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POVZETEK
Maska se pojavlja v mnogih kulturah širom sveta že od prazgodovine naprej. Je
zelo obširna tema, zato sem se omejila na masko kot medij za stik z drugimi svetovi,
dotaknila pa sem se tudi maske kot persone ali socialne maske, ki posamezniku
pomaga pri soočanju s tem svetom.
V okviru problematike maske kot medija pri ritualih in v gledališču se pričujoče
diplomsko delo posveča tako primitivnim maskam kot tudi vlogi maske v starogrški
tragediji, ki je pomenila začetek razvoja gledališča v naši zahodni kulturi. Podobnosti
s tragedijo iščem tudi v nekaterih politeističnih kulturah.
Socialna maska ali persona je »obraz«, ki ga kažemo drugim in zastira naš pravi
jaz. V skladu s teorijo Carla G. Junga igra izoblikovanje zdrave persone pomembno
vlogo pri razvoju posameznika.
Zanima me kontrast pri dojemanju sebe in posledično maske v starogrški kolektivni
in novodobni, izrazito individualistično usmerjeni družbi.
S posebnim zanimanjem sem se lotila tudi uporabe maske kot »orodja« za
raziskovanje posameznika v odnosu do samega sebe, do drugih in družbe; slednje
je bilo tudi izhodišče za raziskovanje znotraj pedagoškega procesa.

Ključne besede: maska, medij, ritual, gledališče, persona.
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ABSTRACT
The mask occurs in many cultures throughout the world, from prehistory onwards.
It represents a very extensive topic, which is here restricted to the mask as a medium
for contact with the other world, but some attention is also given to the mask as
persona or a social mask, which helps the individual to face this world.
Regarding the mask as a medium used in rituals and the theatre, the dissertation
concentrates on primitive masks, especially those in Greek tragedy, which marked
the beginning of the development of the theatre in Western culture. Similarities
with tragedy are also sought in some polytheistic cultures.
The social mask or persona is the “face” that we show to others and that screens our
true self.
According to Jung, shaping a healthy persona plays an important role in the
development of the individual.
The author is interested in the contrast regarding the understanding of oneself
and consequently of one’s mask between ancient Greek collective society and our
contemporary, highly individualistically oriented society.
She is especially interested in the use of mask as a tool for research of individual's
relation towards himself, towards others and society. The latter served also as the
point of departure for exploration within pedagogical process.

Key words: mask, medium, ritual, theatre, persona.
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»... tisti, ki si izbere pot umetnosti, kakor se pogosto dogaja, ker se zaveda svoje
drugačnosti, kmalu spozna, da more svojo umetnost in svojo drugačnost le tako
uresničevati, da priznava svojo podobnost z vsemi. Umetnik se oblikuje v tem nenehnem
nihanju med seboj in drugimi, na pol pota med lepoto, brez katere ne more živeti, in
med družbo, od katere se ne more odtrgati. To je razlog, zakaj pravi umetniki ničesar ne
zaničujejo. Prisilijo se razumevati, namesto obsojati. In če morajo v tem svetu zavzeti
stališče, morejo to samo za družbo, v kateri se, ustrezno Nietzschejevim besedam, sodnik
umakne pred ustvarjalcem.«
Albert Camus
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I.

UVOD

Že od nekdaj me privlači in fascinira svet nezavednega in kompleksnost
človeške psihe, zato se pri svojem diplomskemu delu nisem omejila le na likovno
področje, ampak sem poskušala zajeti tudi antropološki, sociološki, psihološki in
do neke mere filozofski vidik maske kot simbola dvojnosti. Dvojnost leži že v sami
človekovi naravi. Skozi ritual je maska služila in še služi kot medij za povezavo
človeškega z božanskim, zavednega z nezavednim, tostranstva z onostranstvom, za
povezavo z drugim svetom.
Zanimalo me je predvsem dojemanje maske primitivnih ljudstev, pa tudi
razlika v dojemanju samega sebe in posledično maske skozi oči intuitivnega
arhaičnega in na drugi strani pretirano na razumu slonečega sodobnega človeka.
To sem poskusila ilustrirati predvsem na primeru primitivnih ljudstev in Stare
Grčije, primerjave pa sem iskala tudi pri drugih, predvsem politeističnih kulturah
ter seveda v sodobnem zahodnem svetu, v katerem živimo.
Moj namen je pokazati, da je maska lahko medij oziroma ventil, skozi
katerega lahko sprostimo tako pozitivne kot negativne sile, ki se kopičijo v nas in
jih v vsakdanjem življenju ne moremo vedno izraziti ter je kot taka primerna tudi za
uporabo v pedagoškem procesu.
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II. TEORETIČNI DEL
1.

MASKA KOT MEDIJ ZA STIK Z DRUGIM SVETOM

Tako kot se med seboj razlikujejo obredne, pogrebne, gledališke, karnevalske
in druge maske, tako je različna tudi njihova simbolika. Že v sami naravi simbola
je, da »se predaja in beži, bolj ko se razjasnjuje, bolj se skriva.« Na slavni freski v
pompejski Villi dei Misteri so simboli lepo naslikani, »obredne geste so nakazane,
tančica je odstrta; toda za nevpeljanega je skrivnost še naprej popolna in dvoumna«
(Chevalier in Gheerbrant 1993, 6).
1.1 Maska skozi zgodovino
Maska iz la Roche-Cotarda, ki je stara najmanj 33 000 let, je bila oblikovana
iz kremena in predstavlja zgornji del obraza. Ni znano, ali predstavlja primer
umetniškega izražanja neandertalskega človeka ali je imela bolj praktično funkcijo
(Pettitt 2003/4). Če pogledamo tok zgodovine, pa skorajda ne smemo prezreti
povezave z ritualom oziroma z magijo. Medtem ko imajo najstarejši primeri plastične
umetnosti – kipci Vener; boginj plodnosti – izrazito predimenziornirane spolne
organe, se o prvih poslikavah v likovni umetnosti govori kot o naturalističnih.
Jožef Muhovič v svoji monografiji Umetnost in Religija piše o paleolitskem
naturalizmu in neolitskem simbolizmu, pri čemer se navezuje na jamske poslikave.
Veliko znakov kaže na to, da se je paleolitski človek čutil notranje povezanega z
obdajajočo naravo, saj se še ni zavedel svojega jaza kot nečesa, kar ga dela posebnega
in ga s tem izloča iz ostalega sveta. »Realizem oziroma naturalizem paleolitske
likovnosti je metoda magično-religioznega speljevanja naravnih sil v reševanje
človekovih potreb, metoda, ki temelji na obvladovanju psihofizioloških procesov,
ki omogočajo ustvarjanje iluzije resničnosti in s tem pri človeku zbujajo občutek
obvladovanja te resničnosti« (Muhovič 2002, 262).
V paleolitiku je, v skladu s Hauserjevimi predpostavkami, maska zakrila
lovca in mu tako omogočila, da se približa plenu. Skozi magične tehnike naj bi mu
služila za »pridobivanje hrane«. Paleolitski lovec in slikar naj bi bil prepričan, da
je naslikana stvar že njegova, da je z njeno upodobitvijo nad njo dobil oblast. »[...]
zvezo med paleolitsko umetnostjo in magičnimi dejanji dokazuje tudi upodabljanje
človeških figur, preoblečenih v živali, ki povečini očitno izvajajo magične mimične
plese. Na teh slikah – tako zlasti v Trois-Frères – najdemo kombinirane živalske
maske, ki bi bile brez magičnega namena kratko in malo nerazumljive« (Obermaier
1926, 19-20 v Hauser 1961, 12).
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Slika 1.1 mlajši paleolitik, 15 000 jama Trois-Frères, Francija

Vir: Clottes in Lewis-Williams 1996, str. 73

Teorija »lovske magije« (oblikovala se je kot svojevrstna dogma proti koncu
petdesetih let) se opira na dva poglavitna temelja. In sicer na razlago, da je primitivni
človek (v nasprotju z idejo o svobodnem, brezskrbnem divjaku, ki živi v svetu
izobilja) šibko bitje, ki bi rado preživelo v sovražnem svetu, ter na same jamske
poslikave, za katere glede na njihovo odmaknjenost v globino jame lahko sklepamo,
da niso bile namenjene temu, da se jih vidi, temveč je imela že sama upodobitev
živali vrednost na sebi (Clottes in Lewis-Williams, 1996, 70). V razpravi Šamani iz
prazgodovine prej omenjena avtorja trdita, da je sama oblika jame pogojila določeno
vrsto podob. Svojo sliko je imel ustvarjalec na nek način v oblasti; ko jo je osvetlil, se
je podoba prikazala iz niča, ko je umaknil vir svetlobe, je izginila. »Ta ‘bitja’ svetlobe
in teme nam nemara bolj kakor vse druge paleolitske podobe razkrivajo kompleksno
medsebojno vplivanje med človekom in duhovi, med umetnikom in sliko, med skalo
in živalskim duhom« (prav tam, 93, 95). V skladu s Hauserjevo teorijo je paleolitski
človek slikal to, kar je dejansko videl, kar je mogel dojeti v določenem trenutku z
enim samim pogledom. Za zgoraj omenjena avtorja pa slike in gravure, ne glede
na verodostojnost in njihove anatomske podrobnosti, niso predstavljale resničnih
živali v stvarni pokrajini, ampak so bile prej vizije, po katere so hodili v podzemni
svet duhov zaradi njihove nadnaravne moči in zaradi pomoči, ki so jo od njih dobili
šamani (prav tam, 97). Tip podob, ki naj bi predstavljale pol človeška pol živalska
bitja, so raziskovalci interpretirali kot prikrite ali »preoblečene« čarovnike, lahko
bi pa to bile podobe šamanov, ki so se med halucinacijami na tretji stopnji deloma
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spremenili v živali ali predstavitev Boga živali (glej sliko 1.1), (prav tam, 99) .
Ob prehodu iz stare kamene dobe v novo, z razvojem poljedelstva,
človek postane odvisen od sil, ki jih ne more obvladati. Ta odvisnost od sil zunaj
človekovega dosega in potreba po njihovem obvladanju, sta, kot trdi Muhovič, v
človeku povzročili dolgo trajajoče psihične konflikte, ki jih je potisnil v podzavest.
Rešitev iz eksistencialne krize je omogočilo abstraktno mišljenje; med svet stvarnih
pojavov in duhovni svet je v neolitiku prišel svet osamosvojenih abstraktnih pojmov
– simbolov stvarnosti. Simboli so postali nadomestki stvarnosti, predstavniki celote,
ki se je izmikala neolitskemu človeku. »Misel je svet dražljajev spremenila v svet
znamenj, ki so sicer še vedno elementi dražljajskega sveta, vendar leži njihova
vrednost v duhovnem pomenu, ki ga nosijo ... pomene pa simbolom podeljujejo
ljudje, ki jih uporabljajo« (Butina 1997, 167-169).

Slika 1.2

Slika 1.3

Paleolitski naturalizem, 1 25 000 – 17 000
Jama Chauvet, Francija

Izginjanje naturalizma v neolitiku.
Skavberg, Norveška

							

Vir: Umetnost in religija, Muhovič 2002, str. 257.

Vir: prav tako, str. 266.

Pozunanjeni notranji svet idej se človeku pogosto zdi bolj resničen od
resničnega sveta; z njim človek loči duh od telesa in ju zoperstavi kot dva različna principa.
V tako spremenjenih okoliščinah transcendiranja se je moral zelo spremeniti magični
likovni izraz; naturalizem je izginil, likovni izraz je postal abstrakten, posplošen,
shematičen (glej sliki 1.3 in 1.4) (prav tam, 265).
1

Palolitska risarska palimpsesnost, ki govori o ritualnem značaju paleolitskih slikarij.
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Razliko med enim in drugim se jasno vidi tudi na primeru mask lovskih in,
na drugi strani, poljedelskih ljudstev.
Slika 1.4
20. stol., ljudstvo Nupe, Nigerija

Vir: African Masks; Hahner in drugi, 2010 str. 32

Slika 1. 5
20.stol., ljudstvo Chokwe, Angola

Vir: prav tako, str. 27.

Hans Belting (2004, 197) v Antropologiji podobe utemeljuje, da je bila maska
prelomna iznajdba. »V njej je za vselej podana ambivalentnost podobe, ki lahko
odsotnost napravi vidno. Anonimni obraz smrti je lahko zakrila z alternativnim
obrazom, ki je pripadal osebi z imenom in zgodovino. Tako je podobo kakor zapah
potisnila pred razkroj identitete ... Lahko so jo nosili tudi plesalci, ki so na ta način
mrtve z uprizoritvijo spet povrnili v življenje. Igralci so, preden so v gledališču
življenja gledalce spominjali na žive, bili upodabljalci umrlih.«
Maska je in v mnogih kulturah še vedno služi kot medij za vzpostavljanje
stikov z drugim svetom oziroma drugimi nivoji bivanja. Predstava onstranstva je
bila sprva verjetno predstava kraja, kamor je odšel umrli. Toda telo je ostalo in le
telesu so v tostranstvu namenili mesto, kjer je lahko »počivalo«. Ta kraj, ki je lahko le
simboličen, je grob, ki se danes nahaja na pokopališču. Bodisi v hiši živih bodisi na
grobišču, mrtvi so bili vedno deležni zaščite skupnosti, ki jim jo je nudila v zameno
za lastno zaščito (Thomas 1985 v Belting 2004, 168).
V Stari Grčiji še niso poznali ločenih izrazov za ritual in umetnost, tako kot je
tudi termin za masko označeval obenem obraz in masko. Umetnost se je v preteklosti
tesno prepletala z religijo in mitologijo, ki je bila sestavni del življenja. Maska je imela
v Grčiji enakovredno vlogo s kipi. V grški grobni kulturi so kipe, kuroi, postavljali
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tako na grobove kot v svetišča: idealizirali so upodobljene in jim v tostranski mestni
javnosti dajali nesmrtnost. „Dvojnik je imel v kultu mrtvih neprimerno večji pomen
kot mimetična podoba, ki je bila le še medij spomina. V mnogih kulturah je podoba
izvorno medij utelešenja, kakor priča egipčanska kultura. Nevidna življenjska sila
se je lahko polastila podobe kot dvojnika telesa. Podoba, ki je nadomeščala telo, je
lahko bila tudi anikonska. Že ta jezikovna raba dokazuje, da izhaja iz istega pojma
podobe, ki ga označujemo za platonskega” (prav tam, 183).
Veliko akademikov, ki hočejo demistificirati moč maske, se zavzema za
stališče, da se je v klasičnih Atenah na tragične maske gledalo kot na popolnoma
gledališke in nereligiozne objekte, tragedija pa da je bila predvsem del političnega
sistema. Sama bi se postavila na stran drugih, ki masko povezujejo z Dionizom,
božanstvom »drugega sveta«. Gledališče oziroma tragedija naj bi se razvila iz
praznovanj posvečenih prav njemu.
Uporaba maske za zabavo se zdi često povezana z zahodnim svetom, kjer se v
verskih ali obrednih okoliščinah uporabljajo omejeno. Britanski antropolog Edmund
Leach pravi, da je na zahodu sodelovanje mask preživelo po zaslugi praznikov, pa
čeprav se je njihov religiozni karakter spremenil ali izginil, ko so Holy Days (sveti
dnevi) postali holidays (počitnice) (Leach v Mack, 1994, 23).

1.2 Namen in načini uporabe maske
1.2.1 Načini maskiranja
Medtem ko zahodnjaki ponavadi ločeno govorimo o maski in kostumu,
imajo primitivna ljudstva običajno pojem, ki označuje vse elemente obreda skupaj.
Maska ni ločen objekt, ampak je del maskiranega obreda, v katerega je vključeno
celo telo in kulturno znanje skupnosti. V centralni Afriki se beseda makishi ali nkisi
nanaša na izbor mask in uprizoritev, katerih del je maska. Ponavadi so to svečanosti
ob obredih iniciacije fantov v odraslo dobo. Makishi pa so tudi mrtvi, obujeni od
mrtvih – duhovi prednikov. Makishi je pravzaprav pojem za opis celega razpona
primarnih živih sil. Naš pojem maska, prav nasprotno, nosi le asociacije z neživim,
nepremičnim. Zdi se, da želimo zahodnjaki ločiti masko od vsega, s čimer bi jo glede
na njeno naravo lahko povezali. Ločeno govorimo o maski in kostumu. Pojem makishi
se nanaša obenem na masko in obleko, na dodatne pripomočke, ki grejo zraven, na
karakter predstavitve in še kaj. Osrednjega pomena je maskirana svečanost sama
ter vpletenost celega telesa in ne le maska kot edini, ločen objekt. To je neizogibno
povsod, kjer je maska element predstavitve bogate s simboliko ter ko se pojavlja v
kriznih obdobjih življenja posameznikov ali družbe (prav tam, 15).
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Maskiranje mnogih ljudstev zahteva popolno zakritje telesa, da bi se tako
lahko zgodila metamorfoza. Identično navado so imeli grški igralci, katerih fizična
oseba je bila popolnoma zakrita. Šaman že z golim dejanjem ogrinjanja v kostum
preseže profani prostor in se pripravi na vstop in stik z duhovnim, spiritualnim
svetom. Kostum se ogrne po mnogih uvodih, tik preden šaman pade v trans. Kostum
pa ne sme zapustiti klana. Ker je bil prepojen z duhovi klana, ga ne sme nositi nihče,
ki jih ne bi mogel nadzorovati; to bi lahko povzročilo, da bi duhovi nadlegovali
celo skupnost. Kostum navda človeka s strahom in zlimi slutnjami kot vsak drugi
predmet, v katerem se nahajajo duhovi (Eliade 1964, 147).
Skupaj s plesom in rutinskimi položaji, ki jih pogosto spremljajo določeni
glasovi ali glasba, maska ustvari obred oziroma „predstavo” polno življenjske sile.
Maske, ki so se ohranile, so večinoma izrezljane iz lesa, mnoge pa so (bile) narejene
iz trav, listja, perja, lubja. Te niso bile zaščitene, da bi dalj časa obstale, temveč so
bile uničene, ko se jih ni več potrebovalo. Mnogokrat maske služijo zgolj zakrivanju
človeka, ne da bi hotele predstavljati katero drugo človeško ali živalsko entiteto. S
tem se nosilec običajno zavaruje pred demoni in duhovi drugega sveta, za katere ne
želi, da bi ga prepoznale. Da se zaščitita, morata tako izdelovalec kot nosilec maske
slediti določeni proceduri pri izdelovanju oziroma uporabi maske. Pri nekaterih
ljudstvih je razširjena navada, da si za krinko ali obrambo pred duhovi obraz
preprosto premažejo z mastjo (Pridobljeno na strani Encyclopedia Britannica).
Že Horac piše, da so prvi igralci uporabljali usedlino, ki je nastala pri
pridelovanju vina, da so si zakrili obraze. To še bolj potrjuje povezavo Dioniza, med
drugim tudi boga vina, z gledališčem ( Pickard-Cambridge 1962, 71-9 v Wiles 2007,
15). Večina kasnejših tekstov govori o obrazih, pokritih z belim grafitom, svincem
ali mavcem. Prve maske, ki so bile surovo belo ličilo, znova kažejo na to, da so bili
prvotni nameni maskiranja bolj transformacijske kot mimetične narave ( Csapo in
Slater 1995, 125-6; prav tam, 15).
Obvezno pravilo velike večine primitivnih ljudstev kot tudi starogrškega
gledališča je, da mora biti nosilec maske moški. Za že prej omenjenega zgodovinarja
religije Mircea Eliadeja je ta navada skorajda univerzalna. Medtem ko pri ženskah
poveča magično moč obredna golota, se nasprotno moč moškega poveča, ko
skrije obraz in zakrije telo (Eliade, 1986, 64, prav tam, 185). Z besedami Margaret
Drewal (1992, 185, prav tam, 186): moški vstopi v svet duhov, medtem ko v žensko
duhovi vstopijo sami. Pri maskiranju moški zakrije svojo zunanjost. Ko je ženska
od bogov povzdignjena v trans, duh boga vstopi v njeno notranjost. V stari Grčiji so
duhovi obsedli Dionizove spremljevalke menade ali svečenice iz Pitije, moški pa so
»vstopali« v maske na dionizijah in kasneje v tragediji (prav tam, 186).
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1.2.2 Posmrtne maske
Medtem ko je učinek maskiranja ponavadi v tem, da spremeni maskiranca,
pa posmrtna maska „zamrzne” njegov obraz. Ostane posnetek pokojnikove podobe,
ki preživi, medtem, ko se fizična podoba subjekta spremeni. Maska je anonimni
obraz smrti lahko zakrila z alternativnim obrazom osebe z imenom in zgodovino
in tako preprečila razkroj identitete umrlega. Vsaka druga maska predstavlja odnos
med tem, ki masko nosi, in tem, kar maska predstavlja Samo pri posmrtni maski je
preminuli sam nosilec maske in hkrati lik, ki ga ta predstavlja. Najstarejše ohranjene
obrazne maske iz neolitika imajo odprtine za oči in usta, kar je smiselno za žive
uporabnike, izdelane pa so iz kamna, kar je za trupla bolj primerno.
Slika 1.6					
7000 pr. Kr., Izraelski muzej , Jeruzalem

