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ПОД МА СКОМ: РАЗ ВОЈ И 
ОБРА ЗО ВА ЊЕ ОД РА СЛИХ  

ПУ ТЕМ ИЗ ВО ЂЕ ЊА
Сажетак:Рад има за циљ да ука же на зна чај игре и из во ђе ња за 
раз вој и уче ње у свим до би ма, ка ко на ра ним деч јим уз ра сти ма, 
та ко и код од ра слог чо ве ка. Ма ска и игра ње ма ском се у том кон
тек сту ја вља ју као је дан од мо гу ћих ре кви зи та и на чи на фа ци ли
та ци је игре у обра зов ном про це су. Из во ђе ње пу тем ма ске не са мо 
да по др жа ва раз вој но уче ње, већ по се би пред ста вља раз вој у ма
лом: са ма ском, ујед но смо и оно што ре ал но је смо и оно што се 
пре тва ра мо да је смо. На тај на чин, ма ска мо же би ти обра зов но 
сред ство, ко је се мо же ко ри сти ти у свим фа за ма обра зов ног про
це са, би ти део тог про це са или слу жи ти да се он при ка же дру
ги ма. Ма ска мо же би ти уна пред да та или из ра ђе на док про цес 
тра је, чи ни ти јед ну од ак тив но сти или слу жи ти да се ак тив но
сти су ми ра ју и објaсне, а ње на упо тре ба за ви си од сен зи би ли те та 
оног ко во ди про цес. 

Кључнеречи: ма ска, обра зо ва ње и уче ње од ра слих, игра, раз вој, 
из во ђе ње

Увод1

Маска је одувек служила човеку да сакрије себе или део
свогбића,алинеисамото.Подмаском,мипостајемоне
штодругоодоногаштојесмо.Такваврстатрансформаци
је омогућава нам да преузимамо другачије идентитете, са

1 Рад јенастаоуоквирупројектаИнститутазапедагогијуиандрагоги
ју(ФилозофскифалуктетБепград)Мо де ли про це њи ва ња и стра те ги је 
уна пре ђи ва ња ква ли те та обра зо ва ња(179060),којифинансираМини
старствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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особинама и својствима различитим у односу на она ко
јапрепознајемокод себеимогућношћуда стварирадимо
другачијенегоштоуобичајавамо.

Бити нешто друго и радити ствари другачије, саставни је
деопроцеса учења, те тако треба тежити даи само обра
зовањеиобразовнипроцеспредстављајузначајнупромену
учовековомдоживљавањусвета,себеилидругих.Маскау
томсмислупредстављаснажнуметафоруразвојногучења,
докистовременоможедапредстављаисредствоподстица
њанаразвојтокомсамогпроцесаучењакојикористимаску
каоимпулс.

Напитањезаштоговоритиомаскиуобразовању,можесе
одговорити постављјући сет других повезаних питања, а
ондаиодговарајућинањих:заштопрактиковатиипромо
висатиигруиизвођењеуобразовањуодраслих,заштообра
зовање треба посматрати у уској вези са развојем, зашто
образовање треба да укључује све аспекте развоја, зашто
јеобразовнипроцеспотребнокреиратикаоразвојноокру
жење,зашторазвијатисарадњу,креативностиимагинацију
крозобразовнипроцес?

Унаставкурадаћупокушатидабарукраткимцртамаиз
ложимискицирамодговоренанекаодњих,аослонићусе
притом,првенственонасвојеискуствоуобразовномраду
са одраслима заснованом на игри, импровизацији и пер
формансу.Плејадасценскихформииигровнихактивности
усред образовногмиљеа, јесте управо простор где сам се
измеђуосталоги сусрела самаском.Уколико себевидите
међуонимпрактичаримакојиспајајуигруиучењеилите
оретичаримакоји се залажу задемократскиинадијалогу
заснованобразовнипроцесилинапростоверујудаусваком
одрасломпостојидете,овајрадможепослужитикаоинспи
рацијаданекаодтихнастојањанаставитеиподокриљем
маске.

