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ДАН РАСПУСНОГ ЖИВЉЕЊА 

Доскора је у војвођанским селима ускршњи пост почињао ритуалним окупљањем жена 
на само њихову седељку, са много јела и пића, музике и необично слободног, разузданог по 
нашања. О разлозима и смислу таквог „теревенчења“ говори се у овом раду. 
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Обичај удруживања групе људи да заједно једу и пију и потом подједнако учествују у 
измиривању трошкова који из такве гозбе проистекну, памти се на овом културном 
простору под називом ревена (Милосављевић, 335). Сама реч је персијскотурског по 
рекла (Шкаљић, к. р. рефèна), а вероватно се и обичај, уз који је Вук приметио да „ку 
ће не обара ... али и не подиже“ (Караџић, к. р. ревена), проширио овим крајевима 
посредством Турака. Одржао се сразмерно дуго по Србији, деловима Хрватске и Бо 
сне (као ревена), где су се све донедавно људи удруживали да обедују о заједничком 
трошку, обично на вашарима, сеоским и црквеним славама, после обављених послова 
или о празницима, кад се мање ради (Милосављевић, 335). 

За разлику од поменутих крајева у којима је такво колективно гошћење по правилу 
у надлежности мушкараца, у Војводини, тачније у Банату (и само ту, бар кад је реч о 
јужнословенском простору), ревена је искључиво женски дан, гозба коју су оне једном 
у години приређивале у сопствену част. 1 Да ли је она ту одувек и била намењена само 
дружењу жена или се временом издвојила као пандан мушком обичају, и зашто је та 
женска варијанта остала ограничена на релативно узан културни простор, остаје непо 
знато.  Било  како,  тим  двема  варијантама  заједничко  је  равномерно  распоређивање 
материјалног  или  новчаног  доприноса  у  покривању  трошкова  гошћења,  на  чему  се 
сличности  међу њима  завршавају.  Док  је  мушкој  варијанти  колективно  јело  и пиће 
с>мо себи сврха било којом практичном пригодом, женама је обиље хране и пића са 
мо повод или неопходна „сценографија“ за много сложенију ритуалну представу коју 
су изводиле једанпут годишње у оквиру предускршњег обредног комплекса. 

Предмет овог рада је тај женски ритуал, његов симболички говор, значења и функ 
ције које је испуњавао током времена у одговарајућим друштвенокултурним околно 

1  Сличан  "женски  дан"  постојао  је  и  код  Муслиманки  у  пријепољском  крају.  Од  проф.  др  Петра 
Влаховића сазнала сам да су се жене тамо такође окупљале једном у години, на "теферич" на некој ливади, 
"слободне"  да  се  понашају  како  хоће,  певају  "безобразне"  песме и  причају вицеве,  док  су место њиховог 
окупљања  за  то  време  опасивали  мушкарци,  њихови  мужеви,  и  "чували  стражу",  мотрећи  са  пристојне 
удаљености да неки уљез не упадне непозван и својим присуством поквари женску забаву.
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стима.  Етнографску  грађу  сакупила  сам  претежно  теренским  истраживањем  током 
1996. године  моје саговорнице из неколико банатских насеља 2 некада су и саме ре 
довно „ревенале“. Иако су последње женске седељке тог типа организоване пре више 
од двадесет година, уступајући пред новијим, „напреднијим“ и „одозго“ препоручива 
ним обичајем прослављања Осмог марта, некадашње учеснице сећају их се још веома 
живо. Према подацима којима располажем може се поуздано рећи да је ритуал, у об 
лику  у  ком  је  овде  забележен,  постојао на испитиваном подручју током читаве прве 
половине XX века. 