Vir: Antropologija podobe, Belting 2004,
							

Slika 1.7
16. stol. pr. Kr., Mikene

Vir: spletna stran Nacionalnega 			
arheološkega muzeja v Atenah

Morda so jih uporabljali v času trohnenja, do trenutka, ko je bilo mogoče
okostje prirediti v dokončno podobo mrtvega. Maska, tako kot tudi katera od
drugih svetih podob, živi od odsotnosti, ki jo zamenja z nadomestno prisotnostjo,
v kateri se izmakne času in umrljivosti (Belting 2004, 166-167). Sumerski jezik je
že poznal izraz za podobo, alam. To kaže, da niso bili več zadovoljni le z lutko ali
dvojnikom, temveč so že razmišljali o mediju ponovnega utelešenja. Na podobo
niso prenesli le pravic, temveč tudi dolžnosti, ki jih živi sploh niso mogli opravljati.
Knez Gudea je svoji podobi ukazal, naj v njegovem imenu govori z bogom. Ukaz
podobi je zabeležen v napisu na sedečem kipu kneza (ok. 2130 pr. Kr.), izdelanem
iz dragocenega diorita. (Kip hranijo v Louvru.) Iz istega besedila izvemo tudi, da je
bil kip namenjen glavnemu svetišču boga Ningirsuja v Girsuju. Tam naj bi za vse
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čase sprejemal žrtvovano pijačo in hrano za Gudeo. Dialog med živimi in podobo
se zrcali v dialogu med podobo in božanstvom (prav tam, 178).
V Egiptu je mumija kot simbolično telo umrlega šele kasneje postala kulturna
norma. V prvih dinastijah starega kraljestva in do sredine tretjega tisočletja pred
Kristusom obstajajo vzporedno različne prakse in oblike konzerviranja, med njimi
tudi obrazne maske. Najprej so uporabljali laneni ovoj, na katerega so naslikali ali
plastično oblikovali telo. Kasneje so čez laneni ovoj nanesli mavčno masko celega
telesa. Obraz z odprtimi očmi so na sumaren (splošen) način individualizirali. Tretja
oblika je bila vnaprej izdelana kartonažna maska, ki so jo oblikovali na modelu.
Šele na tej stopnji se »oblikujoč ovoj loči od telesa« in nastane maska, ki se razvije
v samostojen element kulta mrtvih. Kot tak samostojen element je lahko postala
kultni objekt, ki simbolizira celo telo umrlega in je kljub vsemu podoba v smislu,
kakor jo razumemo danes (prav tam, 167).
Z mumijskim portretom so v Egiptu privzeli proizvod iz tuje kulture.
Dejansko ne gre za portret mumije, temveč za portret na mumiji. Mumiji so na mesto,
kjer je bila prej obrazna maska, vstavili grško-rimski portret, naslikan na les. Maska
je bila namenjena mrtvemu telesu, naslikani portret v okviru pa je predpostavljal
odsotnost telesa; prav zato lahko stopi na njegovo mesto. Krhka tabelna podoba
že iz klimatskih razlogov ni bila namenjena grobovom, ampak stanovanjem živih
ljudi. Spominska podoba, nastala neodvisno od telesa, izhaja iz pojmovanja podob,
ki temelji v grški kulturi. Neskladje med naslikanim tabelnim portretom in mumijo
korenini v neskladju dveh temeljno različnih predstav o podobah umrlih (prav tam,
176).
Kot ponovno utelešenje umrlih med živimi so podobe pomenile simbolično
gotovost v območju negotovega, kar izkustvo smrti tudi je. Za uveljavljanje svojega
mesta v skupnosti pa označevanje odsotnega telesa ni bilo dovolj. Telo so morale
imeti tudi same; s svojim fizičnim telesom-prisotnostjo so terjale prisotnost mrtvih
(prav tam, 192).
1.2.3 Obredne maske
Maska je bila in je še pogost in pomemben spremljevalec obredov v različnih
kulturah po vsem svetu. Dogodki, ki so priložnost za maskiranje, so številni: obredi
ob rojstvu in smrti, med časom odraščanja – iniciacija v svet odraslih, ob spremembi
statusa, ob letnih in sezonskih spremembah (posredovanje mask lahko pripomore
k dobri letini), lahko so del zdravljenja ali izganjanja zlih duhov (maske v mnogih
primerih predstavljajo duhove, ki povzročijo bolezen), sodelujejo lahko pri sodnih
procesih itn.
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Kot posvečeni objekti, prepojeni z nadnaravno močjo, so bile maske del
obredov, v katerih je bila potrebna in zahtevana tudi prisotnost nemaskiranih
gledalcev oziroma udeležencev. Pri šamanih se maska kaže kot inkarnacija
mitične osebnosti – prednika, mitične živali, boga. Šamana pred vsemi spremeni v
nadnaravno bitje. To je enakovredno obujanju mrtvih ali letenju (Eliade 1964, 167168). Vodilno načelo prvobitnih ljudstev je, da je meja, ki loči žive od še ne rojenih
in mrtvih, zabrisana.
Slika 1.8
Sibirski tunguški šaman, po Nicolasu Witsenu, 1705.

Vir: Šamani iz prazgodovine, Clottes in Lewis-Williams 2003, str. 10

Pri maskiranih obredih ne gre toliko za zakrivanje tega, ki nosi masko, temveč
bolj za dejanje razkritja, predstavitve duha. To je tudi značilnost grške tragedije.
Kot v določenih ritualih, v katerih so maske nosili plesalci, ki so na ta način mrtve
z uprizoritvijo spet povrnili v življenje, je v maski podana zmožnost podobe, ki
odsotnost naredi vidno. Arhaične maske so vzpostavljale odnos med mrtvimi in
živimi, med predniki in potomci. Maska je odprla vrata v svet mrtvih. Nošenje
maske je pomenilo spremembo, preobrazbo, ki združuje nosilca maske s skritim,
neznanim, s smrtjo.
Že sama kreacija maske lahko pomeni obliko rituala. Nekatera plemena
verjamejo, da ima maska, čeprav je delo človeških rok, svojo individualno eksistenco,
ločeno od rokodelca, ki jo je oblikoval (Pridobljeno na strani Encyclopedia
Britannica).
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Skozi maskirane obrede in predstave se v večini primerov odigravajo prizori iz
mitologije določenega ljudstva. Za razliko od sodobnega človeka, ki (tradicionalnim)
obredom ne pripisuje več bistvenega pomena, je bila za primitivnega človeka
mitologija sestavni del življenja. Malinowski (1926 v Jung in Kerényi 2002, 6) trdi, da
je mit v primitivni družbi živeča realnost, za katero se verjame, da se je pojavila na
začetku časa in je vplivala na kasnejši svet in usode ljudi. Te zgodbe se ohranjajo, ker
tem ljudstvom predstavljajo pomembnejše realnosti, skozi katere je vodeno sedanje
življenje, usoda in delo človeštva in poznavanje katerih daje ljudem po eni strani
motive za ritualna in moralna dejanja, po drugi strani pa smer za njihovo predstavo
o svetu. Primitivna mentaliteta si mitov ne izmišlja, ampak jih živi.
Maska, običajno skupaj s kostumom predstavlja oziroma ustvarja religijski
mikrokozmos, ki je kvalitativno drugačen od obdajajočega prostora. Za religioznega
človeka prostor bivanja ni homogen, ampak se loči na pomembnejši posvečeni
prostor in neposvečeni prostor, ki je amorfen, brez strukture in doslednosti. To
ločevanje da človeku izkušnjo nasprotja med posvečenim, edinim resničnim in
resnično obstajajočim prostorom in vsem brezobličnim prostranstvom, ki se širi
okrog tega. Religiozna izkušnja nehomogenosti prostora je prvobitna in podobna
stvarjenju sveta; je stvar primarne religiozne izkušnje, ki se zgodi pred refleksijo
sveta. Manifestacija svetega ontološko ustvari svet. Za profano izkušnjo je, nasprotno,
prostor homogen in nevtralen, torej relativen; noben „preboj” kvalitativno ne razloči
različnih delov njegove mase. Geometričen prostor je lahko razrezan in razmejen
v vse smeri, ampak brez kvalitativnega razlikovanja, torej človeku ne da nobene
prave orientacije (Eliade 1987, 20-23).
Torej, kakršnakoli že je njihova identiteta, se maske običajno nanašajo na t.
i. začetek časa, ko se je pojavila njihova prvotna podoba. Najpomembnejša vloga
maske je ustvariti občutek kontinuitete med začetkom časa in sedanjostjo, ki je
bistven za integracijo kulture brez pisane zgodovine.
V veliko skupnostih je vedenje o tem, da se nekdo izraža skozi masko od
znotraj, uradno zavrnjeno; natančneje – je zanikano večini ljudi, ki niso v skrivni zvezi.
Psihološko postane udeleženec skozi duhovno moč maske povezan s preteklostjo. To
sodelujoče pogosto vodi v stanje popolne zatopljenosti ali celo brezumnosti; odvisno
od lika, ki ga maska pooseblja. Včasih je izbran duh ali nadnaravno bitje sprejeto z
veseljem in domačnostjo, ki vodi v občutke vzhičenosti in ima katarzičen vpliv. Duh
maske je cenjen in spoštovan kot povzročitelj nadnaravnih dejanj. Spet druge maske
predstavljajo zlonamerne, hudobne ali potencialno nevarne duhove. Od njih se
pogosto pričakuje, da ohranjajo zaželjeno ravnovesje moči, tradicionalnih socialnih,
političnih odnosov ali podedovanih položajev na oblasti znotraj določene kulture.
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Upodobljeni liki so tradicionalno predpisani in uprizarjajo vloge tako, da dosežejo
željeni cilj. Drama, ki vključuje te maske je pogosto povezana s skrivnimi zvezami in
kultom prednikov. V Afriki še danes najdemo starodavne tradicije maskiranja. Prav
afriški primeri nam lahko povedo največ o obliki in uporabnosti raznolikih mask.
Pogosto se jih uporablja na zelo zaprtem področju in jih lahko vidijo le izbrani.
To velja tudi za Oceanijo, Severno in Južno Ameriko in celo za nekatere ljudske
maškarade, ki jih še srečamo ponekod po Evropi. »Zgodovinsko-kulturne raziskave
sklepajo, da izhaja kompleksnost maske, kulta mrtvih in iniciacije skrivnih zvez iz
kulturnega kroga matriarhata; obstoj skrivnih zvez je, po tej interpretaciji, reakcija
proti dominaciji žensk« (Eliade 1964, 166-167).
1.3 Maska med ritualom in gledališčem
Začetki zahodnega gledališča segajo v staro Grčijo v 6-5. stol. pr. Kr. Prvotna
oblika je bila tragedija, ki se je še precej navezovala na ritual in me je v tej raziskavi
zato tudi najbolj zanimala. Beseda tragedija izhaja iz starogrške besede tragoidia.
Sestavljena je iz korenov tragos (koza) in ode (pesem) in se navezuje na starodavni
Dionizov kult, iz katerega naj bi se tragedija razvila (Kerényi 1996). Kasnejša
komedija takšne povezave z ritualom ni več ohranjala. Medtem, ko so bili glavni
liki tragedije bogovi in junaki, je komedija večinoma prikazovala navadne smrtnike,
velikokrat vsem znane meščane. Aristotel je v svoji Poetiki (335. pr. Kr.) komedijo
opisal kot predstavitev smešnih ljudi, ki do neke mere kaže njihove zmote, grdoto
ali slabosti, in ne povzroča bolečine ali hujše nesreče (Aristoteles 1982).
Ko so v 5. stoletju pr. Kr. Grki govorili o maskah, so uporabljali besedo prosōpon,
običajno poimenovanje za obraz: pros- + -ops- pomeni torej prej + zrenje, oko. To bi
lahko prevedli tudi kot preden se zazreš. Zrenje se lahko nanaša name, na gledalca, ali
na opazovanega, igralca. Prehod od gledalca do gledanega je bil v klasičnem svetu
enostaven. Jaz sem tako sovpada z, »Jaz, kakor sem viden v očeh drugih.« Kasnejši
Grki so skovali besedo prosōpeion, da so ločili lažni obraz od pravega, vendar še v
času Sofoklesa (5. st. pr. Kr.) tega razlikovanja še niso poznali. Pokritje obraza takrat
ni pomenilo negativnega dejanja zakritja, skritja, temveč pozitivno dejanje »postati
nekdo« (Wiles 2007, 1).
Za pričujoče razmišljanje je pomenljivo, da so Grki za življenje poznali dva
izraza različnih fonetičnih oblik in pomenov: bios in zoë. Beseda zoë je v zgodnjem
obdobju zgodovine grškega jezika nosila v sebi življenja vseh živih bitij (zoon, v
množini. zoa). Zoë pomeni življenje v splošnem, brez nadaljnje karakterizacije,
medtem ko je bios prav to, okarakterizirano življenje oziroma že pomeni
individualizirano specifično življenje, obrise, ki ločijo eno živo bitje od drugega.
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Starogrški koren bios je nenazadnje tudi v osnovi besede biografija. Besedo bios
pa se je uporabljalo tudi za živali, ko se je hotelo naravo njihove eksistence ločiti
od narave rastlin. Slednje potrjuje tudi rek: Strahopeten mož živi bios zajca. Del
karakteriziranega življenja je tudi smrt; značilnost tega življenja je, da se konča. Zoë
pa je življenje doživeto brez omejitev, a ne samo to, zoë smrti ne dovoli blizu. Grška
definicija besede zoë je cronos tou einani, kar pomeni »čas bivanja«. Tega ne smemo
razumeti kot čas, v katerega vstopimo z rojstvom in se konča s smrtjo, temveč kot
nepretrgano, neskončno bivanje. Plotinos je zoë imenoval čas duše, čas, med katerim
se duša v toku svojih ponovnih rojstev pomika od enega biosa k drugemu. Grški
jezik se je oklepal neokarakteriziranega življenja, ki je osnova za vsak bios in je v
čisto drugačnem odnosu s smrtjo kot življenje, katerega del je tudi smrt. Izkušnja
prvega, zoë, je neopisljiva, saj ni produkt abstrakcije ali logičnega razmišljanja. Zoë,
življenje brez določenih lastnosti je naša najosnovnejša, najintimnejša izkušnja sebe
(Kerényi 1996, xxxi-xxxvi).
1.3.1 Maska kot simbol boga Dioniza
Iz grškega vaznega slikarstva lahko razberemo, da je maska atribut boga
Dioniza. »Dioniz je gospodar vseh, ki sodelujejo v zöe« (prav tam, 321). David Wiles
zatrjuje, da je v klasični Grčiji, tako kot v Aziji in Afriki, meja med umetnostjo in
ritualom zabrisana. Za besede gledališče, kult in maska v stari Grčiji ne najdemo
konceptualno enakovrednih pojmov. Wiles zagovarja tezo, da je potemtakem
nemogoče potegniti strogo ločnico med masko Dionizovega kulta in gledališko
masko.
Slika 1.9
2.-1. stol. pr. Kr., Myrina

Vir: spletna stran muzeja Louvre v Parizu
Na otoku Lipari (S od Sicilije) so v grobnicah iz 4. stol. pr. Kr. našli triintrideset miniaturnih mask
iz žgane gline podobnih tej iz Myrine. Tako kot na vaznih poslikavah, je tudi pri glinenih maskah
očitna asimetrija, ki pripomore k iluziji, da so „obrazi” gibljivi in niso zamrznjeni v času.

