o MASKAH IN MASKIRANJU NA PUSTNE DNI
Posvetovanje v Cerknem, 18. in 19. april 2001
321

Kaj se dogaja z maskami po veliki noči, bi se lahko vprašali udeleženci strokovnega
posvetovanja o maskah in maskiranju v Sloveniji, ki so se le tri dni po velikonočni
nedelji zbrali v Ccrknem. Pa se je pokazalo, da je bil datum izbran po naldjučju, laaj
pa po premisldru. V Cerknem, le nekaj kilometrov oddaljenem od Torije, so namreč
doma
slavnih
pustnih
cerldjanski
zato je bij
kar

Maske in maskiranje v Sloveniji in Zarrtepitvu, kot je bilo uradno imenovano
po~vetovanje,

je bilo v bistvu srečanje etnologov, ki se ukva~ajo s šegami. Pripravili so
ga: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Mestni muz~j Idrija, Muzej za Idrijsko
in Cerkljansko ter Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj. Bilo je organsko
nadaljevan.ic posvetovanj;]
im naslovolll
Ptuju v letu
V dvodnevnem
sporedu.
trajal dobesed
jutra do
je zvrstilo
referentov,
od njill etnologov. Bila pa "la
njimi tuui folklorist in filologir~la.
Glavni iniciator posvetovanja je bil dr. Jurij Fikfak, ki mu je uspelo pripraviti
nekakšen vseslovenski pregled pustnih šeg, ki se v zadnjih letih dogajajo na slovenskem
etničnem ozemlju, obenem rF! zhrati na kurn kF!r preeej stanovskih kolegov, ki jim je
ukva~allje šegami še
.
Iz dvajsetih predavanj
jih je bilo
več,
predavateljev
zadržanih,
referati pa
vsemu rezmunrn I
pred
tie je dala
res velika
slovenskih pustnih šeg.
Posvetovanje jc začela mag. Marija Kozar-Mukič iz Sombathelyja na Madžarskem.
Na kratko je opisala pustne šege med porabskimi Slovenci. V vaseh, kjer živijo, so še
vedno žive. Prav talm poznajo tudi preoblačenje in obhode sv. Treh kraljev. Čeravno se
najmlajše
sporazumevajo sIovcnščmi in
odhaj<~o
poslu
izključno
govorečo
šege ohral

Iz Haloz in Ptujskega polja je Andrej Brcncc predstavil 111..
pustnih živali,
"mse" m "mele". Husa je na dveh nogah, premika jo en sam človek, za melo (veIjetno
izraz pride od "gambeIc") pa sta potrebna dva, saj je to štirmožna pošast. Imata enal<o
staro domovinsko pravico kot kllfenti, le da so .ili ti v 7.adnjem času kar nekalw zasenčili.
V vaseh.
poznajo te
maske, jih
kot kurente
od hiše do
in pomemben
domačine
kurentov.
pustni
je enalw