* * * 

Ревена се одржавала на такозвани Чисти понедељак, као покладна светковина ко 
јом се завршавао период месојеђа и отпочињао ускршњи пост. Тога дана, пошто су по 
кући обавиле велико чишћење посуђа и свега што је било у додиру са масном храном, 
и припремиле  јела која ће приложити заједничкој трпези, окупљала се група жена у 
кући за ту годину изабране домаћице и отпочињала своју седељку. На  једној ревени 
било би обично између десет и двадесет учесница, углавном сусетки и рођака. Тери 
торијално, свака ревена покривала је један део села, што значи да се тог дана у насе 
љу, зависно од његове величине, ревенало на више адреса. И не обавезно у нечијој ку 
ћи:  често  би  се група жена, после службе у цркви,  заједно са свештеником, упутила 
оближњој  крчми  „да  оперу  зубе“  (ракијом),  а  онда  ту  и  настављала  своје  славље, 
претходно се ослободивши уобичајених (мушких) посетилаца. Осим музиканата, пла 
ћених да увесељавају жене, осталом мушком свету ту је био строго забрањен приступ. 
У супротном, знатижељник је ризиковао да на сопственој кожи осети агресивни наср 
тај женског колектива, који би мушкарца исмевао у песми и вицевима еротског садр 
жаја,  понижавао  скаредним  сексуалним  примедбама,  а  понекад  и  физички  злоста 
вљао. Количина и врста групне ритуалне агресивности нису биле предвидиве: пошто 
би  га  ослободиле  вербалног  злостављања,  дешавало  се да несрећника разголите и у 
тако недоличном  стању избаце на  улицу да постане предметом вицева  читавог села 
због  „забадања  носа“  у  недозвољене  ствари.  Сутрадан  ће  свака  од њих  смерно  по 
здравити истог случајног посетиоца, али у „ноћи вештица“ мушкоме је место што да 
ље одатле, јер тога дана жене су уживале једнократно право да се понашају распусно, 
недолично, неумерено, „изађу из себе“, да чине „ремет“, ослобођене оних чије прису 
ство обавезује на другачија правила понашања. 

Весело  и  неуобичајено  слободно  понашање  подразумевало  је  и  испијање  знатне 
количине вина и ракије. Несклоне алкохолу, будући да га бар у јавном животу ретко 
конзумирају,  јер “чашица“ је у домену социјалне интеракције мушкараца, жене брже 
и подлежу његовом дејству. С друге  стране,  алкохолна  стимулација  олакшава  тран 
сформацију у „друго ја“, у понашање које се ритуалом захтева, па је разумљиво да га 
оне у овој прилици троше „мушки“. 

Осим јела и пића, женски скуп је и читав мали театар, у коме се смењују на лицу 
места  смишљене  и  одигране  сцене:  картање,  бријање мушкараца или оплакивање и 

2  То су насеља: Меленци, Сефкерин, Кусићи, Панчево, Банатски Карловац и Вршац. Мој теренски рад 
организовала  је  госпођа  Даница  Исаков  из  Меленаца,  на  чему  јој  и  овом  приликом  изражавам  своју 
захвалност.
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купање тек умрлог љубавника. Носиоци свих улога биле су жене, које су истовремено 
биле и извођачи и публика. Игрокази су увек варијације на тему сексуалности и одно 
са међу половима. Том предлошку свака појединачна жена доприносила је сразмерно 
своме темпераменту, смислу за импровизацију и степену личне инвентивности и спо 
собности да у колективну „откаченост“ унесе сопствени ауторски тон. Управо тај поје 
диначни смисао за комичну импровизацију одлучујуће је обликовао општу атмосферу. 
Подгревање расположења, осим песама и шала „безобразног“ садржаја, подстицао је 
и  стални  физички  додир    пипкање и штипање „мушкарца“ или  “жене“,  зависно од 
типа  улоге  која се приказује, што  је опет производило смех и нови излив скаредних 
речи и поступака. 

Како се из дескрипције може уочити, најважнија одлика читавог скупа јесте њего 
ва „изврнутост“. Понашање жена не само да ни у чему не наликује понашању „ваља 
не“ жене у редовном животу сеоске патријархалне средине већ је његова потпуна су 
протност. Као да су одједном сва правила уобичајеног друштвеног живота порушена 
и читава се структура окренула наглавце. У тој изокренутој стварности из које је бе 
значајни,  неугледни,  слабашни  мушкарац  потпуно  изопштен,  друштвеним  животом 
управља сада један моћни, безобзирни, самодовољни колектив међусобно у свему из 
једначених жена.  Такво  изокретање  поретка,  кад наизглед престају  да  важе дотада 
шња правила,  права и  обавезе,  типичне  су  одлике  ритуала прелаза,  односно његове 
средишње, лиминалне фазе у којој се трансформација статуса или ситуације и дешава. 
Какву трансформацију означава ревена? Као што сам поменула, она се одржавала на 
размеђу периода слободног начина исхране и периода поста и религијским правилима 
регулисаног живота;  везује  се,  истина,  за  хришћански  календар,  али њен  садржај  и 
време одржавања несумњиво указују на много старије, паганско порекло, на врсту ко 
лективног сезонског ритуала којим су се обележавале промене у годишњем производ 
ном  циклусу:  почетак  нове  године,  пољских  радова,  жетве  и  сл.  Друштвени  статус 
учесника у тим ритуалима се не мења као што је случај у „класичним“ ритуалима пре 
лаза, али се они обредно припремају за читав низ промена у природи делатности и од 
носа  с  другима  које  треба  предузети,  а  који  одговарају  наступајућем  одсечку  годи 
шњег круга. Колективна гозба, разуздано весеље, опходи села и маскирање, заједнич 
ки су елементи свих календарских ритуала које познају готово све европске културе, а 
чији  је  циљ  да  се  у  одговарајућем периоду  године магијским  средствима подстакне 
обнова живота у природи и општа плодност: стоке, усева и људи (ПрошићДворнић, 
144  145). 