2
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V času Dionizij, praznovanj posvečenih bogu Dionizu, so se v Atenah
uporabljale lanene maske, ki so bile, dokler ni nastopil Ajshil z barvo, bledih
odtenkov. Maska, obešena na stebru, ki je bil pod njo ovit s tkanino, je v templjih
predstavljala boga polnega protislovij in dvoumnosti. Maska, ki je bila originalno
izrezljana iz najverjetneje figovega lesa, je bila okoli 530 pr. Kr. kopirana v marmorju.
Poosebljala je boga med njegovo odsotnostjo v zimskem času. Carl Kerényi ( 1996,
282-283), omenja dvojne maske2, ki naj bi pomenile, da je bil Dioniz v svojih dveh
aspektih vladar celega leta; bil je bog otrok in hkrati bog podzemlja. Medtem ko
Kerényi pravi, da ena maska ni bila nikoli cel bog, saj naj bi bilo samo pol njegovega
bitja »bog maske« za Ginette Paris (1990): »Dioniz ni Bog za masko. On je maska.«
Jean-Pierre Vernant (1988, 390-394) zatrjuje, da Dioniza maska tako zakriva kot tudi
razglaša njegovo identiteto, za Segala (1997, 238) pa je maska simbol čiste prezence
Dioniza in obenem izmuzljivosti te iste prezence. Tragična maska je bila – kot
maske v templjih – sveti objekt. Sledeč Wilesu je bil, v družbi brez danes vseprisotne
tehnologije reprodukcije, fenomen popolne podobnosti magičen in je bil sredstvo
za pristopanje k božanskemu (Wiles 2007). Na masko kot na sveti objekt gleda tudi
Otto, ki je Dioniza poimenoval »bog konfrontacije«. Maska naj bi bila vir fascinacije
in zmede obenem (Otto 1996).
Kompleksnost dvakrat rojenega boga se kaže že v številnih imenih, ki jih je
dobil; Ponoreli, Hrupni, Drhteči ... (Chevalier, Gheerbrant 1993, 112). Dioniz je bog
življenja, rodovitnosti, rasti in obenem bog smrti, drugega sveta. Henderson (1964
v Jung 2002, 132) v razpravi Pradavni miti in sodobni človek piše, da v plemenskih
skupnostih in v kompleksnejših družbah najdemo iniciacijski obred, ki vselej vztraja
pri ritualu smrti in ponovnega rojstva. Ta omogoči obredni prehod iz enega v drugo
življenjsko obdobje, iz zgodnjega v pozno otroštvo, iz zgodnje v pozno mladost ali
kasneje v zrelost.
Dioniz je bog vina, veselja in radosti ter na drugi strani krut in surov bog, ki
te lahko obsede z norostjo, če mu nisi poslušen. Dioniz je kazal žensko, prevratno,
nočno obliko moči, ki je bila antiteza dnevni, organizirani, moški moči Apolona.
Sovré (1946, 7) to razlaga na sledeč način:
»Več sto let je bilo že minilo, odkar je prihrumel bog Dionisos v družbi
obsedenih menad s traških vrhov na Grško. Kakor je bilo že njegovo čaščenje
Helenom od kraja tuje, je vendar, kjerkoli se je pokazal z neko skrivnostno silo
potegnil množice v svoj divji vrtinec. Spričo te magične sile na eni in znane verske
strpnosti Grkov na drugi strani se je njegov kult razmeroma naglo udomačil
po vsej severni in srednji Heladi. Pri tem pa ni ostala brez vpliva nanj državno
2
2

Maske najdene med Dionizovimi idoli na atiškem podeželju.

Maske najdene med Dionizovimi idoli na atiškem podeželju.
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priznana apolinična religija: surovo praznovanje se je polagoma olikalo in ublažilo,
pregnanost ekstatičnih izgredov se je unesla. Apolon se je v 6. stol. pr. Kr. s svojim
bratom poravnal ter sklenil z njim zvezo v Delfih. Posihmal sta živeli apolinična
in dionizična vera kot enakovredni ustanovi ena poleg druge. S tem da je Dioniz
svojo prvotno razbrzdanost odvrgel in postal čisto helensko boštvo, se je po mnenju
njegovih častilcev, predvsem nemara traških priseljencev, nekako izneveril samemu
sebi. Da bi oživili staro orgiastično bogoslužje, so se začeli zbirati izven državnega
kulta v posebnih bratovščinah ter obnavljati prvotno čaščenje z vsemi prvinami,
ki jih je imelo v pradomovini.3 Vendar bi bil ta kult ostal za grško življenje brez
pomena, ko bi se mu ne pridružili grški možje ter ga zopet po svoje prilagodili
grškemu občutju. Ti možje so bili orfiki. Njih verstvo predstavlja torej neposredno
ločino Dionizove religije, mešanico traških in grških prvin«.
S psihoanalitičnega stališča Dioniz simbolizira prekinitev inhibicij, represij,
zadržanosti: »mračne sile, ki planejo iz podzavesti; je bog, ki vodi sprostitev, kakršno
izzove pijanost, vse vrste pijanosti, tako tista, ki se poloti pivcev, kot tista, ki zgrabi
množice, ko jih potegne vase glasba ali ples, in tista v norosti, s katero navda ljudi,
ki ga niso častili, kot se spodobi« (Defradas v Chevalier, Gheerbrant 1993, 113).

1.3.1.1 Mit o Dionizu
Dioniz je bil sin Zevsa in zemljanke Semele, ki je umrla od Zevsove strele,
potem ko jo je Hera naščuvala, da ga je prosila, naj se ji pokaže v vsej svoji veličastnosti.
Zevs je iz njene maternice vzel otroka, ki ga je z njim spočela in si ga zašil v svoje
stegno, iz katerega se je potem rodil. Dioniz se je tako rodil dvakrat. Posledice tega
so vidne v njegovem kultu, še posebej v obredu liknites (»otrok v zibelki«), med
katerim so ženske klicale in iskale boga otroka, ki je vsako leto izginil, da se je
naslednje leto lahko spet pojavil (Lévy 1922). V orfiškem mitu je Dionisos Zagreus
sin Zevsa in Persefone. Oče mu je že kot otroku izročil gospostvo nad svetom, Titani
so mu bili zato nevoščljivi, zalezovali so ga ter ga naposled raztrgali in požrli. Samo
njegovo srce je Atena rešila ter ga dala Zevsu. Ta ga je pogoltnil in rodil s Semelo
novega Dioniza, Titane pa je za kazen z bliskom zatrl. Iz njihovega pepela se je rodil
človek. Ta, na sebi surovi mit, je značilen za orfiški nauk, ker pojasnjuje razdvojenost
v človeški naravi; Titani so načelo zla, Dioniz načelo dobrega; oboje je v človeku
pomešano. Od tod naj bi izhajal večni boj med božanskim in protibožanskim, med
dobrim in zlim v človeku (Sovré 1946, 10).
Po Kerenyiju (2002, 30) mitologija razume obdobja življenja bogov oz. herojev
kot brezčasne realnosti. V mitologiji so vse možne oblike bivanja manifestacija
3
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božanskega. Arhaična Grčija je videla/upodabljala Dioniza (tako kot tudi druge
bogove Apolona, Hermesa ...) v vseh življenjskih obdobjih. To izraža naravo bistva
boga, ki jo je Homer izrazil v stavku: »Ne starajo se, ne umrejo, večni so!« (prav tam).
Mit o Dionizu je mit o prvobitnem otroku. Antični mitologemi o bogovih otrokih
so pogosto, zaradi jasno vidnih in vedno ponavljajočih se karakteristik, obdani s
pravljičnim obstretom. Bog otrok je ponavadi zapuščen najdenček. Pogosto mu
grozijo nenavadne nevarnosti: lahko je pogoltnjen kot Zevs ali raztrgan na koščke
kot Dioniz. Včasih je otrokov sovražnik njegov oče (kot je bil Kronos Zevsu) ali je
oče le odsoten (kot je bil Zevs, ko so Dioniza raztrgali Titani). Mati igra nenavadno
vlogo; je in je hkrati ni. Semela je bila že mrtva, ko se je Dioniz rodil. Zanj poskrbijo
boginje in divje zveri. Božji otrok je osamljen, kljub vsemu pa je doma v arhaičnem
svetu; dvoumna situacija otroka, ki je sirota in ljubljenec bogov obenem. Dionizov
pasijon, Dioniz, ki trpi in umre, a se vedno znova rodi, je simbol letnega procesa
obnovitve rastlin. Tako ni naključje, da so se vsa štiri velika praznovanja dogajala
med koncem decembra in začetkom aprila, med zimskim solsticijem in začetkom
pomladi.

1.3.1.2 Dionizov kult
Dionizovemu kultu lahko sledimo nazaj v zgodovino do minojske Krete.
Dioniz je povezan z elevzinskimi misteriji; vsakoletnimi obredi iniciacije ali
posvetitve v kult Demetre (boginja zemlje in rodovitnosti) in Perzefone (boginja
podzemlja), ki so bili eni najpomembnejših antičnih obredov. Razvili so se na osnovi
starega poljedelskega kulta, ki verjetno sega v mikensko obdobje ; 1600-1100 pr. Kr.
(Kerenyi 1996).
Friedrich Nietzsche v Rojstvu tragedije definira dionizično religijo z besedama
čutnost in krutost. Dioniz lahko prinese blagostanje, svojo moč pa lahko uporabi tudi,
da povzroči bojazen in tesnobo. V skladu z mitom ženske, ki mu sledijo, postanejo
menade ali bakhantke. Navdane z neranljivostjo, ki jo nudi manija ali obsedenost
od boga, prežete s silovito močjo s svojimi lastnimi zobmi trgajo mlade živali in celo
svoje otroke. V Arkadiji so bile v Dionizovem kultu ženske za seksualno zadovoljstvo
bičane, v Boetiji jih je zasledoval z mečem oborožen svečenik . Kot nadomestek za
človeško žrtev so spekli mladega telička, ki je predstavljal otroka. Med obredom je
Dioniz popeljal svoje privržence skozi enake krutosti, kot jih je doživel sam (Lévy
1922, 311-312).
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V Atenah so se Dionizu posvečena praznovanja odvijala med zimskim
solsticijem in začetkom pomladi. Začela so se decembra s podeželsko dionizijo,
katere glavni dogodek je bil sprevod, v katerem so nosili faluse, košare, dolge štruce
kruha, vrče z vodo in vinom ter druge daritve. Po sprevodu je bilo tekmovanje v
plesu in zborovskem petju ditirambov. V času Lenaea (januar-februar) se je Dionizu,
ki je bil predstavljen z bršljanovimi vejami okrašeno masko , darovalo novo vino.
Med Anthesterijo (februar-marec) je Dioniz s poroko z atensko kraljico Basilinno
Atenam zagotovil rodovitno leto. Mestna oziroma velika dionizija ob koncu marca
in začetku aprila (verjetno ustanovljena v 6. stol. pr. n. št) je bila verjetno namenjena
praznovanju ob koncu zime (Kerenyi 2002). Kerenyi (prav tam, 317) pravi, da je bila
Anthesterija predvsem praznik otroških in ženskih skrivnosti, medtem, ko je bila
velika dionizija pravi praznik moških. Le moški so nosili maske.
Protislovja dionizične religije in neznanske krutosti, o katerih beremo,
nam otežujejo razlago vloge dionizičnega kulta v družbi ter njegovo postavitev v
kakršenkoli politični sistem grške družbe. Red človeških vrednot je bil spodkopan
z dejstvom, da je bil Dioniz edini bog, rojen umrljivi ženski, in je zato ostal blizu
ljudem ter jim dovolil, da se z njim poistovetijo. V nasprotju z ostalimi grškimi
bogovi je dionizična religija podrla mejo med človeškim in božjim. Po Lévyjevi
(1922, 312-313) bog, ki vleče ženske stran od svojih domov, da jih lovi po gozdovih,
očitno izziva stabilnost družine in s tem posledično tudi političnega reda. Dioniz
kot tuji bog, ki so ga slavili med epifanijami, ustvari občutek eksotičnosti, ki
odseva posebnost božanstva brez stalnega domovanja, katerega kult se, raje kot v
templjih, praznuje na različnih, sproti določenih mestih. Podobno so bila osnovana
srečanja Dionizovih častilcev, med katerimi so bili moški in ženske, bogati in revni,
svobodnjaki in sužnji. Izogibali so se socialnim konvencijam in razlikovanjem med
spoli in družbenimi sloji.
Po Chevalieru in Gheerbrantu (1993, 112) dionizični kult priča o silovitem
prizadevanju človeka, da bi skozi prekipevajočo čutnost in osvobajanje iracionalnega
podrl oviro, ki ga loči od boga, in tako dušo rešil zemeljskih spon: »Z dionizmom
se je porodila misel, da je duša v sorodu z božjim in v nekem smislu realnejša od
telesa«. Nasprotno je po Hendersonu (1964 v Jung 2002, 143-144) dionizična religija
od novica pričakovala, da se v orgiastičnih ritualih preda svoji živalskosti in tako
v vsej polnosti začuti rodovitnost matere narave. Sredstvo za obred prehoda je
bilo vino, ki naj bi simbolično znižalo zavest in s tem udeleženca vpeljalo v strogo
zaščitene skrivnosti narave, katerih bistvo je izražal simbol erotične izpolnitve:
bog Dioniz in njegova soproga Ariadna, združena v obredu svete poroke. » [...]
Sčasoma so dionizični rituali izgubili čustveno-religiozen naboj. Dionizična religija,
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ki je nenehno prehajala od duhovnega k telesnemu in obratno, se je nekaterim
bolj asketskim dušam verjetno zdela predivja in preveč razbrzdana. Nekateri so
svoj verski zanos doživljali bolj notranje, v čaščenju Orfeja«. Čeprav so bili orfični
misteriji sublimirani v mistični obliki, pa so vzdrževali staro dionizično religijo, saj
je bila v njih prisotna religiozna prvina, ki se je nanašala na večno ponavljajoči se
krog rojstva, rasti, zrelosti, razkroja.
V antični Grčiji naj bi imel Dionizov kult katarzično funkcijo, ki je ljudi
odrešila njihovih državljanskih dolžnosti, običajev in jih obenem osvobodila krutih
instinktov. Ko je bil presajen v Rim, je ta, po Ann-Déborah Levy (1922, 313), postal
razpuščen, razvraten festival in bil uradno prepovedan. Rim je Bakusa častil bolj
v umetnosti kot v religiji; poudarjal je podobo boga vina in veselega glasbenika
bakanalij.

1.4 Tragedija in maska kot njen sestavni del
Obstajajo mnoge teorije in domnevanja o tem, zakaj je bila maska iznajdena.
Nekateri trdijo, da je bila iznajdena, da bi služila tragediji, drugi, številčnejši, da je
bila produkt evolucije iz primitivnega rituala. To dokazujejo antropologi, ki maske
pogosto povezujejo s skrivnimi skupnostmi, vsiljevanjem oblasti, srečanji z bogovi
in komuniciranjem z mrtvimi.
Kot primitivna ljudstva, so tudi Grki verjeli, da lahko mrtvi vplivajo na
sedanjost. V tragediji jih niso obiskovali predniki posameznih Atenčanov, ampak
predniki herojskih Grkov v širšem pomenu besede, animirani z maskami zavoljo
njihovega dobrodejnega in poučnega vpliva na sedanjost. Mircea Eliade (1986, 6970) razlaga središčnost antropomorfnih mask grške tragedije na osnovi rigidnosti,
fiksnosti in nemobilnosti figure, ki ne pripada navadnemu človeku; le bogovi ali
mrtvi imajo lahko tako nepremičen izraz, medtem, ko so še vedno zmožni govoriti,
komunicirati o svojih željah in mislih. Igralec se odpove svoji identiteti v korist
maske, da ta lahko preseže zemeljski čas in na novo aktivira preteklost. Medtem,
ko posmrtne maske na novo »udejanjijo zgodovinski čas«, je prvobiten čas znova
aktualiziran in živeč v ritualnih in gledaliških maskah.
V klasični Grčiji je bilo religiozno življenje v stalnem gibanju. V tragediji je
gledalec gledal skozi več nivojev realnosti in med njimi prehajal. To je mogoče, kjer
se obred konceptualno razdeli na dva nivoja bivanja, na ta in drugi svet (Drewal
1992, 103-104 v Wiles 2007, 188).
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1.4.1 Maska na grških vaznih poslikavah
Združenje »maske« in »obraza« v starogrški besedi prosōpon nam pomaga
razumeti vazne poslikave, na katerih tragične in satirske maske postanejo obrazi v
trenutku, ko je prisoten dramatičen prizor. Arheologi uporabljajo izraz stapljanje
– maska se stopi v obraz, tako da ne vidimo več razlike med telesom in masko. V
nadaljevanju povzemam, kako je vazne poslikave analiziral Wiles (2007, 15-43).
Vazni slikarji niso upodabljali tragedije med samo predstavo. To Wiles
razlaga iz različnih perspektiv. (1) Psihološko: transformacijska moč teksta je bila
tako izrazita, da je občinstvo preprosto pozabilo, da igralci nosijo maske. (2) Zaradi
verske prepovedi: formalni ali neformalni tabu je lahko preprečil predstavitev
nečesa, kar je bilo sveto dejanje. (3) Estetsko-filozofska razlaga: slikar se ni pustil
ujeti v Platonovo past in ustvariti iluzijo iluzije. (4) Funkcija: vaze so bile kot maske
oblikovane za specifičen obred in ta obred ni bil namenjen predstavitvi ampak
spremembi percepcije uporabnika.
Tri vaze iz l. 440 pr. Kr. (glej sliko 1.10) prikazujejo Euaiona, Ajshilovega
sina, ko igra tragične vloge Perzeja, Argiope in Aktajona. Na vazi je ime igralca,
drugih znakov gledališke predstave pa ni videti. Aktajonov obraz je naslikan v
procesu metamorfoze v jelena. Umankanje vsakršne prezentacije igralstva lahko
razložimo z močjo teatralne imaginacije, kot religijski tabu ali kot primer, kako se
kulture razlikujejo v svojih načinih videnja.
Funkcija teh vaz je bila, kot je že bilo omenjeno, shranjevanje vina, dar boga
Dioniza. Posode za vino so bile, zaradi povezave med Dionizom in posmrtnim
življenjem, pogosto v grobnicah. Ko opazujemo vrsto vaznih podob, ki predstavljajo
maske, vidimo, da so te vedno v funkciji odnosov in ne zgolj avtonomni objekti
slikarjeve predstavitve. Primorajo nas k povezovanju gledaliških artefaktov s sfero
božanskega.
Ena stran amfore, ki jo hranijo v Berlinu, prikazuje jahače z maskami, ki ne
prekrijejo povsem njihovih obrazov, druga stran pa Dionizov svet, kjer so človeška
telesa pripravljenja za prehod v drugo stanje. Na prvi strani ljudje mimetično igrajo
živali, na drugi je živalski instinkt moških utelešen v satirih, ki so pol ljudje, pol
konji.

