
мељ културе, а сваки креативни чин у најширој димензији може се по-
сматрати као лудички. У игре овог типа улази се апсолутно добро-
вољно и излази се у моменту када престане интересовање за игру, уче-
сник може бити посматрач па опет учесник. У томе и јесте посебност, 
јер се и сама креативност духа рађа током играња. 

Стога, игра је, у дискурсу постављене теме, дефинисана као ефе-
меран облик активне комуникације у празничној атмосфери, у којој 
учествују готово сви чланови једне заједнице на ширем и ужем плану. 
У том случају игра се може третирати и као посебно стање свести које 
одликује слободан избор, страст, обнављање колективног значења, да-
је могућност лакшег прихватања нагомиланих реалних животних про-
блема, има свој израз, изазива емоције. Једном речју, игра у ритуалу 
јесте догађај који се визуелно примећује. Да је битна и визуелна 
импресија саме празничне игре, показује и расправа И. Тартаље о ар-
хаичним називима за игру, тј. о значењима речи лик и мимезис, што је 
првобитно највероватније означавало песму праћену игром, тј. плесом 
у колу.4  

Други појам који захтева одређење у овом раду јесте инверзна 
реалност у обредима. То је реалност присутна у традицијом одређе-
ном понашању, али која представља живи стваралачки чин тесно пове-
зан са датом празничном атмосфером и циљевима због којих се нека 
                                                           
2 Р. Кајоа игру дефинише као активност која је: 1. слободна: на коју се играч не 
приморава, а тиме игра не губи своју природу привлачне и веселе разоноде; 2. 
издвојена: ограничена прецизним временским и просторним, унапред утврђеним 
границама; 3. неизвесна: њен се ток и исход не могу унапред предвидети пошто се 
иницијативи играча обавезно даје извесна слобода из потребе за измишљањем; 4. 
непродуктивна: пошто не ствара ни добра, ни богатства, нити било какву врсту 
нових елемената, изузев преношења власништва унутар круга играча, и чији је 
исход и ситуација идентична оној на почетку партије; 5. прописна: подвргнута 
одредбама које укидају обичне законе и за тренутак уводе нову, једину важећу за-
конитост; 6. фиктивна: праћена специфичном свешћу о некој врсти другоразре-
дне реалности или о потпуној нереалности у односу на текући живот. R. Kajoa, 
Igre i ljudi, maska i zanos, Nolit, Beograd 1965, 40. 
3 И. Тартаља, Игре и ликови у траговима свести древних Европљана, Зборник 
Матице српске за књижевност и језик, вол. 52, бр. 3, Нови Сад 2004, 489–510, 501. 
4 Исто, 493. 
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обредна пракса изводи – а у овом случају јесте и игровна вербална и 
невербална комуникација. Заправо, временом се успоставила спонтана 
реалност догађања – од веровања у моћ имитативне магије и споја 
природе и културе, анимистичких култова, до уношења нових лу-
дичких секвенци и стварања атмосфере обрнуте стварности, стварно-
сти супротне свакодневици и постављеним кодексима понашања у за-
једници. Уосталом, Роберто ди Мата (Roberto di Mata) истиче како 
„инверзија ствара услове који омогућавају измену подручја и ситуација 
с одређеним елементима у дисконтинуалним положајима“, односно, 
ствара се привид једнакости и промене улога, када власт и богатство 
губе свој ауторитет и значај, а истичу се песма, костими и славље, од-
носно стварају се  услови за игру.5 

Обреди или ритуали који ће послужити као примери заправо су 
обреди који се изводе на одређен, кодирани начин, на одређеном ме-
сту, време извођења је фиксирано, трајање утврђено, што их издваја из 
свакодневице и чини посебном врстом догађаја, који кроз своју симбо-
личку структуру (изглед учесника, контекст игре, реквизите, понаша-
ње, драмски заплет, па и кроз материјалну и економску добит) говоре 
на посебан начин о неком делу друштвене реалности много јасније, са-
жетије и доследније него што је то могуће учинити у обичним нериту-
алним ситуацијама.6 „Савремена антрополошка истраживања и теориј-
ска разматрања“, пише М. Прошић-Дворнић, „показала су да се као 
differentia specifica ритуалног понашања не може сматрати његов са-
крални квалитет, јер, мада је неоспорно да је велики број обреда у 
непосредној вези с религијским идејама, када приказују замишљено 
постојање другог света, света духова, предака или божанстава (...) и 
када представљају специфичне начине помоћу којих се верује да се 
може ступити у контакт с окултним силама и утицати на њих с циљем 
да се постигне добробит за заједницу или поједине чланове, они имају 
своје место и функцију и у секуларној сфери где могу учинити да неке 
сасвим профане ствари добију карактер светог“; ритуал мора бити ико-
нички одраз постојеће ситуације.7 

Дакле, као што је и наговештено, припремни период за улазак у 
игровни простор одликује се озбиљношћу својеврсне организације 
обреда у чијем је центру игра – али кодирана и саткана од поставље-
них правила. Однос према игри одликује однос који егзистира и у ре-
алном протоку времена. Осим тога, у том инверзном контексту игром 
се достиже емотивни облик задовољства иако у експликативном обли-
                                                           
5 Roberto di Mata, Dva brazilska nacionalna rituala: оgraničenja i slobode, Tematski 
zbornik Praznici, svetkovine, rituali, kultura, Beograd 1986, 73, 74, 75, 276. 
6 М. Прошић-Дворнић, Покладни ритуал на примеру шумадијске варијанте по-
кладних игара, Фолклорни театар у подунавским и балканским земљама, Зборник 
радова, САНУ, Балканолошки институт, посебна издања, књ. 21, Београд 1984, 
143–157, 147. 
7 Исто, 148. 
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ку често изражава бол, патњу, љутњу, неслагање, непријатељство, агре-
сију, али и љубав, смех. О томе говори обимна етнографска грађа, било 
да је сакупљана у прошлости или у савременом периоду. На пример, 
изузетан познавалац антропологије игре Д. Антонијевић је више пута 
скретао пажњу на то да је игра „израз унутрашњег, оног нагона који 
Ниче назива ’дионизијским принципом‘, него активност организована 
на основу правила, у последњој инстанци постоји једно сасвим при-
кривено забавно понашање које се увек категорички супротставља 
сфери реалног“.8 

Светковине и празници су одувек били важни народу. Бахтин ша-
ље поруку како хлеб и вино (свет побеђен радом и борбом) разгоне сва-
ки страх и утичу на слободу речи, односно, гозба је добила моћ да осло-
бађа реч од окова страхопоштовања пред богом, да све подреди игри и 
весељу.9 Такав однос према празничној атмосфери вековима је био не 
само контролисан већ и забрањиван.10 Забране су данас архаични пре-
жици и омогућавају бољи увид у реалне потребе заједница за креира-
њем паралелне стварности, која се манифестовала и кроз различите 
облике игара.  

Тако, на пример, осим о забранама прерушавања у посебно те-
риоморфне ликове у време календи, постоје и други извори који се наво-
де у литератури и у којима се помињу недолична понашања, посебно не-
примерене игре и изглед народних маса, па и свештеника у време све-
тковања Ускрса, али и у време када су се прослављале Брумалије код 
Византинаца (од 24. новембра до 17. децембра).11 Константин Филозоф у 
својој расправи О правопису пише како неки свештеници, посебно 
обучени, на дан Ускрса изводе некакву игру с ђаволом, седећи као хроми 
на вратима цркве и у њих ударајући, те уместо да цркви јаве радост о 
Христовом васкрсењу, њу су у уста ударали и помоћу ђавола је у пакао 
претварали...12 И у иловичком препису Светосавске крмчије говори се да 
су фолклорне позоришне игре „с музиком и срамним плесањем“ биле 
саставни део свадбених и других народних весеља (...) па се свештеници-
ма наређује да свадбену свечаност напусте пре него што глумци дођу...13  

Као реакција на санкционисање понашање у прошлим времени-
ма долази до измене садржаја светковина, тј. оних у „магарећим“ и 

                                                           
8 D. Antonijević, Antropologija igre, časopis Orhestra, br. 4, proleće `96, Novi Sad 
1996, 4–5, 5. 
9 M. Bahtin, Stvaralaštvо Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i rene-
sanse, Beograd 1978, 302–305. 
10 В. Марјановић, Маске, маскирање и ритуали у Србији, Београд 2008, 50–61. 
11 Исто. 
12 Đ. Daničić, Knjiga Konstantina filozofa o pravopisu, Starine I, 1867, 34–35.  
13 Податак из Синтагмата, 329. Преузето од Д. Драгојловић, Вести о позоришту 
у средњовековној јужнословенској књижевности, Фолклорни театар у балкан-
ским и подунавским земљама, Зборник радова САНУ, Балканолошки институт, 
Посебна издања, књ. 21, Београд 1984, 75–80, 79. 
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„лудичким“ светковинама када су првобитно исмевани тзв. пагански 
обичаји, да би након тога градско становништво почело исмевати хри-
шћанске обреде и свештенике.14  

Поред забрана које, видели смо, утичу на разумевање потреба 
друштва за једном врстом колективног пражњења у традиционалној 
култури и указују на смер покретљивости лудичког садражаја празни-
ка, само понашање појединаца и група у празничном времену омогућа-
ва увид у прихватање или пак неприхватање (у новијем времену) пра-
зничних правила и игровног садржаја минулих времена.  

Бројни примери указују на веома оштре осуде различитих игара 
присутних у комуникацијском садржају празничне атмосфере. Негати-
ван однос савременог друштва према традиционалним облицима 
игровних активности произилази из различитих критичких погледа на 
традиционални модел понашања, али и из потребе ревалоризације ни-
жих и виших циљева постављаних у традиционалном моделу понаша-
ња друштва. Међутим, често се прескаче смисао саме игре у пра-
зничном времену у којем се кроз различите облике колективне кому-
никације, па и кроз игру, тежила ухватити „ова“ или „она“ реалност .  

Игровни контекст креће се ка реалном времену у смислу једне 
исте равни, јер садржај за игру црпи се из стварног живота. У инвер-
зној реалности игра је уздигнута на постоље победника.15 Она је кон-
тролор друштва на микро и макро плану, посебно када је реч о поклад-
ним, тј. (новим) карневалским играма, а као пример су покладе, тј. фа-
шанге у јужном Банату (Бела Црква, Јасеново, Стража, Крушчица, Гре-
бенац, Врачев Гај). 

Упркос претходним наводима о настојању да се игра искорени из 
празничног садржаја, у инверзној стварности у већини традиционал-
них обреда извођених током годишњег календара могуће је констато-
вати комбинације облика игара изведених из Кајоаових категорија ми-
микрије, илинкса, агона и алее. Дакле, ако артикулишем присуство 
споменутих комбинаторика особина игара смештених у контекст го-
дишњег традиционалног календара обичаја и празничног понашања 
заједница у Србији и на ширем простору Балкана, могуће је уочити све 
поменуте карактеристике и, наравно, прелазне форме. 

Присуство агона приметно је у свим садржајима обредних игара: 
борба с мртвилом природе, тамним силама зиме и мрака (на првом ме-
сту природе која је у фази стагнације) и симболична жеља за успо-
стављањем новог живота, али и стварна намера за обезбеђењем егзи-
стенције у надолазећој години, тј. игре у којима доминира победа жи-
вота над смрћу. Примери су у мушким коледарским поворкама у југо-
источној Србији, нарочито очуваним до седамдесетих година 20. века у 
насељима лесковачког краја, потом, у поворкама суровара и кукера у 
                                                           
14 М. Магазиновић, Историја игре, Београд 1951, 61–62. 
15 G. Venturelli, Il Maggio epico fra tradicione e invenzione, Teatro populare e cultura 
moderna, Firenze 1978, 123–130, 128. 
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Бугарској, чак и у поворкама колиндреца у североисточној Србији код 
влашког становништва.  

Све игровне форме у инверзној реалности одликују правила ин-
верзије. Њихова конструкција заснива се на следећим особинама: јав-
ност, колективност, обиласци домаћинстава, плесни облици кретања 
попут извођења игара у колу и фиктивне борбе са замишљеним непри-
јатељем (по правилу злим душама предака) пред неким домаћинством, 
а потом и увођење вербалног садржаја који одликује игра речи и кому-
никација између учесника и домаћина. Вербалне игре су  најчешће ла-
сцивног карактера. Учесници настоје да својим понашањем надиграју 
домаћина, а овај пак у жељи да постигне благостање прихвата своју 
улогу побеђеног и искупљује се даровима. Суштина је да је група игра-
ча првобитно била у позицији победника над природом, а потом кроз 
перформативни облик игре преузима улогу забављача којом доприно-
си добром расположењу у празничној атмосфери, односно „победи“ 
празника над свакодневицом (често бременитом и суморном).16  

Игра са судбином, како каже Кајоа – алеа – огледа се у прихвата-
њу ризика „нових улога“, позиције, што се може посматрати двојако: и 
као колективни и као индивидуални ризик у узимању учешћа у самој 
обредној игри и њеној јавности – доводи се у питање част, углед који се 
занемарује у датом празничном времену. На пример, у време тзв. 
дозвољених слобода, односно у социјалном вентилу покладне атмо-
сфере, где еротизам заузима своје легално место, приметно је стварање 
услова апсолутне равноправности међу играчима која је иначе у ствар-
ности и свакодневљу ускраћена појединцима. Најучесталији облици 
таквог понашања сагледиви 
су у покладним играма с ве-
ома ласцивним садржајима. 
Донедавно се изводила поме-
нута покладна игра радава, 
актуелна у шумадијским се-
лима, посебно у Гружи, али и 
слободне игре речима или у 
поворкама под маскама на 
целовитом простору Војводи-
не, или пак у ревени, женском 
празнику у северном Банату.  

Мимикрија је присутна 
у свим обредима годишњег 
календара. Огледа се у ства-
рању илузије о привременом значењу нових улога играча. Играч који 
понесе задату улогу нпр. у покладној игри радави у Шумадији, или у 

                                                           
16 L. Langman, Culture, Identity and Hegemony: the body in a Global Age, Current Sociology, 
May/July 2003, Vol. 51 (3/4): 223–247, 226, htpp://www.segepublications.com. 

 
Игра радава, покладни обичаји,  
Доња Врбава, фототека ЕМ 
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маскираним поворкама арапа у насељима из околине Београда, и да-
ље поседује своје стварне карактерне особине мада често потискиване 
у ванпразничном времену. Ипак, време дозвољених слобода, ако тако 
означимо време светковина током године, појединцу је омогућено да 
лакше испољи своју праву улогу, која му се у реалности често оспорава 
на овај или онај начин. Дакле, латентно постаје примарно и уз помоћ 
инверзне стварности постаје легитимни облик понашања у празни-
чним играма. Инверзне улоге постају реалност – мушкарци се одевају 
у женске хаљине, док жене често понесу мушку одећу, те се у таквој за-
мени улога игра одвија потпуно супротно од обрасца у реалности. Уло-
ге које понесу играчи јесу оне које допуштају преображавање у „друго“, 
а самим тим то „друго“ постане оживљено. Међутим, сама игра је вре-
меном постала блиска учесницима и ослобођена је своје некадашње 
мистике. Сходно теми овог прилога, може се поменути дескрипција 
покладне игре из источне Србије у насељима око Ниша – у селима Тр-
њане, Горње Сухотно, Честа, Грејач, Катун, Кравље, Јелашница, Субо-
тинац, Пруговац, поворке су ишле по селу током Беле недеље или само 
на Белу недељу пред пост. У народу их зову дедице, старци, тј. играчи 
су у улогама дедице, бабе, младе, младожење, кума, старојка и изводе 
перформанс свадбе. Носе и луче, начињену бебу од крпа, на коју „дају 
пару“, сакупљају новац и друге дарове.17 

  

Покладни обичаји кобиле, Доња Врбава, фототека ЕМ 

У илинкс или вртоглавицу могу се уврстити сви садржаји или 
већина миметичких игара у обредима – било да је реч о коледарским 
играма, нпр. у  надметању суровара из суседних села у Бугарској када 
се маскирани учесници окупљају на заједничком простору и френети-
чки се надигравају у поскоцима како би се утврдила јачина звона 
(метафора за статусни престиж) као неопходних реквизита (примери 

                                                           
17 В. Марјановић, Маске, маскирање и ритуали, 118. 
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су узети из села Свекла и Јарџиловци код Перника, 2001. година)18, 
или се пак надигравају у љуљању о покладама у селима источне и 
централне Србије, у викању и галами маскираних савремених поворки 
грађеника или белих баба у насељима око Велике Плане, мачкара у 
Голубинцима у Срему.  

Бука играча у оваквим 
поворкама подиже све око 
себе. Чак и игра из јужног 
Баната (Крушчица, Врачев 
Гај), позната као коло баба, 
која се изводи око цркве са 
свештеником након вечер-
ња, носи у себи карактери-
стике означене као занос 
или вртоглавица. У ову ка-
тегорију могу се уврстити и 
игровни садржаји калуша-
ра из Гребенца у јужном Ба-
нату о фашангама. Чак и 
шире, илинкс је и непреста-
но понављање игре пред сваким домаћинством. Као илустрација по-
служиће дескрипција покладне игре у Гружи према запису из 1922. го-
дине П. Ж. Петровића:   

„Један комендијаш је имао лорфу (куповну маску од папира) пре-
ко лица, на глави камилавку, а преко леђа мантију, неку врсту 
црног огртача који је нарочито спремљен за ову прилику. Под па-
зухом је носио неку стару књигу, коју је кад је из ње читао држао 
наопако; у руци је носио тикву с водом и сухи босиљак, па је то-
бож светио водицу по кућама а у тикву сакупљао новац. Он је 
представљао манастирског игумана. Други комендијаш је био не-
ки дечак који је обукао изврнуто одело, а лице је нагаравио чађу. 
Он је представљао манастирског ђака. Два преобучена мушкарца 
с лорфама преко лица ишли су под руку и представљали су младу 
и младожењу. Пред групом је ишао прерушени чутурџија у стари-
јој народној ношњи (са чакширама потурлијама, дизлуцима), а у 
руци је носио дрвену чутуру коју је окитио венцем од црвене па-
прике, а у чутури је уместо вина била слана вода. За групом је 
ишла баба са корпом у руци у коју је збирала јаја, сир, сланину... У 
свакој кући обављали су обред венчања...“19   

                                                           
18 В. Марјановић, Маска, део култа и савремена потреба код становништва у 
селима око Перника у западној Бугарској, Етно-културолошки зборник, књ. VII, 
Сврљиг 2001, 89–94. 
19 П. Ж. Петровић, Живот и обичаји народни у Гружи, Српска Академија Наука, 
Српски Етнографски Зборник, књига LVIII, Друго Одељење, књ. 26, Београд 1948, 
236–237. 

 

Коледари, околина Лесковца, 
фототека ЕМ 
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Управо тај прелазни период у народној обредној пракси и одно-
сним  ритуалима обележен је структурираним понашањем и појавама 
које одликују неконтролисани импулс и често претеривање у забавља-
њу, посебно у игрању, певању, али и употреби велике количине хране 
и пића.20 Тако се неки празници редовно завршавају френетички и ор-
гијастички, претварајући се у специфични ритам и игру.21 Прекомер-
ност није случајна, епифеномен узбурканости коју изазива и развија, 
већ је неопходна за успех обредâ које народ слави, учествује у њиховој 
духовној димензији и кроз игру доприноси обнављању природе и 
друштва.  

У инверзној реалности и обредима који су послужили као основа 
игри сагледив је сав материјализовани облик реалности. Духовно, можда 
је смело рећи, али појављује се као секундарно, а радње, тј. ритуали 
који се изводе и спроводе кроз игру и помоћу ње заправо су еволуира-
ли од настојања да се (а) обезбеди рађање и плодност, (б) заштити 
лично и колективно, и коначно, (в) да се добро забави кроз музику, 
плес, јело и пиће и колективно надахнуће. У концепту инверзне ствар-
ности тако се време спровођења игровне активности подводи под оно 
право време, линеарно, календарски одређено, док сама игра постаје 
себи циљ.  

Међутим, поред наведених одлика, поједине празничне игре испо-
љавају у  инверзној стварности и манипулативну карактеристику игре. 
Скренула бих пажњу да се кроз игру с једне стране одражавају сви дру-
штвено-политички контексти једне заједнице, тј. препознају се наго-
милане фрустрације друштва. На пример,  игру маскираних учесника у 
фашангама у Крушчици, у јужном Банату, играчи су почетком деведе-
сетих година 20. века кроз перформансе експлицитно представљали 
суноврат дотадашњег друштвеног и политичког система. Колективним 
и индивидуалним облицима комуникације означава се сва актуелност 
свакодневице.  

У неким срединама искоришћена је игра као идентитетски облик 
којим се легитимише ентитет. Најексплицитнији пример у југоисточном 
Банату јесте игра калушара у Гребенцу на покладе. Док је у матичној 
земљи таква игра везана за празник Духова, у новом завичају добија не 
ритуални, већ идентитетски значај.  Дакле, измешта се из временског 
обичајног корпуса релевантног матичној култури и успоставља у време 
када су готово сви ритуали не само јавни већ и превазилазе границе 
обредног и утапају се у масовну сценографију забаве на коју долазе 
многи из околних места и шире. Тада игра калушара постаје доступна 
и видљива широј популацији. Стога обредна игра калушара има свој 

                                                           
20 Р. Кајоа, Теорија празника, Култура, 73–74, Београд 1986, 36. 
21 Д. Антонијевић, О смислу проучавања обичаја из годишњег циклуса, Етно-
културолошки  зборник, књ. II, Сврљиг 1996, 17–22, 21. 
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пуни смисао и као игра којом се изражава различитост од локалне сре-
дине мултиетничког састава.22  

  
Игра калушара, фашанге, Гребенац, 2005, фото М.Yuill 

Дакле, у овом прилогу покушала сам да се дотакнем неких форми 
празничне атмосфере, у којој игровна активност ступа на сцену инвер-
зне реалности. Готово да већину игара манифестованих у празничној 
атмосфери одликује специфично понашање учесника које омогућава 
реализацију замишљеног. Простор који припада обрнутом реду инвер-
зне стварности јесте исти физички простор, људи су исти, али им се уз 
игру мења изглед, понашање и циљ. Категорије игара Кајоаове теорије 
игре применљиве су углавном на већину игара празничног годишњег 
циклуса.  

У раду је до сада било речи о особинама извесних ритуала који у 
себи обједињују два основна принципа: инверзну реалност и игру, тј. 
део времена које припада линеарном протоку и преласцима из свако-
дневице у празнично време, и понашање које се манифестује игром. 
Некада је преузимање улоге у игри имало сложену симболичну стру-
ктуру новог рађања чиме је постајала посебна.23 Ипак, игра је до данас 
у тим оквирима еволуирала од свог магијског својства до модерних 
облика забаве примерене готово свим генерацијама. Тамо где су нека-
дашњи обреди сачувани као прежици традиционалне културе и свр-
ставају се у карактер обредних игара, данас све више добијају на акту-
елности игровног садржаја тако што постају добра забава.  

                                                           
22 Н. Павковић, С. Наумовић, Faşancu la Grebenaţ: Фолклоризам симболичке стра-
тегије и етнички идентитет румунске националне мањине у Банату, Положај 
мањина у Савезној Републици Југославији, САНУ, Научни скупови, Одељење 
друштвених наука, књ. 19, Београд 1996, 697–708. 
23 М. G. Wosien, Sacred dance: Encounter with Gods, New York 1986, 15–16. 
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THE PLAY AS A CONCEPT OF INVERSE REALITY 
IN THE RITES OF SERBIA 

Abstract. The paper considers the dimension of inverse traditional 
model of behaviour during ritual practices in which plays dominate 
as legitimate forms of communication during holiday time. This is 
the matter of yearly calendar of holidays and plays that are 
manifested in verbal and dance form during Christmas and Easter 
carnivals. The play in that context represents an inverse reality, in 
which ‘nature always renews itself and never dies’ being conditioned 
by cyclical time flow. The preparation period for the entry into the 
play space is characterised by seriousness like in reality. Besides, in 
that inverse context, there is reached an emotional form of pleasure 
although in its explicative form it often expresses pain, suffering, 
anger, disapproval, enmity, aggression, but also love, laughter. Its 
manipulative communicative meaning is moving towards real time. In 
inverse reality the play is often lifted onto the pedestal of the winner 
and the controller of the society both on the micro and macro plan. 
The geographical space in which the analysed examples are placed is 
Serbia and partly south-western Bulgaria 
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Апстракт. Данас је игра израз задовољства и забаве, а у про-
шлости је била један од начина човекове „борбе“ за опстанак. 
Игром је колектив (и појединац) давао одушка емоцијама. У 
том смислу игра се може посматрати као својеврсни говор ко-
јим се бежи, макар и привремено, из стварног у нестварни 
свет, свет у којем је наспрам свакодневице мање ограничења. 
Она је у српској традиционалној заједници била неизоставни 
део садржаја календарских празника. У раду се игра посматра 
као део празновања. 

Кључне речи:  игра, обичаји, празници.  

Игра је у традиционалној култури имала двоструку намену: била 
је 1) део празничних обичајно-обредних радњи са унапред утврђеним 
временом и начином извођења, 2) начин исказивања доброг располо-
жења током празновања и у тренуцима доколице. Стога је можемо по-
сматрати као један од најчешћих видова празничног исказивања.  

У односу на традиционално, данашње празновање обележено је 
ишчезавањем и редукцијом обичаја, па тиме и симболике коју су они 
представљали. Елементи које данас представљамо као играчко наслеђе 
били су нераздвојни део народне светковине.  

И данас је у појединим празничним обичајима релативно јасно 
уочљива суштина укорењеног традиционалног обреда са јасним ло-
гичним током, иако је у појединим сегментима дошло до скраћивања и 
значајног прилагођавања новом времену и потребама, посебно у слу-
чајевима када је игра део празновања и свакодневице. Непобитна је 
чињеница да су се многи обичаји изгубили из празничне обичајне пра-
ксе, што не треба да буде изненађење с обзиром на знатно измењен на-
чин живота и привређивања. Првобитна значења су заборављена мада 
се у сачуваним прежицима још увек назиру старији облици и садржаји 

                                                           
∗ Овај текст је резултат рада на Пројекту 177028: Стратегија идентитета: савреме-
на култура и религиозност, који у целости финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије. 
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који могу помоћи да се реконструише и схвати њихово значење и сми-
сао постојања у традиционалној заједници. Познато је да је време пра-
зновања углавном било прилагођено годишњем ритму, односно прото-
ку времена посматраном као смена годишњих доба. У складу са пра-
зничном организацијом и потребама у том релативно кратком пери-
оду, постоје/постојали су одговарајући садржаји којима је био испуњен 
период празновања. 

Поред других елемената, игра је била неизоставни садржај већи-
не празника годишњег календарског циклуса. Игра је ретко била сама 
себи сврха, па се стога скоро увек помиње у вези са музиком, буком, ко-
лективом, а прате је обавезно узбуђење и различити покрети који че-
сто резултирају тиме да се играчи или групе у појединим ситуацијама 
понашају као да су обузети неком мистичном силом, а у моментима се 
причини да упадају у ритуални транс.1  

Када се погледа структура игара, нарочито у приликама у којима 
учествују и чланови који су изван колектива који иницира игру, лакше 
се уочава не само разноврсност игре већ и начин на који је доживља-
вају играчи. С обзиром на то да се циклус свечаности редовно понавља 
током године, ритам којем се покорава религијски живот само изра-
жава ритам друштвеног живота који из њега произилази. Ово су 
прилике да осећање које има о самоме себи друштво може да разбу-
ди, а што се може постићи само под условом да се окупи (Dirkem 1982: 
319). Празници су свакако идеална прилика, поред осталог, и за ту сврху. 

У традиционалној заједници било је различитих повода за игру: 
промена годишњих доба, рођење, свадба, смрт, улазак младих у свет 
одраслих, мобе, прела и сличне прилике. Игра је представљала поку-
шај колектива да се споји са ритмом космоса, покушај надвладавања 
добрих или лоших сила у човеку, али и у свету који га окружује.  

Тежњу за игром човек је испољавао на различите начине, почев 
од једноставних покрета, па до најсложенијих комбинација кретања 
тела. Ако се игра упореди са другим облицима стваралаштва, уочљиве 
су значајне разлике. У односу на неке друге активности обухваћене 
истим појмом (на пример, спортске активности)2, игра има своја пра-
вила, одређену функцију у заједници и никада није сама себи сврха, 
она има своју играчку стварност, која се испољава само у датим ситу-
ацијама. А једна од тих ситуација јесте управо време празновања и по-
треба да се и на тај начин помогне заједници у преживљавању и би-
олошком опстанку. Кроз игру, заједница је исказивала себе на за-

                                                           
1 О ритуалном трансу и начинима његовог испољавања упућујем на студију Драго-
слава Антонијевића (1990). 
2 У нашем језику се под појмом игре подразумевају различити садржаји (спорт, за-
бава, друштвена ангажованост, тражење среће и сл.), а глаголом играти обједињују 
се све врсте игара – од обичајно-обредних до спорстко-забавних (Ђорђевић 1907). 
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нимљив и непосредан начин откривајући истовремено свој однос према 
реалности, своја очекивања, схватање лепог, потребе, али и страхове.3  

Игра која се на терену још може видети у „изворном“ облику битан 
је сегмент народног стваралаштва, а у неким деловима Србије и даље је 
део празничног славља. Увидом у развојни пут и садржаје који је чине по-
себном могу се, поред осталог, пратити промене настале у схватањима и 
потребама заједнице. Колико је познато, читава цивилизација људског 
рода заснива се на неком облику играчког умећа. Игра је један од елеме-
ната који је утицао да човек од анималног постане друштвено биће. 

Досадашња проучавања показују да знатан део данашњих игара 
представља прежитке древних ритуала, у основи претежно магијско-
религијске природе, који су се најчешће изводили у одређене дане у 
години поклапајући се са данима празновања у заједници. Резултати 
истраживања и проучавања показали су да је игра у културној башти-
ни човечанства одвајкада била незаобилазан сегмент живота. У неуга-
сивој снази играчких покрета крије се непознати бескрај и богатство 
очаравајућих непредвидивости, што је важан показатељ да је човек 
одувек играо и да ће играти док постоји као биће. Антрополошка про-
учавања указују да знатан део данашњих игара, како је речено, пред-
ставља у суштини сирвивале древних ритуала, углавном магијско-ре-
лигијске природе. Препознавање у садржају игре  митолошких и ма-
гијских елемената упућује нас на размишљање да су део игре садржаји 
који излазе из оквира реалног света и стварног живота, усмеравајући та-
ко нашу пажњу на нешто што је тајанствено, што је тајна живота, 
што је тајна егзистенције, што припада суштини универзалног, те 
се као таква она мора додиривати и преплитати с важећим култу-
рама и унутрашњим инстинктима (Антонијевић 1998: 7). Човек кад 
игра, увек то ради читавим бићем, а то значи да игру осећа као део себе и 
свог живота и само тако она може бити и јесте израз човековог уну-
трашњег, често скривеног бића, које у игри добија прилику да се искаже. 