У неким варијантама женских покладних свечаности изван јужнословенског про 
стора, 3 радње за плодност усева сасвим су експлицитне: у Мађарској, на пример, жене 
су се на Беле покладе окупљале на пијанку (без присуства мушкараца) и тамо скакале 
увис  да  подстакну  раст  конопље,  док  су  се  у  неким  крајевима Словачке напијале  у 
крчми „за дуги лан“ (Босић, 216  217). Без сумње су и неки елементи у ревени, у не 
кој заборављеној прошлости, извођени са убеђењем у њихову магијску делотворност. 
Сексуалност се, на пример, везује за бића која доносе плодност, па је разумљиво што 
су у ритуалном контексту то „бабе“ (учеснице ревене су се обично тако звале, пошто 
су и биле у питању средовечне жене; на ревену нису долазиле девојке и младе неве 

3 Потпуно идентичан ритуал војвођанској варијанти, и под истим називом (рефéнé), одржава се и данас 
у целој северној Грчкој. Податак сам забележила током боравка у тој земљи, у лето 1996. године.
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сте), значи оне које су сопствену плодност потврдиле у годинама пуне полне зрелости. 
Њихова улога у ритуалу, као бића која отеловљују саму производњу живота, јесте да 
сопственим примером стимулишу рађање и раст у природи. У истом кључу треба чи 
тати и обиље хране и пића и претеривање сваке врсте: да се, дакле, принципом ими 
тативне  магије  оствари  могућност  истог  таквог  обиља  и  благодети  у  свакодневном 
животу, на опште добро целокупне заједнице. Наравно, у том контексту подразумева 
се да је реч о селу као чврстој друштвеноекономској заједници, а, следствено томе, и 
обреднорелигијској, јер једна другу претпостављају (Павковић, 52  53). 

С  тим у  виду,  јасно  је да жене ту овлашћено представљају село као целину, што 
потврђује и чињеница да практично свака кућа има своју изасланицу на ревени, и да 
је бројем и размештајем седељки покривено цело село мистичном снагом жена и све 
та виших сила на заједничком задатку. Разумљиво је да кад је реч о задатку, а у опи 
саним условима ритуална „откаченост“ није друго него задатак који се обавља за до 
бробит  заједнице,  није могла  постојати могућност  одбијања учешћа нити  га  је,  баш 
зато, какав нарочито строги муж или свекар настојао да спречи, као што ни породица 
никада није приговарала најактивнијим женама због претерано слободног понашања. 
Повратак са ревене у „ситне сате“ и у добро алкохолисаном стању није се сматрао не 
пристојним. Моје саговорнице са терена кажу: „Ако је нека и претерала, добро ће се 
наспавати и сутрадан томе нема ни помена. Ревена је само једном у години“. Слобод 
но понашање и певање „безобразних“ песама нису се, дакле, доживљавали као немо 
рал,  већ  као  друштвена  обавеза која има своје пуно магијскорелигијско оправдање. 
Насупрот  тој  колективној  обавези не  стоји индивидуални избор у данашњем смислу 
речи, па, према томе, ни стид, отпор, избегавање учешћа или презир и исмевање не 
доличног понашања, напросто нису од значаја. Све ће то, истина, почети да се јавља 
касније, с постепеним гашењем обичаја, када колективни живот села више није могао 
бити регулисан оном истом лакоћом као  у прошлости,  у  којој „такав  је обичај“ има 
снагу  закона  коме  се  сви неумитно покоравају. У тој ранијој фази женско пировање 
има покриће у потреби да се стимулишу раст и напредак у природи; оно је магијско 
средство помоћу кога се ступа у везу са светом виших сила које тај напредак треба да 
омогуће. Као што је речено, женски колектив је у том случају „делегиран“ да посреду 
је између два опречна света: овоземаљског, и света духова, предака и богова, а кон 
такт међу њима остварује се, јасно, у средишњој, лиминалној фази прелазног ритуала, 
која  у  конкретном примеру обележава  завршетак зимске „хибернације“ у природи и 
почетак пролећног буђења и свеопштег бујања. 

