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МаСка и ЛиЦе

Сагледана као знак којим се изражајне могућности лица своде на 
један израз, маска је одувек била средство човековог привременог по-
другојачења. Позајмљујући идентитет другог, он је јасно показивао да 
се разликује од себе, а да се потенцијал те разлике може исказати како 
у позитивном тако и у негативном смислу. Ту антрополошку неједначи-
ну сваки појединац настоји да реши тако што преузимајући различите 
улоге преиспитује и развија своје могућности да би дошао до себе и свог 
идентитета. Међутим, свесно или несвесно поистовећивање с маском и 
њено присилно задржавање претвара је од средства у остварени циљ који 
тако и постаје својеврсна препрека адекватној комуникацији с другима и 
изражавању својих социјалних, духовних и животних могућности. Ова 
сазнања су утолико драгоценија што њихово шире значење препознајемо 
и у колективном понашању.
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Дајући своме лицу други и другачији изглед, човек је још у преисторији 
открио велику моћ маске. Магијским обредима он је за остварење својих ци-
љева настојао да задобије и сагласност света који је изван његове непосред-
не контроле, скривен иза појавних ствари, оличавао духовни аспект посто-
јања. Човек је с маском добијао жељени изглед и тиме стицао способност 
да помери границу стварности, завири у онострано и непосредно учествује 
у митским збивањима. У обредном трансу успостављао је комуникацију с 
натприродним бићима и поистовећивао се с одређеним ентитетима митског 
света. Поништавањем свог претходног, он је у прерушеном изгледу привре-
мено добијао други идентитет. Представљање другим било је уједно и обред-
но приказивање другог као анималног, демонског и оностраног. Стављањем 
маске потврђивана је слобода избора којим је изражавана моћ да се нествар-
ном да реални изглед, а стварно релативизује привидом.

Маском лице исказује само једну од својих бројних изражајних могућ-
ности. Схваћене као врста језика, динамичке способности лица жртвују се 
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непроменљивом изразу маске коју човек ставља да би уронио у митско вре-
ме и привремено се преобратио у неко друго биће. Истовремено, он се под 
маском и удаљава од себе јер, уместо потврде да је једнак себи, ставља знак 
којим упућује да је различит од себе. Та различитост испољава се у нејед-
начини која показује да је носилац маске свестан способности да може да 
буде већи или мањи од себе, да тежи божанском или да се сурва у анимално. 
Док влада својим позајмљеним идентитетом, он зна да није оно што јесте, 
односно да је оно чиме се пред другима показује само маска којом скрива 
оно што стварно јесте.

Како знатно више скрива него што изражава, маска, према Канетију, 
утврђује границу од које почиње непознато и тајанствено.1 Она је, заправо, 
симбол онога што се не мења и не преображава, а њена постојаност је сред-
ство у човековој игри прерушавања. Та игра огледа се у скривању тајанстве-
ног иза маске која повлачи јасну границу према непознатом као узрочнику 
страха. Зато је маска недодирљива, неповредива и света, па је и кршење 
правила о њеној неповредивости било строго кажњиво.2 С овог становишта 
пружа се и одговор на питање о значењу и функцији посмртних маски пра-
вљених од племенитих метала. Будући да се маском фиксира један тренутак 
лица, залеђени изглед симболизује заустављено време. Природно изложено 
процесу промена и преображаја, лице умрлог, као израз његовог идентитета, 
магијски се штити од могућег демонског преображаја посмртном маском ко-
ја је гарант његове непромењивости у загробном свету.

Маска скрива, али и на симболичан начин открива скривено. Различити 
називи и форме за истоветне натприродне ентитете и обреде само су маске 
за означавање оне највише реалности која превазилази моћ језика и култу-
ре.3 Пут од паганског представљања божанстава до хришћанског откривања 
Бога као личности,4 истовремено је и историјско искуство човековог оства-
рења своје индивидуалности као аутентичне личности. Како би то искуство 
требало да потврди и сваки појединац у процесу своје индивидуације, суо-
чавање с маском, која као персона има архетипско значење у контексту ко-
лективно несвесног, једна је од антрополошких константи тог динамичког 
и неизвесног процеса. Досадашње обредно искуство маске указује на њену 
психолошку актуелност и чини јасним принцип њеног коришћења у уобича-
јеном животу.

