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КА КО ЈЕ ЛИ ЦЕ ПО СТА ЛО  
МА СКА У СА ВРЕ МЕ НОЈ  

СРП СКОЈ ДРА МИ
Сажетак: Ау тор ка на при ме ру че ти ри са вре ме не срп ске дра ме 
на ста ле на кон 2000. го ди не (Ми ле на Мар ко вић Ши не, Би ља на 
Србља но вић Ска кав ци, Ма ја Пе ле вић По мо ран џи на ко ра и Ол га 
Ди ми три је вић Мо ја ти) ана ли зи ра раз ли чи те при сту пе ли цу као 
ма ски, по ја ви на ра то ра у драм ској фор ми као ма ске ау то ра. Пред
ста вља ју ћи сво је ли ко ве као ма ске, а не це ло ви та за о кру же на би
ћа, драм ске спи са те љи це де ми  сти фи кују сам чин пи са ња и од но се 
се са свим сло бод но пре ма драм ској фор ми. Ли ца ко ја су ма ске омо
гу ћа ва ју спи са те љи ца ма да ис пи ту ју раз ли чи те дру штве не по ја ве 
ко је су скри ве не ис под ве ла нор мал но сти, дру штве не инер ци је и 
ме диј ских ми сти фи ка ци ја ко је ка на ма про јек ту ју же ље ну сли ку 
дру штва и нас са мих.

Кључнеречи: ма ска, ли це, иден ти тет, же на, са вре ме на дра ма, 
са вре ме но дру штво  

Увод

Уовомрадубавимосепитањемкако јелицепосталома
скаусавременојсрпскојдрами.Дабисмоодговорилинаово
питањеморамопрводаодредимодвапојма:лицетј.лики
маскаињиховумеђусобнувезуусавременојдраматургији
итеоријидрамекрозтеоријскеприступеЖанПјерСараза
ка(JeanPierreSarrazac),ЕрикеФишерЛихте(ErikaFischer
Lichte)иАнИберсфелд(AnneUbersfeld).ЖанПјерСаразак
сматрадајеодноспремадрамскомликуједанодкључних
показатељатрансформацијесавременедраме.Ликгубика
рактер:„Ликбезособостинастајекадазапочињеиграуко
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јојликнијеништадругодоконфронтацијаиразноликост
својихузастопнихмаски.”1ЕрикаФишерЛихтеовајфено
менудрамиповезујесапроучавањемпојмаидентитетаса
временогчовека.Наиме,током20.века,идентитетпрестаје
битиатрибутзанештоштоувекостајеидентичносеби,већ
сеонформираукомуникацијскимодносимаипроизвoдје
различитиходноса2.Ако јеидентитетчовекапостаонеце
ловитонданечудиштојеидрамскиликтакођенецеловит,
противуречани недокучив.Од краја 19. па токомчитавог
20.века,почеводСтриндбега(JohanAugustStrindberg)па
сведоХајнераМилера(HeinerMüller),можемопратитиде
конструкцијудрамскогликаочемуисцрпнопишеЖанПјер
СаразакусвојојкњизиПо е ти ка мо дер не драмe.Уисториј
скомпериодукадајеаристотеловскохегеловскадраматур
гијабиладоминантнарасправљалосеодрамскомликукао
мимези човека. Савремена позоришна истраживања има
јудругачијифокус.Она запажајудапојамликаимау се
бидвострукуприроду.Онјеистовременоизмишљенобиће
одречиипапиракојенасценитребадаоваплотиреалнои
конкретнобиће– глумац3.Глумацнасебетребада„наву
че”лик.Насамомпочеткуевропскогдрамскогпозоришта–
наизвођењутрагедијаустаројГрчкој глумац јеибуквал
ностављаомаскудабисвојеличнобићеодвојиоодјунака.
УКључ ним тер ми ни ма по зо ри шне ана ли зе АнИберсфелд
наводидамаскаупозориштудаједо знањада јеиндиви
дуланичовекнестаоизаулоге,тј.фигуре4.Овутврдњумо
жемодопунити тврдњомЕрикеФишерЛихте: „Будућида
маскаглумцаденотиралицеистасликаX,можемојества
ратиитумачитикаознакза1)животнудоб,спол,расуили
здравственостањеликаX,2)зањеговдруштвениположаји
3)зањеговкарактер.Упоследњадваслучајамаскајеуви
јекповезанасдруштвенимстереотипимаоколнекултуре.”5
Маска, у позоришту, може бити повезана са друштвеним
стереотипима,алиистотакоонаможебитиповезанаиса
савременимосећањемвишеструкоготуђења(одзаједнице,
одсебе),каоикњижевномидрамскомидејомочовекубез
својставакојипостајенекаврстамаскеукојусеслободно
учитавазначење.