27

Slika 1.10
440. pr. Kr., Atene

Vir: Mask and Performance in Greek Tragedy, Wiles 2007, str. 17

Pod avtoriteto boga vina dramatična uprizoritev kliče po svetu božanskega,
ki mu lahko rečemo tudi svet imaginacije. V nekoliko bolj psihoanalitičnem jeziku
bi lahko rekli, da je v plesu korusa želja preobražena v višje, duhovno ustvarjalne
sile.
Vse gledališke podobe mask, ki jih interpretiramo, morajo biti interpretirane
z upoštevanjem njihove dionizične funkcije. Te podobe iz nas izvabljajo fantazije
v zvezi s spreminjanjem mentalnih stanj in fizičnih bitij. Sklepamo, da so atenski
plesalci res nosili konjske glave kot na tej vazni poslikavi, vendar bi te figure prav
tako lahko bile plod umetnikove domišljije, ki je hotel prikazati prehod med stanjem
človeka in satira.
Najzgodnejša podoba maske, ločene od njenega nosilca, je bila najdena v
Atenah na koščkih vinskega vrča (glej sliko 1.11). Na njih so ženske figure in deček,
ki drži masko. Po vijoličnem traku, ki ga ima v laseh, lahko sklepamo, da je to maska
menade. Kratko pristriženi lasje pomenijo žalovanje, kar kaže na tragedijo.
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Slika 1.11
470-460 pr. Kr., Atene

Vir: Wiles 2007, str. 20, 21

Bosonoga ženska hodi proč od maske, vendar na drugem koščku podobno
oblečena ženska nosi koničaste gledališke škornje. Na tretjem koščku pa je odvezan
škorenj. Zdi se, kot bi bil prizor v kontekstu korusa, vendar obenem svet v toku
spreminjanja. Iz maske štrli več vrvic, s katerimi je bila najverjetneje privezana na
glavo. Usta so rahlo odprta z nedoločenim izrazom bliže nasmešku kot žalosti. Linija
nosu se povezuje z linijama obrvi v maniri sodobnih kipov. Oči so bile originalno
pobarvane tako, da so strmele v gledalca. Študija barve je pokazala, da so bile najprej
pobarvane oči in usta. V 5. stoletju je bilo običajno, da so maskam naslikali žive oči. Ta
maska je bila oblikovana tako, da zaustavi uporabnikovo zrenje, izpostavljeno uho
pa namiguje na to, da gledalca tudi posluša. Maska je naslikana disproporcionalno,
vendar prav to ustvari iluzijo gibanja. Umetnik je razumel, da je bistvo gledališke
maske v tem, da z gibanjem oživi, in ne nosi nobenega pomena kot statičen objekt.
Slika 1.12
okr. 450. pr. Kr., Ferrara
a) Fant z masko
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Na eni strani kraterja iz Ferrare (glej sliko 1.12) vidimo plesočo menado, ki
nosi srnjakovo kožo in gledališko obutev. Odsoten pogled, poudarjena čeljust in
odprta usta kažejo, da nosi masko. Maska ima grški profil, ne kaže pa razpoloženja
niti karakterja. Lasje so pokriti z nekakšno kapuco, izpod katere silijo drobni prameni
igralčevih las, ki se razlikujejo od onih na maski. Za odprtinami za oči ni videti
igralčevih oči, tako da je igralec v nekem smislu izginil. Mladeniču na levi roki visi
maska nedoločljivega spola, z daljšimi skodranimi lasmi, obrnjena proti gledalcu.
Mladenič začudeno gleda menado.
b) Eos in Thitonos

Vir: Wiles 2007, str. 23

Na drugi strani vaze je bolj konvencionalen prizor. Krilata boginja zore hiti
proti Tithonosu, mlademu trojanskemu princu, ki nosi liro in je postavljen za njenega
spremljevalca. Boginja steguje proti njemu roke, medtem ko se on umiva.
Med obema stranema je stroga simetrija. Na obeh se zrela, zastrašujoča
ženska približuje nezrelemu, lepemu mladeniču, ki bo doživel spremembo. Na eni
strani smo v svetu mita, na drugi v svetu gledališke predstave. Na eni strani smo s
pomočjo lire v domeni Apolona, na drugi strani pa s pomočjo maske in srnjakove
kože v domeni Dioniza.
Maska, ki jo drži deček, ima dolgo, poudarjeno brado, ušesa so postavljena
previsoko in preveč naprej, podobno kot konjska ušesa satirov. Lasje so na naši desni
strani krajši, medtem ko je desna zenica večja, desna obrv postavljena višje, usta pa
silijo na desno; kot da masko vleče k plesalki. Asimetrično in skicozno risanje maske
je umetniški prijem, s katerim si je slikar pomagal nakazati surovo in spreminjajočo
se naravo maske. Čeprav je maska v dečkovi roki nepravilne oblike, je kompozicija
maske kot celote previdno uravnotežena ter s prsti na nogah in palcem plesalke
definira linijo centralne osi, ki zadržuje gledalčevo pozornost.
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Tithanos je bil obsojen, da se posuši, in v zameno za svojo kratkotrajno lepoto
je dobil nesmrtnost. Slepe oči plesalčeve maske nosijo v sebi zablodo boginje, ki je
mislila, da lahko premaga čas. Če gledamo na mladeniča kot na žrtev, lahko vidimo
masko kot glavo ločeno od telesa, ki strmi predse kot odsekana glava Meduze.
Dečkova mladost pa morda še bolj namiguje na to, da maska pripada Dryasu, ki
ga je oče obglavil, potem ko ga je Dioniz kaznoval z norostjo, misleč da seka trto.
Očitna je povezava med usmrtitvijo Dryasa, „izbris” lepote mladega igralca z masko
in izgubo lepote, ki jo prinese čas.
Iz zgodnjega 4. stoletja najdemo veliko število upodobitev mask na vazah,
ki so bile izdelane v južni Italiji. Nenavadni atenski krater prikazuje temo maske in
metamorfoze.
Slika 1.13
zač. 4. stol. pr. Kr., Ferrara

Vir: Wiles 2007, str. 37

Figura na levi bi lahko predstavljala, če sodimo po neinteraktivnem obrazu
in levi roki, ki pod obleko posnema dvignjen falus, moškega v travestitski obleki;
moškega, ki predstavlja žensko, vendar pušča, da je njegov pravi spol prepoznaven.
Mladenič na desni nosi kožo z vzorcem, podobnim tistemu na ogrinjalu, in si ravno
snema masko, ki s svojim prifrknjenim nosom in povešeno ustnico spominja na
„travestitskega umetnika” poleg njega. Koža, bakla in ples kažejo na menado, fizična
podoba in lepi obraz pa na mladega moškega. Nenavadno je, da so oči maske zaprte
in tako spominjajo na mrtev obraz. Grške maske so bile običajno pobarvane tako, da
so izgledale žive, in to ne glede na to ali so bile namenjene stapljanju z igralčevim
obrazom ali za to, da se jih je obesilo na steno svetišča. Umetnik se trudi na svež
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način prikazati proces mentalnega in fizičnega prehoda, ki ga prinese maskiranje, a
tu se že čuti nek nov pogled na masko. Maska je postala negibna. Ker lahko moškega
pod masko identificiramo, ne vidimo več prave menade, predstavnice Dionizovega
sveta, temveč moškega, ki igra menado. Zaradi tega novega, bolj razumskega
pristopa, je duhovno potovanje od mladeniča do Dionizove spremljevalke lahko le
delno.
Medtem, ko je razlika med satirom in navadnim meščanom očitna in absolutna,
so menade mejne figure, ker jih fiziološko od človeških žensk ne ločijo nobena konjska
ušesa ali repi. Kot sem že omenila, naj bi ženske notranja čustvenost naredila v hipu
dojemljive za vpliv boga, ne da bi bila za to potrebna fizična sprememba. Ženske že
same po sebi posedujejo zmožnost, da so obsedene, medtem ko moški potrebujejo
posredovanje mask skupaj z vinom in glasbo. „V kulturi prevzeti z moškostjo je bila
ženska figura ljubica mimezisa (posnemanja), srce in duša gledališča.”(Zeitlin, 1990,
a:86 v Wiles 2007).
Primer vaze iz približno leta 420. pr. Kr. nam postreže z imeni menad, ki so
prešle v stanje ekstaze (glej sliko 1.14). Diona je ime povezano z Zevsom in ustreza
vodji pripravljanja vina. Njene spremljevalke so še muza Talija (»cvetoča«), Choreia
(»ples«) in Mainas („menada”, „nora”). Te oznake lahko pomenijo alegorično
racionalizacijo figur menad, na način, ki v zgodnjem delu 5. stoletja ni bil potreben,
in potrjujejo, da v resnici ne gledamo Atenčank, ki preživljajo noro noč v gorah. So
le aluzije, namigovanja na rituale in mitološke nimfe, ki so častile Dioniza na gori
Nysa in so bile njegove prve spremljevalke.
Slika 1.14
Okr. 420. pr. Kr.

Vir: Wiles 2007, str. 39
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Menade so bile povezane s satiri, satirske igre pa so bile tesno povezane s
tragedijo; izvajal jih je isti zbor moških v zaključnem delu obreda. V komediji so bile
navade in konvencije tragedije obrnjene. Pisci stare komedije so se radi navezovali
na okoliščine predstave in vazni slikarji so glede na to slikali kostume, rekvizite, in
odrska vrata gledališča. Tako nam upodobitve komičnih prizorov lahko dajo koristne
informacije tudi o tragediji. Ko star igralec v komediji predstavlja Sofoklesovo
Antigono, je naslikan, ko drži tragično masko (glej sliko 1.15).
Slika 1.15

Vir: Wiles 2007, str. 40

Pod obleko stražarjev vidimo komični falus in oprijete hlače, kar naj bi
pomenilo, da sta gola. Podoba je metateatralna v smislu da predstavlja navado
gledališke predstave, ne pa v smislu, da bi hotela izpostaviti igralčevo telo pod
obleko. V upodobitvah komedije nikoli ne vidimo igralca v trenutku, ko si na obraz
nadeva masko, saj je morala biti znotraj opolzkega in obrekljivega žanra ohranjena
anonimnost igralca. Ko vazna upodobitev komedije vsebuje tragično figuro kot
razloček od komične figure, ki igra isti lik, potem se maska »stopi«. Nič ne kaže na
to, da igralec nosi masko in pod tragičnim kostumom razločimo linije herojskega
telesa (Taplin 1993 v Wiles 2007, 40). Ti primeri kažejo, da je bila materialna prezenca
maske s svojimi odprtimi usti in velikostjo (večjim obsegom) gledalcem tragedije
vidna, če so jo hoteli videti.
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1.4.2 Tragična maska
Upodobitve mask in gledaliških scen v 5. stoletju pred Kristusom prikazujejo
maske, ki so pokrivale celo glavo. Maska je pokrivala obraz in vrhnji del glave, ne
da bi zelo povečala obseg glave. Usta so bila odprta, vendar ne zevajoča. Lasulja
je bila narejena iz las, ki so bili pogosto dolgi in so lahko pripomogli k animaciji
obraza, ko se je ta premikal; igralčeva ušesa so bila lahko prekrita le z lasmi. Oči
so bile žive barve, igralec pa je moral gledati skozi iris maskinega očesa in je imel
tako zelo omejen pogled. Maske so bile lahke, na kar nakazujejo upodobitve mask,
ki visijo na vrvicah. Ne obstajajo dokazi , ki bi potrdili domneve, da so bile ženske
maske v 5. stoletju svetlejše, imamo pa pisne vire, kjer pisci sklepajo, da so bile
prve gledališke maske nasploh bolj blede in presvetljene kot normalna človeška
polt in so bile odvisne od premikajoče se sence, ki jim je dala izraz. Maske nimajo
karakterja, njihove pričeske pa kažejo pomembne socialne znake. Med 4. stoletjem
pr. Kr. so maske, v koraku z razvojem likovne umetnosti, postale bolj naturalistične,
ohranile pa so isto napetost ter ekstrovertiran in skrivnosten izraz. Drugi dokazi so
protislovni. Maske so lahko portretirane kot surovi objekti menjav/spreminjanja
ali kot delikatne kiparske stvaritve. Prav ta dvojnost tragične maske, ki se upira
zožanju pogleda na zgolj predmetnost in eno samo bistvo maske, jo dela zanimivo
(prav tam).
Videz tragične maske klasičnega obdobja je predstavitev umskega in telesnega
stanja bivanja. Poglejmo si razmišljanje Thanosa Vovolisa in Giorgosa Zamboulakisa
(2007). Sodobna grška gledališka ustvarjalca in teoretika, sta prišla do zaključka, da
je nosilec maske s koncentracijo pogleda na eno točko ali z glasom oziroma »jokom«
doživel stanje meditacije. Jok je v tragičnih tekstih opisan kot izvoren, arhetipski
zvok; besede so brez (slovarskega) pomena in so ponavadi neprevedljive. Ta del
vokalizacije lahko prebudi enormne razsežnosti čustvenih konotacij. Jok ustreza
različnim resonančim prostorom v človeškem telesu in vodi v metamorfozo. To
ima psihološki učinek na igralca; človeški obraz (pri)dobi videz tragične maske.
Obraz izžareva veliko intenzivnost in prezenco, je brezizrazen, v stanju popolne
prisotnosti, v stanju »praznine«. To stanje predstavlja tragična maska in to stanje
mora igralec prevzeti na odru. Opisano stanje uma in telesa razlagamo s konceptom
kenozis – izpraznjenje, »okleščenje«, tragično masko pa kot masko kenozis. Maska
nima nobenega določenega izraza; to še ne pomeni, da je nevtralna, vendar ni niti
karakterna maska; nima nobenih fizionomskih značilnosti, ki bi občinstvu dale
možnost, da bi opredelilo karakter lika glede na njen videz. Maska na odru ne
predstavlja fiksnih človeških tipov, njene značilnosti odgovarjajo le spolu, starosti,
etničnemu izvoru, socialnemu statusu in drugim delitvam kot človeško ali božje,
živ ali mrtev. Karakter na odru ni ustvarjen že na začetku predstave z masko,
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ampak v umu občinstva znotraj popolnosti predstave v celoti. Prikazovanje vloge,
karakterizacijo definirajo dejanja. Aristotel je definiral tragedijo kot predstavitev
dejanj in zaključek tragedije ni bil predstavitev karakterja, temveč akcije, saj so
dejanja tista, ki ljudi osrečijo. V kontekstu pričujoče naloge to pomeni, da je igralec
iskal akcijo in ne jasne »osebnosti«, ki se ji je zavezal. Naloga igralca je bila, da
je deloval s takšno prisotnostjo, da lik na odru zaživel. Maska občinstvu tako ne
podaja ključa za branje karakterja, ampak postane zaslon za projekcije igralčevih
dejanj. Maska ustvari prazen prostor za refleksije gledalca. Umanjkanje karakterja
je povezano z dejstvom, da se besedila grške tragedije navezujejo na arhetipe in ne
delujejo zgolj na nivoju psihološkega realizma. Takratni človek je bil organski del
skupnosti, brez psihološke avtonomije, ki označuje modernega človeka.
Maska obdaja celo glavo in s tem ustvari dodatni resonančni prostor za glas igralca.
Akustični fenomen je produciran v prostoru med igralčevo glavo in masko. Ta efekt
je Vitruvij opisal kot edini akustični fenomen, ki se pojavi v grških gledališčih –
imenovan je bil konsonanca – ubrano sozvočje, ko dva identična zvočna valova
prihajata na isto točko ob istem času, spojena, proizvedeta vsoto efektov. Maska
ustvari konsonanco in ojača naravni resonator igralca. Resonatorji so posejani po
celem telesu, najpomembnejši pa so v glavi, saj proizvajajo harmonije, ki z lahkoto
zarežejo/prodrejo skozi prostor. Maska postane igralčev inštrument za kontrolo
glasnosti, smeri, ritma, artikulacije in tona glasu. To pomaga vsakemu vokalu doseči
maksimalno resonanco in jasno opredelitev soglasnikov, ki je bistvena v večjih
prostorih, ker imajo samoglasniki v sebi malo energije in lahko hitro postanejo
zadušeni, so pa kritični za razumljivost govora. Maska je tudi instrument za pošiljanje
glasu v prostor. Govor postane močen, jasen in privlačen. Celoten gledališki prostor
»odgovarja« igralcu, vibrira. Maska pomaga igralcu ustvariti akustično energetsko
polje, akustično avro, ki ga obdaja.
Majhna velikost odprtin za oči igra pomembno vlogo, ker omogoči, da delujejo
kot leče za igralčev pogled. Ko je pogled usmerjen skoznje, postane optično polje
zelo ozko. Čez čas dobi igralec občutek, da gleda skozi eno samo oko, »tretje oko«
na mestu med obrvmi. To prestavi igralca v meditativno stanje in tako ustvari
bolj zavesten občutek za osi telesa; za hrbtenico/vertikalo in območje medenice/
horizontale. Minimizacija vida vodi v maksimilizacijo poslušanja drugih igralcev, v
sposobnost različnih zavedanj njihove prisotnosti, ki temelji bolj na poslušanju kot
na gledanju. To vodi igralca v dejanje akroazis, zavednega in aktivnega poslušanja.
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Slika 1.16
Vovolis, 1994; gledališke maske iz predstave Ajshil.
a)

Vir: spletna revija Didaskalia.
Dostopna na: http://www.didaskalia.net/
issues/vol7no1/vovolis_zamboulakis.html