1 Е. Канети, Маса и моћ, Графички завод хрватске, Загреб 1984, 312.
2 Ibid, 313.
3 Џ. Кембел, Херој са хиљаду лица, Стилос, Нови Сад 2004, 331.
4 Ј. Зизјулас, Од маске до личности, Дом, Ниш 1992.
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Привремена другост

Социјални живот је својеврсна игра у којој појединац другима показује 
само онај манифестни аспект своје личности назване – персона, која је плод 
његовог компромиса са социјалним захтевима. Окренута другима, та маска 
штити његову личност од спољне средине и омогућује му да се прилагоди 
захтевима свог социјалног амбијента. Идентично магијском чину којим се 
не утиче непосредно на промену већ се успоставља жељена сагласност 
природе са остварењем човекових жеља, маскирање је начин његовог прила-
гођавања стварности у циљу најпре биолошког, а током развоја друштва и 
социјалног самоодржања. Скривајући се иза маске, другима никад и не мора 
да покаже своје право лице, односно своју реалну личност.5 Позајмљујући 
идентитет којим настоји да се заштити, он такође и симболички изражава 
скривени део себе. Тај процес представљања и скривања чини животно зани-
мљивљим и неизвесним суочавање са собом као са својим другим и никад 
му у потпуности познатим ликом.

У процесу формирања своје личности, појединац прихвата разне уло-
ге у којима остварује неке од својих могућности. Њима се показује његова 
друга страна и објављује део тајне коју је скривао од себе. У прихваћеној 
улози разлика између лица и маске има продуктиван смисао у остварењу 
личног идентитета. Иако је својим непромењивим изразом и беживотношћу 
суштински различита од лица, маска је средство којим појединац долази 
до своје личности, до себе и свог идентитета. На ту дубљу психолошку 
везу између маске и човековог лица упућује и новогрчки назив просопон 
(proswpon). Наиме, за разлику од старогрчког просопион (proswpeion) којим 
је називана само маска као предмет, просопон означава не само маску позо-
ришног глумца већ и људско лице. Та веза није условљена само њиховом 
сличношћу, већ и дубљим разлогом који спаја два значења тог израза. Захва-
љујући маски, појединац је у грчкој трагедији могао да се супротстави огра-
ничењима своје слободе у већ уређеном свету богова против којих се буни 
да би стекао искуство слободе, потврдио себе као јединствено и аутентично 
биће и постао личност.6 Тај психолошки образац препознајемо у главним 
елементима као антрополошке константе и у процесу формирања савреме-
не личности. У односу према другима, човек је у сталном преиспитивању 
својих латентних могућности, како би у том тражењу открио и потврдио 
себе. То је најевидентније на примеру понашања деце која одрастају опона-
шајући старије или уметника који проналазе сопствени израз имитирајући 
своје узоре. Имитација је начин усвајања пожељног туђег да би се дошло до 
сопственог искуства. Међутим, благовремено неослобађање од узора води у 

5 К. Г. Јунг, О психологији несвесног, Одабрана дела, књ. 2, Матица српска, Нови Сад 
1977, 171.

6 Ј. Зизјулас, Ibid, 10.
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пуку имитацију и епигонство. Поистовећујући се с другима који оличавају 
неке идеале, попут глумца са својом улогом, ми нисмо без идентитета, већ 
привременим подругојачењем формирамо себе. У том смислу и прихватање 
другачијег изгледа треба схватити као преиспитивачку и прелазну фазу ка 
оном што је непромењиво у појединцу који у том процесу постаје оно што 
јесте. Пут до себе води преко другог, а могућност да се имитацијом привре-
мено буде други потврђује и ојачава свест о сопственом идентитету.

Преузимајући одређену улогу у друштву, појединац гради и прихвата 
своју персону. Поистовећен с њом, као са својим пожељним видом, он је 
као такву и показује другима. Верујући да оним што својом улогом истиче, 
у ствари, штити скривени део своје личности, оно што он стварно јесте. Ме-
ђутим, прихватајући одређене послове и друштвене улоге, уобичајеним по-
нашањем, одређеним покретима, држањем и ставом, несвесно обликујемо 
своје тело које постаје и својеврсна препознатљива маска. Формирана да би 
била заштита животу, она постаје ограда од живота. Постварено и у маску 
претворено лице губи способност да себе изрази на други начин. Изражена 
је његова укоченост, замрзнутост, престанак говора. Његов језик своди се на 
један једини израз.