У игри се назире непосредан порив за потврђивањем живота, 
што је и једна од претпоставки празновања. С тог аспекта, игра се може 
посматрати као један од елемената који уноси смисао у животне акти-
вности. Како је у бити игре често садржан елемент нестварног, она де-
лује као врста „вентила за пражњење“. У суштини, она је резултат не-
престане човекове борбе за опстанак, али и задовољства оствареним. У 
њој се назире непосредан порив за потврђивањем живота што у жи-
вотно дјеловање уноси смисао; (...) у самој бити игре одражава се 
увијек један елемент нестварнога (Huizinga 1970: 10).  

                                                           
3 За етнолошку струку игра је веома занимљиво подручје истраживања мада јој се 
у последње време не посвећује довољно истраживачке пажње, што је за жаљење јер 
се кроз њене трансформације могу пратити и промене које се догађају у друштвеној 
заједници.  
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Слична констатација могла би се применити и на неке друге еле-
менте празничног садржаја (попут припрема одређене врсте хране, 
употребе специфичне реквизите, преображаја простора из световног у 
свети, учесника у обичајно-обредним радњама који се преображавају у 
„неког другог“ у односу на свакодневно време и сл.). 

У свој својој сложености игра указује на синтезу различитих симбо-
ла којима се човек служи обично спонтано, а којима обилује празнично 
време. Сва симболика у игри у функцији је стварања равнотеже и ола-
кшаног преласка у стварни живот. Путем игре човек се разрешује на-
петости као честог пратиоца стварног живота, а празници су само 
једна од прилика за опуштање и бег из свакодневице. Превладавањем 
видљивог или пак невидљивог „хаоса“, који је стални или повремени 
пратилац колектива (а чини се и појединца иако изгледа да је „бе-
збрижно упакован“ у колектив), отвара се пут ка унутрашњем миру и 
стабилности, макар и за кратко време. Узнемиреност и тензија, поме-
шане са жестоким психолошким или социокултурним конфликти-
ма, захваљујући њој се претварају у брижљиво контролисану и мо-
деловану игру која изражава радост, срећу и ослобођење од узнеми-
рености (Антонијевић 1998: 8). 

Човек увек тежи да се игром одвоји од реалног живота, животних 
ограничења и обавеза, али је она истовремено и човекова реална по-
треба за давањем одушка нагомиланим негативним емоцијама. Игра 
није неконтролисано померање тела, већ својеврсни говор којим се, 
макар накратко и привремено, бежи из стварног у нестварни свет, свет 
са много више слободе и дозвољеног него у свакодневици. Зато кад не-
играч посматра играча у жару игре, на његовом лицу и у покретима те-
ла уочава испољавање најразличитијих емоција – љубави, радости, па 
зашто да не и туге. Чини се да игра своју моћ опчињавања ни данас ни-
је изгубила иако су се околности у којима она опстаје знатно измениле. 

С обзиром да је заједница традиционалног типа углавном била 
упућена на саму себе у смислу производње, и активности већине њених 
чланова биле су усмерене у том правцу. Организација живота целокупне 
заједнице и свих њених чланова била је подређена опстајању заједнице 
кроз обезбеђење довољно хране. Зато је био успостављен празнични ка-
лендар уклопљен у кружни временски ток, односно празновање се покла-
пало са циклусима смене годишњих доба. Реалност живљења усмеравала 
је организацију друштвено-религијског живота у заједници, тако да је све 
што се у њој дешавало било усмерено ка неком циљу, па и игра. 

Без обзира на „моћ“ коју испољава, игра ипак није сама себи свр-
ха. Посебно се то односи на оне игре које се изводе за поједине празни-
ке као елемент мађијања за плодност, напредак и заједништво, што је 
њихов битан садржај. Познато је да је игра моћно средство магије, али 
и религије. Начин играчког испољавања израз је тежње заједнице и 
појединца да и на тај начин искажу потребе колектива, али и различи-
тост свог унутрашњег доживљаја. Игра постоји у сваком човеку као део 
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његовог бића, али је неизвесно да ли ће се и када испољити и у коли-
ком интензитету. У одређеним ситуацијама – као део обичајно-обред-
них радњи или током неких друштвених окупљања (сабори, вашари и 
сл.) – игра је неопходан и неизоставан сегмент. С обзиром на то да је 
наш простор живљења био веома богат обичајима, то је условило и бо-
гатство игара, било да је реч о играма са магијско-религијском или за-
бавном позадином. Да се за обичаје искаже њихово богатство, постоји 
изрека – сто села, сто адета, а нешто слично могло би да се каже и за игру.  

Човек стасава уз једну врсту игре коју увек носи са собом. Чак и 
кад се пресели у другу заједницу, он, иако усваја многе елементе које 
затиче у за њега новој средини, сопствену прошлост не заборавља, као 
на пример игру „свог рођења“.  

„Иако се [играчка] традиција преноси из краја у крај, из места у ме-
сто, иако често са изразитим језичким разликама народни ствара-
оци и извођачи прилагођавају ритму, тој основној људској пара-
дигми, омогућујући музици и игри, без познавања икаквог језика, 
да остану у животу и сећању сваког човека“ (Антонијевић 1986: 54).  

Ако се вратимо у не тако далеку прошлост, уочићемо да је свако-
дневни живот у традиционалној заједници био испуњен данима разли-
читих радних обавеза у чијој је основи циљ, поред других, подстицање 
на чување хомогености заједнице. Свакодневицу су пресецали празни-
чни дани, у којима су уобичајене радне активности биле привремено 
остављене за неко друго време. Ови дани јесу били ослобођени од рад-
них обавеза, али су били испуњени садржајима којима се одржава хо-
могеност и стабилност заједнице или садржајима којима се подстиче 
опуштање и „пражњење“ нагомилане енергије и тиме спречава дезинте-
грација заједнице која је почивала на претежно аграрној производњи и 
скоро у потпуности зависила од ћуди природе. 

У том смислу битан садржај празничних дана била је игра у 
функцији магијско-религијског обреда или са друштвено-забавном 
функцијом. У зависности од врсте игре и њене намене, у игру су били 
укључени чланови колектива у складу са њиховим полним и соци-
јалним статусом у заједници. Време и место играња, као и функције 
коју игра у одређеној прилици обавља, значајно су утицали на однос 
учесника и посматрача према њој. Ако су биле игре са друштвено-за-
бавном функцијом, онда су сви чланови заједнице могли да учествују 
пошто у овим играма, у принципу, учешће није било ограничено само 
на неке чланове. Често су се у игру укључивала деца за коју су то биле 
прилике да започну са учењем игара и „хватањем ритма“. Међутим, ка-
да су у питању игре са магијско-религијском функцијом, онда се мора-
ло строго придржавати правила – времена играња, места на којем се 
игра изводи, ко учествује у игри, ко може да посматра а коме је и то би-
ло ускраћено, која се реквизита користи и слично.4 
                                                           
4 О врстама и функцијама игара са магијско-религијском основом видети: Зечевић 
(1983: 67–85; 1971). 
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Народ који игра своје играчко умеће исказивао је најчешће током 
верских (црквених) празника – Васкрса, Ђурђевдана, Ивањдана, се-
оских и црквених слава, док су игре са магијско-религијском основом 
саставни делови празновања већег броја празника из годишњег (ка-
лендарског) циклуса. У тим приликама највише се играло поред цркве, 
односно у црквеној порти. У данима намењеним за одржавање вашара 
и сабора као играчки подијум могла је да послужи ливада под отворе-
ним небом, што је најчешће и била реалност. Празнични дани били су 
прилике за исказивање играчког умећа понајвише младића и девојака 
који су „проигравањем“ у колу улазили у свет одраслих (Младеновић и 
Илијин 1960). Игра се у нашим условима, посебно она у време пра-
зничних окупљања, може посматрати и као својеврсни вид иницијаци-
је. Познато је да је генерацијама игра код српског становништва била 
веома битна у васпитавању подмлатка и један од начина њиховог уво-
ђења у свет одраслих. 

На празничним и саборским скуповима можда се најбоље види 
богатство игре и играчко умеће људи из различитих места, а није ре-
ткост да исти кораци на исту музику различито изгледају. Права при-
рода игре, али и човека као људског бића, исказана је у мисли Шилера: 
човек се само игра тамо где је у пуном значењу речи човек, а он је у 
потпуности човек тамо где се игра. А празнични дани били су, поред 
осталог, и томе намењени. У тим приликама игра је била опијум за 
играче, али и посматрачи нису остајали равнодушни. Играчи су често 
бивали занесени игром и музиком, а посматрачи њиховом игром, тако 
да – свесно или несвесно – свако је на свој начин доприносио игри, од-
носно играчкој и празничној атмосфери. 

* * * 

Игра је специфичан израз људског постојања, израз жеља и нада-
ња, али и потајних страхова. У покретима тела који чине суштину игре 
пажљивом посматрачу откривају се потребе заједнице, па самим тим и 
њене функције у сфери друштвеног и духовног.  

У садашњем времену игра је углавном израз задовољства и заба-
ве, али не треба заборавити да је она у прошлости била само један од 
начина човекове непрестане борбе за опстанак, а за многе генерације 
метод васпитавања подмлатка и његовог увођења у свет одраслих. 
Игра је, чини се, била прилика да се на један „опуштенији“ начин ко-
лектив или појединац на краће време удаљи од животних ограничења 
и обавеза, давањем одушка нагомиланим негативним емоцијама. У 
том смислу игра се може посматрати као својеврсни говор којим се бе-
жи, макар и привремено, из стварног у нестварни свет, у ком је у одно-
су на свакодневицу мање ограничења. Стога игра вероватно и обилује 
емоцијама (радости и љубави) као моћним средствима у превазилаже-
њу кризних ситуација. 
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Кроз игру коју данас обично подводимо под народну или тради-
ционалну5 на најнепосреднији начин посматрачу се показује карактер 
неке заједнице, њен однос према реалности, схватање лепог, које су 
њене потребе, шта је то од чега се страхује и сл. Данашње игре резултат 
су историјске еволуције кроз коју је прошао овај сегмент народног 
стваралаштва. Мада су у знатној мери ослобођене многих порука које 
су имале у прошлости, „праве“ игре још увек имају „моћ“ да држе 
пажњу и подстакну на размишљање. 

Игра није без дејства ни на играча, али ни на посматрача. Играчи 
често допуштају да их занесе моћ ритма и музике, а посматраче њихова 
игра, па несвесно и они који у реалности стоје и посматрају у мислима 
играју у колу са играчима. Кроз игру се постиже пражњење, растереће-
ње и лакше прихватање реалности живота. 

С обзиром на реалност живота заједнице који је и дубоко у 20. 
веку био заснован претежно на аграрној производњи, поступци њених 
чланова били су на неки начин предвидиви јер су били врло значајни 
за њено функционисање. Стога, у мањој или већој мери, сва дешавања 
у заједници била су усмерена ка најважнијем циљу – опстанку заједни-
це. У том смислу игра је имала значајну кохезионо-духовну функцију, 
па претходно поменута мисао Шилера можда и најбоље одсликава 
праву природу игре, али и човека као људског бића. 

Поменуто је већ да је игра производ потреба, емоција и страсти. 
Нестајање игара са обичајно-обредном функцијом током друге поло-
вине 20. века указује на чињеницу да је престала потреба за игром као 
врстом „помоћи“ у свакодневном животу. Међутим, да игра нестане као 
врста забаве и разоноде, чини се да је немогуће зато што се она као 
људска творевина трансформише и прилагођава потребама нових кори-
сника. Нестанак игре значио би да је човек остао без емоција, али и да је 
изгубио много од особина које га чине човеком и одвајају од анималног. 
Ако би се то и догодило у неком тренутку развоја, онда би то значило да 
је људска врста престала да буде онаква каквом је ми познајемо. 

Литература 

Антонијевић Драгослав, 1986. Византијско играчко наслеђе, у: Народно ствара-
лаштво: фолклор, св. 1–4, Београд.  

Антонијевић Драгослав, 1990. Ритуални транс, Посебна издања, књ. 42, Београд: 
Балканолошки институт САНУ. 

Антонијевић Драгослав, 1998. Балкански Homo Ludens, у: Етнолошка преиспити-
вања, библиотека Лицеум, књ. 3, Крагујевац: Центар за научна истражива-
ња САНУ и Универзитета. 

Ђорђевић Р. Тихомир, 1907. Српске народне игре, Српски етнографски зборник, 
Живот и обичаји народни, књ. 1, Београд: Српска краљевска академија. 

                                                           
5 Ове игре се данас посматрају и као битан део културне баштине српског народа. 



Милина Ивановић-Баришић 

102 

Зечевић Слободан, 1973. Elementi naše mitologije u narodnim obredima uz igru, 
Muzej grada Zenice, Zenica. 

Зечевић Слободан, 1983. Српске народне игре: порекло и развој, Београд: „Вук 
Караџић“: Етнографски музеј.  

Младеновић Оливера и Илијин Милица, 1962. Народне игре у околини Београда, 
Зборник радова, бр. 4, Београд: Етнографски институт САНУ. 

Huizinga Johan, 1970. Homo ludens: o podrijetlu kulture u igri, Zagreb: Matica hrvatska.  

Milina Ivanović-Barišić 

Ethnographic Institute of SASA, Belgrade 

PLAY: FORM OF FESTIVE EXPRESSION 

Abstract. Today the play is an expression of content and fun, and in 
the past it was one of the forms of human ‘fight’ for existence. 
Through play, both the community and the individual gave vent to 
emotions. In that way the play can be considered a sort of speech that 
allows for even temporary escape from the real into the unreal 
world, the world in which the everyday life is less restricted. In 
Serbian traditional community, the play was an essential part of 
calendar festivities. This work considers play as part of festivities. 
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ОТ ОБРЕД КЪМ ИГРА: 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРАДИЦИЯТА 

Апстракт. Ревитализирането на елементи от традиционна-
та култура в последните години е все по-осезаемо насочено към 
публиката. Тази тенденция е видима и в представянето на 
различни обреди, характерни за посещаваните от туристи ра-
йони. Демонстрираните културни практики имат разно-
образни цели, за постигането на които локалните общности се 
обръщат към местните традиции. Стимулирането на инте-
реса на публиката използва различни пътища, един от които е 
игровото представяне на определени обреди и въвличането на 
зрителите в тяхното инсцениране. Участието на публиката се 
възприема като особено атрактивен  начин за опознаване на 
локалните културни традиции и приобщаването към тях. 

Ключови думи:  обред, игра, културен модел, туризъм. 

През есента на 2008 г. в рамките на проведена в гр. Варна конфе-
ренция домакините бяха организирали посещение на село Солник, 
недалеч от морето. Оказа се, че нашите колеги от Етнографския музей 
във Варна са ни подготвили изненада, съчетавайки полезното с приятно-
то. Бяхме поканени у семейство местни ентусиасти, което предлага форма 
на селски туризъм – обиколка на селото с каруци, разглеждане на къща-
та и двора, показване на традиционни занаятчийски или домашни 
изделия, представяне на местни обичаи и, разбира се, обяд с ястия от 
местната кухня. Групата ни включваше български и сръбски колеги 
етнолози, но бяхме приети по-скоро като туристи. Все пак домакините 
бяха уведомени, че всички ние сме етнолози и че неизбежно нашият 
интерес е научен. Те обаче следваха своя сценарий, предлаган с ра-
злични вариации на посещаващите ги туристи, без да се безпокоят от 
научна „цензура”. Сама по себе си интеракцията в този случай между 
резиденти и изследователи-туристи е любопитна, но професионалните 
рефлекси на колегите отстъпиха пред искрения ентусиазъм на дома-
кините и в крайна сметка и двете страни в този процес бяха видимо до-
волни. Очевидно моделът на местната култура, представян от дома-
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кините, е достатъчно стабилен и неговото презентиране не може да 
бъде лесно разколебано от специфичните интереси на конкретната пу-
блика. Както някои изследователи са забелязали, в места, където ту-
ристите не са необичайно явление, етнографите са възприемани като 
туристическа популация, класифицирани и стереотипизирани като 
аутсайдери (Nunez 1989: 270). Нашата група беше въвлечена в сцена-
рия именно като туристическа публика, макар и познаваща детайлите, 
които идентифицираха събитието и неговата „автентичност” като кул-
турен модел на местната традиция. Механизмът, който допринасяше 
за съпричастност на „гостите”, беше игровото им включване в изпълне-
нието на програмата, акцентите на която бяха различни обреди. Ще се 
спра само на един от тях като пример за използването на местните 
обичаи като стратегия в привличането предимно на чуждестранни по-
сетители. Макар че бяха представени и други обичаи, също пригодени 
за въвличане на публиката като участие, особеността на  този обред е в 
неговата регионална ограниченост и относително слабата му популяр-
ност, включително и в полето на изследователските интереси и на-
учната литература. Накратко казано, избраният за демонстриране оби-
чай показва „уникалността” на старинна местна традиция и е непознат 
за публиката, което засилва неговата „екзотичност”. 

Обредът 

Обичаят валянки е от серията ритуализирани практики, класи-
фицирани обикновено като трудови обреди и познати главно като тла-
ки и седенки. Разпространен е във Варненска, Добричка и Бургаска 
област (Демирева 2007: 49). Той е форма на трудова взаимопомощ с 
относително ясни пространствени и времеви параметри, функции, ста-
тус на участниците, поведение и значения. На валянки момите и ерге-
ните се събират есенно време, като наближи Петковден, обикновено 
срещу петък и срещу неделя. На седенките, които предхождат този пе-
риод, предат за навоите на момците (Найденова 2006). Целта е да се 
подготви платното за тях. Канят моми и ергени в дома на някоя дево-
йка, чиято майка подготвя материалите за работа и храната за ве-
черята – боб, зеле, тиква, ошав с булгур (Демирева 2007: 49).  

Първата работа на момите е да натопят в едно дървено корито 
навоите и докато те се накиснат, да хапнат. После започва обработва-
нето на материала, като няколко моми се нареждат по две или три от 
двете страни на диканята, дърпат платното и го „валят” по кремъците, 
за да се развлачи. В това време останалите момичета се смеят и зака-
чат. Пеят определени песни и валят в такт с песента, някои играят. По-
късно към тях се присъединяват момците като водят гайдар. Един мо-
мък и една мома се нареждат около коритото и се залавят с последния 
етап от обработването, наричан мечкосване, като навиват с издърпва-
не платното на топ (Найденова 2006: 46). После стопанката отново ги 
гощава и песните и игрите продължават до зори.  
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Седенките и валянките отмират по-рано от другите обреди, но 
местните хора не са ги забравили съвсем (Найденова 2006). Очевидно 
в района и по-специално в някои селища, които са недалеч от морето, 
местни предприемачи са оценили възможността да възродят тези оби-
чаи и като възможност за привличане на туристи. Както пише Горица 
Найденова, „местните хора имат нужда от нова опора за груповото си 
самоопределение“ и я откриват в емблемата за „самобитния еркечки 
фолклор” (Найденова 2007: 32). Новопоявилият се селски туризъм по-
ощрява вниманието към региона поради неговата самобитна и старин-
на култура. Два-три пъти седмично туроператори водят по два автобу-
са с чужденци и вечерта местните жители изнасят фолклорна програ-
ма, предимно музикална (Найденова 2006: 255).  

Този успешен избор на специфичен за еркечкия район обичай 
днес демонстрират жителите на селата Солник и Козичино, подчерта-
вайки по този начин своята „уникалност”. През 2006 г. в с. Козичино 
обредът валянки е възстановен и показан пред публика. В селото е 
реставрирана стара къща, която е като малък етнографски музей и е 
постоянен обект на посещение от туристите. В нея местната група за 
автентичен фолклор представя обичая (Найденова 2007: 286). В с. 
Солник известната с енергичност и инициативност Радка Янчева, уча-
ствала дълги години в съборите на народно творчество, е превърнала 
своята къща също в своеобразен център на традиционна култура и 
обредът валянки е част от програмата (Тодорова 2008). И в двата слу-
чая е налице показът на ритуалите като представление, но въвлича-
нето на зрителите превръща действието в общо забавление, в игра. 
Трансформирането на тези обичаи от ритуализирани практики в игра 
се улеснява не само от профанизирането и редуцирането на основните 
им компоненти в течение на времето, но и от заложените в характери-
стиката им игрови елементи. Седянката и тлаката са „ритуализирани 
действия, които, както и останалата обредно-обичайна система, имат 
определено място в културния цикъл, своя характеристика и своя вътре-
шна цел, насочена към регулация на социалните отношения” (Живков 
1977: 94). Тези традиционни обреди съдържат не само трудова взаимо-
пощ, но са и местата и времето на активно предбрачно общуване на 
младите, етап от тяхната социализация и подготовка за реализацията 
им в нови статусни роли. Във времето, когато тези обреди стават де-
монстрации на местните обичайни практики и излизат от границите 
на строго изградената структура на календарния и житейския цикъл в 
традиционната култура, на преден план излизат атрактивните и увли-
чащи със своята динамика компоненти.  

От обред към игра 

Игровият характер на трудовите обреди е част от тяхната хара-
ктеристика, пише Татяна Бернштам (1996). Тази особеност определя 
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лекотата, с която чужди на местната култура актьори се включват в 
„изиграването” на непознати ритуали. Обичаите могат „в известен 
смисъл условно да се приемат за представления”, е коментарът на 
Стоян Генчев. Авторът ги дефинира като „обичаи-представления”, ко-
ето му позволява да ги разглежда като „народно драматично творче-
ство” (Генчев 1981: 199). Тази теза споделя по-късно Веселин Попов и я 
доразвива в монографията си, посветена на игрите в традиционната 
българска култура. Според него предложеното от Ст. Генчев понятие 
„обичай-представление” е работещо и приложимо към традиционната 
обредност, особено в късно време. Той приема схващането за  „игрово 
начало” в тези обичаи и използва направените преди него в литерату-
рата класификации, според които отличителни белези на тези практи-
ки са действие и превъплъщение, зрелищност, празничен характер, ве-
селие. Според автора тези особености отразяват игровата природа на 
„обичая-представление” и позволяват той да бъде разглеждан като 
явление от игрови порядък (Попов 1993: 9). Той отбелязва, че трудови-
те обичаи тлаки и седенки все пак не са типични обичаи-пред-
ставления, тъй като в тях няма например превъплъщение в роля, но 
допускат по-свободна импровизация. Затова авторът, уговаряйки, че 
си позволява по-голяма свобода, е склонен да ги определи като „оби-
чаи-забавления”, явяващи се като една от формите на проявление на 
игровото начало в традиционната народна култура и съответно в няка-
ква степен сходни с обичаите-представления, но не и идентични с тях 
(Попов 1993: 102).  

Проследявайки развитието на тези обичаи във времето, Веселин 
Попов дефинира техните изменения, които са основно в две посоки: 
съкращаване на обредността, като се запазват две-три възлови сценки, 
върху които се акцентира, или разширяване на зрелищно-развлека-
телния план. Запазва се не непременно най-значимото, а онова, което 
има най-големи възможности за „зрелищно-развлекателен план”, ко-
йто се обогатява и разширява чрез трансформации (Попов 1993: 162). 
Дори когато вече има редуциране на инструменталния характер на 
обреда, а изпълнението му е по-скоро следване на традицията и пра-
зник, участниците в него споделят една култура и се редуват в изпълне-
нието на ролите според своята възраст и семеен статус. Трябва да мине 
достатъчно време, за да се превърне обичаят по-скоро в спектакъл, в 
който изпълнители и зрители са разграничени. Същевременно при 
постепенното разрушаване на структурата и семиозиса на традици-
онните ритуали, както и на цялостната система на народната култура, 
акцентите се изместват към празничното, забавното, декоративното, 
зрелищното. Тези промени се наблюдават във всички сфери на тради-
ционната култура – ритуали, музика, занаяти и т.н.  



ОТ ОБРЕД КЪМ ИГРА: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРАДИЦИЯТА 

  107 

Реконструиране на обреда 

Представянето на валянките в с. Солник следва обичайния път 
на редуциране на времетраенето, съдържанието, структурата и значе-
нията, подчинени и продиктувани от „сценичната” интерпретация на 
обреда. От разгърнатия „сценарий” е запазен най-същественият ком-
понент, който се оценява от местните като „уникален” – валянето на 
навоите за момците. Приспособеният за туристите обред е функци-
онално олекотен, но включва сред използваните атрибути традици-
онни костюми и реквизит, изпълняване на съответните песни, подви-
квания, жестове. Гостите са приканени, ако желаят, да се включат в 
пърформанса.  

Обичаите, които наблюдаваме днес, са реконструирани преди 
всичко на базата на все още живи спомени и често с помощта на лица 
и институции с различна степен на компетентност. Подготвяни повече 
като представление, отколкото в естествения континиум на традиция-
та, те заеха внушително място в различни събори, конкурси, чествания 
и т.н. Преобладава схващането, че най-лесни за представяне са танцо-
ви и музикални форми в съчетание със съответните костюми – затова 
на сцената най-често се показват обреди, в които тези елементи доми-
нират (Иванова 2002: 326). „Присъствието на зрители задължава сце-
ната  (дори и самодейната!)  да вземе от фолклора само това, което но-
си не толкова народно знание за фолклора, колкото художественост и 
естетическа наслада”, изтъква Радост Иванова. „Сцената влияе и върху 
поведението на изпълнителите. Те не са вече действащите лица – за-
клинатели на обредното тайнство, в чиито ръце е бъдещото плодоро-
дие и благополучие на семейството. Те са избраните и отличени с ар-
тистична дарба членове на селищния колектив, които могат да пеят, 
да свирят или играят” (Иванова 2002: 326). 

Отделянето на културните образци от контекста на традицията 
поражда други начини на представяне в зависимост от различните 
условия и изисквания. При това преработване се образуват не само но-
ви структури, но и нови контексти, нови комуникации, нови смисли и 
значения (Пейчева 2008: 48). Изследването на Лозанка Пейчева пока-
зва детайлно различните пътища, по които „след като се обособяват 
като откъснати от предмодерната традиция форми, музикално-фолклор-
ните образци се прикрепват към нови практики и форми на съществу-
ване и постепенно това се превръща в естествен процес на самоутвър-
ждаване”. По този начин „въпреки тези разрушени смисли и изместе-
ни значения, миналото заедно с много негови музикалнофолклорни 
цикли и конкретни образци навлиза в настоящето” (Пейчева 2008: 49). 
Обръщането на днешните културни практики към миналото подсказва, 
че „някои традиции при образите, култовете, обичаите, ритуалите и 
материалната култура, както и някои събития, герои, пейзажи и ценно-
сти образуват отличителното хранилище на етническата култура, от 
което следващите поколения черпят селективно” (Смит 2000: 5). 
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Дългият и разнопосочен път на измененията в ритуалните пра-
ктики е съпътстван от значителни отклонения, „модернизации”, 
осъвременяване и други процеси, които имат тенденция да засилят 
тяхната атрактивност и ги пригодят за „сценично” представяне. По-
някога основни компоненти от традиционния модел остават на заден 
план, редуцират се или изчезват. Функционалната насоченост – пра-
ктическа и символическа – постепенно отстъпва място на елементи, 
чиято художествена конотация ги прави по-приемливи и по-лесно 
усвоими от съвременната публика. Дори и по-слабо атрактивни обре-
ди, чиято практическа функция е трудовата взаимопомощ, могат да се 
превърнат в забавление, като трудовите действия са имитирани или 
по-скоро загатнати като една от специфичните характеристики на този 
тип ритуализирани практики. Строгата регламентация, която допуска 
до участие в трудовите обичаи от този тип само неженени, днес, както 
се случва с почти всички представяни пред публика ритуали, е прене-
брегната. Някога фиксирани като място и време, в определен сезон, 
ден от седмицата, календарна дата, тези обичаи на предбрачно общу-
ване се изпълняват във време, определено от посещаемостта на тури-
стите, от различни актьори, в избора на които отпада изискването за 
определен статус. Дълбокият смисъл на предбрачните срещи на мла-
дите като етап от тяхното полово, възрастово и социално съзряване, 
подготовка за брак, е редуциран не само поради отпадане на много от 
компонентите и забравяне на съществени значения. Нарушената стро-
га нормативност на някогашния обичай позволява и нови елементи и 
изменения, каквито са например участието на действащи лица с ра-
зличен възрастов, полов и семеен статус, макар в облеклото им да са 
включени някои конкретни белези на традиционния моминския 
костюм. Следователно основните параметри на трудовите обичаи – 
трудовата дейност и социализиращата функция на предбрачното 
общуване, са силно изменени. В традиционната култура всички в се-
лищния колектив са участници в обредните практики по един или 
друг повод, с ясно дефинирани позиции. В съвременните реконстру-
кции обикновено има две групи – участници и зрители. С други думи, 
нарушени са редица правила, предписани от добре познати и стриктно 
следвани регламенти, които формират традиционните модели. Като 
причина и като резултат, са пренебрегваните съществени структурни 
елементи, които в миналото са били средство за постигане на опреде-
лени цели, практически и семантични, чрез действията, участниците, 
времето, мястото, детайлите от различен характер. От обредността, 
която определя трудовия ритъм и регулира социалните отношения, 
отпада инструменталната насоченост и ангажираност с определения 
регламент. Запазва се естетиката на изпълненията, музикалните и 
танцови форми, зрелището, играта, елементите, подчертаващи местна 
или национална специфика, предназначена за непознаващите  я или 
чужди на специфичната култура зрители – и чужденци, и местни. 
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Изпълняваните предимно любовни песни, които в традиционния мо-
дел носят дълбоко значещо послание и имат често конкретен адресат, 
тук по-скоро съпровождат спектакъла. В обреда трудовите действия, 
жестове, закачки са наситени с тези любовни послания, пожелания за 
брак, избор на брачен партньор и т.н. Всичко това остава по-скоро не-
разбрано, но достатъчно примамливо като приятно поднесена и за-
бавна реконструкция.  

Инициаторите на такъв тип представления осъзнаха, че пра-
вилният избор на местни обичаи легитимира собствената им култура. 
Реконструираните и превърнати в представление обреди имат тази 
особеност, че не са обвързани с фиксирано време в календарния цикъл, 
с точно място, със строго дефинирани предназначения, и не са подчи-
нени на нормите, формиращи взаимоотношенията на участниците в 
тях. Регулацията на социалните отношения, определяща стриктно 
мястото и ролята на всеки от участниците в традиционния модел на 
презентирания обичай, в реконструкцията е само загатната като пре-
пратка към миналото, и тук е по-скоро забавна игра с романтични 
нюанси. Използвайки избраните за реконструиране елементи от мина-
лото и неговия символен капитал, участниците преповтарят и съжи-
вяват забравените практики. Механизмите на ревитализиране предви-
ждат подчертаване на ония белези на локалната култура, които я опре-
делят като „уникална”. Репрезентацията се стреми към емоционално 
сближаване на участници и публика, към удоволствие от играта, дори 
когато актьорите в този диалог са представители на различни култури. 
Това взаимодействие се наблюдава в широк кръг от реконструирани 
ритуални практики, представяни в днешно време. Участниците и зри-
телите с удоволствие подхващат местните танци или се включват в 
интерпретациите на локалните обреди, които не всички познават. 
Атрактивността на ритуала въвлича разнородни актьори тъкмо със 
своята игрова форма, която отдавна е лишена от митичното, тайнстве-
ното, сакралното, за да остане естетическата наслада и забавлението. 