У колективним сезонским ритуалима, као што је писао Тарнер (Turner, 155  158), 
лиминалне  ситуације  се  по  правилу  испољавају  као  инверзије  постојеће  друштвене 
структуре, тако што они који су у хијерархији друштвених односа на нижим позиција 
ма постају за тренутак супериорни, а они који су стварно надређени прихватају добро 
вољно сопствену ритуалну деградацију: јачи постају слаби, а слаби се понашају као да 
су  они  јаки.  „Лиминалност  слабих  представља фантазију  структуралне  супериорно 
сти“  (Turner, 157). На плану друштвених односа,  граничност ритуала, у којој је про 
шлост тренутно суспендована а будућност још није започела, омогућава људима да се 
привремено ослободе норми и правила уобичајеног друштвеног живота и „издувају“ 
нагомилане тензије и незадовољства која друштвени живот као хијерархијски систем 
положаја и односа производи. Можемо, како би рекао Тарнер, бити склони нереду за 
то што смо презасићени редом и потребно нам је да се ослободимо друштвене контро
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ле и дамо себи одушка (Turner, 165). Мало нереда и слободе, и хаотичног изокретања 
структуралног облика  друштва, међутим,  не  угрожавају стабилност и интегритет за 
једнице. Напротив, служе да их ојачају, будући да је друштво „предвидело“ време ка 
да  је могућно безбедно и контролисано окренути наглавачке читаву структуру, иску 
сити за тренутак стање слободе и чисте могућности и, након завршетка ритуала, све 
вратити на исто место, поново успостављајући ред и равнотежу без које је друштвени 
живот тешко замислив. 

Понашање жена у ревени убедљиво показује у којој мери су симболичка средства 
ритуала саобразна његовим циљевима: да би се остварила веза са светом натприрод 
ног на преласку у ново календарско раздобље, учеснице у ритуалу ослобађају се сво 
јих редовних статуса и улога, одбацују структурална правила да би тако закорачиле у 
свет са којим  је позитиван исход сусрета витално важан заједници у целини. У том 
сегменту и  само због тог циља жене су узвишене до митске надмоћности да би, по 
обављеном  задатку,  када  разузданост  кулминира,  поново  биле  враћене  у  смерност 
свога  друштвеног  положаја,  омеђеног  строгим  правилима  патријархалног  поретка. 
Управо  та  чињеница да  се „недолично“ понашање, у редовном животу „ваљаних“ и 
„поштених“ жена, толерише само у прописано време, једнократно и са одговарајућим 
циљем, објашњава зашто у ритуалну инверзију правила и моралних начела патријар 
хата  не  продиру  никакве  субверзивне  идеје  о  могућном  проширивању  лиминалног 
обрасца и на свакодневни живот. Другим речима, ритуална негација патријархалног 
поретка не отвара пут начелу владавине жена  такав обрат „трпи“ једино ритуал, као 
контролисани „вентил“ могућног незадовољства гвозденим, непромењивим законима 
друштвеног устројства. Али  зато  сама инверзија структуре, или њено одсуство, пру 
жају подстицај да лиминалну зону испуне прикази из колективног несвесног, искон 
ски митски узорци који такав обрат симболички драматизују. 

Ритуално заједништво у ревени, као што смо видели, образује се око ситуације из 
гона мушкараца из женског света, у себе затвореног и себи довољног, и пуне сувере 
ности и слободе жена у том свету. У садржини те лиминалности јасно се препознају 
трагови мита о „одстрањеном мушкарцу“ (Чоловић, 893), мотива из ког се овде гене 
рише осећање заједништва, групног „ми, жене“ идентитета и узајамног разумевања и 
сарадње у колективној акцији. Кад се пажљиво размотре елементи ритуалне структу 
ре: женски колектив у необузданом весељу, заједнички подухват за опште добро, из 
општавање из друштва мушкарца као недостојног партнера и његово свођење на ниво 
сексуалног објекта,  врло  убедљиво  се  у њима очитује  један моћни архетипски обра 
зац,  једна слика  јаке, активне жене, комплетне и без свог мушког парњака, коју бих 
назвала независним, слободним женским духом. 