Игра као по кре тач раз во ја

Мојеједубокоуверењедасуиграиразвојнеодвојивифено
мени.Виготски(Vygotsky)2јемеђупрвимауказаонатода
судечјанајвећадостигнућамогућауигрииидентификовао
двекарактеристикекојеједефинишу:креирањеимагинарне
ситуације(укојојзначењедоминиранадакцијом)иствара
њеправила.Оноштосепостављакаозначајносааспекта
разумевањаразвојногкарактераигре,јестеодносизмеђуте

2 Vygotsky,L.S.(1978)Mind in So ci ety: The De ve lop ment of Hig her Psycho
lo gi cal Pro ces ses,Harvard,MA:HarvardUniversityPress.
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двекарактеристике.3Наиме,услободнојигриилиигрипре
тварања,карактеристичнојзаранидечјиузраст,правилане
претходесамојигрикаоштојетослучајсакаснијимфор
мама игре (као, на пример, приликомиграња друштвених
игара, где правила недвосмислено доминирају над имаги
нарномситуацијом).Уигрипретварања,децадоксеиграју,
смишљајуправилаистовременосакреирањемимагинарне
ситуације.Тосупроцесикојисеодвијајуудијалектичком
јединству.

ПремаХолцман(Holzman)4играјеуправоводећифактору
развоју,јерјетоактивносткојукарактеришедијалектичко
јединствоправилаирезултата,насупротсхватањудапред
стављаактивностукојојправиловодикарезултату.Тоуза
јамнодејствоимагинације (којаослобађа)иправила (која
ограничавају)јекључнозаразумевањеразвојногпотенци
јалаигре.5 Значајан закључаккоји семожеизвућиизова
квихставова,јестедаинаконпериодадетињства,развојпо
чиванаистимпринципима.Уколикожелимодаучењебуде
развојно,требалобигаорганизоватикрозигру.

СамВиготски6нијеуспеодаувидизначајигреукаснијим
годинамаживотаисматраоједаиграгубинасвојојразвој
нојфункцији, препуштајући туулогушколскимвидовима
учења.Тоидеуприлограширеномсхватањупокомејеглав
нафункцијаигреусвајањесоцијалнихвредностиипреузи
мањедруштвенихулога.Утомсмислуиграјеалатилиору
ђекојеслужидадецаувежбајуулогекојећекаснијеуживо
тупредузимати.Делујелогичноондадаћесетакваспособ
ностизгубитикадаизвршисвојуфункцију.Ипак,Холцман7
нас уверава да се развој дешава током целог живота, јер
деца,каоиодрасли,неимититрајукултуру,већимтирањем
културе,ониуједноистварајукултуру.Оноштосе,према
њеноммишљењу, дешава током игре претварања јесте да
деца,уместодаодигравајуунапредприпремљенеулоге,она
устварикреирајуулоге(стварајућисопственаправилаигре)
и на тај начин кеирају нова извођења себе.Преузимајући
улогу, она суистовременоиона сама, али суикарактери
улогакоје су сама себидоделили.Такавпроцескреирања

3 NikolićMaksić,T.iLjujić,B.(2012)Oigriuodraslomdobuinjenimobra
zovnimimplikacijama,An dra goš ke stu di jebr.2.

4 Holzman,L.(2009)Vygotsky at Work and Play,NewYork,NY:Routledge.
5 NikolićMaksić,T.iLjujić,B.(2012)Oigriuodraslomdobuinjenimobra

zovnimimplikacijama,An dra goš ke stu di je,br.2.
6 Vygotsky,L.S.(1978)Mind in So ci ety: The De ve lop ment of Hig her Psycho

lo gi cal Pro ces ses,Harvard,MA:HarvardUniversityPress.
7 Holzman,L.(2009)Vygotsky at Work and Play,NewYork,NY:Routledge.
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јеоноштојеразвојно,иликакојетоВиготски8формулисао
даседетеуигрипонашакаода језаглавувише.Ствара
њемситуација за такву врсту креирањаиизвођења током
живота,можемоконтинуиранодасеразвијамо.Пренесено
најезикмаски,кадаставимомаску,мисмоистовременооно
штојесмо,алисмоуједноиулогакојунамдефинишемаска.
Извођењетогазахтевадабудемозаглавувиши.