Обредът-игра и туристическата индустрия 

Примерът с валянките демонстрира добре подбран, сравнително 
непопулярен и считан за местен обичай. Чрез този културен модел 
локалната общност се опитва да изрази своята неповторимост и осо-
беностите на местните традиции. Той е своеобразен „местен отговор на 
кризисни процеси от различно естество (икономически трудности, 
демографски упадък)” и опит за придобиване на по-голяма публична 
„видимост” (Беновска 2007: 326). Обръщането към традиционните 
модели е все по-често срещана практика, поощрявана от туризма. От 
тях локалната общност заимства символични жестове на самообозна-
чаване, целящи да укрепят местните идентичности в малките селища, 
„които често живеят с чувството на изолация и периферно положение” 
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(Беновска 2007: 326). Анахронизмите, които локалната общност по-
казва като възстановки, репродуциращи минали събития, е изказ на 
етнически патриотизъм, който изисква символични връзки с минало-
то (Лоуентал 2002: 654). Идентифицирането на местните с пред-
ставяния обичай е подчертано в диалогична ситуация, в която едната 
страна са локалните изпълнители, а другата – публиката, съставена от 
представители на друга култура. В контакта между различните култу-
ри изпъква не само самобитността на локалната общност, която тя се 
стреми за изрази. Игровият контекст позволява взаимоотношения, в 
които освободеното поведение дава повече възможност за себеизра-
зяване. Но играта, премислена като сценарий и съответно организира-
на от известни правила, не е лишена от значимост за участващите 
индивиди – запазването на човешката идентичност е най-често осъще-
ствено чрез такива дейности като игра, ритуал и изкуство (Nunez 1989: 
277). Участниците в играта на минало се забавляват или пък искат да 
убедят себе си или другите в реалността на миналото, както и да 
засилят значимостта на историята като откровение за нещата, или пък 
го правят, защото това им дава чувството за цел и възбудата, която им 
липсва в настоящето (Лоуентал 2002: 446). Включването им в местни-
те културни реконструкции е и опит за задоволяване на търсенето на 
„автентичност”, в дефинирането на която самите те са също участници 
(Янева 2010а). 

Превръщането на обичая или на обичая-представление, ако си 
послужим с такава категория, в игра, е по ясно изразено в презентира-
нето му пред туристическа публика. Основните двигатели на тези ре-
презентации са в различни планове, чието съвместяване в повечето 
случаи може да се обобщи накратко като заявяване на локална иден-
тичност с цел привличане на туристи. Вариациите могат да се търсят в 
различни ходове и последователност в реда: поява на туристи като 
стимул за иницииране на реконструкции на местни културни модели, 
и обратно – показ на локални традиции, които привличат туристи. И в 
двата случая са важни подборът на образците от местната култура и 
тяхното репрезентиране. Изследванията и наблюденията върху широк 
кръг от такива явления показват, че в значителна степен принципите 
на подбор и механизмите на реализация се повтарят. Разчита се на 
показ на „уникални” и „автентични” реликви или техните реплики, но-
сители на значими културни кодове. В процеса на хомогенизация на 
културите местните общности предлагат продукти дуплики и търговия 
с културната различност. Особена роля в тази тенденция се пада на 
етнографското минало, все по-често експонирано под различни форми 
(Янева 2009: 13). Много често това са материални субстанции, съста-
вящи местен фонд на културно наследство от артефакти. В тези случаи 
на тях се гледа често като на даденост, която по-скоро трябва да се опа-
зи като статично, непроменливо и безусловно ценно наследство. По-
различен е опитът с динамичните форми, предлагани предимно като 
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реконструкции – обичаи, танци, музика и др. Тук е необходима иници-
ативност – на индивиди или институции (местни, регионални, наци-
онални), които да поддържат както репрезентирането им, така и инте-
реса към тях. Тъй като в този случай става въпрос преди всичко за 
интереси в сферата на етническия туризъм, акцентът в избраната 
програма за презентация на местната култура е самоидентификацията 
на локалната общност, чиито „автентични” културни практики пре-
тендират за уникалност. Тъкмо неповторимата идентичност е прима-
мката, която стимулира туристическия интерес към локалните култур-
ни явления. Туристът търси среща с екзотичното чрез едно „автенти-
чно” преживяване, което не може да бъде наподобявано в неговото 
обичайно място на пребиваване (van den Berghe, Keyes 1984: 345). Тъй 
като много от туристите, особено „рекреационните”, показват по-скоро 
забавно отношение към автентичността на атракциите, за домакините 
е по-лесно да инсценират автентичност: дори повърхностното и види-
мо инсцениране може да удовлетвори туристите, които с готовност 
съдействат, придавайки си вид на доверчиви (Cohen 1989: 31). Но за да 
стимулират интереса на разнородни групи посетители, организатори-
те или инициаторите на културния пърформанс търсят адекватна 
форма, която трябва да бъде достатъчно атрактивна не само по своето 
съдържание, а и като начин на презентиране, между целите на което е 
и постигането на социален и емоционален контакт. В тези случаи 
играта, освободена от семантичен товар на обредното действие, дава 
възможност за по-голяма „разбираемост” и улеснява процеса на инте-
ракция между представителите на различни култури, поставяйки ги в 
равнопоставени роли. Това пренебрегване на етнически, конфесионал-
ни, социални и културни различия и групово приемане и „изиграване” 
на местните културни модели ги сближава и води до по-резултатно 
усвояване на локалната традиция. Подбраният обред, поднесен по 
подходящ и атрактивен сценарий, е преди всичко форма на самоиден-
тификация, но е показан чрез игра, въвличаща гостите. С други думи, 
играта е  приобщаване, механизъм, чрез който зрителите са прикане-
ни към запознаване с местните ценности. Туристът влиза в контекста 
на една непозната култура и тъкмо играта е средството, чрез което той 
се доближава повече до нея. Но затова е нужно и обредът да бъде под-
несен като игра, да бъде увличащ, без да ангажира съзнанието на 
чуждите участници с опити за вникване в дълбоката същност на зако-
дираните значения.  

Традиционната култура се наследява, възстановява, репрезенти-
ра и възпроизвежда с различни цели и по различни начини (Пейчева 
2008: 49). Умножиха се и се разшириха формите на представяне на 
местната култура. Счита се, че такива прояви са много важни за само-
обозначаване на локалната общност (Kim, Jamal 2007: 195). В този 
процес туристите, макар и най-често определяни като консуматори на 
„инсценираната автентичност”, играят креативна роля в стимулира-
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нето на съзнание за етническо наследство (van den Berghe, Keyes 1984: 
351). В наши дни туризмът „изисква най-вече съхранението и разви-
тието на уникално българското, на българската култура в нейните ре-
гионални и локални варианти” (Иванова 2002а: 67). Търсенето на 
автентичност, която алтернативният туризъм предлага на туристите, 
провокира такива прояви, които да представят местното наследство – 
духовно или материално. Специфичният локален колорит се осъзнава 
като атрактивна възможност за привличане на туристи. Мари-Франсо-
аз Ланфан отбелязва парадокса, че когато туризмът кара общностите 
да изплуват от тяхната изолация и да тръгнат по пътя на модерността, 
те отново изобретяват своето минало и пазят традициите си живи, за 
да запазят образа, който туристите имат за тях. Тя подчертава, че кул-
турното наследство става капитал за извличане на облаги, а етни-
чността – ресурс за експлоатация. Така системата на промоцията на 
туризма индиректно се намесва в културните референции, в дефини-
рането на стойности, знаци, носители и маркери на идентичността 
(Lanfant 1995: 8-10). Подсилвайки различията между посетители и ме-
стни, индустрията на туризма помага на местните да запазят етниче-
ската отличимост (Esman 1984: 447). Културната памет на местните 
общности се активира и поддържа с ентусиазъм, но се осъзнава и 
откриващата се възможност за икономическа изгода. Това води до 
инсцениране на местните културни специфики като атракции. Както 
отбелязва Ерик Коен, търсенето от страна на „алтернативните” туристи 
на автентичност и запазени места далеч от границите на установените 
туристически обиколки предлага на местните предприемачи неподо-
зирани възможности за прикрито и неочаквано инсцениране на автен-
тичност (Cohen 1989: 30). Използват се главно местни традиции, хара-
ктерни за района или селището, или малко разпространени в други 
места. С развитието на туризма обичаите се локализираха в зони, активно 
посещавани от туристи, преди всичко чуждестранни, като изборът на ри-
туали се ориентира според представата на местните за „уникалност” на 
собствените им традиционни културни модели.  

Туристическата индустрия поощри малките общности и селища 
като ги подтикна към изработване на  „стратегия за производство на 
културно наследство” (Беновска 2007: 326), което да компенсира 
тяхната непопулярност като дестинации. В по-благоприятна ситуация 
се оказаха селища в близост до оживени туристически центрове – по-
сочените села Козичино и Солник са недалеч от големи черноморски 
курорти. Тези малко познати до скоро места се включиха в сферата на 
туристическата индустрия с това, което притежават – собствената си 
културна традиция1. Представянето на едни или други форми на тра-

                                                           
1 За селата от този район, известни като еркечки, основен дефиниращ белег е спе-
цифичната и позната само в тази област кича – част от женското облекло. Нейна-
та уникалност и „автентичност” е приета за толкова безспорна, че по време на 



ОТ ОБРЕД КЪМ ИГРА: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРАДИЦИЯТА 

  113 

диционната култура е стара практика в туристическите центрове, 
където определен тип заведения бяха обикновено сцената, на която 
пред публика се изнасяха концерти от фолклорна музика или се по-
казваха някои специфични обичаи (например нестинарството), неза-
висимо от отдалечеността или връзката с източника на традицията. Но 
едва с развитието на „селския туризъм” – категория, която в съзнани-
ето на резидентите няма дефинитивна яснота, но затова пък позволява 
широк обсег на възможни интерпретации и реализации, инсценира-
ните форми на традиционната култура слязоха от сцената, или по-ско-
ро я смениха, като се върнаха близо до своите източници (Янева 2010). 
„Селският туризъм” предполага, от една страна, по-малки групи, които 
са на свой ред повече изкушени от етническия туризъм, отколкото от 
многолюдните и шумни забавления на големите курорти, а от друга, 
желание за по-близък контакт с местните хора и тяхната култура. Тези 
обстоятелства подпомагат стратегията на резидентите за репрезенти-
рането на форми на местната култура с по-малко средства и с повече 
ентусиазъм. Търсеният близък контакт лесно се постига поради по-
малкото и по-компактни групи туристи, и благоразположението и го-
товността на локалната общност да покаже своето културно богатство. 

Предлаганите на туристите обичаи в даденото селище са изграде-
ни не просто като представления, а предвиждат включване на зрите-
лите. Както и в други форми на традиционната култура, които пред-
ставят реконструкции (например занаятите), местните са забелязали, 
че усвояването на локалните културни модели или тяхното опознаване 
са далеч по-успешни, ако туристите вземат участие в живото им 
представяне. Докосването до съответните традиционни форми е една 
по-активна интеракция, в която резидентите и гостите се сближават. 
Чрез общото участие се създава илюзия за равнопоставеност на едните 
и другите. Поемането на определени роли насочва към усещането за 
съпричастност към културния модел на локалната общност, макар и с 
краткотрайно действие. Следователно, създава се една временна нова 
общност, чиято цел е чрез интерпретацията на местната културна 
традиция да сподели културни ценности, специално селектирани от 
домакините като представителни. Такива близки взаимоотношения сред 
членовете на временно сформираната група им позволяват идентифици-
ране един с друг (Kim, Jamal 2007: 195).  

Метафорично може да се каже, че туристите играят множество 
роли на различни сцени, а техните интерпретации се различават спо-
ред различни фактори (Edensor 2000: 322). Туристите често с лекота 
приемат да бъдат напътствани за начините, по които трябва да следват 
правилата на пърформанса, и се включват с удоволствие. Тези из-

                                                                                                                                                    
национални събори на народното творчество се появиха опити за „присвояване-
то” и показването й от участнички от други, недалечни райони, като гаранция за 
успешно представяне и степен на „автентичност”. 
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пълнителски процеси непрекъснато реконструират символичната сто-
йност на местата и ги репродуцират като драматургични пространства 
(Edensor 2000: 322). Изиграваните реконструкции не са самостойни 
форми, ограничавани чрез изолиране на зрителите. Напротив, идеята 
за по-непосредствено възприемане на местните културни модели 
предполага участие на публиката в пърформанса и емоционално 
общуване между местни и чужди. Усещането и на двете страни е по-
пълно – местните се наслаждават на туристическата атмосфера, а го-
стите – на „автентичната”. Приобщаването на туристите като участни-
ци в един местен празник носи повече познание и усещане за локалната 
културна специфика, отколкото статичното й наблюдение. Включване-
то в общото съпреживяване, макар и на инсценирано събитие, е начин 
за непосредствено добиване на впечатления за местната традиция и 
оставя трайни спомени у посетителите за културното богатство на ло-
калната общност и нейния символен капитал. 
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Етнографски институт с музејем при БАН, Софија 

ОД ОБРЕДА КА ИГРИ: ПРЕДСТАВЉАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ 

Апстракт. Ревитализовање елемената традиционалне културе 
је последњих година све очитије упућено ка публици. Та тенден-
ција видљива је и у представљању различитих обреда карактери-
стичних за области које посећују туристи. Демонстриране 
културне праксе имају разнолике циљеве, за чије остваривање се 
локалне заједнице окрећу месним традицијама. Стимулисање 
интересовања публике користи различите путеве; један од њих 
је игроказно представљање одређених обреда и увлачење посма-
трачâ у њихово инсценирање. Учествовање публике схвата се као 
посебно атрактиван начин за упознавање локалних културних 
традиција и за укључивање у њих. 

Кључне речи:  обред, игра, културни модел, туризам. 
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FROM RITE TO PLAY: PRESENTING TRADITION 

 
Аbstract. Revitalising of the elements of the traditional culture in the 
last few years is most obviously directed to the audience. This tendency 
is visible also in the representation of various rites characteristic for 
areas visited by tourists. The demonstrated cultural practices have 
different aims, for whose realisation local communities turn to local 
traditions. Various ways are used to stimulate the interest of the 
audience. One of them is playlike presentation of certain rites and 
drawing the spectator into their staging. The audience’s taking part is 
understood as a specially attractive way for meeting local cultural 
traditions and for becoming part of them.  

Кey words: rite, play, cultural model, tourism. 
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Оливера Васић 

Универзитет уметности у Београду 
Факултет музичке уметности 

ТРАДИЦИОНАЛНО ИГРАЧКО НАСЛЕЂЕ 
ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ  

Апстракт. У раду се испитује репертоарски, музички и стилски 
богато и особено играчко наслеђе југоисточне Србије (као по-
себне етнокореолошке области). Ауторица је најпре описивала 
обредне игре из годишњег и антрополошког циклуса обичаја, а 
на крају и данашње забавне народне игре, чији специфични играчки 
стил настаје на пресеку изворнога наслеђа и различитих циви-
лизацијских утицаја. 

Кључне речи: игра, југоисточна Србија, баштина, обичаји, 
обредне игре, забавне игре. 

На основу података којима се данас располаже о играчком насле-
ђу Србије, целокупна њена територија може се поделити у пет етноко-
реолошких области. То су: централна Србија, западна Србија, југоисточна 
Србија, североисточна Србија и северна Србија, односно Војводина. 

Када се упореде ове области, долази се до закључка да област ју-
гоисточне Србије поседује најразноврсније остатке некадашњег бога-
тог играчког наслеђа. До наших дана сачували су се бројни трагови 
обредних игара, потом забавних игара1 и осталих група игара, а и до-
скорашњи играчки репертоар није занемарљив, и чини ми се да и да-
нас настају игре и њихове варијанте. Тако богат и разноврстан играчки 
репертоар прати и разноврсна музичка пратња, што све скупа ствара 
специфичан стил играња. 

Ова етнокореолошка област смештена је између државних грани-
ца на југу (Македонија) и истоку (Бугарска), на западу се долином 
Ибра, Лаба и области Дреница одваја од западне Србије, а својом 
северном границом, која иде долином Расине, прелази Мораву и преко 
Ртња, Тупижнице и клисуре Вратарница одваја се од централне и се-
вероисточне Србије. Припадају јој следеће предеоне целине: Бања, 

                                                           
1 Према последњој подели игара, оне се деле на следеће групе: орске игре – обредне и 
забавне, надметања и чобанске игре, игре са прела и посела, игре на срећу и дечје игре. 
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Алексиначко Поморавље, половина Тимочке крајине, Загла-
вак, Буџак, Нишава (околина Ниша, Сврљига, Белопаланачко по-
ље), Пиротско поље, Лужница, Висок, Бурел, део Знепоља, 
Крајиште, Власина, Лесковачка Морава, Врањско Поморавље 
(Хан, Врањско поље, околина Бујановца), Пчиња, Горња Морава, 
Изморник, Сириничка жупа, део Средачке жупе, Косово по-
ље, Јабланица, Пуста Река, Ветерница, Добрич, Горња и До-
ња Топлица и део Копаоничке жупе. 

Ако се зна колики је простор ове етнокореолошке области и ако се 
познаје њена прошлост, не чуди што она поседује толико играчко наслеђе. 

Све до почетка седамдесетих година прошлог века постојао је 
известан број обредних игара, које су се могле видети у појединим де-
ловима ове области. Пре свега, то су игре коледара и сировара, које 
су везане за почетак календарске године. Коледарске игре могу се по-
делити на игре са елементима борбе које су оале изводиле у дворишту 
и у кући борећи се мачевима у прошлости, последњих година дрвеним 
сабљама или моткама уз звуке клепетуша обешених око појаса. Следећа 
игра била је корачање око „танута“ – трпезе са храном уз пратњу песме 
свих учесника опхода, а трећа игра је врста еротске игре са доста ла-
сцивних радњи са снашком, како оала тако и дедице код огњишта. 

Шта њихова игра казује? То извођачи нису знали да кажу, они 
само знају да „се тако ваља“, а у суштини то је борба са оностраним си-
лама које би требало растерати у периоду када су најактивније, и путем 
имитативне магије (играњем око танура и ласцивностима са сна-
шком) утицати на плодност наступајућег доба године. 

Игре сировара су нешто друга-
чије. Њихов опход је свадбена повор-
ка која ноћу између 13. и 14. јануара 
обилази куће по селу. „Снашка“ (му-
шкарац прерушен у младу) носи „ко-
пиљаче“ – лутку направљену од крпа, 
и тражи оца свом детету у свакој кући, 
водећи дијалог са учесницима повор-
ке, и када га пронађе, онда „изађу у 
балкон“ – трем испред куће – и за-
играју једноставну четворотактну игру 
уз звуке клепетуша (опис је из околи-
не Бујановца, из села Јабланица, из 
1978. године). 

У селима Буџака постојале су 
сировскарске орке – игре, и једна 
се изводила „на човека“, а друга „на 
пчеле“. 

 

Сировари „снашка“ и 
„младожења“, село Јабланица.  

Снимио Зоран Његован 
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Орка на пчеле 

У периоду који следи – Месојеђе, било је игара које су се изводи-
ле на прелима и поселима о којима овде неће бити речи, а у последњој 
седмици Месојеђа – „белој недељи“ – било је доста такозваних народ-
них представа са доста прерушавања и ласцивности под различитим 
називима, као што су „сватови“, „камила“, итд., а поменућу само игру 
староселско оро, које се играло око ватри за проћку – проштене 
Покладе (Беле покладе). Изводила се у селима Врањског Поморавља, 
а занимљива је по свом коловођи. То коло морала је да поведе по-
следња доведена млада те године, „снашка“, па је то некаква потврда 
њеног пријема у нову заједницу. 

 
Староселско оро 
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Следећи празник за који је везан велики број игара јесте Лазаре-
ва субота, а игре су изводиле лазарице. Почетком прошлог века то су 
биле углавном девојке од 14-15 па до 20 година. Биле су присутне у 
многим селима ове области све до краја осамдесетих година, а по-
четком овог века (у неким селима и раније, средином деведесетих го-
дина прошлог века) почело се са обнављањем овог опхода, по мом 
мишљењу са много нетачности. Разлог је једноставан – прекинута је 
сталност опхода, па се он обнавља са спорадичним сећањима, а песме 
које су пратиле лазаричке игре не могу да певају деца од 5-6 до 10 го-
дина. Моје је мишљење да је правих лазаричких игара било једино у 
овој етнокореолошкој области и да су се оне разним селидбеним тала-
сима преносиле у друге крајеве, где нису биле дугог века јер су их 
веома брзо прихватили Цигани (Роми) из користољубља. 

Број играчица које су изводиле лазаричке игре био је шест или 
осам. У зависности од краја и коме су намењене, имале су и различите 
облике – формације. Могле су се изводити у полукругу ако се играју 
око лазара или трудној жени. 

Други облик је играње главних личности: лазара, лазарице, му-
шког и женског лазара, постављених на растојању од неколико метара, 
које, играјући по елипсастој путањи, мењају места све време док песма траје. 

 
Пчиња 
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И последњи облик јесте да и лазар и лазарче стоје у месту једно 
наспрам другога, лазарче „трупће“, лазар скаче на десној нози. 

Према народном схватању, „лазарице иду за берићет“, а као на-
кнаду за свој обилазак добијају јаја и пасуљ. Етнолози и етнокореолози 
још нису пронашли прави разлог овог опхода. Да ли су оне повезане са 
најзагонетнијом животињом – змијом, да ли су и колико повезане са 
прецима, да ли су то можда остаци неког паганског женског божанста-
ва остаје за сада тајна. 

Летња половина године по схватању нашег народа почиње од Ђур-
ђевдана и за тај празник су везане бројне радње, а од игара је у овој обла-
сти сачувана само једна игра у селима Заглавка и горњег Тимока коју су 
изводиле жене крај реке, потока, после плетења венаца око хране по-
стављене на земљи. Изводиле су се у суштини две игре: прва је била кора-
чање око хране уз песму „Вишњичица род родила“, а друга је руменка 
уз пратњу гајдаша. Оне су се наизменично смењивале: отпева се један 
стих песме, па се мало игра руменка, па други стих, па опет руменка, и 
трећи стих и опет руменка. Коловођа ове игре била је дојиљћа – жена 
која доји дете, како би се и на тај начин утицало на млечност стоке. 

У југоисточној Србији био је познат и опход краљица – девојака 
стасалих за удају – свршене девојке, које су ишле по селима Леско-
вачке Мораве, Нишаве и Лужнице за Ђурђевдан, летњег Св. Николу и у 
време сеоских преслава. За своју игру добијале су новац. Број учесница 
био је сталан – осам. Четири су играле: краљ, краљица, барјактар, 
барјактарка, или оне које проигравају у селима где није било барја-
ктара. Облик игре био је играње у крс – размењивање места наизме-
нично трокорацима или вучењем ногу по тлу. 

  
 

  
Краљице −  Лесковачка Морава 
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Обрасци и облици краљичких игара 

Додолска игра нема посебне карактеристике у југоисточној Срби-
ји. Иста је као и у другим областима: састоји се од вртњи главне лично-
сти, трупкања и скокова. 

До сада сам говорила о играма везаним за годишњи циклус оби-
чаја, а сада ћу приказати најзначајније игре у вези са свадбеним цере-
монијалом. У прошлости је било игара везаних и за седмицу пре саме 
свадбе о коме су писале сeстре Д. и Љ. Јанковић у својим књигама (2-а 
и 6-а), а ја ћу говорити о играма везаним за саму свадбу. У склопу 
свадбеног церемонијала постоје тренуци када је присуство игре било 
обавезно, а изводиле су их одређене личности. Припрема младожење 
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била је обележена колањем његових сестара и рођака док су га брија-
ли – бричење младожење уз песму „Бричи ми се, младо младо-
жењче“ (колање – играње уз пратњу песме, било да је само једно-
ставно корачање, или формиран играчки образац од два, три, четири, 
или више тактова). Бријање младожење обављало се најчешће у неде-
љу ујутру или у суботу увече. Други битан тренутак је полазак сватова 
по снашку, што је било обележено извођењем свекрвиног ора уз 
инструменталну пратњу. Изводиле су га тетке, стрине, ујне... жене из 
младожењиног рода, а коловођа тог ора била је његова мајка носећи 
сито и кондирче. У ситу се налазила пшеница и коцке шећера, а у кон-
дирчету ракија. Када би у току играња „заокружила простор“, односно 
склопила круг, дошла до места са кога је почела да игра, играње би се 
завршило, по играчицама би просула пшеницу и шећер и послужила 
их ракијом, и то је био знак да сватови могу да крену. 

 
Свекрвино оро - пример 

Даница и Љубица Јанковић су у Биничкој Морави записале да је 
било три ора: свекрвино оро, друго по оро, треће по оро2. Прво 
је играла само свекрва три пута окружујући простор, потом са осталим 
женама из рода, а друга два ора могла је да води и друга жена којој она 
преда улогу коловође. 

                                                           
2 Д. и Љ. Јанковић, Народне игре, 6. књига, „Просвета“, Београд 1951. Стр. 67–74, 171, 172. 
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Одвајање девојке од рода се такође обележавало игром, и то ко-
лањем око огњишта уз песму „Не предавај се, девојћо“. 

 

"Не предавај се девојћо" 

Најзанимљивија игра у склопу свадбеног церемонијала јесте ша-
рено оро, које се јавља приликом увођења снашке у дом. Изводило се 
око огњишта (док је било отворених огњишта). Коловођа је била свекр-
ва, до ње снашка, а потом неколико жена из младожењиног рода, и по-
што би се играњем обишло огњиште једном или три пута, играње би се 
завршило. Тим играњем је кућном олтару представљен нови члан до-
маћинства. Када је нестало отворено огњиште, извођење овог ора пре-
мешта се у двориште и око црепуље са жаром и столичице. Сада изво-
ђачи нису само женске особе већ сватови који су приспели, а коловођа 
је био старејко, који је играњем уводио снашку у дом. 

Шарено оро се изводило и пред свођење младенаца. Најинте-
ресантнији је опис Д. и Љ. Јанковић из Нишаве3. Облик игре је у по-
четку био круг са једним играчем ван круга који је имао „туру“ (уврнут 
пешкир са чвором на крају). Играчки образац је тротактни, а музичка 
фраза има четири такта. Извођачи су били сви учесници свадбе, и, док 
се игра изводила, играч ван кола ударао је једног по једног играча 
(мушко, женско) туром, а они су улазили у средиште формирајући 
коло у колу. Када би на овај начин спојио младожењу и младу, играње 
је престајало, а њих двоје су одлазили на спавање, и тим одласком за 
њих је весеље престајало. 

                                                           
3 Д. и Љ. Јанковић, Народне игре, 5. књига, „Просвета“, Београд 1949. Стр. 267, 273, 377 и 378. 
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Шарено оро 

У областима Лужница и Висок шарено оро се изводило и при 
провери младиног поштења другог дана свадбе (понедељак). Изводиле 
су га жене из младожењиног рода око сита у ком је била снашкина ко-
шуља, уз песму „Зец копа рупу, а лисица дувку“. 

У југоисточној Србији нису забележене игре везане за посмртни 
ритуал. Да ли је у прошлости истраживачима било тешко да испитују 
игру у оквиру посмртних обреда или она заиста није никада ни била 
присутна? Мислим да је било трагова играња током посмртног риту-
ала, а да нису забележени, јер бројне тужбалице, које и данас постоје, 
на основу ритма при тужењу и извесних покрета телом док се тужи 
(реди, вика, извива...) указују да их је било.  

Другу групу орских игара, игара у колу, чине такозване забавне 
игре, чији је циљ био разонода, забава. Биле су присутне на свим скупо-
вима организованим само ради забаве, а и на свадби после обавезног 
обредног дела. Играчки репертоар је разноврстан и чини га неких 68 
играчких образаца, а само њих десетак представља некакву окосницу за-
бавних игара ове етнокореолошке целине. У свим целинама постоји један 
број игара који се изводи уз пратњу песме и носе називе сува или 
кратка ора. Носе називе по почетном стиху песме, те није потребно на-
брајати их. Од игара уз инструменталну пратњу може се рећи да игра ча-
чак представља доминантну игру ове етнокореолошке целине. Постоје 
бројне играчке и музичке варијанте, више или мање украшене, и неколи-
ко назива: бањски чачак, сврљишки чачак, нишки, стара боса-
ра, пиперана, пиротски чачак, шиловачки чачак... 

Осим игре чачак, у ових десет игара спада и игра једностранка, 
потом осампутка (осмача, чича Дришља), четворка, селско 
оро (староселско, новоселско), самачки (по саме, лиле, лилка, 
катанка), тројанац и поломка. У северном делу области – вла-
синка, бугарка (бугарчица, пешачки, рченица), у источном делу 
области и шесторка (крупна, ситна и белопаланачка). 
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Осим песме, игру је пратила свирка дудука, гајди, кемена, тупана, 
зурли и тупана, оркестри трубача – „плех музика“, „блех музика“. Нај-
заступљенији облик игре је полукруг са истакнутом улогом првог и по-
следњег играча. Новији назив је коловођа, а старији ороводац, де-
сни, на десни крај, ређе танчовођа. Последњи играч је кец (нови-
ји назив), а старији називи су леви, на леви крај опашкар. Мало је би-
ло игара које су се изводиле у леси или у паровима (по саме, лиле, ка-
танка) иако су се могле изводити и у полукругу (осим игре по саме). 

Када је реч о забавним играма, најинтересантнији је стил – на-
чин играња ове етнокореолошке области. Стил игара име две стране: 
физичку, која се исказује ногама и телом, и психичку, која се исказује 
изразом који играч има у току играња, тачније његовом проживље-
ношћу игре, како је он доживљава, шта осећа док игра: уживање, ра-
дост, сету, узвишеност, достојанство... Сва своја осећања он потврђује 
ногама – корацима, и гестама и поставком тела. 

Пође ли се од севера ове области, тачније од Бање и Тимока, уочи-
ће се специфичан начин играња, тзв. подвожење. Једноставно обја-
шњење је следеће: када се посматрају играчи из ових целина, стиче се 
утисак да једна нога граби простор, а друга је гура, и то се ради исто-
времено уз потресање целог тела по вертикали. Тако се стиче утисак да 
се они „муче“ док играју. Међутим, то није тачно они једноставно у томе 
уживају, имају потпуни осећај задовољства, испуњења својих осећања, 
уживања у игри. 