Терет маске постаје неподношљив за оне који под њом остварују же-
љени социјални успех па зато и имају потребу да је периодично скину и 
покажу своје до тада скривено лице. У том тренутку долази до изражаја 
регресија која може ићи до инфантилног и анималног нивоа, а којом се на-
стоји остварити изгубљени контакст са собом. Под маском, појединац глуми 
улогу која му је давала повишени социјални статус у који је инвестирао себе 
губећи животни контакт са собом. Међутим, све већу неугодност дистанце 
између себе онаквог каквим се осећа и маске с којом се представља настоји 
да смањи и поништи откривајући своје лице или се показујући скривен иза 
друге маске. Маска је могућност да лице покаже своје наличје, да свесно 
уступи место потиснутим и несвесним садржајима како би се ослободио не-
гативитет личног и социјалног незадовољства. Док се у уобичајеном животу 
конформише и солидарише с оним што лично не прихвата у друштву, испо-
љавајући том приликом и крајњу сервилност и удвориштво према онима од 
којих му зависи положај, скривен и заштићен иза псеудонима или анонима, 
члан заједнице спреман је да проговори и посведочи о својим прикриваним 
тамним странама. Маска је заштита да се чини оно што се не жели, али и да 
се под њом искаже несагласје с јавно прихваћеним. Свакодневни ритуали 
маскирања, без којих је данас немогућ човеков социјални опстанак, замењу-
ју некадашње периодичне обреде у којима се под маском излазило из уоби-
чајеног свакодневља и успостављала комуникација с оностраним светом. 
Уколико се у обреду то чинило спонтано и слободно, данашње маскирање и 
демаскирање има социјално присилан карактер. То се посебно испољава у 
потреби за раскринкавањем и скидањем маски које су удаљавале од истине 
и спречавале суочавање са стварношћу.
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Настојећи да свесно или несвесно искорачимо из себе, ми преузимамо 
друго лице иза којег се скривамо. Кријући оно што јесмо, тежимо да будемо 
оно што реално нисмо, а што бисмо могли да будемо. Привремено преузи-
мајући образину другог, маском се не преображавамо већ само прикривамо 
сопствени изглед. У тој краткој промени свог изгледа прилагођавамо се да 
одиграмо одређену улогу, да бисмо се након тога вратили себи или преузели 
неку другу улогу. С мањим или већим задовољством, играмо разне улоге да 
бисмо били и нешто друго од онога што јесмо. Позајмљујући себе ликовима 
који се појављују на јавној сцени, наша личност у тим улогама постаје дру-
гачија, да би, у ствари, остала иста. Привид промене удаљава нас од могућег 
преображаја у било коју од одиграних улога, јер у изабраној улози постаје-
мо само привремено неко други, који би на јавној сцени био уместо нас.

Поистовећивање са маском

Ми смо свесни и несвесни глумци у сопственом животу, јер од најра-
нијих дана учимо да се претварамо. Способни да обмањујемо друге и да се 
самообмањујемо, склони смо да лажемо друге и будемо неискрени према 
себи. Искреност је, сматра Чеслав Милош, немогућа, па је зато сразмерно 
њеним привидима увећана и улога њених конструкција. У изостављању за 
нас неповољних догађаја, лаж је последица претензије да се казује недосе-
жна истина.7 Несразмера између онога што чинимо, говоримо и мислимо 
показује нашу удаљеност од стварности. Лицемерје, као неискрен однос пре-
ма другима, проистиче, заправо, из неискреног односа према себи, што је 
условљено непознавањем себе. Будући да је највећи и најтежи животни циљ 
спознати себе, од тог претешког задатка најчешће бежимо узимајући неку 
нереалну представу као привид самоспознаје. Дволичје, лицемерје и неис-
креност су показатељи свесне и несвесне маске којом скривамо и штитимо 
оно што не желимо открити. Зато повишени значај који појединац добија 
обављајући неку јавну функцију истура у први план његову маску. Скриве-
но маском која га мења и чини другачијим, лице није преображено већ само 
привремено прерушено.

Прерушавањем, у ствари, тражимо да тај други непознати лик буде наш 
привремени заступник. Скривање уобичајеног, свесног Ја, уједно је открива-
ње оног, до тада потиснутог, другог, несвесног Ја. Говорећи о себи без маске, 
свесно или несвесно, настојимо се заштитити једном другачијом сликом о 
себи. Међутим, тек скривени иза маске одважујемо се да о себи проговори-
мо праву истину. Осећајући колико истина може бити неугодна, маском на-

7 Ч. Милош, Друга Европа, Дечје новине, Горњи Милановац 1982, 9.
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стојимо ублажити болно место. Лаж је својеврсна маска којом се штитимо 
од непријатне и болне истине која нас огољава.