Игре ма ска ма

Сматрајући да је игра чинилац и темељ културе, један од
најзначајнијихтеоретичараигреХуизинга(Huizinga)9,ука
зујенаснажнувезуизмеђуигреиразвојачовека,посматра
ноуфилогенетскомсмислу.Надовезивајућисе,такођеве
ликитеоретичаригре,Кајоа10разликујечетириврстеигара,
узависностиодтогадалиуњимапреовладаваагон(такми
чање),алеа(срећа),мимикрија(претварање,прерушавање)
иилинкс (вртоглавицаили занос). „Свакаодњихоткрива
тјелеснудимензијуигре,тестирањеграницапремадругима
илипремасвијету”.11

Доксуигре такмичењаиигрена срећучестеу свакодне
вномживотумодерногчовека,игрепретварањаиигрезано
санеспадајууобичанживот,већсурезервисанезаспеци
јалноодређеновремеилипросторењиховогодвијања.Тако
мимикријуможемонаћиупозориштимаидругимсличним
институцијама,каоштосудомовикултуреилимузеји,док
сеилинксјављаулунапарковима,наспецијалноогранизо
ванимслављима,фестивалимаидискотекама.Топотврђује
иКајоину12основнутезудамодернадруштватежедаживот
заснујунаагону (причемусеприбегаваиалеи,каоиско
ракуилииступуизагона),доксумимикријаиилинкспо
тиснутиизсавременогживотаиуцивилизацијскомсмислу
представљајурегресију.

Маскеприпадајуовојдругојсфери,паидејикојучинепре
тварањеизанос,насупротлудусу,гдеспадајуалеаиагон.
Паидејусачињавају„изливирадости,којисеизражавајуне
посредномиразузданомкретњом,слободноимпровизова
номзабавомчијинепредвиђенислободанкарактеростаје

8 Vygotsky,L.S.(1978)Mind in So ci ety: The De ve lop ment of Hig her Psycho
lo gi cal Pro ces ses,Harvard,MA:HarvardUniversityPress.

9 Huizinga, J. (1982) Ho mo Lu dens – o pod ri je tlu kul tu re u igri, Zagreb:
MaticaHrvatska.

10Kajoa,R.(1979)Igre i lju di: Ma ska i za nos,Beograd:Nolit.
11Zagorac,I.(2006)Igrakaocjeloživotnaaktivnost,Me to dič ki ogle di,br.13

(1),str.76.
12Kajoa,R.(1979)Igre i lju di: Ma ska i za nos,Beograd:Nolit.
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главни,аконеијединиузрокпостојања”.13Честапојавана
карневалскимслављима,ритуалнимокупљањимаимасов
нимсвечаностимајеуправомаска.Онанијетусамоданас
сакрије,већданамдадозволудабудемодругачијиуодносу
насвакидашње,дозволудауђемоудругудимензију,посе
тимоонустрануреалности,даозначиулазакуимагинарно
ипослужикаопристанакнацарстворазузданости.Маска,
дакле,нијеинеможедабудекопијапостојећестварности,
јеронатустварносттрансцедентира.14

Још специфичније, маска је мимикрија. Она задовољава
склоностљуди за прерушавањем, преоблачењем или опо
нашањем.Игра сеонда састојиу томедапостанемонеко
други,ида се сходно томепонашамо.Маска јенастарији
познатиреквизитчовековеигре,алионанијеиграчка.15То
значидамасканијенешточимесеиграмо,негојеонакул
турнипредметукомесеиграмо.Другимречима,онакон
ституишесамуигру.ЗатоФинк(Fink)16омаскиговорикаоо
реквизитукојипроизводичаролију.„Маскајечаробнаствар
којапреображававласника,–узњунанекиначинприања
силачаролије,имамагијскиквалитет”.17

Каоштоигранијеобмана,иакоприхватаелементобмању
јућег,таконимаскауигринетребадазаведеилипревари,
већдаопчини.18Онапредстављареквизитпраксечарања,
јернасуводиупривид,којинитинегира,нитигаиздајекао
стварност.Сврхамаскениједасепредставимодругимакао
нештоштосаминисмо,већжелимосамисебидабудемораз
личити.Заправо,маскомжелимодакрочимоунеухватљиву
моћпреображаја.19