У Нишави су испреплетани стилови. У неким деловима, као што 
је Белопаланачко поље, игре поседују бројне варалице, нелогична за-
устављања у току играња која некада прати музика, а некада не, што 
непознаваоцима ове области ствара бројне проблеме приликом изво-
ђења ових игара. У околини Ниша постоји нека чудна недореченост 
покрета, што би се рекло, „фалш“ трокорака, „фалш“ поскока „одоздо“ 
или одозго“, а то посматрачу делује као недоречено, неизиграно, што у 
суштини није тачно, јер њихово играње делује складно, лепо, полетно. 
У целинама Шоплука игра се веома снажно, целим стопалима на тлу. 
Чини се да играчи, пре него што стану не тле, удахну пуним плућима, 
па се снажно опусте, а током играња прелазе сасвим мало простора 
(што је супротно данашњем кудовском приказивању шопских игара). 
Косовци играју уздржано са умереном дозом достојанства. Становници 
Лесковачке Мораве и Власине су брзоноги, слободнијих покрета веома 
снажно изведених. У Врањском Поморављу, како у музици тако и у 
игри, стално се исказује нека носталгична нота – „жал за младост“. 

Свакако да на стил играња ове области утиче превасходно стано-
вништво које носи тај играчки репертоар и њиме исказује своја осећа-
ња и своју проживљеност игре. На овом простору постоји много старо-
седелачког становништва – „старовремаца“, „ћутуклија“, потом досе-
љеника косовско-метохијске и моравско-вардарске струје, а најмање 
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динарских досељеника, које одликује сасвим другачија игра. Не би 
требало заборавити ни близину Македоније и Бугарске и прошлост 
ових делова Србије који су били подложни разним утицајима других 
култура вековима. 

На стил игара свакако да има утицаја и музичка пратња игара и 
однос између игре и њене пратње. У овој етнокореолошкој области по-
стоји непоклапање дужине играчке и музичке фразе, што ствара по-
себну динамику између звука и покрета у њиховом непрестаном 
сустизању. Осим тога, и различити ритмови појединих мелодија (од 
2/4, 3/4, 3/8, 5/8, 7/8) дају свој допринос стилу играња.  

Када сам већ поменула историјску прошлост, желела бих да по-
менем и градске игре ове целине и укажем на основу којих утицаја су 
настајале и шта је данас од тога остало. Први главни центар старијих 
градских игара настао је у Призрену и проширио се на његову околину 
под утицајем Византије, а други центар је Врање, где су главни утицај 
извршили Турци, који су се и најдуже одржали у тим деловима Србије. 
Утицај Истока на градске игре Србије био је двострук. Старији утицај 
извршила је Византија, тачније, то је утицај Леванта (грчко-визан-
тијска култура), који је био доминантан у градовима Косова и Рашке, 
где се налазило језгро некадашње српске средњовековне државе. По-
сматрачу тих игара и данас се често учини да стари Призренци својим 
играњем непрестано истичу да су становници Милутиновог града, што 
се пренело и на околину Призрена и шире. 

Млађи утицаји Истока долазе са Османлијама у наше градове, а 
најдуже су се задржали управо у југоисточној Србији. Најлакше се 
препознају по начину играња и забављања Врањанаца. Њихове игре 
пригушене су чежњом, са пригушеном снагом. Заустављеним покрети-
ма у појединим тренуцима игром тела у женским играма имају одлике 
турских виђења игре: уживање у гледању игара жена и похоту . Позна-
та је чињеница да су Турци више волели да гледају игру и да у њој ужи-
вају него да играју (изузев њихових мушких игара). 

Шта на крају рећи о свему што сам написала? Схватам да се обре-
дне игре не могу оживети, јер данашњи човек не разуме време од пре 
неколико деценија и није му јасно шта све то значи, чему све то и ка-
кав је смисао свега тога када се он бори за посао и егзистенцију. Ме-
дији и савремени начин живота потпуно су изменили схватања и вре-
дности данашњег човека. 

Што се тиче забавних игара, оне се данас донекле изводе, и то са-
мо понеке као што су чачак, лесковачка четворка и тротактни 
играчки образац који се изводи уз било коју инструменталну пратњу 
(што је и основни играчки образац Балкана), као и коло, осмотактни 
играчки образац, који је последње две деценије постао доминантна 
игра на свим играчким скуповима Србије и Срба ван Србије, што као 
да у 2010. години представља главну игру Срба било где да се налазе, 
што није у потпуности тачно. 
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Abstract. The play examins the repertoire, musically and stylistically rich 
and specific dancing heritage of Southeastern Serbia (as a specific, 
ethnocoreological area). The author first describes ritual dances from the 
yearly and the anthropological series of customs, and in the end the present 
day fun folklore dances, whose specific dancing style appears at the meeting 
point of authentic heritage and various civilisational influences. 
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МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ НА СИРНИЦА – ТРАДИЦИЯ 
И ЛОКАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Апстракт. Игрите с маскирани персонажи в източните региони 
на България са важна съставна част на традиционните обичаи 
около Сирни Заговезни и на много места са съхранени в адапти-
ран вид и до днес. В статията разглеждам маскарадните игри в 
Казанлъшкия район, като конкретно се спрам на тези в село 
Турия, които наблюдавах в тяхното развитие през последните 
15 години. Предмет на анализ са отделните ритуални действия, 
ролята на маскираните лица, както и функциите на игрите. Из-
следването се основава на сравнителния план при представяне-
то на традиция и съвременно състояние на обичаите, като гла-
вният акцент се поставя върху трансформацията на магическо-
ритуалната функция и засилването на зрелищната, естетиче-
ската и репрезентативната роля на игрите. Изследва се и те-
хният изявен обществен характер през последните години, ка-
кто и важната им роля в процеса на формиране и представяне на 
локалното културно наследство. 

Ключови думи: Сирница, маскарадни игри, традиция, 
културно наследство. 

 
Въпросите, свързани с типологията и с произхода на маскарадни-

те игри в българските земи, стават предмет на постоянен етнографски 
интерес от страна на учените още от времето, когато излиза фундамента-
лният труд на Михаил Арнаудов „Студии върху българските обреди и 
легенди” (1912 г.). Авторът предлага типологията и първата сериозна 
хипотеза за произхода на българските маскарадни игри, както и богата 
документална основа за тяхното проучване (Беновска-Събкова 1994). 
Оттогава до наши дни е събрано внушително количество материали, 
които дават пълна представа за същността на игрите. На тях са по-
светени голям брой публикации, от отделни статии и студии до моно-
графии и специални сборници. Най-новите изследвания коригират 
някои схващани като неоспорими тези за генезиса на маскарадните 
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игри по българските земи, разширяват географските параметри на 
проучваните явления, извеждат основни структурообразуващи и типо-
логизирани белези на обредността, проучват елементите на маскарада 
и в други традиционни календарни и семейни обичаи (Михайлова 
2002; Михайлова 2009, Гичева-Меймари 2009). 

Разпространените в южната половина на Източна България и в 
отделни региони на Североизточна България традиционни мъжки 
маскарадни обредни игри с главни участници кукери, кукове, старци, 
старчинари, дервиши и др. са прикрепени календарно към началото 
на Великите пости – Сирница или Сирна неделя. За Средна и Южна 
Западна България и за Македония са характерни игрите с маскирани 
персонажи сурва-скаре, бабугери, суроваскаре, василичари, коледжа-
не, мечкари и др. Игрите в тeзи райони се изпълняват през периода на 
Мръсните дни, най-често на Нова година (срв. Беновска-Събкова 1994: 
5). В науката се приема като най-убедително тълкуването, според което 
двата основни типа маскарадни игри в България са игрово пре-
въплъщение на обща светогледна основа и на общ фонд от митологи-
чески идеи (Стаменова 1982: 9-11). Различната им календарна прикре-
пеност по принцип не се надценява като диференциращ фактор, защо-
то периодът между Коледа и Заговезни е период на зимните веселия и 
сватби, а също и на смяната на старата с новата година и съответно на 
зимния с пролетния сезон. Този преход се тълкува като кризисна ситу-
ация, следствие на нарушеното равновесие между „свое” и „чуждо”, пе-
риод на временно надмощие на деструктивните сили в природен и со-
циален план. Важен в традиционната култура е стремежът чрез успе-
шното начало да се възвести благополучието в общността през следва-
щия период. Към тази цел са насочени символичното провокиране и 
стимулиране на плодородието и прогонването на злите сили, важни 
обредни елементи от игрите с маскирани персонажи.  

В настоящата статия ще разгледам маскарадните игри като ва-
жна съставна част от традиционните обичаи на Сирни заговезни и ще 
проследя тяхното съхранение и трансформациите им в съвременността. 
По-конкретно ще се спра на игрите в село Турия, Казанлъшко, които 
наблюдавах в развитието им през последните 15 години. Тук, както и в 
другите западни казанлъшки села, маскарадните игри на Сирница се 
отличават със специфични белези, характерни за кукерските обичаи в 
Средногорския район (Стаменова 1982: 11; Петрова 1996). Обект на 
анализ ще бъдат отделните ритуални действия, ролята на маскираните 
лица и традиционните функции на игрите. Изследването се основава 
на сравнителния план при представянето на традиция и съвременно 
състояние на обичаите, като главния акцент поставям върху трансфор-
мацията на функциите на традиционните игри. 

В село Турия маскарадните игри са известни с названията кар-
навал или старчелък по името на част от изпълнителите – т. нар. 
старци. Означенията кукерски игри и кукери са познати от местните 
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жители, но не се използват. По традиция игрите са изключително 
мъжки с участието на ергени и млади женени мъже. Традиционните 
обредни елементи по време на изпълнението на старчовските обичаи 
напомнят за тясната връзка с трудовата дейност на селяните и грижите 
им за осигуряване на здраве и семейно благополучие. Тяхната главна 
насоченост е в непосредствена връзка с идеята за обредно-магическото 
повлияване върху плодородието и плодовитостта. Маскирането, воде-
що до деперсонализация, означава своеобразна анонимност под при-
критието на маска и позволява временно откъсване на индивида от 
общността. По този начин в традиционната култура се подпомага пре-
ходът на отделната личност, в случая на ергените, от едно към друго 
социално състояние (Беновска-Събкова 1994: 14-15).  

От 60-те години на ХХ в. в Турия настъпва промяна в полово-
възрастовия състав на участниците. Включват се възрастни мъже, 
бивши старци от 30-те и 40-те години, а от 80-те години в групата 
вземат участие също момичета, малки момчета, дори млади жени. По 
този начин игрите изцяло променят социалните си параметри. Днес 
старци са едновременно бащи и малките им синове. Дори ако не 
живеят в селото, на празника по-младите се връщат, за да се включат в 
старчовските игри. Посочените изменения са в пряка връзка с про-
менените функции на обичая. Загубата на обредно-магическия му 
смисъл като средство за стимулиране на стопанско и семейно благопо-
лучие е причина за изместване и постепенно затихване на неговата 
инструментална функция. Промени настъпват и в социалната фун-
кция на игрите. Обезсмисля се участието на ергените като необходим 
етап от тяхната социализация, характерен за традиционното общество. 
В съвременността настъпват промени и в числения състав на стар-
човската група. Докато през 60-те и 70-те години около половината 
участници в игрите са старци, от 80-те години те намаляват до една 
четвърт, но от началото на 2000 г. броят им отново се увеличава. Причи-
ната за временното намаляване броя на старците е в невъзможността на 
участниците да набавят скъпите реквизити. С постепенното финансово 
замогване на семействата тази пречка отпада и все повече бащи успя-
ват да осигурят за себе си и за децата си необходимите атрибути и дре-
хи от костюма на старците.  

Традиционният ден за изпълнение на обичаите е Старчовден – 
понеделник след Сирни заговезни. Към края на 50-те години те обаче 
се преместват на самите Заговезни. Причината е чисто прагматична – 
да се използва празничният неделен ден, тъй като тогава на село могат 
да се завърнат и да вземат участие в игрите мигриралите млади хора в 
градовете. 

В село Турия, както и в другите селища от Казанлъшкия район, се 
разграничават три типа обредни персонажи, участващи в игрите – 
старци, цигани и група обредни маскирани лица, сред които доктор, 
поп, джамал, мечкар с мечка и др. Традиционното облекло на стар-
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ците включва бяла риза с къс или дълъг ръкав, черен вълнен елек, 
обточен с гайтани, черен или кафяв брич, бели навуща с козиняви 
върви, червен пояс и кожени цървули. На кръста си закачват дюзен – 
наниз от звънци (лопки), около десет на брой, окачени на здрав кожен 
колан, които звънят ритмично при танца и стъпките на стареца. В 
ръцете си държат дървени саби калъчки, заострени в горния край, а в 
долния – с отвор за хващане. Маските им, наричани в с. Турия сурати, 
са с триъгълна форма, направени са от цяла козя кожа, изпъната на 
чатал или на дървена конструкция с формата на кръст, в горната за-
острена част е закрепен дървен кръст, а в долната лицева се пришива 
маска за лицето от черен плат с избродирани или апликирани черти. 
Характерно за Казанлъшкия край е, че зооморфният стил в изгражда-
нето на маските е много по-дискретен, отколкото в другите области 
(Стаменова 1982: 86). Маските показват тенденция към съзнателна 
деформация и подчертаване на нечовешкия облик. Чрез маскирането 
обредните лица са се приобщавали в опасните дни на Сирната неделя 
към предците, уподобявайки се на тях, и така са добивали магическата 
способност да прогонват злите сили. Оттук и схващането за участници-
те в игрите като ритуално нечисти. 

След средата на миналия век се наблюдава опростяване и осъвре-
меняване на облеклото и реквизита на старците и това е в непо-
средствена връзка със загубата на обредно-магическата същност на 
персонажите. Дървеният кръст на върха на суратя е заменен от пар-
цалена кукла още в края на 50-те години, а през последните 20 годи-
ни – от кукла-булка. По калъчката през 50-те години се появяват като 
елементи на украсата петолъчка, сърп и чук (Петрова 1996: 109). 
Старците продължават да играят с маски и дюзени и с традиционна-
та бяла риза докъм началото на 80-те години, когато изоставят ризите 
и вече обличат вълнен или басмян елек на голо. Въпреки тези промени 
участниците в игрите ревностно се придържат в наши дни към 
традиционното облекло и реквизит. 

Циганската група се води от циганка – мъж с начервено лице, с 
пъстра кърпа на главата, облечен в сукман или износена рокля, носещ в 
ръцете си парцалена кукла – султанка. Съпровождат я циганите с 
начернени от сажди лица, с фесове, дрипави дрехи и дървени сопи или 
пушки в ръце. Един от тях носи кросно – т. нар. кросноджия. С групата 
ходи джамал – дървена конструкция, покрита с черга, с оформена глава 
на камила, носена от един или двама мъже. Води го джамалджията – 
циганин, съпруг на циганката, с пищов на кръста. Така е представена 
задължителната за всеки маскарад брачна двойка и съответната й 
брачна символика (срв. Беновска-Събкова 1994). Посочените персонажи 
са запазени и до днес, като циганската група забележимо се увеличава; 
освен младежи в нея се включват малки момчета и момичета. Повечето 
цигани носят заредени с барут дървени пищови и с непрестанни гърме-
жи и надуване на фанфари, рогове и свирки засилват празничността и 
екзалтираността на всички участници.  
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В третата група маскирани лица всяка година се включват все по-
разнообразни персонажи – напр. поп, генерал, мечкар с мечка, су-
теньор и проститутки. Тези образи са плод на фантазията на уча-
стниците, които при представянето им влагат индивидуалните си уме-
ния и се стремят да проявяват голям импровизаторски талант.   

Традиционните обредни действия на Старчовден са съсредото-
чени около два основни момента: обхождането на селото през деня с 
посещение на всеки дом и игрите на мегдана привечер. И днес всеки 
стопанин в Турия очаква в дома си посещението на маскираните лица. 
По улиците старците размахват калъчките си, бръснат с тях всеки 
срещнат за здраве, играят около него, повдигат с калъчките си полите 
на жените, за да са плодовити. Калъчките в миналото са се схващали 
като фалически символ, предвид на употребата им. Старците напа-
дат циганите и се борят с тях, опитват се да откраднат султанката от 
циганката. Циганите се бранят с дървените сопи или пушки. Повече-
то стопани очакват с отворени порти маскираните, а където има затво-
рена врата, това е с цел създаване на драматизъм и забава. В този слу-
чай циганите щурмуват с гърмежи двора, а стопанинът се предава и 
ги посреща по обичайния начин. Старците се втурват в дворовете 
тичешком с викове, като предизвикват голям шум от раздрънкването 
на звънците. След тях влизат циганите и непременно джамалът, кой-
то трябва да поиграе във всеки двор за прогонване на злите сили и за 
плодородие. Подскачайки из двора, джамалът ляга на земята, а 
стопанката го поръсва с житени зърна и той става. Този обред в мина-
лото се е осмислял като внасяне на плодородие в дома. Циганката по-
дава на младите жени султанката с пожелание да имат и те бебета и 
получава от тях пари. Стопанинът на дома посреща старците и цига-
ните с бъклица или кана с вино. Те го бръснат, отпиват от виното с 
пожелания за здраве, плодородие, имотност и късмет, играят по двора. 
Стопанката черпи всички с баница или погача, дарява с брашно, боб, 
картофи, яйца, орехи.  

Два са основните акцента при обхождането на селото през после-
дните 3-4 години. Единият е посещението в двора на кмета, а другият – 
посрещането в дома на виден жител на селото, живеещ понастоящем в 
столицата, и пускането на голям хартиен балон в неговия двор. Посе-
тителите поздравяват кмета и неговото семейство, като изпълняват 
няколко песни с патриотично съдържание. Тук те престояват по-дълго 
време, поднасят приветствия и получават поздравите на кмета и семей-
ството му. Виден жител на селото вече седем години приготвя собстве-
норъчно изработен голям хартиен балон, който пуска тържествено в 
своя двор в присъствието на всички маскирани участници. Когато 
балонът се издига нагоре, старците заиграват, а циганите гърмят с 
пищовите си и свирят с фанфари и свирки. С пускането на балона при-
ключва обиколката на селото и игрите преминават в заключителната 
си фаза. 
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На мегдана, където са се събрали почти всички жители на селото 
и гостите, отначало се втурват старците с оглушителен шум, залавят 
се за калъчките си и започват да играят старчовско хоро, водено от 
най-възрастния участник. Всички подскачат високо, за да растат ви-
соко посевите. Нов елемент от последните 5 години е изпълнението на 
пехливански борби и излъчването на победител. В същото време цига-
ните подготвят сламена колиба в единия край на мегдана. След из-
пълнението на хорото и приключването на пехливанските борби джа-
малджията подгонва джамала по мегдана, а в това време жена му, 
циганката, влиза с кросноджията в колибата и двамата започват да 
имитират полов акт. Симулирането на полово сношение в миналото 
актуализира идеята за сливането на мъжкото и женското начало като 
символично средство за въздействие върху плодородието и като пре-
насяне на човешката плодовитост върху природата (Беновска-Събкова 
1994). Чрез игровото представяне на половия акт циганката и кро-
сноджията се изявяват като носители на драстично демонстрираната 
сексуална символика. В тази връзка е и атрибутът кросно с неговата 
ясно подчертана фалическа семантика в обредите. Измаменият съпруг 
на циганката, джамалджията, изпада в ярост, подпалва колибата и 
прострелва крака на джамала. Старци и цигани се втурват да му пома-
гат, а той става и ги подгонва. Накрая всички се хвърлят един след 
друг в реката. Последният обичай в миналото се е схващал като риту-
ално очистване, а днес по този начин мъжете демонстрират своята из-
дръжливост и заявяват, че го правят, за да бъдат здрави през годината. 

В етнографската литература системата от обредни действия и 
обичаи с маскирани изпълнители се трактова често като обичай пред-
ставление, в чиито естетически измерения на преден план излизат две 
основни структурообразуващи черти: зрелищността (като участие на 
колектива в изпълнението и възникване на непосредствен контакт 
между „изпълнители” и „зрители”) и неговият празничен характер („со-
циално-психологически мотивирана и обусловена потребност от нару-
шаване на стереотипността”) (Попов 1993: 8). През първата половина на 
ХХ в. зрелищно-развлекателната страна в старчовските игри е добре 
фиксирана, като все още не е доминираща. Постепенно обаче в хода на 
социално-икономическите и културно-битови промени след 40-те годи-
ни обичаите се преосмислят. Инструменталната им функция затихва, 
като на преден план в тяхното изпълнение излиза общата им естети-
ческа насоченост и заложените в тях игрови елементи.  

През последните години особено изявена става и социалната 
функция на игрите. Чрез тях се демонстрира високото място в обще-
ствената йерархия на представители на местната власт и на интели-
генцията. Друг елемент от тяхната социална роля е използването на 
парите от дарените продукти за обществени цели, което не е преста-
вало и дори напоследък се разширява. Подпомагат се финансово чита-
лището, църквата, сираци или крайно нуждаещи се семейства. Наред с 
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това пред събиращите се ежегодно зрители – местни жители и техните 
роднини от близки и далечни места, гости, туристи, журналисти, 
участниците демонстрират обредите като важна част от регионалното 
културно наследство и това беше споменавано многократно в разгово-
рите, които провеждах с хората от Турия. Особено засилен е зрели-
щният характер на заключителната част от игрите, които са придоби-
ли изявен представителен характер. Импровизацията се е превърнала 
в характерна черта на игрите в съвременността. Това е пътят за разши-
ряване на традиционната обредна структура в естетически и зре-
лищно-развлекателен план – както чрез модификация в действията и 
образите, така и посредством тяхното обогатяване. По такъв начин се 
осъществява по-лесното приобщаване на публиката към регионалната 
култура. 

В наши дни чрез игрите с маскирани персонажи много от уча-
стниците търсят приложение на творческите си стремежи и способно-
сти. Това се открива както в богатството на представяните образи (и 
техните ръчно изработени костюми) в третата група маскирани лица, 
така и в изпълненията на песни, танци, в многообразието на игрови 
форми. От разговорите си с представители на различни възрастови и 
социални групи установих, че обичаите на Сирница се възприемат ка-
то средство за поддържане на регионалната традиция и се осъзнават 
като много ценно културно наследство, което трябва да се съхранява, 
представя и предава на потомците. Игровото маскиране, отдавна ли-
шено от сакралното значение на обредността, има за цел и сполучливо 
постига създаването на общоселска празничност и веселие. Акцентът 
на обредността съзнателно е изместен към забавното, драматичното, 
зрелищното и динамичното пресъздаване на наследената традиция в 
карнавала. Игрите в село Турия се устройват всяка година, те са нера-
зделна част от местния празничен календар и участието в тях е масово. 

В съвременността, когато е отпаднала конкретната връзка на 
старчовските обичаи със селскостопанския труд и е трансформирана 
насочеността им за осигуряване на плодородие и плодовитост по 
обредно-магически път, те получават ново осмисляне от гледна точка 
на ценностната ориентация на съвременниците – като културно на-
следство и с оглед на естетическите им качества. Чрез включването им 
в съвременната празнична система игрите изпълняват значима роля 
за задоволяване на социалните потребности. Засилването на тяхната 
художествено-естетическа страна и на атрактивните им компоненти, 
презентирането им като значим белег на регионалната културна хара-
ктеристика са съзнателно търсени особености в днешното битуване на 
разглежданите културни форми.  

Функционалните промени стават важна предпоставка за съще-
ствуването и съхранението на маскарадните игри до днес. Обезсми-
сляне на инструменталното предназначение на старчовските обичаи, 
което е обусловено от хода на съвременното икономическо, социално и 
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културно развитие, и тяхното трансформиране в „развлекателно зре-
лище с подчертано игрова природа” (Попов 1993: 193) са процесите, 
които съпътстват съвременното им развитие. Днешните форми на кар-
навалните игри се отличават с подчертан игрови характер и естетиче-
ска насоченост. Старчовските обичаи се възприемат като регионален 
пролетен карнавал, наследил богати местни празнични традиции и 
чрез него локалната общност се самопредставя като самобитна и непо-
вторима. 
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МАСКАРАДНЕ ИГРЕ СИРОПУСНЕ НЕДЕЉЕ: 
ТРАДИЦИЈА И ЛОКАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

Aпстракт. Игре с маскираним ликовима у источним регионима 
Бугарске важан су саставни део традиционалних обичаја око 
празника „Сирни Заговезни” (покладе, прочка), и у многим мести-
ма сачуване су у адаптираном виду до дана данашњег. У раду 
ауторица разматра маскарадне игре у области Канзанлака (а 
конкретно у селу Турија), које је посматрала у њиховоме развићу 
током последњих петнаест година. Предмет анализе су посебни 
ритуални поступци, улоге маскираних лица, као и функције игара. 
Истраживање се заснива на компаративноме представљању 
традиције и савременога стања обичаја, а главни нагласак став-
ља се на трансформацију магијско-ритуалне функције и појачава-
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ње забавне, естетске и репрезентативне улоге игара. Истражује 
се и њихов појавни друштвени карактер током последњих година, 
као и њихова важна улога у процесу формирања и представљања 
локалне културне баштине. 

Кључне речи:  Сиропусна недеља, маскарадне игре, традиција, 
културно наслеђе. 

Ivanka Petrova 

Institute of Ethnology and Folklore Studies with Еthnographic museum at BAS, Sofia 

MASQUERADE GAMES AND CHEESE WEEK: 
TRADITION AND LOCAL CULTURAL HERITAGE 

Abstract. Plays with masked characters in the east regions of 
Bulgaria are an important constituent part of traditional customs of 
the holiday called ‘Sirni Zagovezni’ (Cheese week), and in many places 
are preserved in adapted forms till present. In the paper, the author 
considers masquerade plays in the area of Kanzanlak (more concretely, 
the village Turia), which she has observed in their development during 
the last fifteen years. The subject of the analysis is special ritual acts, 
the roles of masked characters, and the functions of the games. The 
research is based on comparative presentation of tradition and 
contemporary custom form, and the main emphasis is on the 
transformation of the magical-ritual function and the strengthening of 
the fun, aesthetic and representative role of the games. There is also a 
look into their presentational social character during the last years, 
and their important role in the forming representation of the local 
cultural heritage. 

Key words:  Cheese week, masquerade games, tradition, cultural 
heritage. 
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ИГРЕ НА ЂУБРИШТУ ЛЕОНИДА ШЕЈКЕ 

Апстракт. Леонид Шејка спада у ред изузетних стваралаца 
што су делом и теоријском мишљу обележили шесту и седму 
деценију у српском сликарству. 
Архитект по струци, а сликар по животном опредељењу, увек 
отворен и заинтересован за, поетички, различите облике ела-
борације уметничкога дела, основао је две значајне сликарске 
групе на српској уметничкој сцени током шесте деценије. Једна 
је БАЛТАЗАР, која је формално почела да делује 1957. године, да 
би, већ крајем октобра исте године, прерасла у МЕДИАЛУ – 
групу која је предложила другачији однос према традицији – где 
је веома битна комуникација са ренесансном идејом слике у којој 
се пресецају стваралац и свет у којем живи, слике у којој је 
стваралац постављен у најосетљивију област где се додирују 
дух и материја. 

Кључне речи: ђубриште, игра, приношење жртве, 
иницијација у Кадис, четири личности, Замак. 

Током 1956. године Шејка је, радећи на неколиким, наизглед, ме-
дијски знатно различитим, а суштински међусобно прожетим и условље-
ним пројектима, отпочео приближавање поетици Ђубришта која је 
представљала логичан резултат његових дотадашњих истраживања. При 
том ваља имати на уму изузетно сложену међусобну прожетост акција, 
ликовно-класичних формулација и асамблажа (аморфне структуре) са 
Ђубриштем као локацијом, са које се узима материја, на којој се добија 
иницијални подстицај за стварање ликовног исказа или врши акција. 

Стога се чини упутним да у напису о Шејкиним играма на ђубри-
шту одређено место буде посвећено истраживањима што су претходи-
ла играма, управо због њихове међусобне условљености и прожетости. 

Коначно и стога што се битан део Шејкинога опуса дешава  упра-
во на Ђубришту као отиску Града – дакле, нечем што постоји пара-
лелно са њим и има независну судбину од њега. 
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Из опуса Ђубриште, 1957, фото: Оља Ивањицки и Леонид Шејка 

Своју окренутост Ђубришту, Шејка образлаже следећим речима. 

 „У једном покушају да емигрирам из уметности тражио 
сам неки простор на коме би моја бескорисна активност нашла 
своје пуно оваплоћење. На периферији града могао се наћи један 
такав простор, простор неутилитарних радњи и покрета, или 
ако се тако хоће простор за игру. То је било ђубриште. Овамо су се 
допремали предмети ослобођени функције, одбачене неупотребљи-
вости, све оно што је испало из каузалитета града па било да је 
сасвим дотрајало или остало читаво, очувано и још способно за 
употребу. Открио сам везу између своје активности и ових 
предмета отпадака, па сам покушао да оформим један систем 
заснован (...) на комплементарном споју радње и предмета, који се 
показиваше тако да је предмет био час последица радње, а час 
узрочник или само латентна могућност за неку будућу радњу (...). 
Отпаци које сам затекао разбацане на ђубришту давали су 
подстрек да се са њима нешто предузме, били су иницијатори 
радњи, често сасвим безначајних, као што су уосталом и они 
сами. Ипак, указало се мноштво послова, између осталих и чисто 
административног типа: скупљање отпадака, класификација, 
регистровање, набрајање, сређивање у колекције, испитивање њи-
ховог порекла, облика, распореда, односа, дејства, затим расту-
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рање или разбијање, контрола њихове судбине итд. Најзад, они су 
послужили као погодан материјал за прављење нових предмета 
који би по својој природи били слични њима, па би се као такви са-
свим уклопили у простор ђубришта“.1 

Отпаци пронађени на ђу-
бришту служили су и као делови 
и материјал за прављење нових 
предмета, асамблажа2, и монтажа 
по принципу поделе предмета на 
илузионистичке и просторне – на 
принципу нулте површине коју 
чини само платно на којем свака 
материјализација постаје апсолу-
тни илузионизам (предмет у пре-
дмету), и најзад на принципу obsse-
sio prostora, који са нултом повр-
шином и „плус простором“ образу-
је један ортогонални континуум. 

Радовима на ђубришту и ње-
говим истраживањем Шејка је 
практично применио своја ранија 
теоријска искуства формулисана у 
тексту о Квартури, а тиме и про-
ширио дијапазон активности и 
формулација које ће реализовати 
и теоријски и ликовним исказом. 
Практично, у морфологији ђубри-
шта и начину његовог освајања он 
издваја поступке пролажења и 
разврставања (transit classificando), 
којима утврђује да је оно лавиринт 
бројних могућности и путева који 
никуда не воде. Региструје, тако-
ђе, на њему две зоне које ће лико-
вно формулисати: Зону преко-
мерног нагомилавања и множења предмета (мултипликације) и 
Зону максималне густине и вертикалног простирања (склади-
шта) у којем „...не постоји горе и доле. Складиште се слива у верти-
                                                           
1 (Леонид) Шејка Класификатор (о себи) Видици, Београд (март–април, 1958), бр. 
35–36.  
2 Осим асамблажа Шејка је вршио и преозначавање пронађених предмета од пред-
мета по себи у предмет изложен ликовној интервенцији, бојењу, и промовисан у об-
јект који је последица радње вршене на њему и припремљен за излагање у галериј-
ском простору. 

 

Леонид Шејка,  
Згифт мултиплекс,  1957 
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калу непространог, бесконачног продуженог доле. Складиште је обр-
нута страна пустиње, а као и пустиња један облик лабиринта“3.  