1 Sarazak,Ž.P.(2012)Po e ti ka mo der ne dra me, Beograd:Clio,str.136.
2 FischerLichte,E.(2015)Se mi o ti ka ka za liš ta,Zagreb:Disput,str.105.
3 Ibersfeld,A. (2001)Ključ ni ter mi ni po zo riš ne ana li ze, Beograd: CENPI,

str.34.
4 Исто,стр.37.
5 FischerLichte,E.навдело,стр.114.
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Када кажемо маска на шта мислимо? У Ве ли ком реч ни ку 
стра них ре чи и из ра за6 постојичакпетмогућиходређењаза
маску,одкојихсузанашуанализурелевантнапрватри:на
влакапрекоглавекојасакриваидентитетособекојајеноси,
затимфигураглавекојујеносиоглумацдабидочараолик
ифигуративно,маскајеизразилипонашањекојискривају
правеособинеиставличности.УРеч ни ку сим бо ла7 налази
модамаскемогуиматичаробнумоћ.Онекојиихносешти
теодзлотвораивештица.Онаможеиматифункцијусиле
којауправљакретањемдуховнихснагараспршенихусвету.
ВеснаМарјановићууводукњигеМа ске, ма ски ра ње и ри
ту а ли у Ср би ји пише:„Људиносемаскеимаскирајусеиз
различитихпобудаинамера.Преображавањечовекапомо
ћуодеће,променеликаипонашањаувременуипростору,
дефинишеињеговуулогуудруштвукаоho mo symbo li cu ma8
Маскасакриваидентитетоногако јеносиидајемунови.
Тимчиномтрасцендентирасепрофанипросториприпрема
заулазакусветсупротансвакодневици.9Изсвеганаведеног
можемодоћидозакључка,запотребенашегистраживања,
дајемаскаобразинакојасенавлачипреколицаипокрива
идентитет,даонадајеновиидентитеткојиможебитила
жан, алиисто такои симболичаниможеповезивати осо
букојаносимаскусаопштим,духовнимсилама,чинитије
трансцендентном.

Како се све овонаведеноможеприменитина анализу са
времених српскихдрамскихдела?Да бисмо то објаснили
направићемо студију случаја која ће обухватити примере
драмских дела насталих на почетку 2000тих делоМиле
неМарковићШи не, затимсрединомпрведеценије21.ве
каСка кав циБиљанеСрбљановићиудругојполовиниисте
деценијеПо мо ран џи на ко ра МајеПелевићиМо ја ти Олге
Димитријевићкоја јенасталасрединомоведеценије.Сту
дијаслучајачетиридраме,четирирепрезентативнесписа
тељицепоказаћенам,надамосе,накојисвеначиндрамско
лицефункционишекаомаскаусавременојсрпскојдрами.

Ми ле на Мар ко вић – Ши не

ДрамуШи не – Бог нас по гле дао МиленаМарковићјенапи
салатоком2002.године.Радњакомадапратисудбинујунака
оддетињства,прекомладости,укључивањеуратнадејства

6 Клајн,И.иШипка,М.(2006)Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за,Но
виСад;Прометеј,стр.738.

7 Gerbran,A.iŠevalije,Ž.(2004)Reč nik sim bo la,NoviSad:Stilos,str.548.
8 Марјановић,В.(2008)Ма ске, ма ски ра ње и ри ту лаи у Ср би ји,Београд:

Чигоја,стр.11.
9 Исто,стр.13.
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на простoру бившеСФРЈ ињихових судбина након завр
шеткарата.Јунациовогкомаданемајувластитаименавећ
носеименафункцијакаонпр.Јунак,ДомороцииРиболовци
илиособина(Гадни,Дебил,Весели,Масни),асвиженски
ликовиносеједноиме–Рупица.Већнасамомпочетку,од
наводаименалица, јасно је да списатељицанеразмишља
о ликовима као о мимезису заокруженог, психолошко ре
алистичнопортретисаног карактера већ да оњима разми
шљакаоосвојеврснимтиповима,тј.ho mo symbo li cum.Овај
појам, који смомипронашликодВеснеМарјановићводи
порекло од идеја неокантовских филозофа попут Ернста
Казјзера(ErnstCassirer)којичовекадефинишукаоживоти
њукојастварасимболе.Тодамаскаможебитисимболида
драмскихликможебитисимболнијеновина,нооношто
јестеособеностспитатељскогстилаМиленеМарковићтоје
начин на који она креира ликовесимболе,шта путем тих
ликоваонаговориосветукојичинетиликовииукаквомсу
односутиликовисимболиињиховсветспрамоногакакоу
датомтренуткусписатељицинсветпостајерепрезентњеног
разумевањасветаукомеживимо.

Мушкиликовисустални–мипратиможивотнудрамутри
другара – Јунак,ГаднииДебил, који ступају у различите
односе са различитимженама од детињства и дружења у
паркићудозрелогдоба.Драмапочињеупарку,полукружни
просторсмостом(којиневодиникуда),пескомизидом.Био
битообичанпарк,просторзадечијеигреисрећнодетињ
ство,дањименедоминиразид.Зид јеметафораскученог
света,атимеисвестиликовадраме–уовојдрами–метафо
рисветисвестсуисто.Управозатоважиправилоno men est 
omen–ликовинемајуличнаименавећсезову:Дебил,Јунак,
Рупица,Гадни,Весели,Масни,Домороци...Њиховаимена
суњиховесудбине,њиховемаскекојескривајуидентитети
чинеодпојединачногопште.

НајопштијиодсвихопштихјеРупицаимезасвеженскели
ковебезобзиранаузраст,образовањеилинацију.Штазначи
кадасвиженскиликовиносеистоиме–Рупица?Њихово
имејењиховасудбина–„проклетоженско”.ЖенеРупице
могубитимеђусобновеомаразличитепоузрасту,образо
вању,нацији,друштвенојпозицији...алиихуједињујеиста
улога, улогаподређеногижртве.Оне супасивне,наивне,
поводљивеизаточестопримајуударцеиоднепознатих,али
иодпознатихмушкараца.Онежеледанађу„свог”мушкар
ца,алиихмаскаРу пи цетерадаувекбирајупогрешног.Му
шкарциихувлачеупроблемекаоЈунакиГадни,друштвено
стигматизујукаоДомороци,или„само”каснекадатребада
ихизбавекаоВесели.КрозсудбинуРупица(илиРупице,у
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суштинијесвеједно)списатељицаоткривамногобројнеоб
лике насиља надженом – од  вршњачког насиља, насиља
одраслих према деци, насиља ушколи, насиља у рату, до
жене каожртвепостратних траумамушкараца.Насиље је
токојечинидаиндивидуагубиличниидентитетипостаје
једноставноРупица.

АкојеженаРупицадалијемушкарацпредодређензауло
га насилника? На то питање нема једноставног одговора.
УпрвојсцениЈунакманипулишеРупицом–девојчицом,у
другојјеМаснималтретира,утрећојјеЈунакзаведеипони
жава,учетвртојјеРупицаодбаченадевојка,ауратнојсце
низаробљеница.Ипак!Бесмушкарацасенесваљујеувеки
непосреднонаРупицујер,иакојеслаба,Рупицанијеувеки
најслабија.Затвореноинасилнодруштвонепогрешивопро
налазинајслабијег,којијеготовоувекразличиттј.„други”–
ментално недовољно развијена особа, припадник мањин
скогнарода,ратнизаробљеник,рањеник,странац…Сваки
ликуовојдрами,макарједном,долазиупозицијудабуде
„други”.Метафора насиља према жени постају метафоре
насиљакаотаквог, збогчегасви једномпостајужртве,па
чакионикојисебиидругимаизгледајукао(главни)јунаци.

Говорећиоликовиматиповимасимболимакојисуусушти
нимасказастереотипупатријархалномдруштвуукомеје
човекили/ижртваили/ијунакдужнисмодаскренемопа
жњуиналиккојисезовеЈунак.Списатељицанапочетку
комадапише:„Јунакјеоноштојепотребнозапричу”.За
штојеЈунакпотребанзапричу?Уовомкомадуонјемаска
Јунака.Она јестенекокоповедедруштвоу авантуру, али
збогњеговихидејаувекнекодругистрада(најчешћеРупи
ца,понекадДебилилиГадни)ион,будућибезсвојстава,а
тимеибезморалаилиемпатијенеманикакавосећајзастра
дањадругихитеккадпотрошисвесвоједруге(Рупица,ви
шепута,ГаднииДебил)онодлучуједасе„смири”повуче
укамелеонскиживот.Ноуправотадагастижеусудсредине
уликуРиболовацајернијеЈунактајкојидоносиразарање
већточинисамасрединаоличенаузидусапочеткакомада.