Та слика коју лиминалност призива никако није настала из идеје о некој стварној 
супериорности жене, нити је она, на пример, израз свесне побуне против друштвених 
неправди према женама, него то колективно несвесно „памти“ такав женски лик и он, 
као чиста митска пројекција, спонтано израња у ову лиминалну зону из дубина зајед 
ничког наслеђа људског духа, као „могућност“, као несвесни избор ослобођене праве 
природе,  као  митски  предложак  неке  другачије  друштвене  реалности,  засноване  на 
другачијим принципима од оних који су тренутно привидно поништени. 

Образац такве жене оличава, на пример, у античкој митологији, богиња Артемида. 
Као заштитница природе и лова Артемида је крстарила шумама и планинама у прат 
њи својих дружбеница, нимфи, слободна и самостална, неоптерећена мужем, браком
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и  класичним  женским  улогама.  Ослобођена  мушке  контроле  и  незаинтересована  за 
његова  одобрења  у  сопственим  подухватима,  Артемида  персонификује  независну, 
компетитивну жену (Bolen, 46  53). 4 

Активирање управо такве митске слике, управо жене слободне од мушке контроле, 
омогућава да ритуал проговори о друштвеној стварности и односима с којима је у не 
посредној  вези,  да  на  свој  специфични  језик преведе и искаже постојећу  друштвену 
ситуацију жена и природу проблема и конфликата пројектованих у његову садржину. 
Ту се враћамо на понашање учесница, односно начин на који се инверзија статуса и 
улога испољава. Није у питању само опонашање онога што мушкарци чине, а што је 
„доброј“ жени било забрањено: да пије, пуши и пева „безобразне“ песме, него је, пре 
свега, реч о инверзији моралних сексуалних норми патријархалног села, која се најбо 
ље очитује у начину на који се мушка улога пародира. Из ње су, може се лако запази 
ти, преузета два суштинска права мушкарца из домена односа међу половима: право 
на насиље (вербално, али и физичко, јер је често забасати на погрешно место у погре 
шно време за мушкарца значило непријатност правих батина), и право на испољава 
ње сексуалности, то јест изражавање сексуалних потреба и жеља. 

Као што је добро познато, брачна правила у свим патријархалним заједницама на 
лагала  су жени  поштовање  мужевљевог  вишег  ранга  и  показивање  саглашавања  са 
покорношћу његовом ауторитету заштитника и хранитеља. Његова реч, бар формално 
и пред јавношћу, била је последња, а слобода одлучивања и кретања неупоредиво ве 
ћа од слободе жене. Неизвршавање наређења или супротстављање његовим захтеви 
ма, поготово пред очевицима, повлачило је, по правилу, физичко кажњавање, коме се 
жена није смела супротстављати. Демонстрирајући с времена на време своју моћ и на 
тај начин (и у овим крајевима важила је изрека: „Коња и жену туци ако мислиш да су 
ти  покорни“),  муж  је  жену  дисциплиновао  строго  и неумољиво у правцу понашања 
које  је  средина  фаворизовала.  Један  дан  у  години 5  чини  се  зато  као  веома  погодна 
прилика за ритуалну узурпацију тог мушког права, а „освета“ макар над једним слу 
чајним грешником, било којим представником мушког рода, сигурно је доносила емо 
ционално олакшање и поништавала нагомилану фрустрацију коју такав брачни (и по 
родични) статус нужно производи. 

Патријархална морална правила нарочито су строго регулисала љубавни и сексу 
ални живот. Дакако, свако патријархално друштво држи сексуалност добром и морал 
ном  једино  ако се  догађа  у  браку и  кад  је  усмерена на  рађање деце,  пре  свега  ради 
обезбеђивања контроле власништва над потомством (и свакако, над женом као основ 
ним  средством  репродукције). Међутим,  док  се  и  у  областима  најстрожег патријар 
халног режима, мушкарцу одобрава право на сексуалност изван репродуктивних ци 