Tomažič

Branko'i Ptuja je
I za etnologI'
precej
pogled
fullJorista: ukvarja
folklorninll
. in želi imeli na odru kar se da lzčiiičen in
originalen ples, ki spada k določeni šegi (pustni, ženitovanjski, krstni itd.) Ve~elno je
bilo njegovo predavanje za etnološke duše precej nenavadno, kajti nekalw se je bilo
treba sprijazniti z druge vrste pogledom na kmečke šege. Vsekalwrje postregel s številnimi
podatki, ki jill
llIarsil(do slišal
"Košuta" s
in Ko~an6kcg;a živalski
I podoben
ki jih je
zadnjih lel
da
je košuta še zelo
tako pri
pustnih in
šegah.
pll'dstavljajte
si, kalw pomembno vlogo ima na svatbi, kjer je ves čas nema, pred ženinom in nevesto
se samo trikrat prildoni in zapJcše svoj svatbeni ples. Njen nafiiop je kratek, a učinkovit.
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Tudi dr. Aleš Gačnil( se je ukvarjal s šega oziroma s tipom :7,ivalske pustne maske, ki
lahko povezati rusami ali
Imenuje se
, lahko bi bib
ali konj,
krava ali osel.
obredjem
. torek
vezana samo
vas
nekje
Mariborom in
Bistrico.
ki nastopajo
obredu,
in stalno besedovanje bi morda lahko izhajali celo iz časov Napoleonovih vojn. Domneva,
ki se je ponudila, pa vsekalwr zahteva še več brskanja po arhivskem gradivu.
Dr. Polona Šega je pril(azala živopisne lepe maske "cundrov" po nekaterih istrskih
Mag. M;mina Piko iz Inštituta
Jarnil, iz
pa je predst:tvua m~novejša
dogajanja o
dnevih na
Tukaj se
kmečkimi šegami
pojavljajo
prireditve, ki
pnreditelji videli
dmgje in I prilagajajo sv~ieruu
Med
organizaiOlji sedaj seveda niso več fantovske združbe, kot so bile pred petdesetimi in več
leti, ampal( razna dmštva: gasilska, turistična, kulturna, tudi šola je pomembna. Korošci
so se očitno najbo~i navdušili nad t.im. "bcljaškimi zasedanjj''' ali pustnimi sejami, ki
prišle v
televizijske
lokalnib
. 111 si talm pnrklbile številno
puhliko. Zdaj
skupnosti
pustnih sejah,
na em
strani izvajalci
in skečev..
pa gledalci.
jim teme
domače
in zato neznansko uživajo. Pust se je v teh oko~iih nekalm teatrsko prilagodil puhlilci.
Vsebina prizorov pa je v principih prav enal(a tistim, ki so si jih ali pa si jih še privoš(~ijo
pustovalci vseh sprevodov ali pa procesov na pepelnično sredo.
razprava
Brez dvoma Je hila za zbnHlt' etnologe silno
Furlan,' poskušala najli jezikovnimi zakoni podkrepljeno
prepow'd
nskih
in se pri tem
na že znano
scaramatte" iz leta 1340.

dr.
nastanku

habitu

Dr. Roherto Dapit je predstavil nekaj svojih najnovejših video posnetkov, ki jih jc
opravil v Reziji in Beneški Sloven~ii. V vasi Bila v Reziji so pustne šcge zelo pomembne
~kupnost, saj
skupaj
ki so večinoma razseljeni po
krajih in
ITdko vračajo
domove.
ravno ta
priganjaleJ prebivalce,
vračajo Ul olmmJajo stare šegc l
Dapit je
pustno dogajanje, . traja več
dni. Pri pustnih obhodih po določenem obredju sodelujejo ponekod ženske, drugod
moški, včasih oboji. Šeme so večinoma stalne, prav tako povsod sodelujejo znameniti
rezijanski citiravci - godci, ki godejo na poseben način. Rezijani so postali v zadnjih
turistična
ki j o '
od vsepovsod.
fotografov" snemalcev
biti nadkžni
etnologi 11
so menda \ Lln~kem letu pri
ki je

F;:m~e, Ici
za pravega pusta predstav~jali različne tipe, so na ogled prinesli le
opravo. Zbranim etnologom so zaigrali še nekaj viž na novo lmpljeno avstrijsko lajnopredstave je bilo
tisti
konec.