СрединупредстављајумаскеДомороца1и2иРиболовца1
и2.ОнисуунајвећојопозицијиспрамРупице–жртве.Јер
доксеисподједнемаскеРупицекријевишепримераразли
читихсудбина,доктлесеподдверазличитоименованема
скеДомородацаиРиболовацакријеистифеномен–средина
којајенетолерантна,завидљиваисклонанасиљупремадру
гомидругачијем.РазликаизмеђуДомородацаиРиболоваца
јеуакцентукојимговоре(Домороцисуприморци,аРиби
ловциизВојводине),алионоштоимјезаједничкојеагре
сиванодноспремамушкарцима„дођошима”којиизлазеса
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„њиховим”девојкама.УтрећојсценионипребијајуГадног
ивадемуокозатоштојеизашаосањиховомдевојком(коју
онипрезирујерје„биласасваким”)упретпоследњојсцени
убијајуЈунакајернаместукојетретирајукао„њихово”он
излазисадевојкомизњиховогкраја.ДомороцииРиболовци
заједничкипросторислободнеженетретирајукаовласни
штво.Алиакопогледатекакосусеодвијалесцененасиља
схватитеданитежененитајпросторустваринисубитни.
Оноштојестесмртоноснојесанотомеданекодругиимаи
уживаусрећикојабимоглабитињихова.

На крају остаје само сан о недоживљењој и недосањаној
срећинаљуљашци, јер зачовекакојиносимаску стерео
типасрећасеможедогодитисамоуснудокихнајавичека
узалудноинепотребнострадање.

Би ља на Ср бља но вић – Ска кав ци

УкомадуСка кав ци БиљанаСрбановићнавлачинасебема
скунаратора(којисеизражавакроздидаскалије)иНадежде
(глава јунакиња комада) како би разобличила друштвене
маскекојерепрезентујусвиосталиликови.КаоиуШи на
ма МиленеМарковићиовденалазимотежњуауторкедасе
бавистереотипимапатријархалногдруштва,укорењениху
урбануструктуру.НозаразликуодШи на укојимасеспи
сатељицабавидруштвеноммаргиномгдесуодносиогоље
ни,анасиљеочигледно,БиљанаСрбљановићуСка кав ци ма 
разобличаватзв.друштвенуелитугдесупатријархалнама
трица и насиљепажљиво сакривениизаформе углађеног,
урбаногграђанскогживота.

Масканаратораимафункцијусвевидећегокаукомаду.На
раторсеизражавакроздидаскалијекојепрерастајуунара
цију.Кроздидаскалијесекоментаришуликовиидешавања,
стварасеатмосфера,разоткривајускривениодносиисвест
јунака.Овакавтретмандидаскалијаседоследнопримењује
крозцеокомад.Онесунарочитообимне напочеткусце
накададајуоквирзбивања.Касниједобијајуновуулогу–
коментар радње, тј. процеса. Нарација је у овом комаду
неопходна јер ликовиуСка ка ва ца ма нису делатни већ су
захваћенипроцесомстарењаиумирања.Уводећиудраму
нарацијуауторкастварадрамскироманкоји,помишљењу
Саразака,отвараусавременомпозориштупросторзадра
муживота.Радисеоидејидаседрама,уместоједнимдо
гађајем, једом причом бави протицањем укупног живота.
Драмскироманјеформакојаомогућаваотварањепроблема
положајастарацаусавременомсрпскомдруштву,какооних
физичкихтакоидуховних,каоипроблемодносаудруштву
укомесенегирастаростисмрт.ДрамаСка кав циговорио
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проблему(не)прихватањастаростикаоједномодкључних
проблемасавременогдруштва,проблемакојиимаразличи
теманифестацијеикојирепрезентујуразличитемаске.