Прилагођавање новонасталим околностима да би се преживело, са-
крила душа и сачувао идентитет, претпоставља и прихватање одређених 
компромиса који могу да имају различите исходе. Да бисмо заштитили 
себе, настојимо да се привремено скријемо иза своје маске, свог другог, 
позајмљеног идентитета. Свест о томе да смо под маском привремено и 
принудно успоставља разлику између улоге коју смо прихватили и нашег 
стварног идентитета. Међутим, уколико се време под маском продужи, а 
свест о стварном идентитету потисне и ослаби, појединац се може поистове-
тити са преузетом маском. То је показатељ несигурности, неутемељености 
и флуидности његовог идентитета. У процесу потврђивања тог другог, при-
времено позајмљеног идентитета, он често и изневерава себе, чинећи и оно 
што се од њега не тражи. У тој мимикричној игри маска постаје трајни знак 
његовог идентитета. Губећи осећај за повратак свом претходном, етничком, 
религијском и културном идентитету, он постаје своја маска. Мотивисан да 
у обрачуну са самим собом потисне свој идентитет и уништи део своје неже-
љене прошлости, испољиће посебну нетрпељивост према онима који су му 
етнички, национално или верски некада били блиски.

Маска може бити и изглед, став, реч, све оно иза чега се настојимо са-
крити. Таква маска свесно или несвесно прикрива оно што личност не жели 
да изложи погледима других. Представљајући се на свој начин, она пружа 
привид своје личности која агресијом прикрива осећање немоћи, инфериор-
ности и депресивности, а деструктивним и самодеструктивним реакцијама 
неадекватно покушава изаћи из незавидног стања. У истом контексту и 
маничним понашањем као привременом надкомпензацијом депресивне по-
зиције, појединац тежи самообмани и заваравању других. Одређене појаве 
(алкохолизам) својеврсне су маске за знатно дубљу аномалију и значајан 
поремећај личности. Прерушени у сасвим друге представе, многи основни 
страхови, жеље и надања тешко се могу препознати. Добијајући прихва-
тљив социјални, културни, политички или морални вид, на јавној сцени 
се суочавамо са маскираним интересима појединаца и колектива. Попут 
џелата који пре извршења смртне казне ставља маску на лице како би пред 
собом, душом убијеног и присутнима привидно у том тренутку био неко 
други, савремени масовни злочини настоје се маскирати неким алибијем. 
Скривен иза маске другачијег изгледа, човек се показује онаквим какав би 
могао бити.

Познато, дакле, још у преисторији, маскирање опстаје у традиционал-
ним обредима и карневалима, да би данас имало првенствено фолклорну, 
уметничку и забавну улогу. Међутим, на симболичком плану маска до данас 
није изгубила своју психолошку и антрополошку актуелност. Свесно се слу-
жећи маском, превазилазимо искушење да постанемо маска. Том искушењу 
смо били изложени у време комунизма, чијом се маском и читаво друштво 
настојало представити онаквим каквим оно није: демократским, хуманим и 
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просперитетним. Комунизам је био тај анахрони паганизам који је суштину 
динамичког друштвеног бића настојао да искаже маском своје непромењи-
вости. Насиље над разумом и систем фалсификованих вредности наметнули 
су идеолошку маску и укинули слободу њеног скидања. Та маска је посебно 
истицана у време првомајских празника, када је и њена једнообразност суо-
чавала друштво са доминантним црвеним сивилом. Када је истекло време 
те већ распадајуће идеолошке образине, откривено је лице остарелог и запу-
штеног друштва. Иако је у њему била на издисају вера у комунизам, његова 
митолошка снага настојала се обновити обредом поновног присилног уса-
глашавања стварности с нереалним идејама друштвених и привредних про-
мена. Покушај да се та маска задржи и након истека њеног времена одлагао 
је период у којем је требало благовремену пажњу посветити лицу које је већ 
увелико чезнуло за неком другом и лепшом маском од претходне.

Summary

Bojan Jovanović

Mask and Face

Regarded as a sign by which expressive potentials of the face are reduced to a single expres-
sion, the mask has always been a tool for the man to assume alter ego temporarily. Borrowing the 
identity of the other, one has clearly shown that it differs from one’s self and that the potential of 
such a distinction may be expressed in a positive, as well as in a negative sense. Any individual en-
deavors to resolve such anthropological inequality by reviewing and developing one’s own poten-
tials in order to reach out to one’s self and one’s own identity by assuming different roles. however, 
conscious or unconscious identification with the mask and its coercive withholding turn it from a 
tool into an accomplished objective, which thus becomes a distinctive obstacle to adequate commu-
nication with others and expression of one’s own social, spiritual and vital potentials. Such insights 
are all the more precious, as their broader meaning is also recognized in collective behavior.
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