Zbor je v kontekstu igre večglasna osebnost, en sam organizem in ne le kopica
posameznikov. Vsi člani korusa nosijo identične maske. Vovolis in Zamboulakis
se sprašujeta, kakšen pomen lahko pripišemo prisotnosti petnajstih teles z enako
masko, enakim odrskim obrazom. V gledališkem svetu je to edinstveno. Grka se
pri razlagi navezujeta na sodobno znanost (posebej kvantno fiziko, biologijo in
genetiko), ki je v zadnjem stoletju predstavila ideje o človeških bitjih, ki sovpadajo
s predstavitvijo tragičnega zbora. V kvantni fiziki elektroni in vse vrste osnovnih
delcev ne izkazujejo nikakršne individualnosti. V biologiji se različni posamezniki
pri določeni vrsti sicer nekoliko razlikujejo, a ne toliko, da bi prekoračili mejo, ki
definira vrsto. V genetiki so si človeška bitja zelo podobna in se razlikujejo le v
približno 0,1% genetske kode. Genetsko je vsak od nas v 99,9% enak drugemu.
Zbor predstavlja dve nezmotljivi značilnosti teorije fraktalov: podobnost –
vsak del fraktala je podoben vsem drugim delom ter razraščanje, pri katerem je
vzorec fraktalov sestavljen iz manjših kopij istega vzorca. V kompleksni odvisnosti,
istovetnosti, ki nas združuje, je vsak od nas lahko vidik drugega. Obstajati, pomeni
biti udeležen in soodvisen eden od drugega. Te ideje o človeškem bitju niso bile
nikoli boljše predstavljene na odru kot v prisotnosti tragičnega zbora. Tragičnemu
zboru primankuje individualnosti in maske in kostumi korusa poudarjajo to dejstvo.
Posameznike zbor združuje, istočasno pa z načini, s katerimi ti združevalni elementi
– maske in kostumi – srečajo dejanjska telesa članov zbora, ustvarja avtomatične
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variacije svoje oblike. Maska ohranja vedno živo napetost med enim in drugim, med
celoto in delom. Paradoks je, da je lažje ustvariti ritmičen vzorec gibanja v skupini, v
kateri vsi nosijo maske, saj jim maska prepreči, da bi oponašali eden drugega. Edina
alternativa, ki preostane performerju, je poslušanje glasu in dihanja ostalih, da tako
korak za korakom razvije skupen ritem, skupen vdih, običajno osnovan na temelju
(vdiha) teksta. Vsak se zanaša na drugega in razvije večjo senzibilnost za druge.
Tako se rodi tragični zbor. Skupno dihanje in stvaritev skupnega telesa so
osnove korusa in maska je medij, da se ta lahko rodi. Medtem ko so druge vrste
gledaliških mask sredstvo za predstavite različnih karakterjev in človeškega
obnašanja, se maska tragičnega korusa ne fokusira samo na razlike, ampak na
združevalne aspekte človeške vrste. Zaradi mask in konvencije treh igralcev, ki so
igrali vse vloge, je imel vsak igralec možnost igrati veliko različnih, nasprotujočih si,
protislovnih in zelo nepovezanih vlog, kar je vključevalo prehajanja med ekstremnimi
delitvami: moški/ženska, žrtvovalec/žrtev, človek/bog, svobodni človek/suženj,
plemič/navaden človek, domačin/tujec, živeči/mrtev. Vse te vloge skupaj so
ustvarile polje soodvisnih odnosov in skupnosti, ki so presegale individualne
vloge – to je mnogo večja celota kot le seštevek njenih delov. Isti igralec lahko igra
žrtev in žrtvovalca, mater in hčer, živega in mrtvega, boga in človeka. Te vloge so
medsebojno povezane znotraj okvira večjega kozmološkega kroga in predstavljajo
plasti, ki ležijo pod povezavo med njimi. Sinteza telesa, dihanja, glasu, ritma, mere,
logosa in gibanja in maske kot osnovne in središčne točke sinteze ustvari gledališko
dejanje.
Igralčeva prva metamorfoza je ta, da postane del zbora, naslednja pa
preobrazba v vlogo. Izkušnja igralca za masko je takšna, da je prisoten v svojem
telesu in se obenem zaveda, da se opazuje od zunaj. Za masko igralec razvije dvojno
zavedanje. Namesto ekspresivnosti modernega igralca lahko govorimo o igralčevem
bivanju/eksistenci na odru in njegovi metamorfozi. Po Vovolisu in Zamboulakisu
vodi igralca k metamorfozi konstrukcija maske. Med igralcem in masko se pojavi
zlitje in nova realnost, nov organizem zaživi; organski gestalt in mimezis. Na nivoju
predstave je tekst odvisen od telesa, igralčeve energije, tako da je lahko spremenjen,
da lahko sodeluje v tej novi realnosti. Če je tragedija gledališka oblika, ki je osnovana
na trpečem človeškem telesu, potem glas in govor sestavljata enega od osnovnih
elementov prezence telesa. Maska je kanal za kreacijo tega novega organizma. S
svojim mankom določenega izraza in s svojim odprtim obrazom postane maska
»projekcijsko platno« za tekst. Vsak gib, vsak ton, vsaka sprememba glasu in
telesa spremeni izkušnjo maske. Te kontinuirane spremembe odgovarjajo verigi
neprekinjenih sprememb, ki jih vsebuje tekst. Poetična besedila imajo zmožnost
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prinašanja konstantno spreminjajočih se podob v domišljijo občinstva. Maska pa
nikoli ne ilustrira teh sprememb direktno, ampak je v stalnem dialogu z besedilom,
v stalni napetosti se upira tekstu. Maska postane projekcijsko platno, na katerem se
besedilo projicira občinstvu, postane prostor, topos, v katerem se srečajo glas in telo,
pogled občinstva in tragično besedilo.
Grško zanimanje za akustiko in človeški glas je po Vovolisu in Zamboulakisu
lahko posledica dojemanja zvoka kot glavne ustvarjalne in zdraviteljske oblike.
Moderne znanstvene raziskave opisujejo svet in vesolje s terminoma ritem in zvok.
Zvok sestavljajo vibracije ali nihanja v delcih, te vibracije najdemo vsepovsod v
univerzumu. Ta odkritja ne namigujejo zgolj na to da Zemlja in vesolje producirata
vibracije, ampak tudi da sta pravzaprav sama vibracije. Zvok povzroča spremembe
na fizični, emocionalni, mentalni in duhovni ravni. Ta način dojemanja stvarnosti
lahko apliciramo na gledališče.
Zvok je sila in temeljna komponenta gledališča. Gledališče je akustičen
fenomen. V sodobnem gledališču sta karakter in zaplet še vedno dve glavni kategoriji,
ki privlačita logično in čustveno raven občinstva in njegovo željo po razumevanju in
čutenju. Obe sta povezani s semantično ravnjo jezika, a ne prebudita nujno drugih,
bolj subtilnih ravni človeške zavesti, kar je domnevno uspelo gledališču antičnih
Grkov. Utemeljeno na energiji logosa in vibraciji zvoka gledališče obnavlja dušo
in telo. Ljudem nudi način, da se umirijo, obnovijo ravnotežje med telesom in
umom, se očistijo in pozdravijo. Gledališče je demokratičen prostor, v katerem se
skozi izmenjavo energij – osmozis ustvari zveza občinstva in igralca v enem telesu.
Gledališče postane utelešenje principa katarze; catharzis. Interes antičnih Grkov pri
razvijanju akustike presega nivo površnega poslušanja in razumevanja dramskega
besedila ter kaže ne le na željo po doseganju boljše akustike, ampak izraža tudi željo
po gledališki stavbi kot ogromnem glasbenem instrumentu, ki niha v harmoniji s
človeškim glasom. Maska je del tega; je prvi zunanji resonančni prostor, povezava,
člen v verigi zvoka, ki se začne z igralcem in konča z gledališkim prostorom in
obdajajočo pokrajino.

1.4.3 Tragična maska v današnji Grčiji
Grška umetnika, oblikovalec in kostumograf Thanos Vovolis ter režiser
Giorgos Zamboulakis, ki sem ju navajala v prejšnjem poglavju, se ukvarjata z
raziskovanjem tragične maske in tudi uporabo le te v sodobnem gledališču. Koncept
in stvaritev njune gledališke metode, namenjene uporabi maske, je osnovan
na arheoloških dokazih, na besedilih grške tragedije in antičnih virih, prav tako
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pa tudi na praksi sodobnega gledališča. Glavni cilj tega dela je razširiti principe
akustične tragične maske na sodobno gledališče. S tem so mišljene tako sodobne
uprizoritve starogrške tragedije, še posebej besedila s poetičnimi, dramatičnimi in
dramaturškimi kvalitetami, ki so potrebne, da bi tekst lahko komuniciral z masko in
z njo postal še bogatejši, kot ustvarjanje modernih oblik maskiranega gledališča.
Slika 1.17
Vovolis 1994, gledališke maske iz predstave Ajshil

Vir: spletna revija Didaskalia.
Dostopna na: http://www.didaskalia.net/issues/vol7no1/vovolis_zamboulakis.html

Tehnike dela z masko, ki so bile izumljene v 20. stoletju, so večinoma osnovane
na domnevi, da je maska sredstvo za razvoj in osvoboditev ekspresivnega potenciala
igralca. Metoda omenjenih ustvarjalcev zahteva, da igralec najde svobodo znotraj
dobro definirane forme. Pri njunem delu je igralec tisti, ki mora sprejemati in postati
instrument maske.
Igralec za masko sprejme masko, se prilagodi omejitvam, ki jih ta ima, se s
tem razkrije in doseže ustvarjalno svobodo. Razvoj ekspresivnega potenciala igralca
sledi sam po sebi. »Maska je nepogrešljiv del umetniške oblike, v kateri igralec,
besedilo, glas, maska, gledališka arhitektura, občinstvo in pokrajina, ki vsi delujejo
eden okrog in znotraj drugega, skupaj tvorijo umetniško obliko, ki jo imenujemo
gledališče« (Vovolis in Zamboulakis 2007).
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1.5 Razlike v dojemanju maske v politeizmu in monoteizmu
Razlika med primitivnim in sodobnim (zahodnjaškim) dojemanjem maske je
tesno povezana z različnim dojemanjem maske v politeizmu in monoteizmu.
Na Baliju in na Japonskem je poudarek na kontemplativnem, opazovalnem
stanju uma, ki izhaja iz budistične tradicije. Gledališče je tu tesno povezano z
duhovnimi praksami. Predstave temeljijo na dobro znani epski tradiciji in se bolj
ali manj enako igrajo že od časa znamenitega japonskega dramatika in igralca
Zeamija (1363-1442). Vse v predstavi je natančno določeno in mora biti precizno
odigrano. Igralci z urjenjem svoje veščine začnejo že v otroštvu (pri sedmih letih).
Najbolj znana gledališka oblika je Topeng Pajegan, v kateri en igralec igra vse vloge.
»Vloge menjuje z enako svobodo, kot se morajo duše seliti med dolgim potovanjem
samsare4.« Pri grških in maskah no gledališča igralec gleda skozi iris očesa – z istimi
očmi kot bitje, ki je postal. Na Baliju pa igralec gleda pod očmi; to mu dopušča večjo
distanco do duha maske, ki je potrebna, da je menjavanje vlog lahko tako hitro
(Wiles 2007, 188). No gledališče lahko, po Wilesu, s poetičnim sodelovanjem zbora
in značilno vlogo glavnega igralca, še najlažje primerjamo z grško tragedijo. V času
Zeamija, ko so bili napisani klasični teksti, so maske dobile svojo kanonsko obliko.
V tem času je bilo občinstvo pogosto razvrščeno v krog, repertoar je bil bolj gibljiv in
igre so bile odigrane veliko bolj hitro (prav tam, 196, 197). Zeamijeva široka tema je
jasna: predstava je povezana s kompleksno interakcijo šintoizma in budizma in teži
k ustvarjanju miru v umu. Zeamijeve igre so prežete z zenovskimi kvalitetami, ki
jih je cenila aristokracija; lepoto, nostalgijo in podrejanje strasti v korist dolžnosti. Ta
politični kontekst ga je opogumil, da je razvil potencial za masko podobno človeku.
Tega pa ne smemo interpretirati kot enostaven prehod od rituala k umetnosti, saj
skozi vse svoje zapise poudarja religiozno naravo njegove dejavnosti (prav tam,
198). No maske so narejene iz lesa in tako nespremenljive oblike, vendar nosijo v
sebi nasprotujoča si izraza žalosti in veselja (Udaka, 2010, 7). Izurjeni igralec lahko
z gibanjem doseže spreminjanje izraza maske. To da predstavi skrivnostnost, ki je
sestavni del no gledališča.
Slika 1.18
No maska - Magojiro, 1603-1868
Vir: članek:: The Noh mask effect; 		
Lyons in drugi, 2000.
The Royal Society.
Dostopen na: www.kasrl.org/noh_mask.pdf
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Sanskrtski izraz, ki označuje ciklus rojstev in smrti.

Po Zeamiju lahko igralec igra brez maske le, če in ko doseže visok nivo svoje
veščine. Če se trudi posnemati obrazno izražanje druge osebe, tako da spremeni
svoje poteze, je to zelo težko gledljivo. »Obrazni izraz mora biti, kolikor se le da,
lasten in naraven igralcu« (Zeami 2006, 75).
Pri proučevanju maske je, kot pravi David Napier, med starogrško in
rimsko ter zdajšnjo zahodno civilizacijo, pa čeprav je judovsko-krščanska tradicija
od antike podedovala filozofijo in umetnost, bistvena razlika v tem, da je slednja
postala monoteistična. Monoteistične tradicije Judov, Kristjanov in Muslimanov so
iz širše antropološke perspektive nenavadne v strogem zavračanju maskiranih oblik
čaščenja (Napier 1986, 4 v Wiles 2007, 180). Ene od ključnih sestavin monoteizma, ki
so pomembne pri obravnavi tematike maske, je Wiles ilustriral na mitu Adama in
Mojzesa (prav tam, 180, 182).
Preden je 17. stoletje skovalo izraz politeizem, se je govorilo o čaščenju
predmetov, idolov. Od ideje o kipih, ki so vodeni od boga, do zmodeliranih ali
izklesanih replik obrazov, ki jih animirajo živa telesa, je le majhen korak. Tako
kip kot maska delujeta kot prehodni objekt med dvema svetovoma. Ko je Mojzes
zapustil svoje ljudstvo, so ženske stalile svoje uhane in iz zlata naredile tele, ki so ga
potem častili kot svojega boga. Nasprotovanje čaščenju idolov, ki je sledilo, je bilo
brutalno in travmatično. Na idoliziranje zlatega teleta je vplivalo zborovsko petje
in ples, vendar je judovstvo ples, ki lahko človeka obsede, zavrnilo. Zaradi strahu
pred medsebojnim poročanjem članov različnih skupin ali pripadnikov različnih
verovanj je bilo Jahvejevo sporočilo jasno: »Temveč tako ravnajte z njimi: podrite
njihove oltarje, razbijte spominske kamne, posekajte svete kole in v ognju sežgite
njihove rezane podobe!« 5
Ko Adam in Eva uporabita figove liste, da skrijeta, zamaskirata svojo goloto,
se njun greh ne more skriti pred božjim pogledom. Kriva sta in zakrivanje telesa
nima nobenega pomena, ko pa „bog vse vidi!” Tisti, ki so jedli iz drevesa spoznanja
dobrega in zla vejo, da je svet zgrajen na etičnih principih in da ne obstajajo nobene
amoralne kozmične sile, ki bi bile občutljive na vpliv simboličnih performativnih
gest. Maska je način prevare. Komaj opazna kača je nakazan hudič v maski
plazilca in dominantna maska srednjeveškega gledališča je bila hudičeva maska v
raznovrstnih oblikah. Ko judovsko-krščanska maska ni v vlogi prevare, ima zgolj
še funkcijo znaka. (Oznako, ki jo je bog dal Kajnu, lahko interpretiramo kot prvo
semiotično masko; ni spremenila Kajnove identitete, ampak razglasila maščevanje,
ki ga bo prejel njegov morilec. V interpretaciji rasizma, lahko ta znak prepoznamo
kot črno kožo Afričanov (prav tam, 181))
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V monoteizmu človeško in božansko ne more biti prepleteno. Ko Adam in
Eva zapustita rajski vrt, nepremagljiva stena loči božji in človekov svet in bog ne
dovoli več, da bi se mu pogledalo v obraz. Ko gre Mojzes k bogu po kamnite plošče z
zapovedmi, se ta umakne njegovim očem, a Mojzesov obraz sije in si ga mora zakriti
s tančico. Mojzes si pokrije obraz, da bi ga skril, medtem ko v večini politeističnih
verovanj maska služi za svobodno prehajanje med človeškim in božanskim (prav
tam, 182).
Bog je večen. Zlato tele je bila nova kreacija, retrospektivno poosebljena z
množico bogov, ki so vodili Izraelce iz Egipta, vendar so besede, ki so bile na gori
predane Mojzesu, vklesane v kamen in tako bodo trajale večno. Spremenljivost,
pretočnost politeizma z njegovo tendenco h konstruiranju novih predstav božanskega
kot odgovor na nove okoliščine je tuje velikim monoteističnim religijam, ki imajo
svojega edinega boga za večnega boga in katerega svet je prav tako večen (prav
tam).
Reinterpretacija božjih dejanj grških igralcev tragedije je primer obnove
politeistične religije. Grško gledališče je skozi simulacijo kozmosa ustvarilo
emocionalno močan prostor. Skozi zgodovino se je zahodna drama pomaknila od
kozmične k samo še moralni reprezentaciji.
Vendar pa, če pogledamo rimskokatoliške družbe, čisto vseh prvin
predkrščanskih časov Cerkvi le ni uspelo zatreti. Saturnalije in bakanalije so verjetno
vplivale na (italijanski) karneval, ki je praznično obdobje pred štiridesetdnevnim
postom in vključuje celo skupnost. Ljudje se namaskirajo ter se pridružijo paradi
in javni ulični zabavi. Ljudska etimologija razlaga izvor besede karneval iz besed
carne (meso) in vale (zbogom); slovo od mesa, kar naj bi napovedovalo post,
lahko pa se navezuje tudi na človeško meso, na meseno poželenje (Pridobljeno na
strani Encyclopedia Britannica). To frazo so sprejeli udeleženci karnevala, ki so se
opogumili prepustiti se brezskrbni naravi praznovanja in pustiti svoj vsakdanji jaz
ob strani. Tu jim je na pomoč priskočila maska. Benetke so v drugi polovici 18.
stoletja imenovali »mesto maškar«. Karneval je trajal šest mesecev in »mnogi so si
v tem času sneli masko le za v posteljo«. Ridotto je bila hiša iger, uradni potni list za
na zabavo pa je bila maska domina – bizarna maska s kljunom, kapuco in klobukom
s tremi kraki. Maska je zakrivala razlike med razredi – za masko je kdorkoli lahko
rekel karkoli; duhovniki so tako hodili k ženskam, nune pa so lahko nosile obleke
z biseri in dekolteji (Davis 1969). V Slovarju simbolov Chevaliera in Gheerbranta
(1993, 340) je v primeru karnevalskih mask rečeno: »[…] izključno izpričan spodnji,
satanski vidik, to pa zato, da bi bil izgnan; takšna maska osvobaja«.
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Commedia dell'arte ima prav tako korenine v rimskem imperiju in izhaja iz
grškega gledališča in etruščanskih praznovanj. Po tragedijah, ki so se igrale še celo
rimsko obdobje, se je v antičnem Rimu odigralo farso, ki je predstavljala navade
nižjih slojev, kot jih je videl višji razred. Ta je prikazovala surove like, ki so nosili
maske s skrajno poudarjenimi obraznimi karakteristikami. Atellanska farsa je prišla
v Rim l. 391 pr. Kr. Commedia dell' arte se je začela v 12. stoletju, svoj vrh pa je
dosegla v 16. in 17. stoletju z maskiranimi liki, ko so se, prej samo moškim igralcem,
pridružile tudi ženske. Predstave so bile improvizirane, temeljile pa so na literarni
podlagi (Palleschi 2005).