ВећсмореклидасуликовиБиљанеСрбљановићмаскеви
шег друштвеног слоја – они који раде све „како треба” и
успешнисуутомеалисусуштинскиотуђени,нечовечнии
безсвојстава.Заштосуугледниакадемик,цењенилекари,
медијскиекспонираниновинарисамомаске,анепримери
индивидуалногпостигнућа?Онинегирајуосновниживот
ниток(старење),смртинарушавајуодносдецеиодраслих
(родитеља).Уовомкомадуодраслиостају јакодуго заро
бљени у улози детета (Милан, Дада,Фреди), немају деце
(Макс,Надежда,Жана,Симић),илиакоихимајутретирају
ихнанеадекватанначинправећиодњихмалемонструме
(породицаИгњатовић).Стариоваквомдруштвунаизменич
номалтретирајуи/илисузанемарени(Петровићка,Јовић).
Такводруштвосписатељицаметафоричноназива скакава
цима.Скакавцикадаихимамаломогубитиукрасливаде,
аликадасенамножепостајупошасткојапрождиресупстан
цуживота,односнотемељенакојимастојидруштво.

Списатељицапреиспитујеидејуодруштвенојелити(Макс,
Игњатовић) о независним, самосталним, високообразова
нимженама(Жана),опородицикаостубудруштва(Петро
вићкаињенаћеркаЖана,породицаИгњатовића,Фреди,Да
даињиховотацЈовић),омедијимакаоизворуобјективноги
непристрасногобавештавањајавности(МаксиДада).Зато
штонемајуадекватанодносспрамстарењањиховодруштво
јебезбудућностипајестимувезидетронизованаиидеја
одецикаобудућностипородице.ЈунациСка ка ва цанеми
сленабудућност,односноонисуубеђенидасуонисами
будућност, да будућност ванњихнепостојии самим тим
постају заробљеници прошлости. Прихватити будућност
значиприхватитинеминовностсмрти,атоникоуСка кав
ци манежели.Култтелајеједнаодманифестацијастрахаод
смртиудруштвуукомејенапатријархалнуосновунаопако
насађенаурбана структура.Друга значајнаманифестација
страхаодсмртиједосадаипокушајдасеубиједосада.Би
љанаСрбљановићкрозманифестовањедосадеразаравред
ностисветаукомејепроизводњајавногјасмисаоживота.
Трећаманифестацијајераскринкавањетепроизводњејав
ногjакаосмислаживота.Унутрашњапразнинасепопуња
ваформирањеминеговањемимиџаујавности.Недостатак
љубавизадругеприкривасезахтевомдасесамбудевољен,
односнопопулараниуспешан.Онекојинемајутаквихам
биција,попутНадежде,друштвоизСка ка ва цаодбацује.
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Насупротсвимликовимакојисуразличитеманифестације
човекабезсвојства,Надеждајејошједнамаскасписатељи
це.Надеждаусебииманечегчудесног.Она је једина јед
ноставна,онајединасебедоживљавакаостару(доксесви
осталиужасноборедабудумлади),онајепомирена(паи
задовољна) својимдруштвенимположајем.Онаимаине
кенеобичневештине (читањесаусана),аимаииндиција
даимаиконтактсанаднаравнимтј.онимсветомкојиврло
деликатностварасписатељицаудидаскалијама.Онаједина
разуменеминовностпроменеуживоту,неумитностсмрти
исмисаоживотаубризизадруге.Истовремено,она јеиз
перспективе других ликова празна форма коју они читају
каомаскудевојкекојумогузавести(Макс)илидевојкекојој
требазаштита(Симић).Алионанијеништаодсвегатогајер
онаизлазиизоквирапатријархалнихмаскииаконенегира
патријархалнуструктурудруштва(равнодушнајеспрамње
каоисамживот).Онајемаскасвевидећегокакојебимогло
волетисветкадабитајсветмогаоволетисебеиопростити
себиштоостајенаопакиграјућиупорноигру„дабудесве
какотреба”ида„будемоувекмлади,лепииуспешни”.