Осим чина проглашавања предмета, који су остали у домену кон-
кретне акције на ђубришту, Шејка је, као део система Ђубришта, фор-
мулисао и тему мултипликација која је резултат нагомилавања масе 
објеката, структура, метода, стилова, информација које се множе зато 
што предмети на ђубришту губе своје пређашње значење и функцију и 
постају не-предмети. „...предмет отпадак, враћајући се у земљу 
открива машину као предмет створен за искоришћавање, чија је са-
ма функција нешто од земље одвојено. Функција предмета–машине 
је нешто што у самом предмету није садржано, нешто што се оба-
вља само помоћу предмета. Предмет је маскиран функцијом. Осло-
бодити предмет функције значи демаскирати предмет, изложити 
га његовој голотињи“4.  

 
Проглашавање, 1958, фото Оља Ивањицки 

                                                           
3 Леонид  Шејка, „Ђубриште“, Дело (Београд), 1972, бр. 10, 1097. 
4 Исто, 1079. 
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У контексту таквих разми-
шљања о судбини предмета који је 
на ђубришту изгубио своју фун-
кцију, настала је, 1956, „Аморфна 
мултипликација“, једна од слика 
највећег формата, у којој је концен-
трисао мноштво предмета који се 
сударају, преплићу, распадају по-
пут живих бића, пунећи сав про-
стор слике као последњег великог 
ђубришта из чије перспективе се, 
одељена зидом као последњом пре-
преком, указује фатаморгана Замка. 

Лутајући Котеж-неимарским 
ђубриштем, најчешће са Ољом 
Ивањицки, Шејка је налазио и 
узимао физички материјал, који 
је односио са собом, вршећи над 
њим акције проглашавања. При 
том је одабирао предмете који 
представљају визуелну целину 
без обзира на то што су, у време 

док су се употребљавали, били само делови неког механизма. У тој 
акцији према предмету он, чином проглашавања, настоји да ре-
конструише његово порекло, постанак и све оно што му у том процесу 
реконструкције, по себи, придаје као својство произашло из његове 
концепције, сврхе и функције предмета, бирајући оне предмете озна-
чене атрибутима који дозвољавају да се створи одређена ментално-
креативна ситуација неопходна да дође до проглашавања. „Ти атрибути 
су непомичност (необавезно), пасивност, податљивост, дуга употреба, 
безначајност изгледа, неекономичност прераде и поновне употребе“. 

Осим акција на ђубришту, Шејка је и у урбаном простору, сматра-
јући га отиском ђубришта, вршио акције у смислу омеђивања простора 
по идеји Transit classifikando; „Знаком бележи терен, угао улице, део 
неба, зида, исцртава кредом београдску Ломину улицу, улице у Дубро-
внику, зидове Ровиња“5. 

Овај веома интересантан експеримент не само да антиципира ка-
снија истраживања на подручју ленд арта у свету већ је за Шејку врло 
значајан јер претходи текстуалној формулацији ситуације у савременој 
уметности и размишљањима о томе како је изменити. Симболички, 
његови радови на обележавању локација-нелокација, простор-непро-

                                                           
5 Ирина Суботић, Леонид Шејка, каталог ретроспективне изложбе, Музеј савреме-
не уметности, Београд 1972, 24. 

 
Проглашавање, 1958, 
фото Леонид Шејка 
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стор облици су настојања да створи нови интимни простор, на којем ће 
моћи да гради своју визију интегралнога сликарства.  

Приношење жртве 

Истовремено са актом проглашавања, Шејка је на ђубришту вр-
шио и чин деструкције, не само у смислу хроматских интервенција које 
мењају карактер предмета, односно прекривања његових одређених 
делова, цртежа или слика црном бојом или флекама мастила, већ и 
физичким уништењем читавих серија слика и цртежа6.  

Ирина Суботић помиње да је 30. септембра 1957. године Шејка 
уништио „...око педесет цртежа малог формата (...) и на основу ове 
акције је направљен објект-слика са монтираним комадима једног 
поцепаног цртежа. Остаци других цртежа су увијени у хартију и 
бачени на друго место. Све је било пропраћено уводним и завршним 
церемонијалом“7. 

Тај завршни церемонијал, односно магијско-ритуална акција на ђу-
бришту, имао је, забележено је у УРК рукопису8, следеће чинове: „ређање, 
бројање, набрајање, дељење-цепање, залепљивање, пунктирање, развр-
ставање, проглашавање, приношење жртве, обожавање предмета“9. 

Ритуалне акције на ђубришту чине значајан део Шејкиног односа 
према стварању. Само приношење жртве коју чине цртежи ђубришта и 
аморфних структура, дакле елемената који припадају хаосу, симболи-
зује понављање примордијалног чина, односно стварање услова за ва-
спостављања праисконског јединства као начина да се поново сједини 
оно што је разасуто у манифестацији. Будући да свеколико стварање 
подразумева жртвовање, онда је чин што га је Шејка вршио пред-
стављао манифестацију живота са видовима васељене. Чином жртво-
вања жртвовалац и жртва поистовећују се једно са другим и са свеми-
ром. Микрокосмос и макрокосмос састају се постижући јединство. Чин 
уништења симболички одговара чину стварања – новом почетку, ства-
рању новога простора са којег је могуће градити ново сликарство, – но-
вом животу, до којег се долази, преко жртве, чином иницијације који 
одговара налажењу места са којег се може трансцендирати Замак10.  

                                                           
6 Ритуал је Шејка извео са својим пријатељем философом Илијом Савићем (о томе 
више у: Срђан Марковић Медиала и сликарство Леонида Шејке, Просвета, Ниш 
1993).   
7 Исто, 32. 
8 УРК рукопис (Уред за регистрацију и класификацију) од изузетног је значаја за 
истраживање делатности „Балтазара“ и „Медиале“. То је облик дневника у којем 
су забележене и описане активности чланова „Балтазара“ и, касније, „Медиале“. 
Углавном је дневник (УРК рукопис) водио Шејка, али се у њему разазнају и руко-
писи Мире Главуртића, Оље Ивањицки и других чланова.   
9 УРК рукопис 41.  
10 Но, чиновима деструкције на ђубришту Шејка је, нажалост, уништио материјал 
значајан за проучавање сопственога опуса („Опажај процурелог“, на пример).  
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Осим ритуалне деструкције, која у чиновима како је обављана 
има обележја приношења жртве, Шејка је, заједно са Илијом Савићем, 
на ђубришту изводио и чин иницијације (иницијација у Кадис) као 
облик прелажења из једне онтолошке равни у другу, из једног стања у 
друго. Он открива увек актуелни чин којим ум одлази иза условљеног 
свемира њишући се између супротности да би се вратио фундаментал-
ној једности која је постојала пре стварања.  

Тај процес иниција-
ције у Кадис визуелно је 
обликован (било самостал-
но, било као део ликовног 
исказа) црним квадратом у 
који је уписан бели круг, 
или антитетично – црни 
круг обухваћен белим ква-
дратом. Ивице круга доди-
рују две дијагонале делећи 
(црни или бели квадрат) 
на четири дела. Кадис је, у 
систему мишљења Леони-
да Шејке, представљао сре-
диште света, центрично и 
симетрично и његов најса-
вршенији облик – орган-
ски као почетно стање све-
та. Он је, на известан на-
чин, био тачка из које је 
могуће трансцендирати За-
мак. Ликовно формулисан 
он ће се појавити 1956. го-
дине у „Центричној по-
ставци“, али ће значајније 
бити присутан у Шејкином 
сликарству, и теоријским 
расправама, пред сам крај 
педесетих и током шезде-
сетих година. 

Радећи на систему Квартуре,11 Шејка је дошао и до броја четири 
сматрајући да „...представља неко тамно метафизичко порекло ђу-
                                                           
11 Систем Квартуре је заправо збир назначених идеја Леонида Шејке које ће постепено 
развијати и претварати у праксу. Квартура има два дела, објекат и акцију – вид 
испољавања аутора у систему квартуре јесте акција после које остаје објект који се 
чином проглашавања уводи у ђубриште, било да је реч о визуелној представи ђубри-
шта ликовним исказом или о стварном присуству на ђубришту. (О томе више у: Срђан 
Марковић, Медиала и сликарство Леонида Шејке, Просвета, Ниш 1993, 68–69)   

 
Леонид Шејка, Кадис XI, 1968. 
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бришта као лабиринта (...). Број четири, крст св. Андреје, Пирамиде 
времена. Складиште, свет као велики реквизитаријум. Четири еле-
мента – коболд, ундина, саламандер, силф. Цвеће и поврће; птице и 
лептири, рибе и шкољке, лула и свећа“.12  

До броја четири, као окоснице свога система, Шејка није дошао 
случајно. Наиме, током 1954. године, кроз интензивно дружење и ра-
зговоре са будућим члановима Медиале, он и Миро Главуртић су, упо-
знавши се са делом Матиле Гике13, доста времена посветили управо про-
блему броја, пропорцији, односу у простору, схвативши да бројеви имају 
изузетно важно значење у свету симбола јер изражавају идеје и силе. 

Будући да у традиционалном начину мишљења не постоји случај, 
броју, ствари или чињеници придаје се велика важност, а он сâм, број, 
омогућује истинско схватање бића и збивања14. Стога се Шејка, по при-
роди склон мистичном мишљењу света, спонтано вратио броју у време 
рада на Ђубришту квартуре одредивши четири као свој број. Шејка је, 
једноставно, у томе броју пронашао могућност за дефинисање сопствене 
поетике јер се бројеви, а поготово четири – Тетракис, налазе у најнепо-
среднијим односима са идејама Божанског разума.  

Речју, не ради се о бројевима по себи, но о бројевима спознаје. 
У том контексту је, између осталог, Тетракис и корен и извор ве-

чног тока стварања15.   

                                                           
12 Леонид Шејка, Град, Ђубриште, Замак, Књижевне новине, Београд  1982, 69–70. 
13 Извесно су се Шејка и Главуртић сусрели са делом Матиле Гике читајући га на 
француском језику. Оно се – прво издање – појавило у Француској 1952. године. 
Иначе, код нас је Филозофија и мистика броја преведена и објављена тек 1987. у 
издању Књижевне заједнице Новог Сада. 
14 Бавећи се проблемом броја у свом стваралаштву, изучавајући дело Матиле Гике, 
Шејка је упориште за своје размишљање о моћи коју поседују бројеви пронашао и 
у Гикиним цитатима дела De occulta Philosophia, објављеног 1530. у Антверпену – 
делу Агрипе из Нетесхајма, ученика ерудите окултних наука опата Тритема. У 
реченим цитатима, говорећи о Кабали, Агрипа потенцира утицај питагорејских 
идеја: „...Математичке науке су, као претече магије, овој толико потребне да 
свако ко верује како ће без овладавања њима моћи да се бави магијским вешти-
нама, иде потпуно погрешним путем, узалуд се напреже и никад не долази до 
резултата. Јер све што може настати од укроћених природних сила, састоји 
се коначно од Бројева (...). Моћи које поседују бројеви у живој природи не налазе 
се у именима бројева, нити у бројевима који се користе при рачунању, већ у бро-
јевима спознаје, формалним и природним... Онај ко успе да повеже обичне, при-
родне бројеве са божанским, ствараће чуда помоћу Бројева“. (Цитати преузети 
из поменуте књиге Матиле Гике, 77–78). 
15 У реченом делу Филозофија и мистика броја, Матила Гика наводи и текст пи-
тагорејске молитве Декади, у којој посебно место има Тетракис: „Благослови нас, 
божански броју, ти који си створио богове и људе! О свети тетракисе, ти који 
садржиш корен и извор вечног тока стварања! Јер божански број почиње чи-
стим и дубоким јединством и досеже свето четири; потом ствара мајку свега, 
која све повезује, прворођену, ону која никада не скреће, која се никад не замара, 
Свето Десет, које држи кључ свих ствари“. 
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Четири личности 

Током шесте деценије, упоредо са играма на ђубришту и проши-
реним интересовањима за могућност различитих ликовних поступака, 
Шејка је за различите третмане ликовнога медија пронашао у себи че-
тири личности којима даје посебна имена, занимања и особине: 

Шејка Класификатор, статистичар задужен за питања ко-
смогоније и физике, 

Рег Талбот, фотограф задужен за регистрације, ради квазифо-
тографије, 

Леон Леш, геолог и сликар, задужен за геологију, 
Леон ван Кис (креација иза синтезе), сликар и песник, неко ко 

тражи Замак. 

У малом УРК рукопису, се-
птембра 1958, Шејка бележи да је 
започео процес „дефинитивног 
раслојења централне личности 
на четири секундарне од којих 
свака треба да оствари један, 
макар најминималнији опус, то-
лико да може да докаже њено 
стварно опредељење. Ово расло-
јавање по претпоставци треба 
да се постепено претвори у своју 
супротност. Први знаци су ути-
цај једног на другог, иако су 
углавном противречни, и затим 
њихова сарадња на извођењу опу-
са ђубришта“.  

Користећи се обликом по-
деле личности на четири дела, он 
настоји да дâ једну комплемента-
рну дефиницију сликарства као медија довољно широког да у тим 
оквирима могу да опстану и различити облици његове реализације. У 
великом УРК рукопису на питање: Како дефинишете сликарство?, 
Шејка симулира одговоре тројице аутора. 

„Рег Талбот, фотограф: 
 Не признајем сликарство као израз субјективних осећања, оно 
је за мене техничко средство да се чудесне и значајне појаве у 
природи означе, нагласе и забележе. 

Леон Леш, геолог и сликар: 
 Дати реакцију спонтану на извесне надражаје споља, са друге 
стране аналогно природним процесима, учинити је видљивом 
на једној површини рукујући одређеним материјалом – то је слика. 

 
Леонид Шејка,  

Мултипл ''Центрична'', 1969. 
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Л. Т. Шејка Класификатор:  
Не налазим да је нужно велику и неизмерну ризницу светске 
уметности увећати новим делима, али у тај хаос треба унети 
мало реда, приказати множину појава, њихову законитост, извр-
шити сређивање и разврставање обухватајући све категорије 
реалног. – То може да буде функција савременог сликарства“.16 

Шејкина „подела“ сопствене ли-
чности на четири сегмента који својим 
одговорима настоје да дају компле-
ментарну дефиницију уметности кроз 
различитост поетика и начина њихо-
вог остваривања, није нимало случа-
јан поступак. Јер, с једне стране, „скуп 
ових личности метафорично приказује 
њега самог комплексно испуњеног не-
зајажљивом глађу да сазна свет око се-
бе и да нађе не једну, не две – већ мно-
го истовремених могућности израза“17. 

С друге стране, ова је подела иза-
звана и његовим теоријским истра-
живањима ђубришта квартуре и стру-
ктуре броја четири као његове битне 
ознаке.  

Речју, проучавајући дело Ма-
тиле Гике, Шејка је убрзао сопствену 
поделу на четири личности која се 
уклапа у његов поетички систем сто-
га што се четворочланост односи на 
материјализацију идеје, а трочланост 
на саму идеју.  

У аутоинтервјуу, УРК, Шејка го-
вори, као, у име Рега Талбота, Шејке 
Класификатора и Леона Леша.  

Но, у симулираном интервјуу 
нема Леона ван Киса, оног који тра-
жи Замак, јер је њему суђено да сли-
карством, као збиром когнитивних и 
визуелних формулација, обједини 
дух и материју. 

                                                           
16 УРК рукопис, 38. 
17 Ирина Суботић, Леонид Шејка, каталог ретроспективне изложбе, Музеј савре-
мене уметности, Београд 1972, 33. 

 
Леонид Шејка, Готска тераса, 1968 
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Леонид Шејка, Готска тераса II, 1968 − детаљ 

Читав сликарски и теоријски опус Леонида Шејке (све фазе кроз 
које је пролазио, а Игре на Ђубришту чине изузетно значајан део у 
његовом мишљењу сликарства) усмерен је ка досезању Замка. Замак је 
за њега облик комуникације са свеобухватним бићем што се може 
додирнути једино трансцендирањем којим се прекорачује и надмашује 
сваки облик предметности како би се наслутили извор и основа – место 
што се ниједном речју не може одредити. Замак је метафора за тотали-
тет света – само, системом симбола, саопштено наслућење идеје о месту 
у којем пребива реалност трансценденције – пратајна човека и света. 
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THE PLAYS AT THE DUMPING GROUND 
OF LEONID ŠEJKA 

Abstract. Leonid Šejka belongs to the group of exceptional authors 
who with their work and theoretical thought marked the sixth and 
seventh decade in Serbian visual art. 
An architect by vocation, a painter by life career, always open and 
interested for, poetically, various forms of artistic work elaboration, 
founded two important painting groups at Serbian artistic scene during 
the sixties. One is BALTHASAR that officially started work in 1957. By the 
end of the same year it grew into MEDIALA – the group that suggested a 
different approach to tradition – the approach that highly values 
communication with the renaissance idea of the painting. In it there is an 
intersection of the author and the world in which they live, the painting in 
which the author is placed into the most sensitive area where spirit and 
matter meet. 

Key words:  dumping ground, offering sacrifice, initiation into 
Kadis, four personalities, the Castle. 
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ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА ПЛЕСА 

Апстракт. У тексту се полази од става да Лесингова подела 
уметничких врста на „просторне“, односно „временске“, из да-
нашње перспективе, не може послужити као полазиште за перци-
пирање просторно-временских односа у уметничком делу. Развој 
савремене уметничке теорије и праксе показао је да разумевање 
односа између прошлости, садашњости и будућности, како у са-
мом уметничком делу, тако и у односу између уметничког дела и 
„свакодневног искуства“, не може бити одређено својствима ме-
дија у којем је то дело изведено. Измена парадигме отвара мо-
гућност новог читања уметничких дела, чиме се даје подстицај и 
новим приступима у сагледавању приказа плеса у сликарству. За-
хваљујући одбацивању претпоставке о материјалним ограниче-
њима, анализа саме визуелизације и могућности њене интерпре-
тације намећу се као основни поступак у дубљем разумевању при-
каза плеса у сликарству, једнако као и у потпунијем сагледавању 
остварених временских оквира. 

Кључне речи:  Анри Матис, време у ликовној уметности, 
плес, теорија уметности. 

Иако смо склони да слободу изражавања препознамо као пред-
услов уметничког стварања, интерпретативни оквири унутар којих се 
крећу различита читања условљени су постојањем низа дистинкти-
вних обележја, која су истовремено постављена и као основа за дифе-
ренцијацију уметничких врста. Разлика између tehne и poiesis, поста-
вљена још у античко доба, продубљена је низом теоријских разрада ко-
јима је, током времена, учвршћивано веровање о потреби класифико-
вања уметничких дела на основу утврђеног формалног критеријума. 
Наглашавање формалних одлика као кључно за дистинкцију уме-
тничких врста наметнуло је строга разграничења унутар простора уме-
тничког деловања, у једнакој мери у којој су постављени оквири чита-
ња, разумевања и доживљавања уметничких дела. 
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Диференцирање уметничких врста по критеријуму простора, од-
носно времена, први је систематски изнео Лесинг (Lessing). У студији 
Лаокон или о границама сликарства и поезије (1766) Лесинг као кри-
теријум класификације препознаје просторно, односно временско 
ширење уметничког дела. Сликарство, скулптура и архитектура, у пре-
дложеном приступу, препознати су као просторне уметности, док су 
музика и поезија одређене као временске. 

Схватање да одређене уметничке врсте обухватају извесно време 
подстакло је развој става да је код њих, захваљујући специфичној стру-
ктури, могуће пратити читав процес дешавања, док код оних условно 
одређених као „просторне“ то није могуће, већ је код њих могуће пре-
познати само одређени тренутак. Лесинг, тако, истиче да када Хомер 
описује Ахилејев штит, он у ствари говори како је тај штит направљен, 
а не како изгледа у свом финалном облику. На тај начин, како даље 
објашњава, Хомер читаоца ставља у активан положај. 

У уметничкој теорији је током времена развијана склоност да се 
сликарство, супротно поезији и књижевности, сагледа као подесно да 
прикаже одређен тренутак, да укаже на одређен сегмент дешавања, 
али не и да предочи читав развој догађаја. Усвајање веровања да се 
одређене уметничке врсте реализују у простору, а друге у времену, под-
стакло је учвршћивање становишта да се ток радње може успешно ре-
ализовати само у оним врстама код којих је препознато постојање вре-
менске димензије, каква је поезија, док се код оних које су биле одре-
ђене као „просторне“, какве су сликарство и скулптура, овај ток радње 
може само наговестити. 

Строго узевши, међутим, на основном материјалном нивоу, није 
могуће успоставити разлику између сликарства и поезије на темељу 
просторно-временског критеријума.1 Ова разлика последица је прихва-
тања уверења да се поезија одвија у времену, супротно једној уме-
тничкој слици, која се посматрачу разоткрива у тренутку. У уметничкој 
теорији, ово схватање засновано је на претпоставци да у примању по-
езије можемо поставити границу између пре и после, односно да се 
значење и доживљај једне песме развија током извесног временског 
интервала који она обухвата, док се, супротно овоме, једна уметничка 
слика сагледава као дело које своја значења преноси у тренутку, иза-
зивајући готово тренутни доживљај. Ипак, да бисмо једну слику потпу-
но доживели, да бисмо сагледали све њене унутрашње односе и разо-
ткрили укупан значењски потенцијал који она носи, потребно је много 
више времена од једног тренутка, а понекад и читав животни век. 

Оно чиме и песник и сликар располажу заправо су знаци. Иако се 
ови знаци и начини њихове употребе међусобно разликују, они своја 
значења остварују тек у свести примаоца. Отуда и временски оквир 
једног приказа оствареног на каквој слици не треба тражити само у 
                                                           
1 Уп. Wallenstein, Sven-Olov, „Space, time and the artist: rewriting the Laocoon“, Journal of 
Aesthetics & Culture, Oxford, Vol. 2, 2010. 
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формалним одликама знакова од којих је она сачињена, или њиховим 
међусобним односима, већ умногоме и у начину читања овако остваре-
ног приказа. Тако приказ једног дрвета можемо схватити као тренутак 
ухваћен сликарским потезом, али га једнако, с променом конвенције, 
можемо сагледати и као приказ дрвета у непрекидном протоку времена. 
Чак и онда када слика показује конкретан догађај, као што је на пример 
залазак сунца, трајање догађаја и даље остаје условљено начином чита-
ња, односно нашом склоношћу да време приказаног дешавања ставимо 
у одговарајуће оквире и на њих применимо одређене конвенције. 

Тако, Мајкл Фрид (Fried), анализирајући модерну уметност, су-
протно Лесинговом приступу, наглашава управо временску димензију 
„просторних“ уметности. У тексту „Art and Objecthood“ (1967) Фрид 
објашњава да задатак модерне уметности јесте да посматрача изведе 
изван свакодневне темпоралности, те да га премести у нарочито стање 
пре реалног времена.2 На тај начин Фрид јасно указује на конвенцијску 
одређеност разумевања времена у једном уметничком делу. 

Почев од краја деветнаестог века, како је Стефан Керн (Kern) по-
казао у The Culture of Time and Space (1983, 2003), човеково перципи-
рање и разумевање времена драматично се променило. Револуционар-
но промишљање времена нарочито је било подстакнуто развојем исто-
рије и психологије у двадесетом веку, као и теоријама Анрија Бергсона 
(Bergson), Алберта Ајнштајна (Einstein) и других. Комплексно разуме-
вање времена одразило се и на развој уметности. Ово још увек није 
значило да су постојећа „ограничења“ сликарства и поезије нестала, 
али су она била трансформисана у предмете истраживања, као и у 
средства за проширење могућности уметничког израза. 

Током деветнаестог века многи уметници поставили су питање на 
који начин се искуства у раду са одређеним уметничким медијумом 
могу пренети у рад са неким другим. Између осталог, ово интересова-
ње односило се и на занимање за временску димензију у сликарству, 
или пак на могућност да се путем слике дочара одређен звук. Истражи-
вања о могућностима интерпретације плеса и музике у визуелним уме-
тностима само су део овог ширег интересовања које је настављено у 
двадесетом веку. Најпре је пажња била усмеравана на само приказива-
ње плеса, који је често могао имати и симболичко значење, да би се ка-
сније ово интересовање све више кретало ка истраживању могућности 
интерпретације емоција које се путем плеса преносе. 

Интересовање за плес и музику у ликовној уметности могу се 
пратити још од њених најранијих дана. Један од најстаријих приказа 
плеса представљају цртежи у Адаури на Сицилији, названи Ритуални 
плес. Фигуре изведене једноставном линијом повезане су у својеврсну 
арабеску ефектног визуелног ритма, који у очима посматрача дочарава 
покрет плесача. 

                                                           
2 Fried, Michael, „Art and Objecthood“ (1967), у: Art and Objecthood (Fried), University of 
Chicago Press, Chicago 1998, стр. 148. 
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Међу модерним уметницима, интересовање за плес посебно је 
изражено код Анрија Матиса (Matisse). Читавог живота Матис се вра-
ћао тематици плеса. Користећи искуства примитивне уметности, ства-
рао је сирову енергију и динамизам које препознајемо како у његовим 
сликама, тако и у колажима из каснијег периода. Ова сирова енергија 
можда је најснажније изражена у слици Плес (1909–1910), где је при-
казао пет фигура које у заносу игре формирају круг. Наге, с црном ко-
сом која им се спушта до рамена, приказане фигуре откривају нарочи-
ту блискост преносећи утисак безбрижне игре. 

 
Анри Матис, Плес, уље на платну, 260 х 391 cm, 1909–1910. 

Своје плесаче Матис измешта у крајње редукован простор. Пер-
спектива је тек назначена увођењем два плана. Зеленим тоновима оме-
ђена ивица у доњем делу платна сугерише чврсто постављено тло на 
којем се плес изводи. Осећај дубине остварен је увођењем контраста 
између плавих тонова који доминирају у горњем делу слике и смеђих 
тонова тела плесача. Овакав приступ у обради простора препознајемо 
и у сликама Разговор (1911), те Портрет госпође Матис (1912). Скуче-
ност простора у који је смештена госпођа Матис одаје утисак готово ну-
жног излажења фигуре из дводимензионалног платна у простор по-
сматрача. Супротно овоме, плитак простор плаве собе у слици Разго-
вор продубљен је зеленим и смеђим тоновима којима је дочаран 
призор екстеријера, смањујући на тај начин остварену напетост скуче-
них фигура. 
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Међутим, у Плесу простор делује много отвореније. Утисак скуче-
ности овде потпуно изостаје, а бескрајна дубина плаветнила оставља 
довољно простора за слободан покрет фигура које плешу. Оне, за ра-
злику од госпође Матис, не излазе из дводимензионалног простора 
платна, већ положајима тела продубљују простор у којем се налазе. 
Ово слободно кретање унутар простора слике посебно је наглашено 
централном фигуром предњег плана, која слободно урања у круг, као и 
утиском неспутаног покрета којим се фигуре крећу. Још један детаљ 
који упућује на неомеђеност простора слике јесте и прекинут круг 
између централне фигуре предњег плана и фигуре у левом делу 
платна. Растављене шаке сугеришу максималну напетост круга у којем 
се плесачи налазе, али не напетост изазвану скученошћу простора, ка-
кву препознајемо у слици Разговор, већ напетост изазвану могућно-
шћу неограниченог ширења круга у неомеђеном простору у контрасту 
са реалним могућностима телесног уоквирења круга. 

Као основни елемент у дефинисању простора Матис користи ли-
нију фигура. Овакав поступак можемо донекле упоредити са посту-
пком примењеним у слици Црвени атеље из 1911. године. Уједначени 
црвени тон просторије превасходно је у функцији обједињавања ком-
позиције, док је његова улога у дефинисању простора сасвим неутрал-
на. Ипак, црвени атеље, иако омеђен, није скучен попут оног у слици 
Портрет госпође Матис. Он не успоставља ни контраст између пли-
тког унутрашњег простора и отвореног екстеријера, како је то учињено у 
сликама Разговор или Црвени сто за ручавање (1908). Линијом и све-
деним колоритом простор је потпуно заокружен, он је испуњен вазду-
хом и својеврсним миром. Но, супротно затвореном простору Црвеног 
атељеа који одаје утисак спокоја, истим редукованим елементима, про-
стор у слици Плес остаје узнемирујуће неограничен претварајући пла-
ветнило неба у хипнотишући бездан, на чијој се ивици плес одиграва. 

У интервјуу за Les Nouvelles од 12. априла 1909. године Матис 
истиче да је у Плесу поједностављеним средствима требало дочарати 
пет фигура које у готово екстатичном заносу плешу на врху каквог 
брежуљка под отвореним небом.3 Међутим, без овог објашњења, са-
мим посматрањем платна било би готово немогуће са сигурношћу 
утврдити конфигурацију простора у ком се плес одвија. Неправилно 
омеђена зелена површина у доњем делу платна једнако може да пред-
ставља и травом обрасли брежуљак који се уздиже под отвореним не-
бом, али и бреговиту обалу какве реке или језера. Поред тога, зелена и 
плава површина су у таквом односу да би било тешко прецизирати да 
ли је тло уздигнуто, или се стрмо спушта према води каквог језера, или 
је можда реч о травом обраслој литици, или обали неке равничарске 
реке. Контрастирање плавих и зелених тонова у приказивању обале 
препознајемо и у другим Матисовим радовима из овог периода, какви 

                                                           
3 Néret, Gilles, Henri Matisse, Taschen, Köln 2006, стр. 63. 
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су Купачице са корњачом (1908), или слика Боћари (1908). Плава под-
лога динамичним потезима успешно дочарава кретање воде и у слици 
Купач из 1909. године. Ипак, у Плесу ова динамика изостаје. Стати-
чност плаве донекле је у функцији наглашавања динамике покрета 
фигура, али и мистификације простора у којем се плес одвија. Већ ова 
неодређеност уноси извесну асоцијативну динамику. Готово колажна 
обрада зелене и плаве површине своју статичност, на ликовном плану, 
замењује живом динамиком остварених значењских потенцијала. На-
гост фигура, с једне стране, може нас упутити на претпоставку да је реч 
о купачицама које уживајући у дану плешу на обали. Међутим, ми ви-
ше не можемо видети другу обалу, какав је случај са сликом Купачице 
са корњачом, или направити јасну разлику између воде и неба, као у 
слици Боћари. Отуда и без ауторовог објашњења плава површина мо-
же бити схваћена и као небо. Неодређеност, међутим, постаје још јача 
уколико се осврнемо на слику Музика (1910). Пет нагих фигура налази 
се у истом простору у којем и фигуре Плеса. Зелена површина и на овој 
слици могла би да представља бреговиту, травом обраслу литицу из-
над које се уздиже отворено небо, али једнако је можемо сагледати и 
као зелену обалу какве реке или језера. И управо у овој слици, асоција-
тивна динамика постигнута непрецизним дефинисањем простора, у 
контрасту са статичношћу фигура, долази још снажније до изражаја. 
Захваљујући овоме, Матис једнако у Музици као и у Плесу остварује 
извесну значењску игру, чиме је, а кроз успостављање једне структуре 
отворене за читав низ значења, и сама временска димензија слике про-
дубљена. 