4 Артемида је у античком свету слављена као заштитница нејаких, младих, свега што расте, а као богиња 
плодности имала је у свом домену и порођај. Немилосрдна је према онима који су је увредили или напали 
оно што је под њеним протекторатом. У њеним култовима коришћене су маске са ликовима старих и ружних 
жена и разуздане игре. (Срејовић, Д.  ЦермановићКузмановић, А., 5355). Сличност са улогом учеснице на 
ревени сасвим је очигледна. Ту аналогију, међутим, не наводим да бих указала на евентуалну генетску везу 
између Артемидиног  култа  и  ревене. Испитивање порекла  овог  обичаја  није предмет мога  интересовања, 
мада  не  искључујем  могућност  да  би  једно  доследно  спроведено  истраживање  његове  генезе  могло  да 
потврди  такву  претпоставку.  Наводим  је  првенствено  зато  што  ангажовање  баш  тог  архетипског  узорка 
убедљиво показује смисао везе између симболичког садржаја ритуала и циљева које он тежи да оствари. 

5 У селу Скакавац у Босни, на пример, сматрало се да је субота дан када је жени дозвољено да наређује 
мужу, чак и да га бије, "јер је бог тако дозволио". Овај податак добила сам од др Душана Дрљаче.
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љева, као комуникацијска потреба, истина, строго ограничена на брак (рецимо, као је 
дан  од  разлога  за женидбу навођена  је, без прикривања, момкова потреба за женом 
„као насладом“), (Ђорђевић, 15), дотле се њене потребе и жеље нигде не изговарају. 
Напротив, од „поштене“ жене, од детињства учене стиду и „озбиљности“, очекивало 
се  не  само да  ту  област  свог живота брижљиво крије као најинтимнију тајну већ да 
својим понашањем управо  оставља утисак пасивног објекта, машине за рађање која 
само стрпљиво подноси сексуалне насртаје мужа, сама лично незаинтересована, обес 
трашћена и равнодушна. 

Различити искораци, међутим, показују да пракса није увек доследно следила кул 
турна правила, као што ни норма није у свим срединама била подједнако крута. У том 
подручју живота,  како  је  давно  закључила Вера Ерлих, људи  се  теже прилагођавају 
колективним захтевима него и у једном другом (Ерлих, 114–118). Али чак и тамо где 
се  са  више  благонаклоности  толерисао  тај  раскорак између прокламованог и  ствар 
ног,  једна  област чулног живота потпуно  је прећутана: сексуалност жене у „зрелим“ 
годинама у тој традицији као да не постоји. Култ мајке, толико негован у патријархал 
ном селу, претворио је жену у старицу још пре завршетка њеног фертилног доба, пот 
пуно је лишавајући свих сексуалних атрибута. Њеном телу, када је испунило задатак 
материнства, култура више не придаје никаква значења. Оно више нема право на сек 
суалност  јер не  служи рађању потомства, па према томе не постоје ни културне мо 
гућности за њено изражавање. И иначе патријархалним моралом проскрибована ком 
понента сексуалног односа  ужитак, жени у годинама потпуно је одузета, јер се под 
разумева да се са репродукцијским животом гаси и њен сексуални живот. 

Тај културни стереотип патријархалне жене озбиљно угрожава такав женски скуп 
на коме се без зазора од могућне негативне квалификације свака понаособ ослобађа 
да  и  о  најскривенијем  подручју  свог живота  проговори  отворено,  додуше кроз неко 
„друго  ја“,  неки  туђи идентитет, песму и виц, али  јавно и експлицитно. Растерећена 
друштвене  улоге,  „старица  мајка“  коју  је  култура  превремено  учинила  бесполном, 
прекидајући сваку везу између њеног материнства и њеног сексуалног живота, осло 
бађа сада своју праву, скривену природу. У песмама које се том приликом певају сре 
ћемо једну сасвим другачију, сасвим непознату жену, коју патријархални морал не по 
знаје и не признаје. Та жена не стиди се сопствене чулности, признаје да познаје по 
требе свога тела и не скрива да ужива у свом еротском животу упркос поодмаклим го 
динама  и  одраслој  деци.  То  је  жена  која  познаје  разлику  у љубавном  перформансу 
сопственог времешног мужа и стварног или замишљеног љубавника, и цени предно 
сти свога искуства над младошћу супарнице. (Два најчешћа мотива међу песмама са 
ревене које сам успела да чујем су: прекоревање мушкарца што се опредељује за мла 
ђу и неискуснију,  недорастао  сексуалним  апетитима  сопствене  вршњакиње,  односно 
мотив који говори о вештини „бабе“ да уграби младог мушкарца брзо и сигурно, док 
се девојке снебивају и „тврде пазар“). Она отворено збија шале на рачун сопственог 
стварног или жељеног љубавног живота и отворено жали за пропуштеним могућно 
стима.  Свака жена  доприноси избору „простаклука“ према  сопственим  склоностима 
(речник  је  као  у  сваком  „откаченом“  расположењу,  често  брутално  експлицитан),  и 
лично проживљеном искуству. 