Ками20 види човека као једино биће које нежели да буде
тоштојесте.Акоприхватимотаквополазиште,ондасема
ска, како нас уверава Божовић21, јавља као „прекорачење
илисанизјаве,каоодбранаирационалнесфереичовековог
субјективитета”.Зањега,маскомчовекпокушавадапрона
ђеимагинарнисветигре,различитодреалногсвета.Како

13Исто,стр.81.
14Božović,R.(2015)Igra ili niš ta,Beograd:Čigojaštampa.
15Fink,E.(2000)Igra kao sim bol svi je ta,Zagreb:Demetra.
16Fink,E.(1984)Osnov ni fe no me ni ljud skog po sto ja nja,Beograd:Nolit
17Fink,E.(2000)Igra kao sim bol svi je ta,Zagreb:Demetra,str.179.
18Fink,E.(1984)Osnov ni fe no me ni ljud skog po sto ja nja,Beograd:Nolit
19Fink,E.(2000)Igra kao sim bol svi je ta,Zagreb:Demetra.
20Božović,R.(2010)Ti ši na do ko li ce,Beograd:Čigojaštampa.
21Исто,стр.74.
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објашњава,радисеопутовањудонадстварнеперсоне,јер
играчхоћедабудеоноштонијебио,аможедабуде.

Божовић22немапоузданодговорнапитањедалимаскапо
мажедачовекбудетоштојестеилимупружаприликуда
будевансвогреалногја.Ипак,наосновусхватањаигрекао
покретачаразвоја,делуједасеможезакључитидатешкоћа
тогпитањапроизилазиизначинанакојејепостављено,тј.
дихотомијеилиподвојеностионогаштојестеионогашто
можедабуде.Ускладусапретходнимодељкомукомесам
представила дубоку и нераскидиву везу између развоја и
игре,мојодговорбибиодачовекмаскомпокушавадапре
вазиђесебе.Управобивајућиионоштојесте,штокријеи
открива,аистовременоионоштоније,штомаскомнастоји
ичемусеприближава,онпостајенештодруго,другачијеја
иновиквалитет.Божовић23сматрадајемаскауправотако
јаомогућавауспостављањедихотомијеизмеђуносиоцама
скеиулогестеченемаскомињенучаролијувидиуправоу
подвајањуљудскихмогућностиидвојништвупостојећеги
новог.Несумњиво,тадихотомијаје,кадајемаскаупитању,
вишенегоочигледна:јасамаскомијаисподмаске.Међу
тим,уактивностиизвођења,јасамаскомијаисподмаске
смоједноја.Пренегодихотомију,јаутомевидимснажну
дијалектичкупрожетост.

Ма ска и кре и ра ње обра зов ног окру же ња

Крозигру,мисмоактериикреаторионогаштоизводимо.
Маскаутомслучајупомажедасеизместимоизоногашто
замишљамоданам је улога у том тренутку, у нове улоге,
чији смо активни ствараоци на лицуместа.На тај начин,
маскаможебитиодпомоћиукреирањуразвојногобразов
ногокружења.Кадасерадиоразвојномучењуиобразова
њукојеподржаваразвојноучење,саставнидеообразовног
процеса чини његово креирање.24 Уколико прихватимо да
образовањенетребадабудепреношењеипасивноусвајање
знањаидасунасупроттоме,полазнициактивниучеснициу
интерактивнојразмениискуства,доживљавањаизначења,25

22Исто.
23Božović,R.(2014)Igra ili niš ta,Beograd:Čigojaštampa.
24Lobman,C.Performance,Theatre,andImprovisation:BringingPlayandDe

velopmentintoNewArenas,in:Hand bo ok of the Study of Play,eds.Johnson,
J.,Eberle,S.,Henricks,T.andKuschner,D.(2015),NewYork:Rowmanand
Littlefield,pp.349363;Lobman,C.andLundquist,M.(2007)Un scrip ted 
Le ar ning: Using Im pr ov Ac ti vi ti es Ac ross the K8 Cur ri cu lum,NewYork,
NY:TeachersCollegePress.