Дочарати проток времена и звука представља свакако један од 
највећих изазова у сликарству. Ипак, када је реч о приказима плеса, 
онда се овакав захтев поставља као неизоставан. Приказати плес не 
значи приказати фигуре заустављене у покрету, већ ухватити онај мо-
менат у ком је могуће оживети сву динамику кретања. Једино на тај на-
чин остварен уметнички приказ може добити сву пуноћу и логичку за-
окруженост. 

Говорећи о простору, већ смо указали на извесну асоцијативну 
динамику коју је могуће препознати у слици Плес. Исту стратегију Ма-
тис користи како би дочарао проток времена, па и саму музику којом је 
плес праћен. Ипак, остваривању ове асоцијативне динамике Матис не 
прилази на симболичком плану, већ редукованом употребом изражај-
них елемената и дестабилизацијом приказаних фигура. Немогућност 
датирања, па чак ни утврђивања доба дана или ноћи у којем се плес 
одвија, наглашава неопходност његовог сагледавања унутар посебног 
временског оквира, дефинисаног уметничком имагинацијом. 

Стварност коју Матис приказује не треба тражити у емпиријској 
реалности. Лишене готово сваке сенке, приказане фигуре осветљене су 
тек у назнакама из различитих углова. Крајње лева фигура, лева фигу-
ра горњег плана, као и крајње десна фигура осветљене су с лева. Ово 
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примећујемо како у коришћењу тамнијих тонова у обради тела, тако и 
у осликавању косе. Супротно њима, светлост на десну фигуру горњег 
плана пада из горњег десног угла, док је централна фигура доњег пла-
на равномерно осветљена одозго. Неуједначено осветљење, као и одсу-
ство сваке сенке коју би ове фигуре оставиле на тлу по којем плешу, 
ствара утисак готово митског простора, ослобођеног било каквих фи-
зичких законитости. 

Митску димензију простора, у који Матис смешта своје плесаче, 
наглашава како универзалност теме, тако и немогућност датирања са-
мог дешавања. Наге фигуре, представљене у цикличном кретању, 
ослобођене су сваког показатеља историјског контекста у којем су сме-
штене. Плес који Матис приказује није плес одређене епохе, већ плес 
као универзална манифестација радости живљења. У том смислу утвр-
ђивање тренутка Матисовог Плеса остаје још мање могуће него што је 
утврђивање места на којем се одвија. То није тренутак неког конкрет-
ног дешавања одређеног својим трајањем, већ самог плеса као дешава-
ња које можемо пратити кроз читаву људску историју. 

Захваљујући постигнутој динамици у приказивању фигура, као и 
у односу фигура и простора у који су смештене, плес који Матис прика-
зује добија једно снажно динамичко својство. Он није заустављен у 
времену, већ много пре, својим одвијањем указује на бесповратан про-
ток времена. Циклично кретање Матисових плесача као да нема ни по-
четка ни краја. Ниједним детаљем Матис не наговештава да ће се плес 
окончати. То није плес одређен неким добом дана, он не почиње и не 
завршава се ни с јутром ни с вечери. То није ни плес одређен трајањем 
неке светковине. То је плес покренут самим музичким заносом и оном 
исконском човековом потребом да кроз покрет изрази своја осећања. 
Отуда посматрајући циклично постављене фигуре посматрач и не сти-
че утисак заустављености тренутка или коначности плеса који се у овој 
Матисовој слици одвија. Он чак не може утврдити ни тренутак када је 
плес започет, као да је одувек био ту, и као да ће трајати докле год у чо-
веку буде постојала потреба да се кроз плес изрази. 

Одељујући приказ плеса од свакодневног разумевања темпорално-
сти, Матис својој слици Плес даје извесну временску аутономију. Ову 
аутономију могли бисмо схватити као претпоставку постојања посебног 
времена ликовног дела на које се закони „реалног времена“ не морају 
нужно односити. На плану књижевности још је Виктор Шкловски ука-
зао да је разумевање времена у књижевном делу резултат конвенција, 
односно да се закони времена у књижевном делу не подударају са зако-
нима времена у „реалном животу“. 

Прихватање концепта конвенцијског разумевања времена у уме-
тничком делу не можемо везати само за књижевност. Развој савремене 
уметности показује да су различити приступи у обради времена је-
днако присутни и у ликовним уметностима. У кубизму сликари спајају 
различите тачке посматрања на површини слике, уводећи време-про-
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стор као нову димензију. Реч је о појму који је почетком двадесетог ве-
ка заокупљао пажњу уметника, критичара, научника и теоретичара. 
Укидање јединственог угла посматрања већ је било најављено у пре-
тходним уметничким праксама, међутим, са кружењем погледа око 
предмета, у кубизму, долази до његовог разлагања, те трансформиса-
ња самог простора унутар којег се налази. Неподударност између си-
стема слике и система посматрача последица је става да сваки систем 
има сопствено време и сопствени простор, који су, попут Ајнштајна у 
физици, кубисти усвојили у сликарству. У футуризму, кубистички посту-
пак кружења око предмета замењује се активирањем унутрашње енер-
гије предмета, његовим убрзавањем, умножавањем и деформисањем у 
простору. Делови једног предмета стапају се са другим, преплићу и 
прожимају, управо захваљујући тенденцији да се динамизам спољног 
света унесе и у сликарство. У концептуализму уметност више није схва-
ћена као визуелно опажање и стварање предмета, већ као намера и 
одлука, као дематеријализована идеја иза које остају документарни 
трагови. Уместо готовог уметничког дела предложен је процес, а у сре-
диште постављен елемент времена. Временска димензија кључна је и 
за минималну уметност, која се отвара за једну игру присуства и одсу-
ства трансформишући посматрање дела, пре свега, у временски дога-
ђај. Увођење временске димензије, у ликовним уметностима, добија 
посебно на значају у читавом низу уметничких приступа развијаних у 
другој половини двадесетог века. 

Стејси Бартон (Burton) у тексту „Bakhtin, Temporality, and Modern 
Narative“ указује да дубље разумевање времена и наратива у књиже-
вности не може а да не узме у обзир чињеницу да је перцепција време-
на индивидуална и да зависи од случаја до случаја, како унутар једног 
књижевног текста, тако и међу различитим текстовима.4 Овакво схва-
тање могли бисмо пренети и на ликовне уметности. Ликовни текст да-
нас смо спремни да посматрамо као отворену структуру превасходно 
окренуту продуковању нових значења, те у том смислу и успостављању 
различитих, често супротстављених, приступа у разумевању поставље-
них просторно-временских односа. Оно са чиме се читалац једног ли-
ковног дела сусреће јесу знаци, који тек у процесу читања остварују 
своја значења. Ово једнако важи и за разумевање времена једног уме-
тничког дела. Прихватање претпоставке да „просторне“ уметности при-
казују одређен тренутак значило би радикално негирање многозначно-
сти уметничког текста, што даље претпоставља наметање снажније кон-
венционализованих знакова, много ближих науци него уметности. 

Поред тога, развој савремене теорије показао је да је једноди-
мензионално разумевање времена неприхватљиво, а ови ставови по-

                                                           
4 Burton, Stacy, „Bakhtin, Temporality, and Modern Narative: Writing ’the Whole 
Triumphant Murderous Unstoppable Chute’“, у: Comparative Literature, University of 
Oregon, Vol. 48. No 1, Winter 1996, стр. 6. 
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том су пренети и у област уметничког стваралаштва. Отуда једном уме-
тничком делу не можемо а да не припишемо извесну просторно-вре-
менску аутономију, и то како у односу на вануметничку стварност, тако 
и у односу на остала уметничка дела. При том, ово не подразумева са-
мо прихватање става да се у једном роману могу описати године, па и 
деценије, већ и да се трајање једног приказаног „тренутка“ може проте-
зати на читава столећа. 

Коначно, развој ликовних уметности у двадесетом веку показао је 
да Лесингова подела на „просторне“ и „временске“ уметности тешко 
може остати прихватљива. С једне стране, оваква подела обезвређена 
је афирмацијом временске димензије у ликовним уметностима, док је, 
истовремено, с друге стране, можемо сматрати непогодном и зато што 
су поједина дела ликовне уметности у потпуности напустила „простор-
ност“ у оном значењу у којем Лесинг употребљава овај термин. Још се 
шездесетих година двадесетог века, са појавом концептуалне уметно-
сти, у ликовним уметностима показало да простор уметничког дела ви-
ше не може бити одређен на темељу његових материјалних својстава. 

Развој савремене уметничке теорије и праксе показао је да разу-
мевање односа између прошлости, садашњости и будућности, како у 
самом уметничком делу, тако и у односу између уметничког дела и 
„свакодневног искуства“, не може бити одређено својствима медија у 
којем је то дело изведено. То свакако значи да ни Лесингова подела 
уметничких врста на „просторне“ и „временске“ из данашње перспе-
ктиве не може послужити као полазиште за перципирање просторно-
временских односа у уметничком делу. Разумевање временског оквира 
једног уметничког дела показало се много сложенијим од разумевања 
његових материјалних одлика. Измена парадигме отвара могућност 
новог читања уметничких дела, чиме се даје подстицај и новим при-
ступима у сагледавању приказа плеса у сликарству. Захваљујући одба-
цивању претпоставке о материјалним ограничењима, анализа саме ви-
зуелизације и могућности њене интерпретације намећу се као основни 
поступак у дубљем разумевању приказа плеса у сликарству, једнако 
као и у потпунијем сагледавању остварених временских оквира.  
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DANCE VISUALISATION 

Abstract. The paper has a starting point in the stance that Lessing’s 
division of artistic genres into ‘spatial’ and ‘temporal’, from today’s 
perspective, can not be taken as a starting point for the perception of 
space-temporal relations in a work of art. The development of 
contemporary art theory and practice has shown that the understanding 
of the relationship between past, present, and future, both in the work of 
art and in the relation between the work of art and ‘everyday 
experience’, can not be determined by the characteristics of the medium 
in which that work was realised. The paradigm change allows for the 
possibility of new readings of works of art, thus giving an impetus for 
new approaches in viewing the presentations of dance in painting. Due 
to the rejection of the assumption of material limitations, the analysis of 
the very visualisation and the possibility of its interpretation stand out 
as a basic activity in wider understanding of the representations of 
dance in painting, as well as in more complete viewing of the realised 
temporal frames. 

Key words:  Henry Matisse, time in fine arts, dance, theory of art. 
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СПОРТСКА ИГРА У РАТНИЧКОМ ДИСКУРСУ 

Апстракт. У раду се указује на повезаност лексике спортских 
игара са ратничком терминологијом. Таква лексика у широкој је 
употреби у свакодневној  комуникацији, али и у спортској публи-
цистици, па и у стручним текстовима у области физичке култу-
ре и спорта. 

Кључне речи: спорт, спортска игра, ратничка терминологија. 

Као и све друго што је спознајом претворено у искуство, у језик, и 
игра је именовањем ушла у комуникацију међу људима, постала део 
њиховог друштвеног живота. 

А почело је од невидљивих покрета којима се ћелија поделила. 
Тако се и цвет расцветава, и сви виде тек пупољак и цвет иако им је на-
гомилавање енергије и процес цветања и све друго у расту биљке оста-
ло неприметно, те се мене у расту и цветању виде тек у одсецима вре-
мена као готов резултат. Све бива полако, природно али сигурно. Тако 
расте трава на увојке, ,,као дојке у младе девојке“, каже се у једној срп-
ској народној песми, а и само казивање личи на неку игру. Тако приро-
да игра игру. Због тога што се природа невидљиво преобраћа, свет јој 
не дугује никакво навијање, нити приређује утакмице. 

Са човеком већ није тако: проходаће беба кад покрене ноге, потр-
чаће кад убрза те покрете, дохватиће жељени предмет кад се усправи, 
или кад пружи руку. Они који гледају то одрастање радују се и поспе-
шују младунца, онда се хвале и коментаришу успех, не либећи се да 
изрекну и неки коректив у облику прекора. Укључује се воља, а она по-
том прерасте у програм: учинити више, боље, лепше! Онда се игра пре-
твара у спорт. Преокрет ће доћи кад се пред играча постави циљ, кад се 
циљ оправда интересом, па се у систему ,,више, боље, лепше!“ појам 
лепше замени појмом јаче! А јаче ипак не може заменити лепше, јер се 
јаче може ударити, али не може се јаче извести фигура на леду. По ло-
пти се може распалити јаче, али се не може јаче додати, јаче предри-
бловати играч, јаче осмислити шаховска комбинација. У спорту има 
много прилика где „јаче“ није могуће одвојити од „лепше“ или „боље“. 
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Чини се да спорт израста из игре спецификовањем садржине и 
утврђивањем правила игре, која обухватају појам игре, актере, опрему, 
средства, место, одвијање (трајање, извођење), вредновање... Игра остаје 
и даље и у појму и у језику, где се јасно разазнаје игра, играч, играчка, 
игралиште, играње. Јасно се разазнаје, али се недовољно специфи-
кује, па ће ретко који спорт остати на овим општим терминима, већ ће 
изградити своје термине. Фудбал играју играчи на игралишту, али се 
ти играчи именују као голман, бек, бранич..., игралиште је стадион 
(још: фудбалски), играње је утакмица (меч, понекад и сусрет), 
играчка је лопта (али: фудбалска, фигуративно и бубамара!) итд. 

Данас се спортска језичка комуникација остварује на више нивоа. 
О спорту говоре спортисти (играчи), пратећи субјекти спортске 

игре (тренери, судије, делегати...), организатори и власници спортских 
колектива, администратори и правници (писци закона и прописа, али 
и писари уговора и других аката), комерцијалисти (креатори, произво-
ђачи и продавци спортске опреме), медијски радници (извештачи са 
спортских сусрета), наставници (на свим нивоима образовања) и њихо-
ви ученици, научни радници (писци уџбеника и других књига из обла-
сти спорта). 

На тим нивоима израста и широка, и свестрано потребна терми-
нологија. 

Постоји онај најшири комуникативни ниво: по броју – вишеми-
лионски, по облику комуникације – усмени, по заинтересованости – 
емотивни, по узусима комуникације – необавезни, у лику (често необу-
зданих) навијача, (често непозваних) коментатора, (често неупућених) 
креатора и регулатора спортског мњења. 

Језик тога нивоа комуникације је најилустративнији, најискрени-
ји, најобјективнији, али (опет често!) и најнеприхватљивији са стано-
вишта основног поимања спорта као игре и као лепоте. 

Не може се пренебрегнути да се тај језик добрано преплиће, по-
негде и допуњује, нарочито под притиском широке употребе и акту-
елних семантичких вредности, са језиком публицистике и медија, по-
себно у извештајима (писменим и усменим) са спортских терена, по-
највише ,,са лица места“. 

У томе језичком корпусу и у организацији текста / информације 
долази нарочито до изражаја борбени, надме(т)ни дискурс. 

Тимови су постављени војнички, у поретку напад / навала и 
одбрана. Ту играчи нису играчи него борци – непоколебљиви, 
неустрашиви, а њихови такмаци нису супарници него противни-
ци; њихова игра није игра и сусрет, него дуел, борба (некад дивовска, 
некад рововска, некад прса у прса!), сукоб, окршај; бодови се оти-
мају, чупају, освајају, а мирољубиви резулат, иначе нерешен, најче-
шће је подела плена! То је оно кад и једни и други имају или немају 
исти број згодитака. Победници се славе, а они други су, разуме се, 
не само побеђени него су поражени, бачени на колена, скинут 
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им је скалп. Неретко су збачени с трона, уништени, лађе су им 
потонуле, њихова је судбина запечаћена. Они су лоше про-
шли, не у игри, на игралишту, већ у обрачуну, на разбојишту, на 
попришту. Тако им и треба кад су били неборбени, кад им је лоша 
тактика, кад немају стратегије, кад су се лоше показали у осваја-
њу простора, кад су поклекли пред надмоћнима, кад су жртво-
вали и квалитет и реноме. Или су изневерили борбу за идеале, или 
нису дорасли своме витешком имену. 

Они јачи су их разбили, и то ће остати резултат за памћење. 
Али није то само овде и није од јуче. 
Зар један шаховски систем, толико шарен, сликовит, загонетан, 

нема у борбеном поретку краља и краљицу, официре, коњицу, топове, 
па пешаке – у првом реду и највећем броју, који први иду и лако гину?! 
Зар се управо у тој игри над играма, која се заснива на умној снази, не 
напада, прети, блокира, узима, једе, жртвује, предаје...?! 

Зар и наш велики владика не уплете у свој Вијенац горски осуду 
,,из грла цијела народа“ што је све замрло, па нема прилике да се мла-
дост витештвом запоји, како би се у срцима искра борбе зажегла?! 

Зар се до Другога рата у словенском свету није свестрано развија-
ла најмасовнија спортска организација која се звала Соко?! (која ће у 
нас после рата носити име борца Партизана). Зар нисмо своје младиће 
послали (2010) у далеку Африку не као фудбалере већ као ,,орлове“ 
(сада знамо и како су се вратили!)?! 

И није борбени дискурс само језичка основа жаргона. Напротив. 
И она основна терминологија, коју можете срести у новинама, на ради-
ју, у уџбеницима, у школским предавањима, у науци ... има ликове по-
пут стрелац, ударац (по лопти и иначе), мета, погодак; неки се спор-
тови именују као стрељаштво, као бацање копља, као мачевање. 

Изговарање неке суштине је, по правилу, и израз схватања те су-
штине, а комуникација у оквиру тога поимања је начин живота (разу-
ме се, у делу који се обухвата именом!). Због тога је језик овде тек из-
раз и одраз нечега, што бисмо волели да буде игра, а оно личи на рат. 

Ратнички (борбени) дискурс спортске игре боље ће објаснити 
етнолози у склопу својих расправа о идентитету (колико смо пута чули 
о борбености, упорности, несавладивости ,,својих“ или иних), психоло-
зи кроз психологију масе и пражњење од психичких напетости савре-
меног човека – гледаоца на стадиону (са свих страна мука и тегоба, на-
рочито ,,изнутра“, па бар да се негде човек ,,испуца“ и растерети!), со-
циолози у оквиру социологије међуљудских односа (многе подељено-
сти и расцепканости на микро и макро плану овде се сједињују у је-
дном смеру, а то је – напад, који, онда, интегрише и зближава у јасној 
намери ,,бити бољи, јачи, бржи, виши“), политичари кроз оријентаци-
ју на европске вредности (живети боље, без обзира на средства да се то 
постигне!, заборавити остале духовне параметре и окренути се ре-
зултату; трговина људима не односи се на продају и куповину спорти-
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ста, то се чини легално, оправдано, и са уговорима?!), економисти кроз 
комерцијални ефекат екстрема (плаћа се не оно што је нормално, него 
оно што је изузетно, неочекивано, ,,крваво“!)... Неће изостати ни мито-
лози, а језичарима остаје да забележе оно што се каже, чује или пише. 
Разуме се, у склопу социолингвистике и ми знамо да је језик израз од-
носа међу људима, схватања сопственог места у социону, и да спортски 
говор није само израз схватања и расположења маса иако је ту најви-
днији. Осећамо и неке видове манипулације, и неке посустале напоре 
васпитања, па нам мало буде и криво што се наше друштво, савремено 
и модерно, уместо толеранције и реалистичности у односу са светом, и 
у развијању стваралачког, на игри заснованог бића, узда у закон, у сан-
кције, у пендрек и затвор (чујемо о закону о спорту, али не чусмо о на-
порима у васпитању за спорт...!). Али, зна се и то да језик није само из-
раз, но и креатор, васпитач, modus vivendi својим терминолошким (= 
појмовним) системом, те утиче и на формирање ,,борбеног“ духа међу 
спортистима и онима који их прате (као организатори спортског живо-
та, кореспонденти, гледаоци, коментатори, проучаваоци, наставници...). 

Неке игре баш нису игре. Нарочито ако су по сваку цену победне, 
и ако подразумевају пораз.1 

Nedeljko Bogdanović 

Centre for Scientific Research of  
SASA and the University of Niš 

SPORT PLAY IN THE WAR DISCOURSE 

Abstract. The paper points to the link between the vocabulary of 
sport plays with war terminology. Such vocabulary is widely used in 
everyday communications, but also in sport journalism, even in 
expert texts in the area of physical culture and sport. 

Key words:  sport, sport play, war terminology.

                                                           
1 Део запажања овде изнетих шире је, поред других прилога, изнет и у књизи по-
свећеној спортској терминологији: Игра и реч (ред. Н. Живановић и Н. Богдано-
вић), Паноптикум, Ниш 2010. 
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ИГРА РУКЕ 

Апстракт. Међу свим активностима човека, игра може да се 
посматра (и) као велики дар добијен од Свестворитеља. Та чо-
векова активност, коју једноставно називамо – игра, омогућава 
му, без обзира на његово животно доба, да испуни „своје време“.  
ИГРА једне руке, о којој је у овом тексту реч, испунила је „своје 
време“. Али, то је била игра у (спортској) игри, у којој, правили-
ма те игре, таква игра руке није дозвољена. И у тој фудбалској 
игри, за коју се каже да је најважнија – неважна ствар на све-
ту, или бар у већем делу света, показала се сва њена сложе-
ност. У тој игри једне руке у први план је избила, пре свега, њена 
социолошко-психолошка димензија. Јер, игра руке једног позна-
тог фудбалера (Т. Анри) у не само специфичним фудбалским 
околностима и пред очима телевизијских гледалаца широм све-
та, баш због околности у којима се (раз)играла, није била 
„обична“ игра. То је била игра над играма. 
Сва разлика између персонализма и индивидуализма, из угла једног 
Берђајева, чија је философија ослоњена на Кантову разлику између 
ноумена и феномена, може да се сагледа само у тој једној игри руке 
и да покаже шта је, заправо, човек (и) у времену у коме ми живимо. 

Кључне речи спортска игра, персонализам, индивидуализам. 

Време је, очигледно, „свеобухватна форма нашег живота“ (Шме-
ман, 195). Јер, увек живимо у времену и, ма колико се трудили, не мо-
жемо изван свог времена. Не можемо да умакнемо не само рађању но-
вога дана или доласку пролећа, на пример, већ ни крају нашег време-
на. А човек, овако раслабљен, највише се плаши краја свог времена. И 
због тога је, између осталог, добио на дар игру као могућност да њоме 
испуни „своје време“. Али не трајно, већ само накратко, док не сазри 
као личност када ће моћи да размишља о освећењу свог времена. 

Због тога се игра посматра као спонтана, нагонска активност, ко-
ја је пријатна, и у физичкој култури скоро увек динамичка активност. 
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И баш због тих карактеристика, које одсликавају њену суштину, ова 
човекова активност је његова благодатна активност. А коришћење 
те благодати прави је подвиг усмерен ка спасењу његове личности.  

1. 
Иза игре, као термина, крије се много различитих појмовних са-

држаја. Слично је, уосталом, и са терминима као што су: спорт, култу-
ра, цивилизација, метафизика... Таква је ситуација са свим сложеним 
појмовима. Јер, било из ког угла да се игра посматра, увек ће се нешто 
ново запазити и о њој расправљати. Могуће је да у игри видимо: сим-
бол света и феномен човековог постојања (Е. Финк), или њену моћ да 
човека одреди као биће које се игра (Ј. Хуизинга), или да је он, човек, 
човек само када се игра (Ф. Шилер), или њене дубине и висине у који-
ма може да бира којим ће се чарима приволети, да ли надметању, за-
носу, подражавању или случају (Р. Кајоа).  

У физичкој култури игра је, такође, предмет интересовања и број-
ни стручњаци су о овој човековој активности написали много добрих 
књига. Бројни теоретичари су у њој видели и могућност, као што је то 
било у Северној Америци у првој половини 20. века, да читав систем 
физичког васпитања базирају на игри. У то време се концепт физичког 
васпитања у Европи базирао на гимнастици. Једино су Енглези били 
изузетак и основу физичког васпитања видели у спорту. 

У теорији физичке културе, због лакше анализе, али и разуме-
вaња ове човекове делатности, игре су се најпре делиле на елементарне 
и спортске, у зависности од њихове сложености, а затим су се користи-
ли и други критеријуми за њихову класификацију.  

Али због теме овога рада, пажњу ћемо усмерити ка спортским 
играма. Тачније, ка фудбалу.1 Још тачније ка једном фудбалеру и игри 
његове руке. Јер та игра његове руке очигледно је испунила „своје вре-
ме“. Но, то је била игра у (спортској) игри у којој, правилима те игре, 
таква игра руке није дозвољена. И у тој фудбалској игри, за коју се ка-
же да је најважнија – неважна ствар на свету, или бар у већем делу 
света, показала се сва њена сложеност. У тој игри једне руке у први 
план је избила, пре свега, њена социолошко-психолошка димензија. 
Јер, игра руке једног познатог фудбалера (Т. Анри), у специфичним 
фудбалским околностима и пред очима телевизијских гледалаца широм 
света, баш због околности у којима се (раз)играла, није била „обична“ 
игра. То је била игра над играма. 

                                                           
1 У систематизацији спорта, употребом комбинованог критеријума, може да се го-
вори о: атлетским спортовима, гимнастичким спортовима, борилачким спортови-
ма, наутичким спортовима, тимским спортовима, коњичким спортовима, цикли-
стичким спортовима, ваздухопловним спортовима, и наравно, о спортским игра-
ма. У спортске игре убрајају се: фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, тенис, стони 
тенис, рагби, хокеј на трави, као и голф, куглање. 
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Ова синтагма спортска игра2, у терминолошком смислу, састоји 
се од две главне речи – одреднице игра и одредбе (детерминатива) 
спортске, која ближе одређује садржај главне речи. Обе ове речи при-
падају категорији сложених појмова. 

О игри је већ речено да је то спонтана, нагонска активност, увек 
пријатна (док траје као игра). У физичкој култури игра је увек дина-
мичка активност. Њена обележја су слобода деловања и могућност да 
се испоље вештине и стваралаштво у организацији игре, али и велика 
слобода у креирању њених правила.3 У њој се  подстиче упорност, ра-
дост, али и пркос, другарско надмудривање и жеља за разноврсним 
моторичким активностима. Игра се никада не организује због резулта-
та већ, пре свега, због емоција које се доживљавају током саме игре. И, 
наравно, то није радна делатност. 

Спорт, као и игра, може на различите начине да се дефинише.4 

                                                           
2 1. Спортска игра представља заједнички назив за надметања у којима је један од 
примењених реквизита лопта, лоптица, плочица, пуне кугле и сл. Деле се на инди-
видуалне спортске игре (игре појединаца или парова у бадминтону, голфу, стоном 
тенису, тенису, итд.) и на екипне спортске игре (хокеј на леду, хокеј на трави, ко-
шарка, фудбал, одбојка, рукомет, рагби, ватерполо, итд.) (Спортски лексикон). 
    2. Спортске игре су настале из елементарних игара, које су временом добиле 
чврста, стандардна правила и одређену организацију са строго подељеном улогом 
играча. Делимо их на колективне, тимске, екипне игре (фудбал, кошарка, руко-
мет, одбојка, ватерполо, хокеј на леду) и индивидуалне, тј. оне у којима се такмиче 
појединци, било појединачно или у паровима (бадминтон, стони тенис, тенис). 
Све оне садрже елементе спорта, јер се карактеришу великим испољавањем пси-
хофизичких особености сваког појединца, и то код колективних у борби између 
две екипе, а код индивидуалних између два појединца или два пара појединаца, с 
тежњом да се они победе (Јанко Лескошек). 
3 Слобода у креирању правила игре истовремено подразумева стриктно поштова-
ње тако донетих правила. 
4 Наводимо неколико карактеристичних дефиниција спорта: 

1. Спортови: Све врсте телесних вежбања, игара вештине или снаге, коњ-
ске трке, борбе на води, лов са коњима и псима, гимнастика, мачевање, 
аутомобилизам… (Речник француске Академије). 

2. „Свака врста телесног вежбања или делатности која има за циљ радњу 
чије извођење у суштини почива на замисли о борби против одређеног 
елемента: даљине, времена, препреке, материјалне тешкоће, опасно-
сти, животиње, противника и, поред тога, самог себе“ (Херберт Ебер). 

3. „Спорт је она форма телесног вежбања која је одређена углавном кроз 
постигнут резултат појединца или екипе на основу упоређивања 
одређеног извођења и процене“ (Спортски савет UNESСO-а). 

4. „Спорт је добровољни и уобичајени култ интензивног мишићног вежба-
ња заснован на жељи за напретком који може да иде до ризика“ (Пјер де 
Кубертен). 

5. „Под појмом спорта у свету и код нас подразумевају се физичке акти-
вности (вежбања) пријатног, динамичног и изразито агонистичког ка-
рактера“ (Енциклопедија физичке културе). 
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Али без обзира на врсту појмовног одређења, спорт је увек ослоњен на 
агонистику, а то значи да је победа, то јест резултат у првом плану. Али 
већ у првим цивилизацијама5 појавиле су се и форме професионалног 
спорта које су спорт директно изједначиле са радном делатношћу. Та-
ко је спорт почео да губи компоненту забаве и игре, и да се све више 
приближава класичној (и суровој) радноделатној стварности.  

Вилијам Шекспир је крајем 16. и почетком 17. века под спортом 
подразумевао игру, забаву и разоноду, јер је тада спорт био замена за 
рад – властели, која се налазила између старих феудалних схватања и 
захтева новог времена које се појавило пред њима. Али одмах са 
појавом грађанског спорта током 18. и 19. века спорт постепено губи 
ово својство. Све више се спортски резултат користи за остварење ра-
зличитих циљева, пре свега политичких и економских. Таква је ситу-
ација и данас, што је видљиво већ на први поглед. Мада се данашњи 
спортски актери повремено увијају у патриотске хартије различитих 
боја, у зависности од њихове тренутне актуелности, сурова професи-
онализација спорта не може да се сакрије.  

И тако су се атрибути спорта, који су се дуго градили и усвршава-
ли протеклих векова, као што су здравље, социјализација и аматери-
зам, у 20. веку променили и сада су актуелни само професионализам и 
профит. Све у духу времена у коме и ми живимо. Јер све има своју цену 
и све мора да се плати. 

Тако се, сасвим очекивано, дошло до тога да је спорт остао без 
игре. А спорт без игре није само наслов једне добре књиге (Коковић, 
1986) већ је то наша сурова реалност. Ову реалност је свет препознао 
када је, пре неколико деценија, јавно поништено олимпијскo гесло – 
важно је учествовати.6 Уместо њега је са северноамеричког конти-
нента, а баш у време када је либерални капитализам хватао залет за 
узлетање ка човековом паду, синуло и својим „сјајем“ спржило старо 
гесло, и истакло ново – важно је победити. И тако је спорт не само 
остао без игре већ и без својих старих атрибута, који су у спорту, ипак, 
сагледавали човека као личност – једну, јединствену и непоновљиву. 
                                                                                                                                                    

6. Спорт је организован систем телесног вежбања, агонистичког кара-
ктера, којим се тежи усавршавању личности ради постизања ма-
ксималних спортских резултата“ (Ненад Живановић). 