У тој једнократној слободи, праву жене да на тренутак изађе из окова улоге и међу 
себи једнакима изрекне своје интимне мисли, жеље или незадовољства о којима се у 
редовном животу ћути, да би се после катарзе с лакоћом повиновала правилима дво
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струког морала, мислим да се крије прави смисао овог женског дана и његова импли 
цитна социјална функција. 

* * * 

Убрзо после II светског рата живот овог обичаја почиње нагло да се мења и губи 
свој некадашњи смисао. Ревене се из године у годину проређују, састав учесница сла 
бо обнавља, жене некако одједном почињу да избегавају да се придруже тим седељка 
ма, својој до  јуче неупитној обавези. Више по инерцији, и тако осиромашене, ревене 
су се одржавале отприлике до почетка осме деценије, да би тада дефинитивно тај оби 
чај уступио пред новим временом (Према извештајима са терена, у неким селима се 
данас одржи по која ревена, али то су спорадичне појаве, и такви „сурвивали“ немају 
снагу и значење обичаја). 

Неколико  је узрока његовом гашењу. Саме жене данас као најважнији разлог на 
воде Осми март, од послератних власти установљен и озваничен као дан за обележа 
вање  „на  свим  нивоима  успостављене  равноправности  између  мушкараца  и  жена“. 
Мода  осмомартовских  прослава,  након  што  је  у  првих  десетак  послератних  година 
била ексклузивно градски феномен, захватила је постепено и село. Ширили су је, по 
селима ближим граду и развијенијим, партијски активисти, по задатку, али и сеоско 
становништво запослено у градовима, из потребе да се у свему исправно укључи у то 
кове модерног времена. (Малешевић, 75–76). 

Потпуно очишћен од свог некадашњег политичког садржаја, а тиме и мотивације 
која  је  у  међуратном  периоду  покретала  жене  на  солидарну  акцију  за  остварење 
основних политичких и економских права, Осми март  је, бар у формалном погледу, 
веома наликовао ревени  и о једном и о другом празнику жене су јеле, пиле и певале. 
Ваљда баш због тога у неким селима је било покушаја да се од та два направи зајед 
нички женски дан. То, међутим, није ишло. Пример са једне такве послератне зајед 
ничке прославе у Меленцима добро илуструје зашто се та „коалиција“ није могла одр 
жати. Жене које су прослављале Осми март дошле су са мужевима (прослава органи 
зована  у школи),  све  виђенијим личностима у селу, држале се по страни, „достојан 
ствено“ и „озбиљно“, одбијајући да праве вицеве на рачун мужева и снебивајући се на 
песме непристојног садржаја. Док су „традиционално“ оријентисане жене за тај скуп 
од својих кућа донеле обиље хране и пића, делећи их свима, брачни парови су вечеру 
наручивали у школској кухињи, за ту прилику претвореној у ресторан, плаћајући сво 
је, и не узимајући ништа са заједничке трпезе, нити јој прилажући. 

Јасно  је  већ из  овога  да  је  атмосфера  ревене  битно нарушена  самим присуством 
мушкарца. Обе групе жена су се очигледно осећале нелагодно у шароликом друштву. 
Једне, које су мужеви „извели“ да прославе „равноправност“, морале су да пазе да не 
прекораче правила понашања која је налагао тако важан дан; друге, које су дошле са 
ме,  снебивале  су  се  да  у друштву млађих парова „развежу“  језик. Тај несрећни спој 
доносио  је  потпуно  парадоксалне  замене  улога:  основни  тон  прослави  дана  „нове, 
ослобођене и с мушкарцем у свему изједначене“ жене давали су заправо њихови му 
жеви, док су оне у сенци „носилаца друштвеног препорода“ демонстрирале тиху, тра 
диционалну  и  сасвим  пасивну  женственост.  У  исто  време, њихове  традицији  одане
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другарице биле су у овом контексту оличење слободног и неспутаног понашања. У тој 
збрци ревена је губила свој простор. 