25Nikolić Maksić, T. (2015) Obra zo va nje kao či ni lac kva li te ta slo bod nog 
vre me na od ra slih, doktorska disetacija, Filozofski fakultet, Univerzitet u
Beogradu,Beograd.
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намећесекаонеопходностварањетаквеатмосфереукојој
ћесветобитиподржаноиприхваћено.

Креирање образовног окружењау том смислуније актив
ност која претходи образовномпроцесу, већ се одвија си
мултаносаодвијањемтогпроцеса.Овакавприступознача
вавећпоменутуперспективукојасеводидругачијимпри
ступањемразматрањаметодеактивностикојупредузимамо
илиу коју се укључујемо.Премаприступучије основе је
поставиоВиготски26,наметодусегледакаонештоштотре
бапрактиковати,насупротсхватањимапокојимајеметода
нештоштосепримењује.27Практиковатиметодузначиства
ратијеналицуместа,надограђиватијеикреиратиуходу.
Полазнициобразовногпроцесасусамимтимнесамоактив
ноукључени,већсуњеговиствараоци.Подактивномуло
гомполазникауовомслучајунетребаподразумеватиспоља
видљивезнакеукљученостииприсутности,већуактивном
учесникутребавидетиактераактивностистварања.Таква
индивидуа преузима одговорност за креирање образовног
процесаидеојеколективногпроцесаизградњеоногашто
седешава.

Каошто јеназначено, други аспектоногаштоконституи
шеулогуполазникаобразовногпроцесајестекреативност.
Онауовомслучајунијесхваћенакаонекоспецифичносвој
ство,већсезасниванапремисамада јесвакокреативани
да у свемуможемобити креативни.28Тако је креативност
врлоблискапроцесукреирања.Будућидастварамонешто
новоилидругачије,радисевећокреативномакту,чијипро
изводитакођемогубитикреативнитј.могупредстављати
оригиналнаииновативнарешења.

Подмаском,можемобитиштажелимо,оноштоиначеили
јошувекнисмо, једнакокаоионошто јесмо.Заједносмо
актери таквог постајања и његови ствараоци са осталим
учесницима.Каоисвакаврстаигре,играмаскамаутичена
креирањезаједничкогокружењазаразвојиучењекакосе
процесобразовањаразвија.„Проматрањестварностинекао
дане, већ као могуће, проматрајући изван и изнад оквира
прописаног,водећисезнатижељомиистражујућионошто

26Holzman,L.(2009)Vygotsky at Work and Play,NewYork,NY:Routledge.
27Martinez,J.E.(2011)A Per for ma tory Ap pro ach to Te ac hing, Le ar ning and 

Tec hno logy,Boston:SensePublishers;Holzman,L.(2009)Vygotsky at Work 
and Play,NewYork,NY:Routledge.

28Škorc,B.(2012)Kre a tiv nost u in ter ak ci ji,Zemun:MostArt;Marjanović,A.
(1987)Dečjaigraistvaralaštvo,Predškol sko de te,br.14.
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требамоионоштонетребамо,постајеосновнимеханизам
нашегразвоја”.29

Ма ска као обра зов но сред ство

Маскајеједнаодмногихизвођачкихсредставакојасемо
густавитиуупотребууобразовномпроцесу.Конкретноу
образовањуодраслих,употребамаскележинапретпостав
цидаоначинисредствокојеодраслимапомажедасепове
жусановомулогомидалакшеуђуусветигре,отварајући
такосебивратаспонтаностиимаште.