5 У древној египатској цивилизацији професионални спортисти су били рвачи, 
акробаткиње, борци штаповима, плесачице. У каснијим цивилизацијама из Ста-
рог века такође су били присутни професионални спортисти. У критомикенској 
култури то су били борци с биковима, код Грка у периоду деструкције ОИ поједи-
ни учесници ОИ, код Римљана возачи бојних кочија у Циркуским играма. 
6 „Утешно“ гесло „није важно победити, важно је учествовати“, које се, погрешно, 
приписује самом Пјеру де Кубертену, јесте „ауторско дело“ једног црквеног човека – 
на миси за учеснике Олимпијских игара у Лондону 1908. изрекао га је пенсилва-
нијски бискуп Етелберт Талбот. 
И чувено гесло Citius, altius, fortius! (Брже, више, јаче!) порука је Анрија Дидона, 
француског свештеника.  
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2. 
У току фудбалске утакмице која се играла између репрезента-

тивних селекција Француске и Ирске, у оквиру квалификација за одла-
зак на Светско првенство,7 Тјери Анри, француски репрезентативац, 
руком је задржао лопту да не изађе изван терена, додао је саиграчу и 
он је постигао гол. То је био изједначујући гол Француза који их је од-
вео на завршницу Светског првенства. 

Наравно, ирски играчи су протестовали, милионско телевизијско 
гледалиште је ово видело захваљујући камерама које су то „играње ру-
ком“ забележиле. Сви су видели, само судије нису виделе да је Т. Анри 
руком задржао лопту. О претходно недосуђеној недозвољеној позицији 
једног француског фудбалера нису желели ни да се замарају додатним 
коментарима. Јер, игра руке је била тема протеста и, касније, распра-
ве. О томе су писале новине, водиле се телевизијске расправе, фудбал-
ска светска и стручна јавност је расправљала. Ирци су се љутили, пре-
тили, молили. Али ништа им није помогло. Остало се при судијској од-
луци, јер судијска се, као уосталом и царска, не пориче. Нарочито када 
су у питању проблеми који искрсну између „великих“ и „малих“. 

Образложења која су давали била су у духу времена у ком жи-
вимо, и у коме су сва средства оправдана да би се остварио постављени 
циљ. Могла су да се чују и прочитају објашњења која су се сводила 
углавном на: јесте, то је био прекршај и недозвољена игра, али пошто 
судија у том тренутку није видео прекршај, све је у реду. Уосталом, 
фудбалери стално симулирају и покушавају да победе недозвољеним 
средствима. Дакле, играње руком је прекршај који се не разликује 
много од фаула или симулирања.  

Ако се под етиком подразумева „лично примењивање одређеног 
скупа вредности које је појединац слободно усвојио да би остварио циљ 
који себи поставља и сматра исправним“ (Коковић, 2004, 129), а сма-
тра се, онда се не треба чудити таквој одлуци. Јер као што појединац 
може да доноси одлуке шта је исправно по његовом мишљењу, тако 
исто и држава може да доноси законе којима прописује шта мора да се 
поштује. И тако долазимо до констатације: „Етика је пре свега лична 
ствар, закон је пре свега ствар друштва“ (Итјул и Андерсен, 2001, 392). 
Као што држава доноси законе, односно прописана правила која сваки 
појединац треба да поштује, тако и спортске асоцијације, у овом слу-
чају фудбалска, доносе правила спортске (фудбалске) игре. И та прави-
ла морају да се поштују. Због тога је задатак фудбалских судија да се 
труде да сви – фудбалери, стручно руководство, публика, поштују про-
писана правила. 

                                                           
7 Друга утакмица баража за одлазак на Светско првенство у фудбалу 2010. године 
одржана је у Паризу, 18. новембра 2009. године. Французима је у тој утакмици био 
довољан и нерешен резултат. Изједначујући гол француска репрезентација је 
постигла у последњим тренуцима утакмице. 
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У овом случају је по ко зна који пут потврђена чињеница да су 
фудбалери задужени да победе – по сваку цену, а то значи да могу да 
користе сва дозвољена, па и недозвољена средства, а судије, односно 
институције, задужене су да им дозволе победу само ако се поштују 
прописана правила игре. 

На општем плану то значи да је све дозвољено – у настојању да се 
оствари постављени циљ, у овом случају фудбалска победа, а судије, 
односно институције задужене су да спрече лагање, крађу, симулира-
ње. Ако то из било ког разлога не спрече, онда се признаје победа, циљ 
је остварен иако је очигледно да је то учињено кршењем постављених 
правила, односно закона.8 Ова својеврсна „делокализација“ (Милано-
вић, 2009) поштовања етичких норми, са појединца на институције, 
предсказује пад човека и успон институција. А пошто те институције 
сачињавају појединци који не морају да поштују донете етичке норме – 
док их не ухвате, тешко је очекивати да су те институције, односно др-
жава, способне да у свакој прилици бране усвојене норме понашања.9 
Теза да је друштвена теорија добра, али да појединци (у нашим редо-
вима) не ваљају очигледно није ваљана. Овај фудбалски пример, као и 
примери које медији и политичари свакодневно сервирају у свим сфе-
рама друштвеног живота, говоре о палости оваквог поимања друштве-
ног уређења. Мора се и то рећи – ово неодољиво подсећа на старорим-
ску културу, када су у пуном замаху биле циркуске и гладијаторске 
игре, и када је Јувеналова максима Panem et circenses била водиља уре-
ђења Римске државе.  

Ако ову мисао, која говори да су „хлеб и игре“ довољни и да „нам 
је све дозвољено“, упорно негујемо не само у спорту и спортским игра-
ма већ и у осталим сферама друштвеног живота, онда се не треба чуди-
ти и нашем „поигравању са сопственом културом“ . 

Наша „игра“ се, очигледно, сувише разиграла. 

                                                           
8 У друштву у коме је све дозвољено појединцу, и где сви краду, а лопов је само 
онај кога институције (држава) ухвате, очигледно је искривљена слика о етичким 
нормама. И очигледно је да треба да их поштују само институције, што води 
директно у деструкцију основних цивилизацијских вредности. 
9 Недавно (почетком 2010. године), игром несрећних околности за све учеснике у 
тој тужној „игри“, на делу се показала сва апсурдност оваквог виђења етике и 
закона. Наиме, колима Републичке скупштине, приватним послом, и службени 
возач Републичке скупштине и секретарица председнице Републичке скупштине 
учинили су тежак саобраћајни, али још више људски прекршај. Због своје 
бахатости су откривени. Али да тога није било, не би се „знало“ и не би било 
„транспарентно“ коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе. А тај 
прекршај учинили су људи који раде у државној институцији највишег ранга. 
Дакле – прекршилац усвојених норми или лопов само је онда када га, из неког 
разлога, ухвате. 
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3. 
У овом својеврсном разигравању и поигравању са нама самима, 

фудбалска спортска игра још једном је показала, а игра Анријеве руке 
то недвосмислено и потврдила, да ово што се десило није изузетак, већ 
правило. Од „игре руке“ у Паризу, до „игре ноге“ у (интернационал-
ним) институцијама које одређују судбину света нема никакве рaзлике. 
Ово једначење – од Волстрита, преко пирамидалних финансијских 
изума, па до Париза, показује да досадашње поимање етике, и закона 
унутар ње, може бити – и јесте, погубан за целокупан људски род.  

Политика, и они који одлучују о судбини света, фудбал су прето-
чили у „политички спорт“. А „политички спорт“ је произвео „озбиљан 
спорт“, односно спорт без игре у коме су, зарад његових нових атрибу-
та – професионализма и профита, уобичајени мржња према саиграчу 
и још више према супарнику, љубомора, завист, радовање туђем болу и 
несрећи, насиље. Тако је ова спортска игра постала пример који треба 
следити и у другим сферама друштвеног живота. То постаје матрица 
пожељног друштвеног понашања. 

Али, у тој матрици може да се види да је етика остала без љубави. 
Таква етика без љубави, а подсетимо се да је бог Љубав, јесте зло које 
ће људски род одвести до руба самоуништења. За разлику од опште-
прихваћене етике без љубави, у хришћанској антропологији „етика ни-
је етика мисли него етика дела“10 (Спекторски, 1992). Хришћанска ети-
ка упућује да се човеку прилази голубијим ногама, јер он, саздан по 
образу Божијем, позван је да тај образ чува и да га не упрља. Истовре-
мено је позван и да дарове и таленте које је добио од Свестворитеља 
чува и умножава.11 То може да чува, и сачува, само личност – једна, је-
динствена и непоновљива. 

Да је Тјери Анри после играња руком и кратке радости, баш као 
што деца чине у сличној ситуацији, признао да се (за)играо руком, и 
тако судији, који (ни)је видео његово кршење правила игре, помогао да 
преиначи своју одлуку и поништи постигнути гол, показао би да је 
личност, а не индивидуа. Показао би да није сићушан атом или – 
сламка међу вихорове, већ личност која је мали космос и која припада 
духовној и етичкој категорији. Јер „човек није број, он је већи од 
мноштва“ (Берђајев: према Марковић, 1996, 24). 

Али Тјери Анри то није учинио. Учен да је остварење циља нај-
важније, одредио се и показао која су правила понашања „корисна“. 
Уздигнут међу „светске звезде“, оправдао је новац који је уложен у ње-
гово уздизање. 

Тако је ова игра руке, играна у том тренутку и на том месту, још 
једном показала да је време слика нашег палог света. Показала је 
општеприхваћену идеју о животу у коме је све дозвољено иако (нам) 

                                                           
10 „Децо моја, не љубимо се речју и језиком, него делом и истином“ (Рим. 2, 21). 
11 „...и службе су разне, али је један Господ“ (I Кор. 12.5). 
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све није на корист (ап. Павле). А та идеја, уздигнута до аксиома савре-
меног света, не мари много за поколења која ће судити о нашим дели-
ма – што се правда чињеницом да ћемо тада када (суде о нашим дели-
ма) већ бити покојници. 

Овде не користи много ни прича, поука и подсећање – да се поја-
вио неко ко је изнад смрти, а ипак унутар нашег времена (Шмеман, 
1992, 197). Неко ко је својим васкрсењем дао смисао нашем времену. 
Не користи много јер се данас смисао времена тражи на другој страни, 
која је усмерена ка смрти и ништавилу; ка играма „над играма“ у који-
ма сваки постављени циљ оправдава свако средство, па и јавну превару 
изведену пред очима милиона људи. Тако се суочавамо, по ко зна који 
пут, са наметнутом идеологијом западне цивилизације – све за про-
фит, профит низашта.  

Све у духу Хорацијеве поруке „Carpe diem“. 
Али ако уместо нихилизма као основе теологије одсуства, прихва-

тимо Љубав – као основу хришћанске теологије, онда ће и ова „игра“ 
руке бити поново игра у пуном значењу те речи. Поново ћемо преко 
пута себе видети личност човека – која је јединствена и непоновљива. 
Трудићемо се да је поштујемо и пазимо да је не повредимо. Једном 
речју казано, трудићемо се да будемо људи. 

Литература 

Живановић, Н. (1997). Више од игре. Ниш: Византијско огледало 
Живановић, Н. (2000). Прилог епистемологији физичке културе. Ниш: Паноптикум 
Живановић, Н., Богдановић, Н. (2009). Игра и реч. Ниш: Паноптикум 
Итјул, Д., Андерсон, А. (2001). Писање вести и извештавање за данашње медије. 

Београд: Медија центар 
Коковић, Д. (1986). Спорт без игре. Титоград: Универзитетска ријеч 
Коковић, Д. (2004). Спорт и медији. Нови Сад: Факултет за услужни бизнис 
Марковић, М. (1996). Стопама Христовим. Београд: Манастир Хиландар 
Милановић, Б. (2009). Анри и Кант. Београд: Политика, 18.12.2009. 
Спекторски, Е. (1992). Хришћанска етика. Врњачка Бања: Св. Симеон Мироточиви 
Шмеман, А. (1992). Литургија и живот. Цетиње: Митрополија Црногорско-при-

морска и Скендеријска 



ИГРА РУКЕ 

  173 

Nenad Živanović 

University in Niš 
Faculty of Sports and Physical Education 

THE PLAY OF THE HAND 

Abstract. Among man’s numerous activities, the play can be considered 
(also) as a huge gift given by the Almighty. That activity of a man, that 
we simply call – a game, allows him, regardless his age, to fulfil ‘his time’. 
THE PLAY of one hand, which is the topic of this text, has fulfilled ‘its 
time’. But that was the play in (sport) play, in which, by the rules of 
that very game, such hand play is not allowed. And in that football 
game, for which it is said to be the most important unimportant thing 
in the world, or at least in the major part of the world, all its 
complexity showed. In that play of one hand there comes forward its 
socio-psychological dimension. Because the hand play of one famous 
footballer (T. Anri), not only in the specific football circumstances 
and before the television audience worldwide, but due to the 
circumstances in which it was performed, was not a ‘simple’ play. 
That was a play of all plays.  
The difference between personalism and individualism, from the 
viewpoint of Berdyaev, whose philosophy relies on Kant’s differentiation 
between noumen and phenomenon, can be viewed only in that single 
play of a hand and to show what exactly a man is in the present time.   

Key words:  sport play, personalism, individualism.
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СТАРЕ ИГРЕ И НОВЕ ИГРИЦЕ 

Апстракт. У раду је дат краћи осврт на традиционалне облике 
дечје игре и преглед понуде компјутерских игрица за децу на 
интернету. Наше интересовање везано је за терминологију 
компјутерских игрица за децу у којој преовлађује морбидна, агре-
сивна лексика (смрт, убица, борба, бомба, пуцање, инвазија; 
ратни, крвави, атомски, екстремни, адреналински), а која поста-
је саставни део речника деце предшколског и школског узраста. 

Кључне речи: традиционална дечја игра, савремена дечја 
игра, компјутерске игрице, терминологија 
компјутерских игрица. 

1. У Речнику САНУ игра је дефинисана као активност, кретање, 
радња људи, најчешће деце, чији је циљ забава, разонода, удовољава-
ње спонтаним жељама.1 Игра је одвајкада саставни део дечјег живота. 
Кроз игру деца развијају своје психичке, интелектуалне, емоционалне, 
друштвене и моралне способности. Због тога је игра одавно предмет 
научних истраживања.  

Постоје различити психолошки, педагошки, социолошки, антро-
полошки, етнолошки приступи дечјој игри и развијене су различите 
теорије. Теоријски концепти Виготског, Пијажеа, Смита, Елкоњина, 
који су се бавили психологијом дечје игре, третирају дечју игру као 
активност са наглашеним когнитивним, едукативним, комуника-
цијско-симболичким вредностима, допуњеним и функцијом физичког 
развоја.2 Социолози, психолози и педагози последњих деценија XX и 
почетком XXI века велику пажњу посвећују карактеристикама и знача-
ју дечје игре, па се на основу различитих гледишта развијају и разли-
                                                           
1 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. VII, САНУ, Београд 
1971, стр. 220. 
2 Л. С. Виготски, Игра и њена улога у психолошком развоју детета, Предшкол-
ско дете, бр. 1, Београд 1971; Б. Статон-Смит, Играчке и култура, Завод за уџбени-
ке и наставна средства, Београд 1989; Д. Б. Елкоњин, Психологија дечије игре, За-
вод за уџбенике и наставна средства, Београд 1990. 
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чите савремене теорије. Најновија теорија сугерише да је игра један од 
најважнијих фактора неопходних за успешно функционисање људског 
друштва.  

У овом раду првенствено ћемо се осврнути на феномен игре са је-
зичког становишта и сагледати игру некада и сада кроз лексику и тер-
минолошка одређења. Пре тога, немогуће је не сагледати игру кроз све 
аспекте њеног испољавања у дечјем свету. 

2. Дете почиње да се игра већ крајем првог месеца живота тако 
што хвата предмет ако га додирне. Са тим првим додиром играчке, 
преко предшколског до школског доба, дететова активност се одвија 
кроз различите облике игре: 

1) функционалне игре (покретање удова, главе, подизање, пуза-
ње, стајање, пењање, хватање, пресипање, гужвање, играње лоптом); 

2) игре маште (храњење играчака, кажњавање играчака, разговор 
са луткама, улоге куварице, возача, трговаца, поштара, имитирање); 

3) рецепцијске игре (посматрање слика, других особа, слушање 
прича, песама, учење рецитација, гледање цртаних филмова, позо-
ришних представа); 

4) стваралачке игре (цртање, писање, грађење, обрада пласте-
лина, певање, причање, слагалице итд.).3  

Постоји, дакле, више облика игре у предшколском периоду, и у 
овом узрасту деца се уче и социјализацији кроз игру. Најчешће се 
играју у малим групама, на игралиштима на отвореном простору (парк 
или места предвиђена за дечју игру опремљена одговарајућим спра-
вама − тобоган, клацкалица, вртешка, љуљашка, песак). У новије 
време, међу децом млађег узраста популарне су играонице, које у за-
твореном простору обезбеђују деци сигурну игру у тзв. playground-у, 
где деца без бојазни могу развијати своје моторичке, когнитивне и 
друштвене способности. 

Деца школског узраста имају повећано интересовање за групне 
игре, појачану жељу за кретањем (трчање, скакање, вожња бицикла, 
вожња ролера, вожња скејта, вежбање на справама). Играчке за игре 
маште и за стваралачке игре су сложеније и разноврснији су облици 
игара. 

3. С разним ступњевима друштвеног развоја мењао се начин 
живота, али је игра и у новим условима остала саставни део дечје акти-
вности. Битна особеност дечјих игара у прошлом веку била је да се уче-
сник у игри надмудри и победи брзим физичким или мисаоним реаго-
вањем, вештином, спретношћу, мудрошћу и духовитошћу. Некада су се 
играле жмурке, јурке, шуге, труле кобиле, јањине, између две ватре, 
                                                           
3 Вера Смиљанић-Чолановић, Дечја психологија, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд 1973, стр. 148. 
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ластиш, фоте, кликери, школице, фризби, бадминтон, зуце, игре са 
певањем: иде маца око тебе, шири шири, ринге−ринге−раја; па ле-
ксичке игре: на слово на слово, глуви телефони, каладонт. 

Крајем XX века игре се битно разликују од некадашњих. Рачунар-
ска технологија ушла је у свет дечјих игара. Игра се комерцијализова-
ла, индустријализовала, а компјутерске игрице су постале најважнија 
игра. Данас када родитељ упита дете шта ради, оно одговара: − Играм 
игрицу. Творбени наставак -ица у лексикологији има деминутивно 
значење. Игра са тим суфиксом требало би да добије суптилније значе-
ње. Родитељ претпоставља да се под игрицом подразумева нека фина, 
мирна дечја игра, па га нежно приупита: А како се зове та игрица? 
Дете, између два пуцња, као из топа груне: Крвава жестина. И пре не-
го се родитељ запрепасти, дете се већ самоуверено хвали како је наку-
пило хиљаде поена у Великој акцији или је разбуцало бесног убицу 
или је из прве оборило снајперисту на крову. Какве су то игрице − 
пренеражен је родитељ, а дете их описује као екстра, кул, супер, прва 
лига, врх, хит. Такве игрице данас играју наши основци. 

4. Претражујући понуду компјутерских игрица на интернету, на-
ишли смо на широк дијапазон бесплатних игрица за све узрасте. И ме-
ђу њима постоји подела на игре за дечаке и игре за девојчице. 

За девојчице су креиране игре које су најчешће везане за облачење, 
шминкање, кување. У тим играма до изражаја долази не креативност 
детета, већ бљештави сјај филмских и музичких звезда које девојчице 
треба да дотерају по свом укусу за разне прилике. Свакако, у овим 
игрицама доминира савршена Барби, која живи у луксузно опремље-
ном стану, вози скупа кола, облачи „маркирану“ гардеробу, излази на 
фенси места, а улога наших девојчица је да је среде најбоље што могу 
када крене у шопинг, на дејт са Кеном или на пролећни излет са 
френдовима. Овде је битан материјални моменат и акценат је стављен 
на спољашњу лепоту, гламур и раскош, па се наше девојчице одмалена 
припремају на тзв. Барби живот. Међутим, дат им је и избор. Могу да 
стилизују и ружну девојку, или да среде Хану Монтану, пирате, со-
ника, зомбија, да креирају Мајклов фото-робот, возе виртуелна ко-
ла, среде свој Q7 (шта год то значило). Ако пожеле да се баве кувањем, 
могу да уз помоћ миша припреме брзи суши, бургер са разноврсним 
прилозима, да промешају или меморишу брзу храну.4 

Игре за девојчице делују чак безазлено у поређењу са онима које 
се нуде дечацима, а понуда је богата. Игре за дечаке подељене су по ка-
тегоријама: 

− ратне игрице (Велики напад, Нокаут, Босозоку борци, Буш 
против Керија, Црвени авион, Крвава оштрица, Крвава жестина, 
Олош, Правило, Ратно небо, Мала битка, Династија, Џингис Кан, 
Борба у базену, Снајпериста на крову, Борци капоире); 
                                                           
4 http//www.igrezadevojcice.com;  http//www.igrezadecu.rs 
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− акционе игрице (Нинџа корњаче, Специјалне јединице, Џунгла 
убијања, Чернобиљска фарма, Златни рудар, Држи бомбу, Велика 
битка тенкова, Ратни одред, Ногати нинџа, Алпски бег, Чекићање, 
Авенија смрти, Бал змајева, Балансирање, Бег из јаме, Бег из свеми-
ра, Бетмен); 

− пуцачке игрице (Свемирски брод, Велика акција, Бесни убица, 
Брза ватра, Дракулино небо, Екстремни симулатор форме, Елитни 
бацач, Флеш криза, Флеш напад); 

− ауто-мото вожње (Атомски тркач, Бангер трка, Бунтовничка 
вожња, Чисти адреналин, Екстремна вожња, Луда вожња, Вешти 
бајкер); 

− спортске игрице (Бацање копља, Бицикломанија, Бициклома-
нија на леду, Делукс билијар, Диск голф, Држи мајмуна, Држи упс, 
Експлодирајући билијар, Екстремни скејт, Флеш голф, Флеш крикет, 
Блатно купање, Адреналински изазов).5 

На једном интернет сајту под категоријом дечје игре пронашли 
смо следеће наслове: Мајмунска авантура, Мајмунска посла, Мој 
BMW кабриолет, Пуцање ускршњим јајима, Ухвати кеш, Обоји спај-
дермена. 

У категорију омиљене забавне дечје игрице спадају: Зиролопта, 
Депонија, Инвазија мрава, Клопка за духа, Мала пирана, Пијанка, 
Пивски пинг-понг, Чибосова истраживања, Покемони, Шрек.6 

Нове игре у понуди су: Макс уништитељ, Екстремна вожња, 
Дивна Мерилин, Џокер покер, Велики напад, Менаџер пројекта, Ми-
нер, Мисија Алфа, Мисија Вавилон, Мисија Марс, Мајкрософт хакер, 
Мокраћна игра, Монструмско жвакање, Месечева патрола, Минско 
поље. 

Међу мисаоним игрицама које се нуде нашој деци да развијају 
вијуге могу се наћи овакви називи: Лавиринт, Седам поседа, Аутола-
виринт, Блокс заувек, Бонго лопте, Бум кутија, Бомба, Антите-
трис, Буђење Атлантиде. За оне којима иде математика ту су матема-
тичке игрице: Сабирај као луд, Миноловац, Машина за размишљање. 
Наслови попут Сунђер Боб, Робин мачка, Легендарни соник, Срећна 
вештица, Каубоји делују умирујуће и потпуно безопасно. 

5. Сви наведени наслови обухваћени заједничким термином 
игрица звуче застрашујуће и језиво. У терминологији компјутерских 
игрица преовлађује морбидна, агресивна лексика. Међу најфреквен-
тнијим лексемама су смрт, убица, бомба, ударац, битка, борба, бо-
рац, минер, пуцање, убијање, инвазија, напад, акција, мисија, бег; ра-
тни, бесни, крвави, моћни, велики, атомски, екстремни, адреналин-
ски. Најчешће одредбе уз главну реч су флеш (брзо) и екстремно, па и 
                                                           
5 http//www.igre−igrice.rs 
6 hptt//www.igricezadecu.com 
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када се ради о спортским игрицама. То су речи које наша деца усвајају 
и којима баратају и чине део речника десетогодишњака.  

6. Последњих година воде се бурне полемике о предностима и 
манама компјутерских игрица, и о томе да ли оне сузбијају или поја-
чавају агресивност код деце. Различита истраживања доказала су да 
компјутерске игрице имају позитиван утицај на децу јер побољшавају 
рефлексно памћење, развијају смисао за иницијативу, приступ и логи-
ку. Играњем оваквих игрица деца стичу бољу концентрацију, развијају 
пажњу, а по тврдњи неких психолога и интелигенцију, јер је дете при-
нуђено да само решава низ занимљивих задатака. Деца тако долазе и 
до нових сазнања и развијају креативност. Што се тиче њиховог утица-
ја на обликовање мишљења и понашања код деце, стручњаци сматрају 
да и најнасилније компјутерске игре не претварају младе у злочинце. 
Пресудно је време које дете проведе уз екран, проблем настаје тек уко-
лико дете запоставља све друге активности и дружење са вршњацима. 
Умерено играње оваквих игрица није штетно по децу, тврде психолози. 

Компјутерске игрице имају и неке доказане негативне последице, 
и то по физичко здравље деце. Здравствени проблеми могу настати због 
дуготрајног седења, успорен је рад срца, метаболизма, оптерећени су 
вид и кичма. Посебан је проблем социјална изолација и усамљеност. 
Чини се, ипак, да је негативан утицај играња оваквих игрица далеко-
сежнији, јер оне утичу и на језик и на мишљење, а самим тим и на вер-
бално и невербално испољавање и понашање деце. Велики број роди-
теља, забринут због оваквог вида забаве своје деце, обратио се Мини-
старству просвете и спорта, које је тим поводом саопштило да млађим 
малолетницима не препоручује игре са експлицитним сценама насиља, 
а очекује се да се више ради на промоцији едукативних видео игара. 

7. Некада игре и игралишта, данас игрице и играонице. Да-
нашње игрице немају очекивано и основно деминутивно значење, већ 
према ономе шта заиста означавају добијају пејоративну конотацију. 
Играти се јесте узајамноповратни глагол, подразумева радњу која се 
врши са још неким, у друштву, и зато игра превасходно има социјално 
значење (деца се уче да прихватају правила игре, да се прилагођавају 
циљевима групе, да развијају међуљудске односе). Када деца играју 
игрице, проводе сате сама у затвореном простору, а тиме игра губи је-
дну од својих основних функција.  

Ослањајући се на дефиницију игре са почетка рада, могли бисмо 
рећи да је играње активност којој је циљ забава, разонода или такми-
чење, надметање учесника. Како назвати дечју (не)активност испред 
компјутера која траје сатима, у којој се деца разоноде тако што се боре 
са виртуелним створењима, то традиционална игра свакако није, али 
сигурно јесте неки нови облик игре − можда бисмо је могли означити 
термином sajber игра. 
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Љиљана Гавриловић 

Етнографски институт САНУ, Београд 

ЕLECTRIC DREAMS И СТВАРНА БУДУЋНОСТ∗ 

Апстракт. Претпоставке о дигиталним играма као начину да 
се, уместо креативног потенцијала које развијају „класичне“ 
игре, развије „индивидуализам и компјутерски аутизам“ почи-
вају на неколико основа. То је, пре свега, страх од нових техно-
логија које мењају познато окружење и начин живота, али и 
страх од „претеране“ индивидуације, која нарушава колекти-
вну свест и идентитете традиционално схваћених заједница.  
Анализа компјутерских игара, као и понашања играча, показује 
да су, потпуно обрнуто, компјутерске игре један од облика соци-
јализације, примерен савременом друштву – на исти начин како 
су игре шерпама и бебама, и/или моделима алата припремале де-
цу за њихове улоге у „традиционалним“/сеоским заједницама. 

Кључне речи: дигиталне игре, романтизам, социјализација, 
сељачко друштво, постмодерно друштво. 

Утврђени град је у мрежи, али у исто време није.  
Овде не важе закони, већ само споразуми.  

Виљем Гибсон, Идору 

Прича о дигиталним играма је несумњиво комплексна – једна од 
многих савремених прича које се широм света одвијају огромном 
брзином, мењајући познату стварност, друштвену колико и физичку, а 
истовремено и наша виђења обе те стварности. Испитивање такве, по-
тпуно нове области1 захтева коришћење класичних методолошких по-
                                                           
∗ Рад је резултат истраживања на пројекту бр. 177026: Културно наслеђе и идентитет, 
који у целини финансира Министарство просвете и науке РС. 
1 Говорећи о значају дигиталних игара у савременом друштву, и важности њихових 
проучавања, уредник Digital Games Research Association’s Web site у уводнику каже:  

„У нашој култури и друштву постоји и траје готово нечујна револуција... 
Простирање и улагање модерног живота и енергије у дигиталне слага-
лице и паралелне универзуме стављају савремене универзитете пред 
велики изазов. Морамо схватити озбиљно та популарна царства, или се 



Љиљана Гавриловић 

182 

ступака на нешто измењен начин, прилагођен и новом пољу истражи-
вања и измењеном погледу на стварност. Због тога сам се одлучила за 
релативно атипичан начин прикупљања грађе, бар у делу који се одно-
си на усвајање медијског-као-јавног дискурса о дигиталним играма. На 
скупу,2 на коме је требало да се говори о игри, а ја сам говорила о диги-
талним играма, изложила сам готово чисту аутоетнографију – лична и 
породична искуства везана за играње на дигиталним платформама (у 
мом, конкретном случају пре свега на рачунарима). Претпоставка је 
била да ћу тиме изазвати бар две врсте негативних реакција: на ауто-
етнографију, као валидан материјал подложан анализи, и на изнете 
закључке који говоре у корист дигиталног играња, а који нису произ-
вод само личног искуства и дугогодишњег неусмереног посматрања, 
него се у потпуности поклапају са резултатима обимних и разноврсних 
истраживања која се последње две деценије објављују у свету.  

Учесници скупа, сви научни радници са различитом дужином 
стажа, припадају, по претпоставци, најобразованијем сегменту српског 
друштва (односно балканских друштава, иако су ме у овом случају ин-
тересовали само „домаћи“) и, управо стога што се превасходно баве 
друштвеним и хуманистичким дисциплинама, требало би да буду 
отворенијег духа од просека становништва који свој однос према диги-
талним играма (али никако само према њима) формира готово искљу-
чиво под утицајем јавног, пре свега медијског дискурса. Ипак, ја сам од 
њих, нарочито од оних старијих, очекивала потпуно негативне стере-
отипије којима се у јавном дискурсу описује играње дигиталних игара, 
а што проистиче из недостатка истинског разумевања модерних техно-
логија и новог света који захваљујући њима настаје. Ти (по правилу не-
гативни) ставови слабо су повезани са степеном образовања (осим уко-
лико је оно из области информационих технологија, или у блиској ве-
зи с њима), и њима су подложни практично сви они који рачунар, у 
најбољем случају, без отпора користе као унапређену верзију писаће 
машине. Морам рећи, реакције су (иако их је, на моје изненађено задо-
вољство, било мање него што сам очекивала) испуниле све моје претпо-
ставке: аутоетнографија је нападнута као валидан извор података, а то 
је, по мишљењу критичара, у потпуности дисквалификовало закључке 
до којих сам дошла. Потврђивање полазних претпоставки указало ми 
је да сам несумњиво на правом трагу: уколико бар део учесника ова-
квог скупа има негативан став према дигиталним играма, који звучи 
готово идентично као текстови који се објављују по штампи, несумњи-
во је да је медијски утицај још много снажнији или ефикаснији у дело-
вању на „обичне“ људе – оне који се не баве проучавањем друштва, а 
још мање нових технологија, нити су обавезни да према различитим 
врстама друштвеног понашања имају икакву критичку дистанцу, те се 

                                                                                                                                                    
суочити са губитком и интелектуалне и социјалне релевантности“ 
(Lowood 2006: 78). 