Drugi del referatov je hil posvečen pustovanjem v mestih. Ponekod jih poznajo
kot karnevale, drugod samo kot plese in zabave, v redkih laajih pa imajo tudi svoje ime,
. kosuHlJeviška šel ma, mozirski
hotuJjska reflllhlila. Plin;cutelj!
sldenili. da
hi na posvetovanju spregovorili predvsem o najnovejših pustnih dogajanjih po mestih.
111di tukaj je podoba po Sloveniji zelo pestra, spreminja se posebno v zadnjem desetlelju.
Prt 'eLJI/anje
kosta 1Ij1 'v iški
je
odpadlo, o
rskem [,ustu
Je
spregovorila avtorica tega prispevka. Mozirje, ki je nekakšna oaza miru sredi industrijskih
824 obratov, čeravno so le-ti zelo blizu, je ohranilo značaj majhnega
kjer vsi
.
1)ripadnost svojemu kraju izražajo s tem, da z veseljem sodelujejo pri skupnih opravilih,
tudi pri pripravljanju pustovanja. Njihovo "okolofiranje", ki je le del dobro naštudiranega
celoteden~kf:ga pednega scenarija.
staro več koj
let, daljšilIII ali
prekinitvami ga predvajajo sebi in sotržanom v užitek vsako leto tik pred pUJ>tom. Mozmki
pustnaki še vedno ohranjajo moško družbo, ženske so dobre za pomoč in za vzpodbudo.
Od dvajset petdcsf;t pustnakov okolnl"ira cela dva dne:va, kar pOlneni,
pregaopJo
po dolgem in po čez po Mozuju in okolici, od vrat do vrat prenašajo vosčila in dobrc
želje in pobirajo prostovoljne prispevke. Pa to niso samo mJadi fan~e, ampak v večini
Ilglcdni poslovni
srednjih let, . cnlaat
leto pozabijo, . predsLlVljajo v civiltl.
Stanka Drnovšek je govorila o litijskem karnevalu, ki je svoj višek dosegel v poznih
sedemdesetih letih 20. stole~a. Začel se je že v letih pred prvo svetovno vojno, ko ga
člarn obrtniškega echa. Po
druge vojne' v petdesetih
dobil !lOV
zagon - organizatorji so postali pri TVD Partizan. Vsa ta leta je bil tudi zelo dobro
je bil odvisen
večjih litij~lcih illllustrijsl<ill obratov. Ko
luedijsko podprt. Finančno
je v devetdesetih letih
laiza gospodcu"stvu,
je to odrazilo
na
litijskem karnevalu, Karnevali, ki so se vzdrževali z donacijami domače industrije ali
nbrmih deb nie, Il pr. v Litiji, Ribnici, (crknici. imeli vedno
težave
prodllkciji
vsakoletnih sprevodov. Tako je danes Izdelava scenografije odvisna od sreče Bl ,;posobnosti
organizato~ev. Vendar pa skoraj petdesetletna tradicija tudi nekaj pomeni - četudi kakšno
kaj
to nadomestijo
nJIc.
Elemente mestnega in vaškega pusta srečujemo pri Hotuljskem karnevalu, Kotlje
postanejo v tistih dneh republika. O tem je spregovorila mag. Karla Oder, Poleg starih
koroških pIobarjev (fantom' deldetom še
po koroških
za
pa
po
službah, delijo plohe, če se v preteklem letu niso poročili) sodelujejo v karnevalskih
sprevodih najrazličnejše maske, Ici večinoma predstavljajo lokalno obarvane prizore, ki
jih sicer razumejo predvsem domačin ostali pa jih
kot nimive. Organizafmji
HotUljskega kam evala vedno povabijo k sodelovan.iu še skupine iz drugih vasi.
Postojnska pustna povorka nemara ni
znana kot denimo litijski karneval, a
ima tudi svojo zgOUOVillO. Predstavila jo je Magda Peršič. Iz konca 19. stoletja je podatek
o "pustnem korzu ", ko so se v nekakšnem sprevodu pokazali nekateri postojnski meščani.
sokolski) dru,~tvo, ki je zdi":etku
stoletiH prevzelo organizacije pustnih prireditev,
je dalo s tem priložnosl meščanom, da pokažejo, kaj zmorejo. Zda.J pa v povorki sodelUjejo