Наиме, кададобијемоприлику за разиграност у одраслом
добу,честонамнијенималолакодатуприликуискористи
мо.Многимаиграњепредстављанештонеозбиљно,наме
њенодечјемузрастуидозвољеноевентуалноуспецијалним
приликама,аникакоусвакодневномживотуилиозбиљним
областимаживота,каоштојеобразовање.30Таквиставови,
каопоследицаопштихпредрасудапремаигри,којенажа
лостунашојкултурипреовладавају,нереткосуизворини
цијалненепријатностикаданамсеигрануди.31Узроктоме
је што током одрастања игра, која је била неодвојив део
нас и нашег откривања света, све више бива потиснута у
другиплан.KакоуказујеЗагорац (Zagorac)32 „институција
школе јасно јеподијелилараздобљаигреирада”.Такосе
правиместоактивностимакојесесматрају значајнијимза
нашеодржањеиразвој,каоштојешколскивидучења,који
битребалоданасприпремизапериододраслостиипреу
зимање одговорности над својимживотом. За игру остаје
свемањевремена,онасетрансформишеипопримаоблике
структуиранедруштвенеактивностикаоштосутакмичења,
друштвенеиспортскеигре.Спонтанадечјаиграиликакоје
многиназивајуиграпретварања, карактеристична зарани
узраст,прелазиудругиплан,бледиилинестаје.

Приликомувођењаодраслихуигру,итокакомлађих,такои
старијих,честомиседешавалодачујемкакомиследанеће
уметидасеиграју,даизражавајујакосећајнепријатности
и стида док сеиграју, и да верују данећеништанаучити
акосебудуиграли.Чаксамбилаисведокизјаватешкоги

29Zagorac,I.(2006)Igrakaocjeloživotnaaktivnost,Me to dič ki ogle di,br.13
(1),str.78.

30NikolićMaksić,T.iLjujić,B.(2012)Oigriuodraslomdobuinjenimobra
zovnimimplikacijama,An dra goš ke stu di je,br.2.

31NikolićMaksić,T.Improvizacijakaosredstvoirezultatobrazovanja,u:Una
pre đi va nje kva li te ta obra zo va nja u osnov nim ško la ma,priredilaTeodorović,
J.(2016),Beograd:Institutzapedagoškaistraživanja,str.209217.

32Zagorac,I.(2006)Igrakaocjeloživotnaaktivnost,Me to dič ki ogle di,br.13
(1),str.74.



167

ТАМАРА НИКОЛИЋ МАКСИЋ

дуготрајногосећајагрижесавестиштоуместодауче,они
сепрепуштајуигри.Јакутисакнаменеоставилајеједнапо
лазницакадамисеповериладанеможедапобедиуверење
даакопроцесучењанијемукотрпанитежак,онаимаосећај
даништанеучи.

Чиниседајеодраслимаизворнадечјаиградалекаколикои
самодетињство.Изтогразлога,одраслимајенајпрепотреб
нопружитиприликудаоткључајусвојепохрањенекапаци
тетезаиграње,спонтанереакцијеимашту.Маскаможеда
представљаонајзначајанимпулсзапрелазакизједногсвета
удруги,изједногстањаудруго,изжељеногумогуће.На
име,самчинстављањамаскеотварапростормогућег.Тоје
лакоувидетиуколикобезикаквихупутставаунесетемаске
упроцесипуститедавидитештаћедаседеси.Мојеиску
ствоједаполазнициспонтанопочињудасеиграјумаскама,
даихиспробавајуиједномкадајемасканамештенапочиње
чаролија.Измаскепроговарајунекиновиликови,рађајусе
и трансормишу, оне нас воде, управљају и стварају даље.
Кадаставишмаску,товишенисити,постајешнекодруги.
Такосепомерајугранице.

Питањукакокориститимаскууобразовномпроцесуможе
моприступитиизразличитихуглова,алијесвакакомогуће
известинеколикоопштихсмерницакојемогуслужитипрак
тичаримауобластиобразовањаодраслихкојисесасвојим
полазницимажелеупуститиуавантуруподмаскама.

Ма ске се мо гу ко ри сти ти у свим фа за ма обра зов ног 
про це са 
Маскемогубитиупотребљенекаконапочетку,такоитоком
инакрајупроцеса.33Коришћењемаскиупочетнимфазама
можеићиуприлог загревањузапроцес,када јепотребно
дасеполазнициопусте,прилагоденовомокружењу,осете
секаоњеговиактериикреаториидођуудубљидодирса
темом.Такође,маскесемогукориститиизаупознавањепо
лазника,уколиконамјеидејадасвиподеленештоштосе
доживљавакаоинтимноилилично,асакритисеизамаске
утомслучајупружапотребнусигурностиолакшаваотва
рањедругима.