2.

MASKA KOT MEDIJ ZA SOOČANJE S TEM SVETOM

Medtem ko sem do sedaj pisala o maski kot o mediju za stik z drugim svetom,
se bom v tem poglavju dotaknila maske kot medija za soočanje s tem svetom in z
družbo, v kateri živimo. V tem primeru nimamo več opravka s statično, fizično
podobo maske, še vedno pa je bistvena njena vloga medija.
Dojemanje maske in samega sebe primitivnega človeka je še bilo prisotno
v antični tragediji, že v takratni Grčiji pa je z rojstvom filozofije, s postopnim
dozorevanjem klasike – skladno s Hauserjevo teorijo (1961, 87) – tudi v tragediji
vse bolj izstopala racionalnost . V drugi polovici 5. stoletja, v dobi portreta, sofisti
postavijo popolnoma nove temelje grškemu svetovnemu nazoru. V nasprotju s
plemiškim idealom kalokagatije6 postavijo nov ideal izobrazbe in položijo temelje
vzgoji, ki ne razvija več nerazumskih fizičnih sposobnosti, ampak logično mišljenje,
jezik in duha. »Prvič v zgodovini človeštva je namen vzgoje izoblikovati intelektualca
... Za Sofiste je temeljno izhodišče ugotovitev, da se da človeka z vzgojo neizmerno
preoblikovati in, v nasprotju s starim mističnim naukom o krvnem in rodovnem
nasledstvu, verujejo, da se je kreposti mogoče naučiti. Iz njihove ideje vzgoje izvira
zahodna kultura, ki temelji na samozavedanju, nadzorovanju samega sebe in
samokritičnosti (Jäger 1937, 366 prav tam, 90).« Na tem mestu, kot dokazuje Hauser,
se začenja zgodovina zahodnega racionalizma.
Belting v Antropologiji podobe (2002, 192) piše, da so v starem kultu mrtvih
podobe umrlih zasedle prostor, kjer so telesa manjkala, zato da bi se ponovno
vzpostavila prekinjena komunikacija. To oprijemljivo nanašanje na telo je starogrške
razsvetljence spodbudilo h kritiki podob. Svet, zaznaven s čutili, so razglasili za
videz in s tem podobam odvzeli nalogo utelešanja. Od nagrobnih podob niso več
zahtevali realne prisotnosti, ki jo moramo razumeti kot simbiozo z dušo. Nadomestil
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Skladnost lepega z dobrim.

jo je spomin, ki zapečati odsotnost umrlih. Podoba, ki jo je gledalec že nosil v sebi,
se je emancipirala od telesa podobe. V rimskem kultu mrtvih se grška upodobitvena
praksa ni nadaljevala. Že v 2. stoletju pr. Kr. so se Grki čudili javnemu čaščenju
umrlih, ki so ga videli v Rimu. Sprevod mask, ki so prikazovale vse prednike,
je uglednega umrlega spremljal do kraja javnega poslovilnega obreda. (Polibij,
Hist.,VI, 53) Na govorniški tribuni foruma je umrli, »običajno stoje, da so ga lahko
vsi videli, spremljal govor, ki je slavil njegovo življenje in dejanja. Pri tem so ga
obkrožali predniki, ki so nastopali v podobah. Podoba (eikon) je maska (prosopon), ki
neverjetno zvesto prikazuje obliko in poteze obraza.”
Platon (427–347 pr. Kr.) je po Beltingu (prav tam, 156) v tedanji kulturi
komajda še lahko izkusil, da so bile podobe nekoč posode utelešenja, ki so mrtvim
nadomeščale izgubljena telesa, in mu je bila zato tuja misel, da podobe oživi šele
dejanje animacije ter da so brez te le neživi izdelki. Animacija, ki jo imamo za ostanek
primitivnega, je omogočala magično poistovetenje podobe in upodobljenega, ki
ni dopuščalo pravega pojma podobe. Platon je v imenu resnice ugovarjal širjenju
»videza«, posnemanja, mimezis. V ritualih so z zaklinjanji ali uprizarjanji pripravili
podobe, da so oživele, kjer pa je magična praksa odpadla, je bila podoba le še medij
spomina. Ko se je podoba ločila od kulta mrtvih, so nastali nesporazumi glede smisla
človekovega izdelovanja podob.

2.1 Od maske kot karakterja do maske kot persone
Maske, ki so predstavljale določen lik kot božanstvo ali heroja, so služile
kot medij, preko katerega je duh vstopil v igralca. Ko je maska izgubila to ritualno
funkcijo, ni imela več vloge medija, ampak zgolj vlogo krinke, ki je skrila igralca in
posnemala izbrani karakter. Za neke vrste maske pa veljajo tudi socialne vloge, ki
jih igramo v vsakdanjemu življenju in se jih prvič omenja v starem Rimu.
Francoski antropolog Marcel Mauss (Durkheimov nečak) je v slavnem
predavanju leta 1938 v Londonu, še pod senco fašizma, položil temelje modernemu
antropološkemu raziskovanju jaza. Zanj je bila ideja osebe, persone, ki je kategorija
jaza, nedavna, postkantovska iznajdba. Mauss (1938, 26, 14, 15 v Wiles 2007, 261,
262) je sledil evoluciji človeške kulture od ideje o personnage – gledališkem terminu,
ki se prevaja kot »vloga« ali »karakter« – do kategorije persone, osebe. Osrednja tema
njegove analize je bila maska. Na začetku je bila rodovna družba, klan. Tu je bilo
maskiranje bistveno pri kreaciji običajno moške vloge ali karakterja (personnage)
v posvečeni drami, ki pa je bila nerazločljiva od vloge v družinskem življenju. V
nekaterih skupnostih (Mauss omenja ljudstvo Kwaikutl) moški uporabljajo maske,
da bi ustvarili večplastno osebnost.
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Ekstremen primer so aljaške maske, pri katerih so različne totemske identitete
postavljene ena vrh druge. Moški, ki nosijo več mask, imajo več imen, glede na
njihove odnose v različnih skupinah in glede na njihove dejavnosti. V večini družb
so sprejeti kot plod prednikov, katerih duhovi so reinkarnirani v maskah V enem
od svojih predavanj je Mauss (2004, 4,5; prav tam, 262) može istega ljudstva opisal
kot moške, ki preživijo svoje življenje v nenehnih iniciacijah z obveznimi ekstazami
in obsedenostjo, potrebnih za pridobivanje naslovov, posebnih pravic, porok,
bogastva, dolžnosti in prestiža. To, da nas prevzame ena sama vloga, pravi Mauss,
ostaja značilnost zgolj sodobnega življenja.
Odločilni preobrat je Mauss (1938, 22, 23, 27; prav tam) postavil v Rim z idejo
o personi, latinskim terminom za masko, ki izvira iz etruščanske kulture. Zdaj ista
beseda začne predstavljati novo kategorijo, moralno osebo z zakonsko določenimi
pravicami. Medtem ko so aristokrati nadaljevali z nošenjem voščenih mask svojih
prednikov v pogrebnih sprevodih, so stoični filozofi dali maski novo konotacijo.
Termin persona dobi protisloven pomen; apliciran je na posameznika v njegovi
neoblečeni naravi, vendar neka določena umetelnost ostaja. Beseda persona vzbudi
tako personnage – vlogo, ki jo igramo kot intimnost persone – osebe. S poznejšimi
stoiki ta dvojnost izgine. Epicteus, filozof, ki je bil pred tem suženj, je oblikoval
maksimo: vsak naj si ustvari svoj lasten tip ali karakter. Tretjo razvojno stopnjo
Mauss poda na primeru krščanstva. Sveta trojica vsebuje idejo o srečanju božjega
in človeškega v enem samem bitju. In nazadnje, s filozofi, kot je Kant, politično
deklaracijo o človekovih pravicah in puritansko idejo o posameznikovi odgovornosti
bogu, pridemo do jaza kot stanja zavesti, znanosti, čistega razuma.
Maussova teorija je že nekoliko zastarela in bi potrebovala nadgradnjo. Danes
strokovnjaki prihajajo do novih odkritij. Nevrolog Antonio Damasio (1994 v Smith
1997) je zanikal, da bi mehanizem za razum obstajal v ločenem delu uma, kamor
emocijam ni dovoljeno, in odkril, da je normalno človekovo mišljenje neločljivo
povezano s čustvi. Čisti razum, na katerega emocije ne vplivajo, se pojavlja samo v
patoloških stanjih. Descartes se je motil – globinska ločitev med telesom in umom
je napačna. Temeljna Damasijeva spoznanja so, da so emocije za razum temeljne,
da človeški um skupaj z ostalim telesom določa nerazdružljiv organizem, da
ta organizem sodeluje z okoljem kot ansambel ter da psihološke operacije, ki jih
poimenujemo razum, bolj kot iz možganov, izvirajo iz sestavnega in funkcionalnega
ansambla celega telesa. Tako smo prišli še do ponovne potrditve, da so stvari med
seboj celostno povezane in niso le seštevek posameznh delov.
Clifford Geertz (1986) znotraj konteksta svetovnih kultur gleda na zahodno
pojmovanje posameznika kot omejenega, unikatnega, bolj ali manj integriran
motivacijski in kognitivni univerzum, kot dinamičen center emocij, sodb in dejanj,
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organiziranih v značilno celoto, ter postavljenega proti drugim takšnim celotam z
njihovimi socialnimi in naravnimi ozadji, kot na precej nenavadno idejo.7 Edward
LiPuma (1998 v Wiles 2007, 264) izčisti Geertzovo dvojnost, ko pravi, da je napetost
med individualno in ločeno izkušnjo del univerzalne človekove izkušnje in da je
ideologija tista, ki konsistentno postavlja v ospredje eno ali drugo. David Napier
(1986, 27-8; prav tam, 264) pa poudarja globoko nezdružljivost maskiranja in moderne
kategorije osebe – persone. Maske so herezija za vsako pozitivistično psihologijo, saj
vsebujejo številne osebnosti in izzivajo našo percepcijo tega, kar je etično, medtem
ko se fokus odgovornosti ves čas menjuje. Napier zagovarja pozitivno vrednost
večplastnega modernega pogleda na osebnost.

2.2 Maska kot persona
Stari Rimljani so za masko uporabljali besedo persona; per sonare – zveneti. Iz
te besede izvira priročni moderni termin – npr. v angleščini personality, osebnost.
Cicero (De Officiis i. 107-115; prav tam 263) se je zavzemal za stališče, da ima vsak
dve osnovni personi; eno, ki je skupna vsem in loči razumska človeška bitja od živali,
in drugo, ki je lastna vsakemu posamezniku. Svojo teorijo o dvojni personi podpre
z analogijo s tragičnimi igralci, ki so izbirali igre, primerne njihovi siceršnji naravi.
Cicero stvar nadalje zaplete z dvema stranskima personama; eno, ki nastane sama
po sebi, in drugo, ki nastane z izbiro kariere. Tako dojemanje je precej drugačno od
klasičnega grškega koncepta osebnosti in tragične maske. Cicero ima v mislih rimsko
gledališko konvencijo, kjer je maska odsevala vzgibe duše. Po Ciceru mora govornik
doživeti svojo vlogo in čutiti primerna čustva prav tako, kakor jih igralec, katerega
avtentična čustva so bila videna skozi masko. Oči so, pravi, ključne za govornikov
nastop, saj je dala narava ljudem oči za izražanje svojih občutkov. Obraz je imago
duše, oči pa njen indic. Beseda imago se nanaša na aristokratske maske prednikov, ki
so bile dejanski portreti. Rimski starešine so bili očitno sovražni do uvožene grške
konvencije tragične maske, ki je ogrožala njihovo predstavo o človeškem redu. Beseda
persona ni, tako kot grška prosōpon, sinonim za obraz. Cicerovo pripovedovanje o
rimski maski odseva njegovo vsakdanjo, zdravorazumsko izkušnjo vrzeli med tem,
kar v resnici je in vlogami, ki jih mora igrati v družbi.
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Slika 2.1
Prosen 2011, fotografija

Cicerovo razmišljanje je v isti liniji dalje razvijal C. G. Jung (1940, 221). Za
odraščajočega otroka je razvoj za življenje sposobne socialne persone vitalen del
prilagajanja in pripravljanja na odraslo življenje v zunanjem socialnem svetu.
Močan ego se povezuje z zunanjim svetom skozi fleksibilno persono. Vsak poklic ima
svojo karakteristično persono. Že v času Jungovega življenja je bilo lahko opazovati
različne poklice, danes, ko se pogosto pojavljajo v medijih, pa je prvine jungovske
persone še lažje zaslediti. Družba iz njih izsili neko določeno vedenje, profesionalni
ljudje pa se trudijo izpolnjevati ta pričakovanja. Tako nastane nevarnost, da se
poistovetijo s svojimi personami – profesor s svojimi besedili, pevec s svojim glasom
… Če nekoliko pretiravamo – persona je to, kar nekdo v resnici ni, za kar pa on sam
in drugi mislijo, da je. Rezultat tega je lahko puhla, krhka konformistična osebnost,
ki je v celoti persona in se pretirano obremenjuje s tem, kaj o njem mislijo drugi. To je
stanje duha, v katerem človek v svoji zavesti nikakor ne razlikuje med samim sabo
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in svetom, v katerem živi. Sebe vidi le v okviru tega, kar družba pričakuje od njega.
Da bi lahko videli sami sebe v celoti, si moramo oblikovati svojo sliko sveta. Sami
sebe, celovite in popolne, pa lahko vidimo le v svojih ustvarjalnih dejanjih. Za Junga
(1928, 737) je vrednostno nad znanostjo ali umetnostjo, kot dveh v sebi zaključenih
celotah, človek kot stvarnik svojih orodij.
Slika 2.2
Fornasetti Piero, 'Tema e Variazioni', 2. pol.19. stol., keramika

Vir: http://www.fonasetti.com (3.10.2011)
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IV.