o maskah

in maskiranju na pustne dni

skupine iz bližnjih in daljnih vasi. Tukaj so našle svoje mesto znane in neznane maske,
Ici s tem
sebe
l a a j . ' . heseda
, ki nekako
namIguJ(~
koncu druge
Najbolj znana je
prvomajska
povorka,
zclruževala
skupine
posameznike,
zanimanja,
slaatka civilne osebe. Vojalci pa so tudi za 1. maj nastopali na "paradi". Post~inska
povorka je prav gotovo enal(a sprevodu.
Dve zelo zanimivi predavanji sta pojasnjcvali pustni čas v Celju in Mariboru. S
celjskim plJstoV(mjem se je
. mag. Vlado
Dasiravno ni
kako bolj
zagnano
med
meščani v
stole~u,
obstajajo
Je celjska
v sredi 19.
zabavala
elitnih
podatki,
plesih. Delitev na Slovence in Nemce je mestu dala poseben pečat. Kalm nenavadno - 325
tudi v zadnjih letih, ko se je pustni sprevod v Celju že nekalw prijel, so prišli od - avstrijskep:a Interspara in sedaj tudi pri njihovi veletrgovini vsalw leto organizirajo prav
v mestu istO('dS[JO
dva karnev,ila.
takšno
rajanje. Taleo
sočasnega
bila podprLI razpr;Jva dr. Maje
Golija o
19. stole~a dalje. Maribor je v tem obdobju veselo
pustovalljih v Mariboru od
sledil bidermajerski modi vsakovrstnih plesov, venčkov in balov, Ici so si jih privoščili
novo pečeni mariborslci meščani nemškega in slovenskega rodu. Kalw pomembni so
bili,
dokazujejo' pogostne notice
Čim več' hilo na novo
ustanovljenih društev in
tem več je bi lo društvenih veselic
so se
...
polovici
so se
društvene
morali
izkazati.
maškarade veselo nadaljevale. Sportna in obrtniška društva, tudi politična, npr. Jadran,
Primo~e, l~er so se zbirali primorslci emigranti, so pobirala svoje člane in simpatizerje.
Razslojenost prebivalstva je globoko vplivala na raznolikost prireditev.
hotelu
. je bil odprt
nadaljev,mJe mari_borskega pl
Razpravo ()
Barbara
Svetina.
hotelskem arhivu, po t:asopisnih
reklamah in
podobnem je prišla do kar precej ilustrativnega pril<aza pustnih zabav v elitnem hotelu.
Udeleževali so se jih najrazličnejši ljudje, saj je hotel za denar oddajal svoje prostore.
Oh ranjene fotografije prikaz~iejo ~iudi, Ici so se maslcirali s pomo~io oblek. Kot na
podrot:ju
oblačenja
tu ravnali v
trenutno
. mask so
se
leta v leto. V
med obema
pa je vendal
dolgo
prevladoval
Lim "narodnih
OZIroma
tipi" mask

Pustne zabave na Tržaškem so bilc predstvljene z openskim Krašlcim pustom, o
katerem naj bi sicer govoril dr. Peter Rus~a, a je bil zaradi opravičljivih razlogov odsoten;
zato je o karnevalu na Opčinah na kratko spregovoril dr. Jurij Filaak. Kraški pust ima
že vet
tridesetletno
vedno velja
slovensko prireditev. i~eravno po
oblilci
sponunJa na
karnevale. Na
sodelujejo
skupine iz
slovenskih va~1 na Tržaškem. Pripravljanje vozov, voakoletnega prizora, ki naj ga
posamezna skupina predstavlja - vse to se dogaja v predpustnem času in zahteva zelo
veliko navdušenja, pa tudi neplačanega dela.
. bi dalo
je končalo posvetovanje etnologov.
najbolj
in tam,
na
prebivajo
recentnem položaju pustnih

Tanja Tomažič

Slovenci. Referati so bili prebrani predvsem z namenom informirati, v debatah, ki. so se
po njihovi predstavitvi, pa naj hi se razjasnile tudi vse nejasnosti, na katere so
morda
Hvalevreden
namen'
da
pusta
letu 2002 izdali
Obsegal
predavanja
posvetovClnj'l IZ leta
2000 in cerldjanskega IZ leta 2001. Vsekakor obsežen posel, za katerega lahko le
upamo, da bo uspel. Objavljeni podatki bi imeli prav zaradi. svoje dokumentarnosti
svojevrstno težo.
Tomažič
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