Ма ја Пе ле вић – По мо ран џи на ко ра

ЛиковиуПо мо ранџи ној ко ри сумаскеписцакојуМајаПе
левићставља(кадатекстдодељујелицимасаопштимиме
нима,и/илилицимакојеименујезаменицамаОНА,ОН)и
скида(унаративнимделовиматекстакада)откривајућионо
шточестозаборављамо,aтоједасулицаукомадубићаод
речиипапира,анестварнеособе.Тоскривањеиоткривање
ауторкедајеувидучињеницудаједрамскитекстпресве
гатекстуалнаповршинаипочетакјесуочавањасанашими
ауторкинимилузијама.Тема комада јеилузијаидентитета
женеуурбанојСрбији.НатумачењедрамскогтекстаМаје
Пелевићможесеприменититезадаидентитетнепостојипо
себивећјескупразличитихдруштвенихинтеракција.Стал
нопроменљивиидентитетистовременосесастојиизпоку
шајадасеуклопимоузаједницуидабудемопосебни.Рас
тргнутостсавременеженеизмеђутедверазличитепотребе
ауторкаиспитујекроз22сценеиразличиталица–маске.
ТекстуалнеповршинекојеупрвојпојавиговориОНАотва
рајупроблемљубавитј.вољењаилагањатј.самозаварава
ња.ОНАјесамомаскаисподкојесеауторкапреиспитујеи
позиванаснапреиспитивањедалијеживотЊЕтекcopy/
pa steобрасцакојинамећесавременимаркетингподвелом
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бриге запоједица, ау суштинидабисмотрошили, „јели”
другеихранилисесваковрснимбљувотинама10.

НаконличногпреиспитивањаЊЕвидимонеколиковарија
цијана темусусретдвемаске–ОНАиОН.Стереотипни
почетаксусретадобијанеочекиванизаокретуследслобод
ногприступаЊЕкојизбуњујеЊЕГАитераганабег.На
контогаимамонаративнидеоукомесеауторкапоиграва
саформомисадржиномженскихмагазина.Женасеподу
чавакакодаоствариуспешансусрет–даупражњаваматри
цупасивнеженекојаиндиректнозаводимушкарца.Уове
трианализиранесценеауторкапостављаоноштојеоснова
комада, а то је односжене спрам себе,мушкоженскиод
носиистерeотиписавременогдруштвакојиусловљавајуи
разједајуидентитетиодносе.

Наконтогаследисценаукојојјетемаметафораизнаслова
комада–поморанџинакора–еуфемизамзацелулиткојије
последица савременогживота тј. скупљањамасноће, воде
итоксинаутелу.Ауторкаоткриваначиннакојимаркетин
шкекампањекозметичкихкућакреирајуидентитетженена
основутипакоже.Онауочавапарадоксдајепрокламовани
циљзадовољствожене,арезултатдубоконезадовољствои
фрустрацијакакоЗреле(типкожестаријежене)такоиПро
блематичне(типкожемлађежене),тедатежњакаулепша
вању и усавршавању води савременужену путем упросе
чавањаизависностиодкозметичкихтретмана.Наконтога
следи брзи прелаз преко ритмички поређаног текста кроз
којисесепробијајуодблесциједногданаједнеженеукоме
јеакценатнафизичкимрадњамаиупотребикомпјутера–
компјутеркаосталнипратилацсвакогтренуткауједномда
ну од устајањадо одласканапочинак.Наспрамовог ого
љеног приказа живота следе сцене у којима се приказују
стереотипнесценеизбрачногипартнерскогживота,разо
тркивајусесистемизаваравањаисамозаваравањасаврше
неженеусавршеномсвету.Животнапричаженекојанема
децеиживиунесрећномбракусамужемкојијеварапро
бијасекрозшумурекламнихпорука,саветазаздравживот,
добарсекс...Овекраткеималодужесценеимајупозајмље
ненасловеизчасописазажене:„Купитекувар–постани
темлада”, „Спремнанасве”...Сценењеногсамопреиспи
тивањасесмењујусасценаматуробногбрачногнатезања,
сценамасусретаусалонугдеваздаседеПроблематичнаи
Зрела.Јесулито,изсценеусцену,истеособеилиразличите
небитнојејерсуликовимаскедруштвенихпојава.Моменат

10Pelević,M.Pomorandžinakora,u:Pred smrt na mla dost: an to lo gi ja naj no vi
je srp ske dra me: 19952005,prirediliJovanov,S.iJezerkić,V.(2006),Novi
Sad:Sterijinopozorje,str.229.
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преокретанастајекадаОНАсхватадајезатруднелатоком
случајногсексасагинекологом.Ситуацијапостајекомпли
кована јер је моменат зачећа друштвено остварење жене,
алиистовременодетеванбракадоносибројнедруштвене
компликације.Штаучинити?Мужбежиодсавршенесупру
гесасавршениммоделом,аОНА,идућикрозшумурекла
ма,саветаиосудазбогтрудноћеванбрака,полакодолази
досвестиопосебностисвојепозицијеисвогтела.Рођење
девојчицеотварасијасетновихмогућностизаживоткојије
почеодаделујепромашенобудућидајеиспаоизформекоју
прописујурекламеисаветинамењениженама.