PEDAGOŠKO RAZISKOVALNI DEL

Na področju pedagoškega dela me je zanimala predvsem vloga socialne
maske in možnosti njene uporabe pri mladostnikih v obdobju najstništva.
Raziskave kažejo, da se v obdobju adolescence zniža motivacija tako za likovno
ustvarjalnost kot za druga področja. Značilno je nihanje učne uspešnosti, v nekaterih
primerih celo precejšen padec, v pozni adolescenci pa je pri posamezniku v ospredju
psihično oziroma socialno dozorevanje. Temu so vzrok hitra utrudljivost, manjša
zmožnost koncentracije, nihanje razpoloženja in s tem tudi nihanje storilnosti, kar
je posledica hormonskih sprememb in hitre rasti telesa in notranjih organov. Zelo
pomembno je, kako posameznik te spremembe doživlja; kako je npr. zadovoljen
s svojo novo podobo, ali se mu zdi v skladu s sprejetimi ideali, ali mu predstavlja
vir občutkov manjvrednosti in negotovosti, kakršne doživlja po nekaterih podatkih
vsaj tretjina mladostnikov (Marentič-Požarnik, 1980, 14).
V tem obdobju se začne razvijati in doseže svoj višek sposobnost abstraktnega
mišljenja. Mladostnik o mnogočem kritično razmišlja, zanj je pomembno, da stvari
razume, odklanja pa sistematično delo, ponavljanje, učenje na pamet, zlasti če gre za,
po njegovem mnenju, nepomembne podatke. Čustveno je mladostnik zelo občutljiv,
spremenljivega razpoloženja, zapira se vase, sanjari in premišlja o sebi. Zaradi
svojega »vmesnega« družbenega statusa (na eni strani se od njega pričakuje zrelejše
vedenje, na drugi pa mu je mnogo stvari, ki so odraslim dovoljene, prepovedanih) je
negotov v iskanju svojega jaza, identitete. Zato je včasih pretirano kritičen do vsake
avtoritete (starši, učitelji), nekritično pa se prepušča vplivu svoje skupine, v kateri
išče oporo in zatočišče. Začne se zanimati za medosebne odnose, za moralne in širše
družbene probleme. Včasih si zgradi previsoke ideale in vsak najmanjši odmik od
teh idealov ga močno razočara (prav tam, 25).
Bolj ko se otrok bliža adolescenci, bolj izgublja močan oseben odnos s
svetom simbolov. Rastoča zavest o svojem lastnem telesu prinese bolj kritično
zavedanje samega sebe. V nekaterih primerih to vodi k natančnemu upodabljanju
telesa, v drugih pa stimulira telo močno vizualno opazovanje. Kritična zavest zdaj
prevladuje v vsej produkciji adolescenčnega posameznika. Vmes se pojavi stopnja,
ko je posameznik že izgubil povezavo z otroškim načinom simbolične predstavitve,
nima pa še dovolj zaupanja v svoj lasten (zavesten) pristop. Posledično njegova
likovna dela kažejo občutek negotovosti. To obdobje je zaznamovano z globokimi
krizami, ki zamajejo najstnikovo samozavest, kar je vzrok, da jih v tem času mnogo
preneha z ustvarjalnim delom (Lowenfield in Lambert 1966, 256-257).
Za učitelja je zelo pomembno prepoznati in upoštevati oba tipa umetniškega
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izražanja in občutenja. Prvi je vizualni tip, za katerega je medij pri izkušnji večinoma
vid, je torej opazovalec okolja, ki ga obdaja. Drugi tip pa je primarno okupiran
z lastnimi občutki in osebnimi izkušnjami, v katere se čuti čustveno vpletenega.
Večina ljudi spada nekam vmes med oba ekstrema, vendar mora učitelj, da bi lahko
vsakega stimuliral v smeri njegovih izkušenj in mišljenja, oba tipa dobro poznati. V
tem obdobju je to še posebej pomembno, saj so mladostniki najmanj prepričani vase.
Mladi v adolescenci hočejo na vsak način svojemu razmišljanju dati intelektualno
oporo, zato je bistveno, da snov povezujemo z njihovimi izkušnjami. Njihovo
radovednost torej najenostavneje izzovemo tako, da šolske zahteve povežemo s
tem, kar jih zanima. Pravilna motivacija pri umetniški ustvarjalnosti je povezana
z osebnostnim razvojem in samim ustvarjalnim izrazom. Viktor Lowenfeld in W.
Lambert Brittain (prav tam, 258-260) tako izpeljeta, da je likovna vzgoja pomembna
za vse in ne le za izbrance.
Že sama narava maske jo kot predmet uvrsti na stičišče likovne umetnosti in
drame/gledališča. Maska je lahko kiparski objekt, ki ga obesimo na steno, opazujemo
in ga, če želimo, z domišljijo pripravimo do gibanja, lahko pa jo nosi, »naseli« in
spravi v gibanje sam nosilec. Maska je lahko močan medij, ko se jo uporablja v
terapijah in pri soočanju s samim sabo. Na maske se pogosto gleda kot na »lažni« ali
na »pokvarjeni« obraz, na del nas, ki uide izpod kontrole, zbudi demone in nasploh
prikliče na dan nepotrebne in nezdrave predstave. Fraze, kot je »sneti masko«,
kažejo na zavedanje izumetničenosti v odnosu do človekove persone. Jenningsova
(2006, 187-189) piše, da je v psihodrami razširjena ideja »odstranitve maske« (s tem
se je na gledališkem področju ukvarjal poljski režiser Jerzy Grotowski) oziroma
sposobnosti odkritosti in poštenosti. Skupina Geese Theatre, ki se specializira v
delu s prestopniki, ohranja to navado, in sicer moraš, ko snameš masko, govoriti
resnico. V takih terapevtskih primerih je zelo pomembno, da se vzpostavijo
določene navade glede uporabe maske. Eden bolj običajnih pogledov na masko
je, da ima ta v dramski situaciji svojo lastno funkcijo in se je sposobna razširiti, se
fokusirati, razviti ali spremeniti karakter ali vlogo. Maska pogosto oblikuje »tretji
prostor« in omogoči občutke in dojemanja, ki z drugimi sredstvi ne bi mogli biti
izraženi (prav tam). Tako skozi likovno izražanje kot skozi uporabo mask imamo
možnost videti stvari iz različnih perspektiv, zato je, po mojem mnenju, ukvarjanje
s to temo zelo primerno za vzpodbujanje ustvarjalnosti ter občutenja in dojemanja
samega sebe in okolja.
V pedagoškem procesu lahko izdelujemo in uporabljamo maske, ki pokrijejo
le obraz (delno, kot npr. klovnovski nosek, ali celega) ali celo telo. Eno masko lahko
ustvari tudi več ljudi skupaj; maska, ki jo skupaj ustvarijo trije ali štirje ljudje, je
velik dosežek, saj so morali v ustvarjalnem procesu skupaj delati in sodelovati.
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Skupinske maske pridejo v terapevtskem procesu prav tudi, ko nočeš, da bi se
posameznik preveč poglobil v masko.
Pri likovnem pouku se običajno, še posebno kar se tiče praktičnega dela,
ukvarja le z likovnim izražanjem. Sama menim, da bi se različne veje umetnosti v
pedagoškem procesu lahko lepo povezovale in dopolnjevale ter tako prispevale k
bolj odprtemu dojemanju umetnosti, samega sebe in sveta okrog nas. Gledališče je
prav zato idealen medij, saj združuje takorekoč vse umetnosti; dramsko, likovno,
glasbeno in gibalno.

1. Raziskovalni problem
V empiričnem delu naloge me je zanimalo, ali ima maska res moč, da
spremeni percepcijo nosilca, ter ali pripomore k večji izraznosti telesa. Znano je,
da se z uporabo nevtralne maske pri urjenju igralcev ukvarjajo nekateri moderni
gledališki pristopi (Jacques Lecoq), mene pa je zanimalo, če bi uporaba maske lahko
prišla v poštev tudi v pedagoškem procesu.

1.1 Ozadje in namen raziskovanja
Moj namen je bil pokazati, da je maska primeren medij za izražanje samega
sebe in bi bila še posebej dobrodošla v obdobju odraščanja, ko posameznik išče
svoje mesto v svetu.
Najstniki se pogosto počutijo nerazumljeni, saj jim je težko opaziti in izraziti
vse, kar se dogaja v njihovem notranjem svetu. Maska kot tudi lutka sta medija, ki to
omogočata, z besedami ali brez. Tako se dijakom kot posameznikom ni treba preveč
izpostaviti in se počutijo bolj varni pri izražanju svojih občutkov.

1.2 Raziskovalna vprašanja
Pred samo izvedbo pedagoškega dela sem postavila naslednji hipotezi:
H 1: Maska ni zgolj vizualni pripomoček, ampak pomaga temu, ki jo
nosi, da pogleda vase in z njeno pomočjo lažje izrazi svoje občutke.
H 2: Nevtralna maska vzpodbudi njenega nosilca, da pri izražanju
občutkov uporabi celo telo in glas.
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2. Ciljna skupina
Ker se v diplomskem delu ukvarjam z maskami starogrške tragedije, sem
se odločila, da izvedem pedagoški del raziskave s člani dijaškega pevskega zbora
Veter iz Ljubljane. Posebej za ta zbor je skladateljica Petra Strahovnik, na podlagi
najinih pogovorov o različnih vidikih problematike maske, napisala skladbo
Absorpcija maske. Prvotni namen je bil izvesti nalogo s skupino desetih do petnajstih
dijakov. Vendar se je bližal konec šolskega leta in je zato interes med dijaki silno
upadel. Tako smo nalogo izvedli le s petimi zainteresiranimi. V procesu dela se
je izoblikoval tudi dolgoročnejši cilj, in sicer oblikovanje koreografije z maskami
na podlagi skladbe Absorpcija maske. Hkrati bi si želeli poustvariti in raziskovati
(mistično) povezanost zbora antične tragedije.

3. Raziskovalne metode
Hipotezi sem preverjala potem, ko so si dijaki izdelali maske in sem jim ob
slikovnem gradivu predstavila maske primitivnih ljudstev ter maske starogrške
tragedije. Poskušala sem jim prikazati dojemanje samega sebe pri primitivnih
ljudstvih v kontrastu z dojemanjem sodobnega človeka zahodne družbe. Sledile
so gledališke vaje, ki so opisane v učni pripravi. S pomočjo vaj sem preverila, če
postavljeni hipotezi držita. To se je še jasneje pokazalo skozi svobodni, nestrukturiran
skupinski intervju, ki je bil takoj po vajah posnet na diktafon. Menim, da bi bila
izbira kakšne druge metode nesmiselna, saj je med drugim namen moje diplomske
naloge tudi pokazati nujnost bolj celovitega pogleda na svet in ne le skozi oči čistega
razuma oziroma statistike.
Učni pripravi sta nastali predvsem na podlagi lastnih izkušenj pri ustvarjanju
in izdelavi mask ter na podlagi srečanj z različnimi gledališkimi in lutkovnimi
pristopi skozi delavnice in seminarje, ki sem jih sama obiskovala. Pomembno vlogo
je imelo seveda tudi raziskovanje za teoretični del diplomskega dela.
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3.1 GLAVA PRIPRAVE

•

Obšolska dejavnost: Dijaški pevski zbor Veter

•

Število ur: 2

•

Likovno področje: kiparstvo

•

Likovna naloga: oblikovanje maske na obrazu

•

Likovna tehnika: mavčni povoji

•

Likovni motiv: Moji obrazi – moje maske

•

Medpredmetne povezave: slovenščina, umetnostna zgodovina, zgodovina
scenskih umetnosti, sociologija, psihologija, filozofija

•

Materiali in orodja: mavčni povoji, krema za kožo, škarje, mlačna voda,
elastika

•

Učila in pripomočki: direkten prikaz tehnike, že izdelana maska, slikovno
gradivo

•

Učne metode: demonstracija, razlaga, individualni pogovori

•

Učne oblike: frontalna, individualna

•

Vrsta učne ure: teoretična, praktična

•

Viri in literatura: lastne izkušnje, Jennings S., Minde Å., Art Therapy and
Dramatherapy, Jessica Kingsley Publishers, London, 1993

•

CILJI: Dijaki: - razumejo in razložijo izraz model oziroma kalup,
- naštejejo in razložijo različne vrste modelov,
- izdelajo masko sošolcu,
- nadgradijo masko, ki jo je na modelu njihovega obraza
izdelal sošolec,
- se navajajo na delo v paru in skupini,
- pridobivajo občutek za sodelovanje in prilagajanje
drug drugemu,			
- se urijo v izražanju svojih občutkov.
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3.2 POTEK UČNIH UR
POTEK 1. UČNE URE
(2 x 45 min)
1. UVODNI DEL: Uvajanje učencev v delo/uvodna motivacija
Učitelj

Dijaki

Dijake pozdravim in se predstavim:
sem, absolventka likovne pedagogike,
moje ime je Petra – dodam gesto z
mimiko obraza in zvok ter jih prosim,
da se tudi vsak od njih predstavi z
imenom in gesto, ki jo potem vsi ostali
ponovimo za njim.
Ko zaključimo s predstavljanjem,
dijake vprašam, na kaj pomislijo,
če nek izraz na obrazu zamrznem.
Za nekaj trenutkov obstrmim z
zamrznjenim izrazom na obrazu in v
to vzpodbudim tudi dijake.

Vsak se po svoje predstavi, ostali, pa
ponovimo vsako ime in gesto.

Dijake vprašam, na kaj vse pomislijo,
ko slišijo besedo maska.

Dijaki ugotovijo, da so ustvarjali neke
vrste maske.
Spomnijo se na pustne maske,
karnevalske maske, na afriške maske,
na mumije, na igralske maske, zaščitne
maske …
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2. OSREDNJI DEL:
a) Posredovanje in izvedba likovne naloge
Učitelj

Dijaki

Dijakom napovem likovno nalogo:
izdelava svoje maske. Pokažem
primer maske, kakršno si bodo tudi
sami izdelali iz mavčnih povojev. Za
model jim bodo služili njihovi lastni
obrazi. Pokažem jim, na kako velike
kose naj narežejo mavčne povoje,
pripravim mlačno vodo. Razrezane
trakove mavčnega povoja enega po
enega namakam v mlačno vodo in
nanašam na obraz prostovoljca, ki si
najprej nanese precej debel sloj kreme.
Opozorim jih, da je pomembno
čimbolj zgladiti gube.

Opazujejo in poslušajo. Vprašajo, kar
jih zanima v zvezi s tehniko.

Ker je postopek dolgotrajen, se
nadaljevanje izdelave maske razloži.
Potem ko bo nanesel tri plasti povoja,
bo počakal, da se maska nekoliko
posuši in jo snel z obraza. Sedaj se
bosta vlogi zamenjali: ta, ki je bil prej
model, bo zdaj izdelal masko kolegu.
Ko je to opravljeno, bo vsak vzel svojo
masko in jo z isto tehniko nadgradil
tako, da bo poudaril določene dele
in tako povečal njeno izraznost.
Če se bodo povoji, ki so bili najprej
nanešeni, že posušili, jih bo pred
nanašanjem novih treba poškropiti z
vodo, da se bodo dobro sprijeli.
Na koncu bodo ob straneh naredili
luknjici, skozi kateri bodo zavezali
elastiko.Nato učencem pojasnim
likovni motiv : »moji obrazi – moje
maske« ter razvijem pogovor o tem, da
bo njihova maska s pomočjo animacije
izražala določene občutke oziroma
karakter. Da pa ne bo omejena na
en sam izraz, mora biti nevtralna. K
njeni izraznosti bo veliko prispevalo

Narežejo povoje, pripravijo mlačno
vodo in drug drugemu izdelajo maske.
Vsak vzame svojo masko in poudari
določene dele obraza.

Razmišljajo o zmožnostih maske, da
tako spremeni človeka, kot da ne bi
bil več on sam. Čeprav veš, kdo je pod
masko, nanj gledaš z drugačnimi očmi.
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K njeni izraznosti bo veliko prispevalo
izražanje celega telesa.
Dijakom naročim, da se razdelijo v
pare, si pripravijo delavni prostor
in začnejo drug drugemu izdelovati
maske.
Ko je osnovna maska narejena, naj
vsak na svoji maski z isto tehniko
poudari dele maske, kot so nos, brada,
ličnice, da pridejo bolj do izraza.
Maski naj naredijo odprta usta. Pri
tem morajo biti zelo previdni, da ne
pride do karikiranja, saj mora maska
ohraniti nevtralnost.
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a) Spoznavanje novih likovnih in drugih pojmov ter zgodovinskoantropološkega in socialno-psihološkega vidika maske
Učitelj
Medtem, ko se maske sušijo, dijake
usmerim v razmišljanje o likovnem
področju in o tehniki, ki so jo
uporabili pri izdelavi maske.
V katero likovno področje spada
plastično oblikovanje?
Za kaj vam je služil obraz?
Kakšne vrste modelov oziroma
kalupov še poznamo?
Na kakšen način bi še lahko izdelali
svojo masko?
Kaj bi bila pomanjkljivost take
maske, če bi jo hoteli dejansko
uporabljati?
Ali veste, kakšne maske izdelujejo
na tak način?
Dijakom pokažem slikovno gradivo
na temo maske in jih poskušam z
vprašanji vpeljati v diskusijo.
V kakšne namene so se maske
uporabljale skozi zgodovino?
Na kratko jim razložim namen in
načine uporabe mask.
Najstarejše ohranjene maske so
posmrtne maske, ki pa imajo
odprtine za oči in usta, kar je bolj
smiselno za živega uporabnika.
To kaže na to, da so naši predniki
verjeli v življenje po smrti. Skozi
maskirane obrede so tudi navezovali
stike z umrlimi predniki, pa tudi
z bogovi in raznimi živalskimi in
rastlinskimi duhovi. Obred zase pa
je bila že sama izdelava maske, ki
je potekala na prav zato izbranem,
posvečenem kraju. Izdelovalec in
nosilec maske sta bila medija, skozi

Dijaki

Iščejo rešitve in odgovarjajo.
Kiparstvo.
Za model.
Globoke modele, negative, v katere
vlivamo izbrani material.
Tako, da bi najprej na osnovi obraza
iz mavca naredili kalup, v katerega bi
potem nalili kaširno maso.
Bila bi nam pretesna.
Posmrtne maske.

Dijaki razmišljajo in odgovarjajo:
Za obrede, za čaščenje mrtvih
prednikov, bogov, za praznovanja ob
koncu zime, kot je pustovanje ...
Razmišlajo o tem, da je maska služila
kot medij med tem in drugim svetom,
med ljudmi in višjimi silami, bogovi,
mrtvimi predniki. Sprašujejo se,
kako drugačno je bilo zato življenje
primitivnega človeka od našega,
mogoče podvomijo v obstoj »drugih
svetov« ...
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katera se je udejanjila volja višjih
sil . To pa v resnici ni le zgodovina,
saj mnoga primitivna ljudstva to še
danes živijo.
Skozi maskirane obrede so se in se
še večinoma odigravajo prizori iz
mitologije, ljudskega izročila nekega
ljudstva. Iz praznovanj, posvečenih
bogu Dionizu, katerega atribut je
bila maska, se je v Grčiji razvilo
gledališče.
Prva ‘oblika’ gledališča je bila ...?
Kaj naredi maska?
To je res, a ko govorimo o obrednih
maskah, maska obenem, ko zakriva,
hkrati tudi razkrije nekaj novega,
neko drugo identiteto, ki jo ta pod
masko prevzame. Na obraz si za
nekaj trenutkov nadenem masko.
Snamem si jo in vprašam. Ali se
vaš odnos do mene spremeni, ko si
nadenem masko?
Masko ponudi dijakom, da sami
preizkusijo, kako se počutijo z
masko na obrazu.
Se z masko na obrazu počutite enako
kot brez nje?
Ali imate mogoče kdaj občutek, da
imate nekakšno masko na obrazu,
čeprav je fizično ni tam?
Ali se enako obnašate doma, sami
v svoji sobi in na primer pred tablo,
ko ste vprašani?
Kakšna je razlika?

... tragedija
Skrije obraz.

Ja, se.

Ne.
Ja.

Ne.
Doma smo sami, sproščeni, delamo
kar hočemo. Ko smo vprašani, nas je
strah, če ne znamo snovi, trudimo se
biti samozavestni, prepričani v to kar
govorimo, čeprav v resnici nismo ...
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Zdaj smo pa prišli do čisto druge
vrste maske – do socialne maske,
skozi katero vstopamo in živimo v
tem svetu oziroma družbi. Že stari
Rimljani in kasneje Jung so zanjo
uporabili izraz persona. Iz persone
se je razvila beseda personality
– osebnost. Na kakšno osebo
pomislite, ko kdo za nekoga reče:
»Ta je pa persona!«?
Za katerega slovenskega igralca ali
igralko bi to lahko rekli?
Medtem, ko persona na eni strani
zakriva naš pravi obraz, pa lahko
na drugi strani človek brez socialne
maske postane pretirano ranljiv,
tako da je za razvoj zdrave osebnosti
ta do določene mere pomembna in
nujno potrebna.

Na nekoga z močno osebnostjo,
‘karakterjem’.
Za Polono Vetrih (?) ...
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3. ZAKLJUČNI DEL: Vrednotenje likovnih izdelkov
Učitelj

Dijaki

Z dijaki razstavimo nastale maske.
Nato jih usmerim v oblikovanje
meril za vrednotenje:
- primerna uporaba materiala – čim
manj gub
- izraznost
- nevtralnost izraza

Prinesejo svoje izdelke, si jih ogledujejo
in oblikujejo kriterije vrednotenja.
Opazujejo in primerjajo, kateri izdelki
ustrezajo kriterijem.