Првобитни смисао ритуала дефинитивно је изменио још један важан разлог: наи 
ме, послератно село није више онако чврста, затворена и јединствена социокултурна 
целина какво је, с мањим или већим изузецима, било још и у првим деценијама овог 
века. Уклапањем села у шире оквире индустријског друштва нужно су се измениле и 
неке битне претпоставке обреднорелигијског живота те заједнице. Пре свега, колек 
тивни обреди у модерном друштву, све и кад је село на самом његовом рубу и тек у 
првом додиру са учинцима технолошке цивилизације, нису више усмерени испуњењу 
егзистенцијалних циљева заједнице као органске целине, нису повезани са њеним ви 
талним интересима (као што су то у традиционалном контексту били, на пример, об 
реди за колективну заштиту здравља, одбрану од елементарних непогода и сл.). Они 
се  готово непромењени и  даље одржавају „по  традицији“,  али  је мотивација за уче 
шће у обреду битно другачија. Чим то више није егзистенцијално питање заједнице у 
целини учешће у обреду престаје да буде неупитна обавеза и постаје ствар слободне 
воље и личног опредељења. Нестајањем религијске димензије обреда о ревени, првог 
и најјачег покрића за беспримерну слободу, број учесница нужно почиње да се осипа. 

Без тог „омотача“ није било нимало једноставно окупити се и из “чиста мира“ по 
нашати пустопашно. То су сада могле и хтеле само поједине жене, тачније једна кате 
горија жена којој инверзија женског стереотипа није представљала само ритуални ис 
корак у слободу већ одлику целокупног живота, трајну особину. То су биле жене које 
је патријархално село већ обележило ка „лоше“ или „проблематичне“ и оне су без ус 
тезања преузеле на себе ласцивност ритуалног садржаја, онда када су се из њега пову 
кле оне којима су мужеви почели да забрањују учешће, или оне „напредније“ које су 
се  определиле  за  Осми  март  као  „пристојнији“  празник,  и  све  друге  које  су ревену 
одржавале док је она за целу заједницу имала исту снагу. „Маневарски“ простор реве 
не  тако  се, ширењем опција,  смањивао,  и  она  се  у  једном  тренутку,  на  самом крају 
свог постојања, свела на „празник“ једног типа жене, такве која је изгубила разлог да 
се  крије  утопљена  у  безлични  колектив  и  иза  маске  неког  туђег  идентитета  демон 
стрира  своју  праву,  скривену  природу.  Та жена  напросто  није  имала иза  чега  да  се 
скрива  то јесте била она. И није имала шта да изгуби, јер углед „поштене жене“ већ 
није поседовала. 

Но нити је понашање тог типа жене било израз неке свесне побуне против патри 
јархалних  начела,  нити  је  имало  икакве  везе  са  еманципацијом  полова  коју  је  ново 
друштво декларативно заговарало. Управо супротно, рекла бих. „Слобода“ коју је та 
жена поседовала само је тужни исход неспоразума са (готово непромењеним) вредно 
стима сексуалног морала средине. Али се таква, отеловљење греха, трајно маргинал 
на и означена, показала савршено погодном да понесе онај „срамни део“ који „поште 
не жене“ више нису имале начина да слободно изразе и да у њихово име, бар за још 
неко време, манифестује голи латентни садржај ритуала  да би оне биле још чедније. 

Та улога „карневалске луде“ која служи за општу забаву, презир и подсмех, чије је 
понашање референца за неприхватљиво, сажима у себи сву дубину друштвене хипо 
кризије,  и  као  у  огледалу  одсликава  сву  строгост непромењених моралних  судова  о 
жени, уз које су тако добро ишли осмомартовски каранфили и парфеми.
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Miroslava MALEŠEVIĆ 

THE DAY OF DEBAUCHED LIFE 

This  work  describes  the  custom  of  uniting  a  group  of  women  who  together  eat,  drink,  have  fun  and  behave 
indecently  in  every  way,  far  from  any  order  and  rules,  once  a  year,  on  their  day.  This  custom  is  known  in  the 
settlements of Vojvodina as „Revena“, and it had been happening until twenty years ago. Ritual debauched behaviour, 
which verbally fulfills exact erotic had the connection with the Easter celebrations, in fact the last day before the period 
of the Great Lent. 

Meanings  and  functions  of  this  ritual  and  its  formal  and  content  transformations  during  the  time  caused  by 
changes of social and cultural context are discussed in this work.