Последња,22.сцена,носиназив„Манифестикрај”ионаје
тоштоунасловупише–манифестсписатељицеикрајко
мада.Немавишеникаквихлица,нитимаске.Осталесусамо
речи,сложенеуформислободногстиха,речикојеотворе
ноговореоуверењимаауторке,овезиуметностииоргазма
крозинспирацијуиписањетекста.

Ол га Ди ми три је вић – Мо ја ти11

УдрамиОлгеДимитријевићимамосписатељицусамаском
наратора, али овде је улога наратора другачија.На почет
кусписатељицакажеданаративнипрологтребадаговори
главнајунакињаДрагица.Наративниделовисенастављају
даљекрозкомад.Уњимасеописујусцене,закојеауторка
претпостављада би се тешкоодиграле у позоришту, опи
сујуситуације,анализирајупојаве,сликаатмосфера...Про
за спонтано прелази у поезију писану слободним стихом,
утекстсеубацујуелементиизпопуларнекултуреувреме
кадасујунакињекомадабилемладе...Нараторбимоглаби
тиДрагицакаоштосугеришеауторканапочетку,алибии
другејунакињемогледапреузмуовуулогууделовимако
јисењихнепосреднотиче.Списатељицаимасасвимсло
боданодноспреманаративномидрамском, али је смисао
нарацијесасвимјасан.Наратор јетуданасподучикакоу
животујесте,акакобимоглодабуде.Уметност(односноау
торка)јетуданампомогнеданапримеримасагледамоове
двекрајностииданамкроздуховитуиемотивнудрамску
причуподигнеморалиоснажинасдапокушамода ство
римопроменууреалномживоту.Овеауторкинетежњесе
умногомепоклапајусалевичарским,нарочитобрехтовским
театром који радо користи „лакше” жанрове и популарну
културурадиподукеиверујеупоучнуипропагандуснагу

11КомадМо ја ти сенапочеткузваоКа ко је до бро ви де ти те опет.Сада
шњиназивдрамаје„поделила”истоименомкњигомЈаснеЖмакузпри
станакЖмаковеудухујугословенства,солидарностииженскогприја
тељства.
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театра.Уосталом,насамомпочеткукомадаипишепосвета:
„АФЖу,ето,онако.”12

ТемаОлгиногкомада,јесличанкаокодБиљанеСрбљано
вић–проблемстарихистарењауСрбији,али јеприступ
битнодругачији.Она стареособедоживљавакаоженеиз
другеепохекојесетешко(анајчешћеникако)неуклапају
утоковесавременогкапиталистичкогитранзицијскогдру
штва.Триглавнејунакињесутрипредставнице„старидо
брихвремена”.Драгица,женакојаволисвојудрагупокој
ну другарицу партизанкуИвану, Ружа, удовица архитекте
и Загорка, некада судија, а сада пензионерка.Њих три се
заједноборезасвојеправодаиподстаростживеитоне
билокаконегоживотдостојанслободногчовека тј.жене.
ОнесеборедаДрагицасачувакровнадглавом(стан)који
јојјеИванасакојомсеволелапреписала,даРужувулгарни
савременипредузетникнеистераизкућерадиградњеновог
објектанадобројлокацијиидасеЗагоркаослободинапор
ногинеплаћеноградаукући.Њихтрисупредставницетри
типаженеупознимгодинама,начинанакојисе(не)сналазе
уживотуиначинанакојиихтретирасредина.Заразлику
одјунакаСка ка ва ца онесувеомасвеснедасустаре,дазбог
тогаимајутретмансрединекакавимајуитобезобзирана
вредностикојесустворилеикојесадашњедруштвокористи
иразара.Представљајућиоватритипа,ОлгаДимиријевић
скидамаскулажнецивилизованости,напреткаиобзирако
јенасебестављасавременонеолибералнокапиталистичко
друштво. Затошто је однос према јунакињама увек исти,
различитепредставникеовогновогсветаувектумачииста
маска–онсезовеИван.Оњемусписатељицаулистиимена
кажеследеће:„ТујеиИванинсин,некиписар,ијошпонеко,
алињихионакопрезиремоиможекомотнодаихиграједна
особа.”13ЛикИванајемаскакојасекористидабисеиспри
чалажељенаприча,наодабраниначин.Утусврхупостојии
јошједанлик–Иванапартизанкаex mac hi na14 изненадноми
бајковитомпојавомдухаИване,списатељицавраћанасце
ну елан некадашњих времена.Љубав као револуционарна
бура руши пред собом препреке и предрасуде. Из комада
разумемодаљубавнезназапол,ализназадостојанство,
поштовање и част.Ауторка има негативан став спрам ба
налногграбежаукомејеогрезлосавременодруштвоису
протстављамудухзаједништваиоптимизмакоји,поњеном
мишљењу,красидобакадасујунакињеовогкомадаградиле