Токомпроцеса,онемогучинитицентралнуактивностили
деловепојединихактивностиимогуподржаватиобразовне
садржајеитеменаразличитеначине.Тонарочитоважиза
темекојесудруштвеноосетљивеиликадасерадионовим

33NikolićMaksić,T.Vrednovanjeobrazovnogprocesakrozigru,u:Vred no va
nje vas pit noobra zov nog pro ce sa,priredili:Miškeljin,L.,Šaljić,Z.iMiljko
vić,J.(2016),Beograd:PedagoškodruštvoSrbijeiIPA(str.4650).
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особинамаиспособностимаванустаљеногрепертоара.Иза
маскелакше јеурадитинештоштонаминачепредставља
потешкоћуилиизвестинекурадњунаначиннакојимисли
моданеумемоилиданепоседујемопотребневештинеза
њеноизвођење.Изамаске,јасамнекодругоја,којеумеи
можеоноштомојеизворнојанеумеилинеможе.Маска
сенатајначинјављакаомогућностзадругоилидругачи
јејаство,комејепотребнаподршкадасепојавииизађена
површину.

Накрају,маскемогуискључивобитинамењенеизатварању
процесаилистављенеусврхуњеговеевалуације.Полазни
цимасенатајначиндајемогућностдабудунекодруги,тесе
онитакоизмештајуизсамогпроцесаипокушавајудагаса
гледајуспоља,штонудидругачијуперспективуцелокупног
процесаипроширујеугловепосматрања.

Мо гу се ко ри сти ти го то ве ма ске, али се ма ске мо гу и 
пра ви ти
Засамобразовнипроцесједнакоједоброкориститивећпо
стојећемаске,каоиорганизоватиделовепроцесакрозак
тивностиизрадемаске.Одлукаотомезависиодциљеваи
садржајаобразовања,каоидоступностиматеријала.Ипак,
кадасеодлучимозапроцесизрадемаски,топостајеједна
одобразовнихактивности.Процесизраденасвећуводиу
саживљавањесасвојимбудућимидентитетом,самчинпра
вљењамаскепредстављасвојеврсниритуалукомесеобаве
зујемодаћемопостатинештоилинекодруги.Уједно,такав
ритуалјеснажанобликучења,будућиданосијаснупоруку
данашразвојзависипрвенственооднассамихидагабу
квалнодржимоусопственимрукама.

Уједнојодрадионицаукојојсамсаполазницимаоргани
зовалаактивностизрадемаски,тражиласамодсвихдана
мањемпарчетупапиранапишуособинукојубижелелида
имају,асматрајудаимутомтренуткунедостаје.Пресави
јенопарчепапирајезатимлепљенонапозадинукартонаод
којихсмоправилимаске.Такојесвакаодњихвећипренего
штојенастала,поседовалаглавнуцртусвогбудућегкарак
тера,којисекрозмисаоиемоцијуоногкоји ју јеправио,
бивајућиинкорпорирануњу,развијаоиградио.

Од лу ка о ко ри шће њу ма ски за ви си пре све га од  
во ди те ља обра зов ног про це са
Чинимиседајезасвакуврстуразиграностипотребаниз
вестансензибилитет.Хоћудакажемдапренегоштосеод
лучимоштаћемокориститиуобразовномпроцесу,требада
размислимо о односу који имамо према одређеној алатки
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илипредмету.Употребамаскетакозависиоднашихпрефе
ренција,начинанакојижелимодаобрадимоодређенетеме,
каоиодносакојиизграђујемосаполазницима.Требаимати
у видудауколикоупотребамаскинедоносижељенеили
претпостављенерезултате,илидаучеснициодбијајурадса
маском,увекможемоскинутимаскеиодустатиодњиховог
коришћења.

Тосвакаконетребадавасодвратиоднамередапробатерад
самаском.Сасвимјејаснодаћеактивирањепотомпитању
свевишеразвијатиисензибилитетзарад.Но,аконеиде,
требапослушатисебе.