Dijake prosim, da pospravijo
delovne površine in razred ter
pohvalim njihovo sodelovanje in
trud pri izpolnitvi likovne naloge.

Pospravijo razred.

POTEK 2. UČNE URE
(2 x 45 min)
V drugi učni uri smo se posvetili gledališkim vajam z in brez maske.
Namen vaj je bil, da dijaki prepoznajo razlike v dojemanju okolja in občutenju sebe
z masko ali brez nje.
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1. UVODNI DEL: Uvajanje učencev v delo/uvodna motivacija
Učitelj

Dijaki

Za začetek nagovorim dijake, da se
udobno namestijo na stolih, ki jih
postavijo v krog in sledijo vodeni
sproščanju.
Zapremo oči in začnemo s
kroženjem/ujčkanjem glave, sledijo
ramena, roke, noge, trup, potem
vstanemo, da si razmigamo še boke.
Na koncu gibamo s celim telesom.
Skozi celo vajo si pomagamo
tudi s spuščanjem sproščenega,
enakomernega glasu. Poskušamo
začutiti svoje telo in ne misliti na
nič, kar ni v zvezi z njim.
Potem se počasi umirimo in
odpremo oči.

Se posedejo, zamižijo in sledijo
navodilom.
Trudijo se, da ne mislijo na drugo kot
na svoje telo.
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2. OSREDNJI DEL: Posredovanje in izvedba gledališke vaje
Učitelj

Dijaki

Dijakom naročim, da umaknejo
stole in si pripravijo maske, ki so jih
izdelali prejšnjo uro.
Povem jim, da bodo naslednji
del ure z maskami na obrazih
odigrali različna čustva oziroma
razpoloženja.
Učitelj vodi dijake skozi različna
čustva in razpoloženja: žalost, sreča,
strah, jeza, radovednost, ponižnost,
avtoritarnost,
radovednost,
pasivnost ...; sledijo naj navodilom.
Pomembno je, da se poskusijo
čimbolj vživeti v določeno čustvo. Ni
potrebno, da je gibanje pretirano, saj
to lahko privede do izumetničenosti.
Opomnim jih, če vidim, da je gibanje
prisiljeno.
Cel čas naj se premikajo po prostoru.
Namen vaje je vživljanje in ne
nastopanje. Uporabijo lahko tudi
glas.

Pospravijo
maske.

Prvi del vaje naj delajo sami s sabo, v
drugem delu naj navežejo kontakt z
enim ali dvema v skupini, v tretjem
delu pa se vživijo sami vase kot del
cele skupine in prostora.

Najprej so sami v svojem razpoloženju,
potem svoja čustva delijo z drugim,
nazadnje so povezani en z drugim v
skupino, ki je v istem razpoloženju.

stole

in

si

pripravijo

Sledijo navodilom in se poskušajo
čimbolj vživeti v določena čustva in
razpoloženja. Pri tem pazijo, da geste,
ki jih izražajo s telesom, niso prisiljene.
Poskušajo slediti vzgibom, ki jih sproži
samo telo.
Sledijo telesu in izrazijo geste oziroma
gibe, ki ustrezajo različnim občutkom:
žalostjo, jezo, veseljem, strahom,
radovednostjo, živčnostjo… Ko so
žalostni, sklonijo glavo, grejo vase,
ko so jezni, so gibi krčeviti, brada gre
navzgor, ko jih je strah, bi se najraje
skrili, umaknili od nevarnosti, ki jih
preganja, ko so radovedni, bi se radi
čimbolj približali stvari/osebi, ki nas
zanima, ko so živčni, so njihovi gibi
hitri, nestrpni …
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3. ZAKLJUČNI DEL: Diskusija o izkušnjah z masko
Učitelj

Dijaki

Zadnji del ure izkoristim za
skupinski nestrukturiran intervju
z minimalno usmerjenostjo ali
kontrolo. Dijake prosim,
da podelijo svoje občutke v zvezi s
prejšnjo vajo.
Intervju z njihovim dovoljenjem
posnamem.

Pripovedujejo o svoji izkušnji z masko,
se dopolnjujejo, se sprašujejo ...
Nekaterim daje maska več svobode,
druge utesnjuje. Eni imajo težave z
izražanjem telesa, drugi z izražanjem
skozi glas, tretji nasploh z vživljanjem
…

3.3 Smernice za intervju
Ker je bil namen, da se intervju izvede v čimbolj sproščenem vzdušju in da
dijaki povejo vse, kar so občutili ali jim je prišlo na misel med vajami, sem izbrala
skupinski, nestrukturiran intervju. Pripravila sem si le nekaj širše zastavljenih
vprašanj kot npr., kakšna je bila njihova izkušnja in vtisi, ki jih je pustilo delo z
masko v primerjavi z izvajanjem vaj brez maske na obrazu. Želela sem, da se med
dijaki razvije pogovor, sama bi posredovala le, če bi preveč zašli ali ne bi vedeli kako
naprej. K izčrpnejšim odgovorom in nadaljnjemu razmišljanju bi jih vzpodbujala
z dodatnimi vprašanji in tako, da bi povzela njihove odgovore, pri čemer se lahko
sprožijo nove asociacije.
4. Analiza
4.1 Analiza poteka učnih ur
Obe učni uri (oziroma dvakrat po dve šolski uri) sta, z vmesnim premorom,
potekali na zelenici v naselju Študentskih domov v Rožni dolini v ponedeljek
popoldne, 20. julija 2011.
Po uvodnem spoznavanju sem demonstrirala tehniko nanašanja mavčnih
povojev na obraz. Potem smo se razdelili v pare in začeli z delom. Izdelovanje
mask je potekalo v sproščenem vzdušju.
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Slika 1.1 Oblikovanje maske na modelu obraza. Foto: Gregor Gobec
a)

b)

Dijake so njihove zamrznjene podobe zabavale, po drugi strani pa tudi
nekoliko strašile. Pri snemanju maske je imel eden od fantov težave, ker je nanesel
pretanek sloj kreme in si je moral pri strani odstriči nekaj las, sicer pa je vse potekalo
brez zapletov.
Ko so bile maske dokončane, sem jim s pomočjo predstavitve v power pointu
na kratko razložila uporabo ter dojemanje maske v primitivni družbi in v starogrški
tragediji, navezala sem se tudi na sodobno, izrazito individualistično dojemanje
sebe. Z zanimanjem so poslušali, potem pa tudi sami komentirali povedano in
prešli na temo maske kot krinke ter na socialne maske, ki jih opazijo pri sebi.
Slika 1.2 Izvajanje gledaliških vaj z masko. Foto: Gregor Gobec
a)

b)

V drugem delu našega druženja sem jih vodila skozi različne občutke
in čustva; najprej brez, potem pa z maskami. Sama sem del vaj nosila masko s
karakteristikami tragične maske, ki je prekrivala celo glavo. Žal nismo imeli dovolj
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časa za sproščanje. Mogoče se je bilo tudi zato večini težko vživeti. Dobila sem
občutek, da jim je odveč in da bi radi čimprej zaključili z vajami. Tudi prostor ni
bil primeren, saj je bilo okrog veliko motečih faktorjev, kot so mimoidoči, hrup z
igrišča … Vaje bi bilo vsekakor bolje izvesti v nekem nevtralnem, zaprtem prostoru
oziroma nekje na samem.
Slika 1.3 Izvajanje gledaliških vaj z masko Foto: Gregor Gobec

4.2 Analiza intervjuja
Intervju je bil namenjen predvsem deljenju osebne izkušnje z uporabo
maske. Izkazalo se je, da je imela večina precejšnje težave z vživljanjem ali pa se
nikakor niso mogli vživeti, sploh v negativna čustva. Vživljanje v pozitivna čustva
jim je povzročalo manj težav. Eden od moških udeležencev je povedal, da mu je v
življenju nasploh »zelo težko it v neke čustvene ekstreme«. Z maskami na obrazih
so se zdeli drug drugemu strašljivi, saj so maske še vedno nosile njihove obrazne
karakteristike in so v njih prepoznali eden drugega, niso pa mogli videti, kako
se ta pod masko počuti. Še posebej se jim je zdela strašna moja maska, ki je nanje
delovala nečloveško.
Vsi razen enega so se strinjali, da je bilo lažje pogledati vase in se občutiti
z masko na obrazu kot brez nje, ko so občutki ostajali bolj kot ne na površju. Pod
masko jih ni bilo strah izraziti svojih čustev, saj jih nihče ni videl. Naj navedem
pričevanje: »Brez maske nočeš ali si ne upaš pokazati svoje šibkosti … ali pa da
ti je en tip ful všeč …« Tu se je dijakinja navezala na socialno masko, ki da si jo
sname le, ko je med najožjimi prijatelji. Le eden od fantov je rekel, da se pod masko
ni mogel nič lažje izražati. Skozi pogovor pa je prišel do spoznanja, da se je pod
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masko pravzaprav počutil še bolj ranljivega, da se je ustrašil lastnih misli in tega,
kar bi lahko naredil, a si tega seveda ni dovolil. Zanimivo je bilo opažanje dijakinje,
ki se je skozi proces našega druženja zavedla, kako je, v svojem intelektualnem
prizadevanju, pravzaprav zelo omejena. Niso uspeli začutiti, da bi jim maska
omogočila lažje telesno izražanje.
Spomnili smo se tragičnih mask in eden od dijakov je povezal masko z
uniformiranostjo pri zboru, ki da je tudi neke vrste maska. Občinstvo se tako ne
koncentrira na videz, ampak na petje. Že sama množičnost in to, da so si zaradi
kostuma pravzaprav enaki, jim daje občutek varnosti in povezanosti; pridejo
trenutki, ko se dejansko počutijo eno.
Na koncu intervjuja so prišli do zaključka, da je individualizacija že pretirana in da
se kot družba mogoče počasi spet vračamo h kolektivnemu. Dober primer tega naj
bi bil facebook.

5. Interpretacija
Dijaki so bili z izvedbo učnih ur zadovoljni. Sama sem bila nekoliko
razočarana, ker jih nisem uspela motivirati, da bi se lažje vživeli v vsa čustva, skozi
katera smo šli v gledaliških vajah. Mislim, da je bilo ključnega pomena tudi to, da
nismo bili sami (v zaprtem prostoru ali nekje v naravi), predvsem pa kratek čas,
ki smo ga imeli na razpolago. Dobila sem vtis, da so odhajali z mešanimi občutki.
Prišli so, da bi si naredili maske. Naše druženje jim je, poleg tega, odprlo nove
poglede in mnoga vprašanja, predvsem pa jih je delo z masko tudi nekoliko, če ne
precej, zmedlo. To pove, da so se jih določene stvari dotaknile in jim dale snov za
razmišljanje. Spraševati so se začeli o stvareh, na katere mogoče prej nikoli niso
pomislili ali o njih kritično razmišljali. Izjemno pomembno se mi zdi, da so to
stvari, ki se neposredno tičejo njihove izkušnje doživljanja samega sebe. Čeprav
so različna občutenja univerzalna in jih občutimo prav vsi, so obenem zelo osebna,
intimna in jih mora vsak predelati sam s sabo.
Verjamem, da bi prišli do veliko boljših rezultatov, če bi se srečevali
kontinuirano skozi daljše časovno obdobje. Tako bi si lahko naredili prave nevtralne
maske na glinenem modelu, ki je najboljši in najbolj trajen način za izdelavo svoje
lastne maske (Lecoq 2006, 105), saj so maske, ki so jih naredili dijaki, pravzaprav
vrsta nekakšnih mrtvaških mask. »Nevtralna maska je neke vrste skupni imenovalec
za moške in ženske. Združuje nas kot živa bitja in vsi se lahko vidimo v njej« (prav
tam). Prepričana sem, da bi jim bilo čez čas, ko bi se bolje spoznali in bi začutili, da
so v varnem okolju, tudi telesno izražanje čustev in občutkov mnogo lažje. Tudi
sama bi se morala še precej naučiti na tem področju (tako teoretično kot praktično),
da bi jim lahko bila v večjo pomoč.
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IV. ZAKLJUČEK
Maska je simbol človekove dvojnosti, oddvojenosti in obenem povezovalni
člen med različnimi nivoji bivanja, med mnogimi plastmi, iz katerih sestojimo. Bolj
kot naša civilizacija napreduje v razumu, bolj človek izgublja stik s samim sabo. Bolj
kot išče racionalne razlage, bolj ga je strah prostranega nezavednega, ki se skriva pod
površjem, vendar je vseskozi prisotno. Še posebej je občutljivo obdobje najstništva,
ko mladostnik išče svojo podobo in svoje mesto v svetu. Samo umsko delo, ki danes
v šoli prevladuje, mu pri tem ne more biti najbolj v pomoč, saj smo ljudje mnogo več
kot le razumska bitja.
Ker smo ljudje med seboj različni in so le redki med nami zgolj vizualni tipi
ljudi, mislim, da je izobraževanje učiteljev likovnega pouka, skozi katerega sem šla
sama, preozko zastavljeno in premalo upošteva pedagoški del poklica. Čeprav se
velikokrat poudarja celostni pristop k učenju, je tega v praksi malo.
Maska ponuja kopico izhodišč za razmišljanje, ustvarjanje ter njeno uporabo
in to na različnih področjih. Prepričana sem, da bi delo z masko v srednjih šolah
lahko pomagalo dijakom pri iskanju oziroma prepoznavanju svoje identitete in
svojega mesta v družbi. Pri tem mislim na celosten pristop k delu; glede na to, da
mladi radi kritično razmišljajo, bi do same izdelave maske ali katere druge likovne
naloge na to temo prišli preko diskusij in individualnega razmišljanja, soočanja
s samim sabo. Pri izvajanju vaj pa bi bilo zelo priporočljivo, da bi bil učitelj vešč
osnov dela z masko v psihodrami.
Področje, ki se tu odpira, je široko, vendar kompleksno in kar kliče po
nadaljnjem raziskovanju.
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PRILOGA
Podatki o slikovnem gradivu:
II. TEORETIČNI DEL
1.1 Sestavljeno bitje iz jame Trois-Frères, ki ga je fr. arheolog in antropolog
poimenoval Rogati bog ali Čarovnik; pozni paleolitik. Vir: Clottes in LewisWilliams 1996, str. 73 (str. 12)
1.2 Jama Chauvet, Francija; paleolitski naturalizem, pigment na apnencu ( repr.
po Honour & Fleming, A World History of Art, s. 38) Vir: Umetnost in religija,
Muhovič 2002, str. 257. (str. 13)
1.3 Kolorirane gravure na skalah pri Skavbergu, JV od Tromsöja, Norveška (repr.
po Torbrügge Prazgodovina Evrope, str. 57) (str. 13).
1.4 Lovec z masko ptiča kljunorožca, 20. stol., ljudstvo Nupe, Nigerija
Vir: African Masks; Hahner in drugi, 2010 str. 32. (str. 13)
1.4

1.5
1.6

Novinec z maskiranim vodnikom na začetku (ali na koncu) pubertete, 20.stol.,
ljudstvo
Chokwe, Angola Vir: African Masks; Hahner in drugi, 2010 str. 27. (str. 13)
Posmrtna maska, kamen, Horvat Duma pri Hebronu; 7000 pr. Kr.; Izraelski
muzej, Jeruzalem. Vir: Antropologija podobe, Belting 2004, slika 6.10. (str. 17)
Posmrtna maska, zlato, Mikene, 16. stol. pr. Kr.; Nacionalni arheološki muzej
Atene, Vir: spletna stran Nacionalnega arheološkega muzeja Atene. (str. 17)

1.7

Sibirski tunguški šaman, po Nicolasu Witsenu (holandski diplomat), 1705 Vir:
Šamani iz prazgodovine, Clottes in Lewis-Williams 2003, str. 10. (str. 19)

1.8

Maska Dioniza; žgana glina, v: 12,2 cm, Myrina, 2.-1. stol. pr. Kr.; Louvre,
Pariz. Vir: spletna stran Muzeja Louvre. (str. 23)

1.9

Moški s konjskimi glavami in satiri na nasprotni strani; amfora, 440. pr. Kr.,
Atene; Berlin Staatlich Museen. Vir: Mask and Performance in Greek Tragedy,
Wiles 2007, str. 17. (str. 29)

1.10 Maska; detajl s koščka vinskega vrča, 470-460 l. pr. Kr.; Atene. Vir: prav tako,
Wiles 2007, str. 20,21. (str. 30)
1.11 Plesalca, atenski čašasti krater, okr. 450. pr. Kr., Ferrara; Vatikan Vir: prav
tako, Wiles 2007, str. 23. (str. 31, 32)
1.12 Fragment iz atenskega kraterja, zač. 4. stol. pr. Kr., Ferrara; Heidelberg Vir:
prav tako, Wiles 2007, str. 37. (str. 33)
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1.13 Menade in idol maske, okr. 420. pr. Kr. (vir ne navaja kraja nastanka), Neapelj;
Vir: prav tako, Wiles 2007, str. 39. (str.34)
1.14 Parodija Antigone, apulijski krater (vir ne navaja časa in kraja nastanka),
Arheološki muzej Samotraka Vir: prav tako, Wiles 2007, str. 40. (str. 35)
1.15 Vovolis, Maske iz predstave Ajshil (Aeschylus, Suppliant Maidens), festival
Epidaurus 1994 Vir: http://www.didaskalia.net/issues/vol7no1/vovolis_
zamboulakis.html (10.5.2011). (str. 38)
1.16 prav tako (str. 41).
1.17 No maska - Magojiro, 1603-1868 (vir ne navaja kraja nastanka niti kraja hranjenja
maske) Vir: http://www.kasrl.org/noh_mask.pdf (1.10.2011). (str. 43).
2.1

Prosen 2011, fotografija (str. 50).

2.2

Fornasetti Piero: Tema e Variazioni, keramika, 2. pol. 19. stol. Vir:
http://www.fornasetti.com (3.10.2011) (str.51).

III. PEDAGOŠKO EMPIRIČNI DEL
1.1 Oblikovanje maske na modelu obraza, junij 2011. Foto: Gregor Gobec (str. 63).
1.2 Izvajanje gledaliških vaj z masko, junij 2011. Foto: Gregor Gobec (str. 64).
1.3 Izvajanje gledaliških vaj z masko, junij 2011. Foto: Gregor Gobec (str. 64)
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Učni pripomoček: maska s karakteristikami starogrške tragične maske
oblikovana na glinenem modelu; gaza, lepilo, kit, barva; Prosen 2011

		

Učni pripomoček: Power Point prezentacija
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