12Димитријевић,О.(2015)Какоједобровидетитеопет,Сце на бр.3,Нови
Сад:Стеријинопозорје, стр.211.

13Исто.
14Исто.
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својсвет.Тајжалзапрошлимвременима,заЈугославијом,
засоцијализмомовденијепасиван,шмрцавиносталгичан,
већнастојидапреузменасебеентузијазамиеланособенза
тугенерацију,акојинедостајеовомнашембезвољном,сум
њичавомициничномвремену,несклономдаверујеубајкеи
срећанкрај.Заиста,читаоцууздрхтисрцеприпомисликако
уживотустварнојесте,акаконамовајкомадпоказуједаби
моглобити.Тристарицеиједандух,маскепрохујалогдоба,
октривајусвубездушностијаловостсавременогдоба.

За кљу чак

Учетирианализиранакомадапронашлисморазличитена
чиненакојидрамсколицепостајемаскаи/илидрамскаспи
сатељицауводинарацијукакобидемаскираласветсвојих
ликова.Представљајућисвојеликовекаомаске,анецелови
тазаокруженабића,драмскесписатељицедеминистифику
самчинписањаиодносесесасвимслободнопремадрам
скојформи.Лицакојасумаске,омогућавајусписатељицама
дафокусираноанализирајуразличитедруштвенепојавекоје
суиначескривенеисподвеламедијскихмистификацијакоје
канамапројектујужељенусликудруштваинассамих.Са
временадрамастварајућиодсвојихликовамаске,успевада
стргнемаскустереотипнихматрицасасавременогдруштва.
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HOWDIDACHARACTERBECOMEAMASK

Abstract

OntheexampleoffourmodernSerbiandramascreatedafter2000:Šine
by Milena Marković (The Tracks), Skakavci by Biljana Srbljanović
(Locusts), Pomorandžina kora by Maja Pelević (Orange Peel) and
Moja ti byOlgaDimitrijević(Dear you),thepaperanalysesdifferent
approachestothecharacterasamaskandtheappearanceofanarrator
in a dramatic form, as a mask for the playwright. The author finds
theoretical foundation in the works of JeanPierre Sarrazac, Anne
UbersfeldandErikaFischerLichtewhodiscusstheimportanceofthe
ideaofmaskinmoderndramaturgy.Inherplay Šine(The Tracks)Milena
Markovićexaminesthepositionofwomeninamodernversionofthe
patriarchalmatrix:everyfemalecharacterinherdrama,nomatterwhat
age,educationornationalitysharesthesamename–Rupica(Dimple).
BiljanaSrbljanovićinherdramaSkakavci (Locusts)disfigurestheso
calledsocialelitewherepatriarchalmatrixandviolencearecarefully
hiddenbehinda formof refined,urbancity life.MajaPelević inher
dramaPomorandžina kora (Orange Peel) examines the influence of
themediaandtheenvironmentontheformationofamodernwoman`s
consciousness.OlgaDimitrijevićinMoja ti (Dear you),throughastory
of love and friendshipbetweenmembers of older generations, seeks
to revitalize their values. By not showing their characters as whole
beingsbutratherasmasks,theplaywrightsdemystifytheactofwriting
andrelate freely towards thedramaform.Characters thataremasks,
enablewriterstoexaminedifferentsocialphenomenawhicharehidden
beneathmediamystification,projectingdesirableimagesofthesociety

andourselves.

Keywords: mask, Serbian contemporary drama, contemporary  
society, identity, face, woman 