2 Традиционална естетска култура V: игра, Ниш, 12. фебруара 2010. 
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због тога анализа медијских текстова може узети као парадигматична 
за однос најшире популације према дигиталним играма.   

Аутоетнографија, ипак 

У потрази за почетком приче о компјутерским играма налетела 
сам на Museum of Computer Adventure Game History, који на својој 
уводној страни каже: 

„Из потпуно носталгичних разлога,3 пажљиво смо сакупили ли-
сту свих компјутерских авантура и RPG4 игара старијих од 1990. 
које се још могу наћи...“ 

Тако сам, уместо да размишљам о тексту, провела неколико сати 
разнежена над својим омиљеним играма од пре четврт века (Sierra On-
Line, готово искључиво). Онда сам схватила да ме сопствена (неки, на-
рочито неиграчи, рекли би мрачна или бар асоцијална) играчка про-
шлост (и садашњост) у потпуности онемогућавају да „објективно“ (ма 
шта то значило) говорим о компјутерским играма, односно – ставило 
ме у савршено нормалну антрополошку позицију према проучаваном: 
ја га одређујем својим погледом на стварност. Или, како каже Лич: о 
чему или коме год писали, увек пишемо о себи.5 Због тога ми је изгле-
дало да је аутоетнографија једини могући начин за први ниво „обје-
ктификације“ приче о дигиталним играма,6 јер потпуно јасно дефини-
ше моју позицију, искуства и однос према проучаваном, нимало маски-
ран буквално-позитивистичким маниром писања, тако уобичајеним у 
класичној домаћој етнографској продукцији (Gavrilović 2008). Уоста-
лом, лично учешће у дигиталним играма и лично кретање синте-
тичким световима7 показало се као основни начин истраживања про-
                                                           
3 Носталгија и технологија на први поглед не иду заједно. Но сви технолошки про-
дори, који су у прво време изазивали страх и отпор, даљим технолошким развојем 
прелазе у категорију „старих“, „добрих“, „познатих“ и „безбедних“ ствари, које нас 
подсећају на прошла времена. Још је Киплинг установио да је романса увек по-
везана са прошлошћу и исправно прорекао да ће доћи дан када ће парна локомо-
тива изгледати романтично иако је у његово време доживљавана као модерна и 
прозаична (Colebatch 2003: 40–41). 
4 Role-Playing Games. 
5 „Како би могло бити другачије? Једини его за који знам из прве руке је мој 
сопствени. Када Малиновски пише о тробријанидским острвљанима, он пише о 
себи; када Еванс-Причард пише о Нуерима, он пише о себи. Било који други на-
чин описивања претвара карактере из етнографских монографија у механичке 
направе“ (Lič 2008: 40). 
6 То је истраживачко поље које је у српској науци још увек практично неотворено, 
како показују подаци из Српског цитатног индекса (http://scindeks.nb.rs), где упит 
„дигиталне игре“ у насловима, апстрактима и кључним речима чланака објавље-
них у часописима који излазе у Србији и индексирани су као научни часописи, 
враћа резултат: „Нема записа који задовољавају постављени упит“. 
7 По дефиницији Едварда Кастронове (Castronova 2005). 
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стора дигиталних игара (cf. Corneliussen and Rettberg 2008; Taylor 
2006), што је у потпуном складу са Герцовом констатацијом да је једи-
ни разлог да се антрополозима верује убеђење 

„да је то што они говоре последица тога што су они, у ствари, про-
дрли у други облик живота (или, ако тако више волите, да је он 
продро у њих), те да су, на овај или онај начин, истински ’били 
тамо‘“ (Gerc 2008: 44).  

У случају дигиталних игара, „био је тамо“ само онај ко се и сам 
играо, те је тиме задовољио основни постулат теренског етнографског 
истраживања, које је Малиновски дефинисао још 1922. године: посма-
трање са учествовањем.8 

Дакле, ипак аутоетнографија. Први рачунар имала сам од 1986. 
године (XT, зелени монохроматски монитор, без икаквог хард-диска – 
само две флопи јединице и DOS који се учитава са флопија). Почела 
сам да се играм на њему – Tetris, Pipes, Pop Corne, Digerr, Packman. Те 
мале, са данашњег становишта савршено глупаве игре које ипак, осим 
добрих рефлекса, захтевају и брзо логичко мишљење, трошиле су ве-
лики део мог времена. Затим је дошао (и даље монохромни, али сада 
VGA) AT, сада са жутим монитором и чак (!!!) два гигабајта хард-диска, 
а са њим и авантуре и аркадне авантуре – духовите, линеарне приче у 
којима главни јунак (врло брзо, већ у Kings Questу III,9 јунакиња) извр-
шава разне задатке и, на крају, ако успешно прође читав пут, осваја 
круну и/или спасава свет. Уз њих сам написала докторат, играјући се, 
доследно, пре, после, а често и у току писања. Онда је Sierra On-Line 
продата и ја сам паузирала пар година (играјући, додуше, низ аркадa 
које сам знатно мање волела), а онда је 1993. стигла DOOM и њени 
бескрајни клонови, уз које сам открила да имам знатно крвожеднију 
природу но што сам могла да претпоставим, али и сјајан периферни 
вид (особина за коју  више истраживања тврди да се развија током 
играња ове врсте игара). Наравно, уз то сам уредно играла бескрајне 
puzzlове, board games (чак и шах, али знатно више разне врсте игара 
са картама, Mahjong и сличне замајалице – то, на неки начин, чак и 
нисам сматрала, нити данас сматрам играњем – то су више биле, а и 
сада су, паузе за размишљање), тенисе, флипере, голфове, билијаре, 
покере и друге коцкарске игре (сви моји рачунари остали су ми дужни 
огромне количине виртуелних долара). На крају, да бих задовољила 
услов познавања најразличитијих типова игара (а оне се све веома ра-
зликују међу собом, па је тешко на основу једне врсте говорити о дру-

                                                           
8 Посматрање без учествовања је, у овом случају, као и у већини других, потпуно 
бесмислено: посматрање играча који, искључен из околине, прави (за посматра-
ча) бесмислене покрете на тастатури, загледан у светло монитора, не говори ни-
шта ни о игри: карактеристикама, захтевима, дизајну, циљевима, нити о играчу: 
његовом доживљају, ангажману, настојањима итд. 
9 Игра се појавила 1986. године, а ја сам је играла пар година касније. 
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гима)10, укључила сам се и у огромну заједницу MMORPG11 играча 
(искуство које сам до сада успешно избегавала пре свега због времена 
које се у њега улаже), што ће, по свему судећи, резултирати наредним 
месецима проведеним у алтернативном свету/животу.   

Моја деца су села за рачунар пре него што су научила да читају, 
најмлађе од њих пре него што је проговорило. Иако неписмени у сва-
ком смислу речи, веома добро су знали да се крећу рачунарским про-
стором, бар до њихових омиљених игара, као што су знали да, ако при-
тисну исправну типку, јунак на екрану ради оно што они желе – скаче, 
мачује се, побеђује, а ако притисну погрешну – гине, и све креће из по-
четка. Нисам у томе видела никакав проблем, напротив – они су били 
весела, задовољна и комуникативна деца, а играњем које им је причи-
њавало огромно задовољство су се, по мојој процени, успешно припре-
мали за будуће одрасле животе.12 

Деценијама сам се, ван пословног окружења, дружила готово 
искључиво са људима који су проводили озбиљну количину времена за 
рачунарима, играјући се између осталог. Моја деца су се такође дружи-
ла са вршњацима који су играли исте игре, често се играјући заједно 
(такмичарске, пре свега борилачке игре зa двоје). Унутар тих прија-
тељских кругова размењивале су се и игре и играчка искуства, првен-
ствено начини како успешно савладати препреке задате унутар диги-
талног простора, али и како доћи до жељене игре или шта се ново и за-
нимљиво појавило. Укупно гледано, број социјалних веза и за мене и 
за моју децу није смањиван, него је чак повећаван и постајао је знатно 
разноврснији управо захваљујући игрању, што се, иначе, уклапа у ре-
зултате различитих истраживања која се о томе обављају у свету, а о 
којима ће касније бити више речи. 

                                                           
10 Јервинен у својој анализи показује како је екстремно проблематично правити 
генералне претпоставке о „компјутерским играма“, јер су оне најразноврснији 
медијски жанр до сада и оно што важи за једну групу/врсту/поджанр, никако се 
не може односити на другу (Järvinen 2002: 199). 
11 Massively Multiplayer Online Role-Playing Games. У овом типу игара се хиљаде 
играча крећу кроз исти универзум, градећи социјалне контакте, напредујући уну-
тар изабраног окружења и сукобљавајући се са „непријатељима“ (предефиниса-
ним, или са играчима који су изабрали супротни табор). 
12 Истраживања Рут Бенедикт и Маргарет Мид током прве половине 20. века прва 
су указала на везу између типа културе који доминира у друштвеној заједници и 
начина на који се деца у њој играју. Данас би то требало да буде ноторна, опште-
позната чињеница: деца у предмодерној/сељачкој култури с краја 19. века играла 
су се такмичећи се међу собом у вештинама које су биле важне за њихове заједни-
це (cf. Крел 2005, Крел 2005а) и/или уживљавањем у улоге које ће играти у својим 
каснијим, одраслим животима, док се савремена деца играју држећи миша и гле-
дајући у екран рачунара. Наизглед – разлика је огромна. Но, у суштини – дете се, 
проводећи време у виртуелном свету игре, у оба случаја учи вештинама које су 
важне за друштво у коме одраста, а које се никако не тичу само неопходне рачу-
нарске писмености. 
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Јавни дискурс: уобичајена технофобија 

Све научне и технолошке иновације одувек су изазивале отпор ја-
вности, па ни дигиталне игре нису остале поштеђене јавног одбијања 
и, неретко, осуде, иако су се играчи упркос томе лудо забављали.13 Од 
осамдесетих година 20. века прва истраживања дигиталних игара била 
су усмерена на ефекте које игре производе како на саме играче, тако и 
на њихово окружење, расправљајући и о питањима њихове претпоста-
вљене „опасности“ по стварни свет, да би савремена истраживања обу-
хватала све шире импликације постојања синтетичких светова, или 
чак разматрање тих светова самих по себи. Упркос томе, још увек је 
штампа, али и други медији, препуна (квази)анализа које тврде да пре-
више (шта би било превише, односно шта је довољно?) играња доводи 
до овог или оног поремећаја код особе која се игра, с тим што се спе-
ктар могућих или претпостављених оштећења креће од уобичајене со-
цијализације (играчи су несоцијализоване или недовољно социјализо-
ване особе) до физиологије (оштећења очију, мозга итд.). Ове последње 
констатације ме, некако, неодољиво подсећају на читав низ ранијих 
убеђења сличне врсте:  

 пре отварања прве редовне железничке линије (између Ливер-
пула и Манчестера, 1830. године) постојао је страх да ће, због 
брзине кретања, путницима бити немогуће да дишу, или да ће 
им очи бити оштећене јер неће моћи да се прилагоде брзини 
којом слике крајолика промичу поред њих (15 миља на сат, да-
њу, на отвореној прузи) (Cossins 2010); 

 током 19. века било је лекара који су сматрали да су болести 
материце код девојака узроковане превеликом конзумацијом 
романа (Fisk 2001: 108–109) – оних истих које ми данас сма-
трамо класичном литературом, и жалимо се што их омладина 
оба пола не чита;14  

 пре само деценију-две јавно су изражавана уверења (такође често 
подупирана резултатима „научних“ истраживања) да мобилни 
телефони изазивају низ различитих поремећаја и болести, укљу-

                                                           
13 Понекад ми изгледа да је савремена западна цивилизација усмерена на укидање 
било каквог задовољства, односно сталну производњу несигурности код најшире 
популације: немојте да једете, пијете, пушите оно што желите, када и колико же-
лите, немојте да се бавите сексом, да седите на сунцу или да забушавате са свако-
дневним вежбањем јер све то није здраво: добићете све могуће болести које може-
те да смислите, а можда и неке сасвим нове. Вредело би испитати колику улогу у 
тим континуираним притисцима на најширу популацију има економија, а колико 
протестантски (или шире гледано хришћански) Weltanschaunng и Кантова естети-
ка, по којима никако није пристојно, бар за „обичне“ људе, да буду срећни или за-
довољни и собом и животом, но то свакако прелази оквире овог текста.  
14 Роман је тек током 19. века постао нови медиј, широко заступљен у популарној 
култури, и дуго је  сматран литературом која је забава за пук, док је „озбиљнија“ 
литература (читај: поезија) била књижевност за образовану елиту. 
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чујући туморе на мозгу. Без обзира на чињеницу да људи, упркос 
овој логици сталног плашења, весело све више користе нове те-
хнологије, које им олакшавају живот, и без обзира на низ меди-
цинских истраживања која нису показала никакву релацију из-
међу коришћења мобилних телефона и добијања тумора, у меди-
јима се ова врста технофобичног приступа и даље често јавља.15 

Дакле, јавност (која је по правилу конзервативна) тешко прихва-
та различите  технолошке и културне праксе (најчешће повезане), које 
су биле неуобичајене у прошлости, налазећи разноврсна оправдања за 
њихово одбијање – у последња два века то су углавном медицински-
као-научни разлози, или пројектовање страха од техницистичке бу-
дућности у којој ће се људи наћи окружени машинама и отуђени од 
своје „природе“, ма шта се под њом подразумевало (cf. Dinello 2005). 
Управо због тога истраживачи већ годинама најпопуларније MMОRPG 
(World of Warcraft) кажу да се надају да ће резултати њихових истра-
живања утицати на застрашене родитеље и забринуте новинаре, који 
би у њима могли да пронађу „ако не спасење“, онда бар извор знања 
који им може помоћи да схвате MMОG16 феномен, који је све значај-
нија форма дигиталне културе (Corneliussen and Rettberg 2008: 4).  

Ко живи у свету иза монитора: 
коначно ослобађање одраслих 

Уобичајена је стереотипија у Америци и читавом западном свету 
да се на рачунарима, конзолама и другим дигиталним платформама 
играју углавном бели мушки тинејџери. Слична претпоставка се им-
плицитно провлачи и кроз медијске текстове у Србији, а често се исти-
че и да је узраст деце (неексплицираног пола, али се и ту претежно ми-
сли на дечаке), која велики део слободног времена проводе уз рачу-
наре, све млађи. Дакле, судећи по медијима, играју се само мушка деца 
и млади пре уласка у зрело доба иако се стварност драстично разликује 
од те, као и од било које друге стереотипије. Чињеница је, како би ре-
као Тед Вилијамс, да 

„већина одраслих настоји да се, кроз нови задатак са којим се су-
очавају, пробије мишљењем, што их често одведе у ћорсокак када 
њихови логички модели не успеју да се ускладе са новим околно-
стима“ (Williams 1996). 

                                                           
15 Нпр.: „Наука још не може да дâ коначни одговор на питање какве су последице 
дуготрајне употребе мобилног телефона, али резултати бројних студија су алар-
мантни. Најновије истраживање упозорава на озбиљну повезаност између ма-
лигних обољења мозга и дуготрајне употребе мобилних телефона. Реч је о ризику 
од 40 одсто, а уз тумор мозга, спомиње се карцином акустичног живца и карци-
ном пљувачне жлезде“ (Mobilni telefon... 2010). 
16 Massively Multiplayer Online Games. 



Љиљана Гавриловић 

188 

Деца новим околностима (укључујући рачунаре и рачунарске 
игре) приступају много интуитивније и управо због тога их знатно лак-
ше усвајају, па већини одраслих, који су били деца у прединформа-
тичком добу и никада их нису у потпуности усвојили, изгледа да се са-
мо, или бар највише они играју.  

Упркос томе, истина је да се никако не играју само деца – она чи-
не значајан део играча, али се и одрасли играју, највише on-line и врло 
често у радно време. По немачким статистикама, више од две трећине 
припадника старосне групе од 14 до 29 година редовно игра игре на ра-
зличитим дигиталним платформама (конзоле, рачунари, мобилни те-
лефони), а чак 19% старијих од 50 година проводи слободно време игра-
јући се (G. B. 2007). По статистици за САД коју је OnlineEducation.net 
објавио почетком 2010. године, старосна структура играча изгледа ова-
ко: 26% испод 18 година, 49% између 18 и 49 година и 25% старијих од 
50 година,17 при чему жене чине две петине укупног играчког тела, а у 
свим старосним категоријама постоји знатан број нових играча (оних 
који се играју мање од две године)18 (Video Game...). За најзахтевније и 
тренутно најзанимљивије MMORP игре је утврђено да је: 

„(и)стина (...) да је просечна старост MMORPG играча око 26 годи-
на. Само двадесет пет процената MMORPG играча су заправо ти-
нејџери. Око 50% играча ради послове са пуним радним време-
ном. Око 30% је удато или ожењено, а 22% има децу. Тако су диги-
тални или синтетички светови, као што је World of Warcraft, на-
стањени људима различитих старости, културних контекста и со-
цијалних статуса, из различитих делова света“ (Corneliussen and 
Rettberg 2008: 6–7). 

Типичан MMOG играч троши између 20 и 30 сати недељно у 
фантазијском свету. Активнији играчи троше у њему сваки расположи-
ви тренутак. По истраживањима Кастронове из 2005. године, чак око 
20% играча сматра да је фантазијски свет „стварни“ простор њиховог 
бивствовања, док је Земља само место где једу и спавају (Castronova 
2005: 1–2). Становништво Азеротовог универзума (World of Warcraft) 
достигло је 2008. године једанаест и по милиона да би се до данас 
(2010) држало на стабилном броју од нешто преко једанаест милиона 
(дакле, знатно више но што Србија има становника).19 Могло би се ре-
                                                           
17 Чини ми се извесним да је значајан део ових играча почео да се игра у време 
када су дигиталне игре биле у повоју, а они сами били 30-ак година млађи: успон 
различитих варијанти дигиталних игара, на различитим платформама, почео је 
седамдесетих година прошлог века. 
18 Занимљиво је да у категорији 49–54 године има више нових него старих играча, 
што, чини ми се, указује на релативно споро прихватање нових технологија, одно-
сно усвајање тек када њихово коришћење полако постаје део уобичајеног култур-
ног контекста. 
19 Ту нису урачунати сви они који играју на пиратским серверима, па не плаћају 
месечну претплату (зато нису евидентирани, нити се могу пребројати) – они се 
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ћи – простор је досегао горњу границу искористивости, те се повећање 
броја играча-као-становника може очекивати само даљим доградњама 
игре. Управо захваљујући свему овоме, MMOG представљају значајан 
елемент умреженог друштва и дигиталне културе, а светови који су 
креирани унутар њих представљају изазов за многе од традиционал-
них поимања игре, играња и друштва.  

Сами или ипак не? 

Друга потпуно уобичајена стереотипија јесте да су играчи асоци-
јални, недруштвени типови, који своје време проводе искључиво сами, у 
свету за који верују да постоји иза монитора. Но, MMORPG игре у потпу-
ности поништавају ову предрасуду, градећи у синтетичким световима 
читава друштва, у којима играч нити је сам, нити уопште може у њему да 
опстане без успостављања социјалних веза са другима (cf. Corneliussen 
and Rettberg 2008).  

Заправо, није чудно што су неиграчи збуњени и често застраше-
ни изгледом оних који су занети у игру, јер, на први поглед, играчи 
заиста делују чудновато одвојени од „стварног“ света. Виљем Гибсон, 
један од најзначајнијих аутора SF литературе и креатор сајберпанка, у 
интервјују Time магазину прича о свом утиску при погледу нa децу у 
једној играоници, осамдесетих година 20. века:  

„По физичком интензитету њиховог држања могао сам да видим 
како су ти клинци били занети. Изгледало је као да постоји по-
вратна петља, са фотонима који из екрана улазе у дечје очи, не-
уронима који се крећу њиховим телима и електронима који се 
крећу кроз видео игру. Та деца су несумњиво веровала у простор 
пројектован игром. (...) Они су развили уверење да је тамо, иза 
екрана, нека врста стварног простора; неко место које не можеш 
видети, али за које знаш да постоји“ (Dovey 2006: 10). 

Утисак из кога је Гибсон десетак година касније развио Неуро-
мансера може заиста бити застрашујући за мање креативне гледаоце. 
Али – особа задубљена у читање омиљене књиге20 или гледање филма 
или ТВ серије није ништа мање искључена из „стварног“ света, иако то 
може трајати краће него искључивање током играња дигиталних ига-
ра, или – с обзиром на дуже присуство медија у култури – прихватљи-

                                                                                                                                                    
могу сматрати илегалним усељеницима у универзум Азерота, са сопственим 
правилима понашања, локалном културом и унутаргрупном повезаношћу. 
20 Било би занимљиво упоредити реакције неиграча који посматрају играче са ре-
акцијама припадника култура које не познају писменост на особу задубљену у чи-
тање књиге. У данашње време то је релативно тешко, али у време када се у Европи 
право на писменост почело подразумевати, огроман број људи широм света жи-
вео је у културама у којима је разумевање значења тамних чрчкарија на белом па-
пиру било апсолутно непознато. 
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вије за оне који не учествују у његовом/њеном искуству.21 Но то ништа 
не мења суштинску чињеницу да су и читаоци и гледаоци такође изме-
штени из стварног света, бар исто толико колико и стандардни играч 
дигиталне игре. 

Анализа компјутерских игара, као и понашања играча, показује 
да су, потпуно обрнуто од предрасуде, компјутерске игре један од обли-
ка социјализације примерен савременом друштву – на исти начин ка-
ко су игре шерпама и бебама, и/или моделима алата припремале децу 
за њихове улоге у „традиционалним“, тј. сеоским заједницама. Еко-
номска анализа игре World of Warcraft показала је да 

„у ширем смислу игра представља тренинг за генерацију добрих 
корпорацијских грађана, не само да добро троше и плаћају своје 
обавезе него и да се успињу корпоративним лествицама, да воде 
пројекте, да постижу циљеве, да стичу и штеде, да тешко раде за 
боље поседе, да играју на тржишту, да освоје поштовање надређе-
них и себи једнаких, да нареде, охрабре и обрлате подређене да 
напредују, да буду бољи запосленици и можда, једног дана, кор-
поративни руководиоци. Играње World of Warcraft служи као 
облик корпоративног тренинга“ (Rettberg 2008: 20). 

Анализа неких других игара показала би, вероватно, постизање 
неких других особина/вештина, али су то увек особине/вештине важне 
за опстанак и напредовање у дигитализованој и умреженој савременој 
цивилизацији. 

Живот је игра, игра је живот  

Теоретичари игара склони су да издвајају игре из „обичног“ жи-
вота, па чак и да их супротстављају животу. Много цитирана Хуизин-
гина дефиниција игре гласи:  

„(и)гра је добровољна радња или дјелатност која се одвија унутар 
неких утврђених временских или просторних граница, према до-
бровољно прихваћеним али безизнимно обавезним правилима, 
којој је циљ у њој самој, а прати је осећај напетости и радости те 
свест да је она ’нешто друго‘, него обичан живот“ (Huizinga 1970: 
12–15). 

                                                           
21 Телевизији се, као релативно новом медију, такође приписују лоши утицаји, на-
рочито на децу. Ипак, мало ко поставља као проблем силно време које одрасли 
проводе гледајући спортске преносе (мушкарци), шпанске, америчке, турске и 
остале сапунице (жене) или информативно-политичке и ријалити програме (оба 
пола). Гибсон је препознао и ту врсту опчињености синтетичким реалностима, до-
водећи је у неким случајевима до бесмисла, а у другим до смисла неког новог реда 
ствари (Гроф Нула, Монализин натпогон). 
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Сатон-Смит каже да: 

„(и)гра схематизује живот, она је алузија живота, она не подража-
ва живот у иоле строжем смислу речи. Даље, одлика је игре да се 
све више удаљава од оригинала на који се односи. (...) Велика 
грешка теоријске мисли Запада била је гледање на игру као на 
имитацију живота“ (1989: 147). 

Чак и Финк, који каже да је игра „фундаментална црта нашег 
постојања“, раздваја (понекад, додуше не увек) игру од живота: 

„(у) игри нам живот постаје ’лаган‘, без тешкоћа – бивамо расте-
рећени од великих тешкоћа дужности, терета достојанства, бри-
га – живот поприма један готово сневалачки карактер, постаје 
опхођење са ’могућностима‘ које бивају пре измишљене него про-
нађене“22 (1984: 339–340). 

Из ових (а и низа других) дефиниција игре могло би се закључи-
ти да је живот (као опозиција игри) невољан, без правила или са пра-
вилима која не прихватамо добровољно, да у њему нема радости и да 
се састоји само од дужности и тешкоћа. То, наравно, није тачно (или 
можда и јесте – али само за оне који тако изаберу) и сва таква гледи-
шта директно одражавају хришћанска поимања света у којима је жи-
вот само боравак у „долини суза“, мучан период припреме за бољи, 
срећнији „други живот“.  

Заправо, игра је неодвојива од живота: она је биолошки уграђена 
у нас (што зна свако ко је у било каквом ближем односу са животиња-
ма, макар само имао кућне љубимце), а резултати низа различитих 
истраживања која су последњих деценија обављали научници који 
проучавају понашање животиња то само потврђују. Но, као и све друге 
области живота, и игре обликује култура, дефинишући не само начине 
играња и правила игара него и ко, када, где и како може да се игра. По 
правилима западне цивилизације играју се деца (не одрасле, самим 
тим и не одговорне особе) и, евентуално, они одрасли који се баве не-
сасвим-примереним, не-сасвим-уобичајеним или не-сасвим-одговор-
ним пословима по уверењу широке популације: пре свега уметници, 
али и сви они који у свом послу, уместо претпостављене тешке муке, 
налазе задовољство и забаву: научници би, по дефиницији, требало да 
се налазе у овој категорији, док се прост пук игра само повремено и у 
строго контролисаним облицима (ритуалне ситуације, спортови). Ди-
гиталне игре су, како показују статистике, успеле да превазиђу недво-
                                                           
22 Рекло би се да Финк у овом случају искључује из игре све спортове, у које је – и 
без савремене високе професионализације – потребно уложити много труда, па 
чак и наизглед сасвим једноставне дечје игре као што је човече, не љути се, која 
од детета захтева много времена, стрпљења и енергије да се савладају правила, да 
се науче потези и како да се игра доведе до краја (без плакања и лупања вратима), 
а чији је исход (између осталог и сасвим мимо радости игре) учење да се побеђује 
и губи, неопходно за каснији, одрасли „стварни“ живот. 
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смислени елитизам којим се играње сматра непримереном активно-
шћу за „обичне“ људе, у свакодневици: док седе загледани у рачунар, 
они делују савршено долично „озбиљно“ за сваког овлашног посматра-
ча, док се заправо забављају у свету своје омиљене игре.     

С друге стране, поједине дигиталне и MMORP игре, омогућавају 
играчу да  

„дефинише другог/другу себе, са особинама и физичким квалите-
тима потпуно различитим од његове или њене стварне утеловље-
не личности. За многе играче то представља могућност бекства из 
стега сопствене ситуације“ (Rettberg 2008: 23) 

и креирање нових, паралелних живота у синтетичким световима, који 
их задовољавају више од „стварног“ или ofline живота. Критичари 
дигиталних игара рећи ће да је то ескапизам,23 али: ко има право да 
било коме прописује шта ће сматрати својим „правим“ животом, наро-
чито уколико сами играчи свој виртуелни идентитет и живот сматрају 
стварнијим од стварних и ако су у њима задовољни? Дигитално окру-
жење је тако људима омогућило потпуно нови приступ и нама и нашој 
стварности, односно, како каже Кастронова: 

„више нисмо заглављени у Игри Живота какву смо наследили од 
наших предака. Можемо да направимо нову, скоро какву год да 
желимо“ (Castronova 2005: 70).  

И, на крају 

Без обзира на то да ли се прихватају са одушевљењем или са од-
бијањем, дигиталне игре су постале стварност (и испред, и иза монито-
ра) и несумњиво ће заузимати све више простора у свакодневној орга-
низацији живота све већег броја људи, свих узраста и врло различитих 
степена образовања, широм света. Њихов даљи раст ће, већ наредних 
деценија, узроковати поновно преиспитивање досадашњег разумевања 
стварности/реалности, а биће и основ за успостављање потпуно нових 
идентитета и нових културних наслеђа, који/која ће, очигледно и неми-
новно, превазићи досадашње оквире националних држава, етничких и 
локалних заједница, градећи неке нове заједнице, засноване на истин-
ски дељеним искуствима и успоменама24 (што се, уосталом, претпо-
ставља и за све сада постојеће заједнице).  

                                                           
23 Као ескапизам би се могло, онда, тумачити и нпр. опсесивно читање литературе 
или гледање филмова: ма колико они били уметност, ипак јесу искорак из „ствар-
ног“ света. 
24 То се, наравно, не односи само на игре, него на све аспекте дигиталне културе, 
који су узајамно испреплетени као и елементи било које друге културе, само су 
игре упадљивије јер се, за разлику од многих других аспеката дигитализованог 
света, користе у потпуности добровољно, и у слободном времену. 
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Данас, сви ти различити снови сањани у синтетичким световима 
игара припремају, заправо, све нас – децу и одрасле – за живот у 
информатичком друштву, које (иако је још пре две-три деценије само 
замишљано у оквиру SF-а, односно cyberpunkа) убрзано постаје наша 
реалност. Можда се то некима не свиђа, нарочито онима који су одгаја-
ни на концепту идеализације прошлости и заједница заснованих на 
крви и тлу, али то не значи да њихова деца не треба да се припремају 
за будућност, јер ће управо у њој живети.  
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ЕLECTRIC DREAMS AND REAL FUTURE 

Abstract. The assumptions of digital games as a way of developing 
‘individualism and computer autism’ instead of developing creative 
potential that are initiated by ‘classical’ games, rely on a few basic 
foundations. That is, primarily, the fear of new technologies that change 
the known surrounding and the way of living, but also the fear of too far 
fetched individuation, that deranges collective consciousness and 
identities of traditionally understood communities. 
The analysis of computer games, as well as the behaviour of players, 
shows that, completely opposite, computer games are one of the 
forms of socialisation, appropriate for contemporary society – in the 
same way as the plays with pans and babies, and/or tool models 
used to prepare children for their roles in ‘traditional’/village 
communities. 

Key words:  digital games, romanticism, socialisation, rural society, 
post-modern society.
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