Ма ска се мо же ко ри сти ти као на чин про це си ра ња
Маска се може користити као значајна алатка приликом
практиковања техника процесирања.34 Процесирање озна
чава начин на који водитељ образовног процеса доводи у
везу оношто се увежбава и креира кроз процес са ствар
нимживотом.Натајначинсеоноштосеучи,појашњава
иинтегрише.Једнаодосновнихтехникапроцесирања,која
директноукључујемаску(иаконијенеопходнодасезаиста
икористимаска,тј.маскаможебитисамометафора)сена
зива „Скидањемаске”.Ова техника „представља завршни
концепткојисепримењујеукомбинацијисасвимтехника
мапроцесирања”.35Суштинајеутомедамаскапредставља
начиннакојисепредстављамодругима,докнамскидање
маскеомогућавадасупротставимооноштоликизговараса
онимштозаправомислиилижелидакаже.Такојетехника
заправо намењена дубљем продирању у мисли и осећања
лика,сациљемдасеотворипотенцијалзадијалогуоквиру
образовногпроцеса.

Ма ске се мо гу ко ри сти ти то ком кре а тив ног про це са, 
као и при ли ком пре зен та ци је обра зов ног ра да
Маске се подједнако ефективно могу користити у оквиру
различитихигараивежби,укојимаучесницинисуукључе
ниудрамскиили„каода”оквир,каоикадауобразовном
процесукористимодрамскеметоде,причемустављањема
скепретпоставља улазак у одређену улогу.У оба случаја,
користећимаску,учесницимаомогућујемода:

• идентификујупроблемесакојимсесуочавајуи
опишукакосеносесањима;

34Jelić,A.iNikolićMaksić,T.(2015)Je ste li za igru? Po zo riš te za ži vot ili 
vo dič za ru ko vo đe nje dram skim pro ce som,Beograd:ApsАrtcentarzapozo
rišnaistraživanja.

35Исто,стр.135.
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• прошире сопствену свест и упуте изазове
сопственомразмишљању;

• повећајуемпатију;

• истражују различте опције и нуде нове
перспективегледањанаствари;

• увежбавајуииспробавајуновевештине.36

Такође,маске семогу користитии када презентујемо оно
што је произашло из образовног процеса. Када се ради о
примени техника примењеног позоришта или драмских
метода, презентација рада може укључивати перформанс,
извођењесценеилипредставу.Свакаодовихформиможе
укључивати маске и у том смислу говоримо о позоришту
маски. Презентација рада може укључивати маске за по
требе преузимања одређених улога, каошто су ликови из
историје,познатинаучнициилитеоретичари.Истотако,ма
скаможепослужитидапредставимонесамонекога,већи
нешто,билодајетопредметилипојам,живоилинеживо
биће илипојава.Треба имати у виду и значајну предност
употребемаскикојасеодносиначињеницудаједнаособа
њиховим посредствомможе преузимати више различитих
улогатокомједнесеквенцеистогпроцеса.

За кљу чак

Маскајеједноодмногихнамнарасполагању,позајмљених
изпозориштаисценскихуметности,оруђаилиалатаизна
мењаигрепрерушавања.Онајеснажносценскоиизражајно
средство, које у рукамафацилитатора образовногпроцеса
може постати и образовно средство, као и ефективан ин
струмент развоја.Применамаске у образовањупочива на
премисидајеиграпокретачразвоја.Маскапредстављаме
тафорузаразвој,којисеодвијаудијалектичкомјединству
одигравањасебеисподиизнадмаске.

Стављањеммаске,ми аутоматскипостаљамопитање – ко
јеизамаскеибавимосесимултанооткривањемкосмоико
можемопостати.Уколиконисмозадовољнимаскомкојуно
симо,увекможемодаодаберемонекудругумаску.Образо
вањеодраслихкојеподржаваразвојноучењетребалобида
будеусмеренонаперформативностиизвођачкипотенцијал
сценскихалата,патимеимаске,којизначиикреирањекон
кретногразвојногокружења.

Каоиосталиелементипозориштаидраме,масканасучи
даоноштоможемонасцени,можемоиуживоту.Односно,

36Исто,стр.129.
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штаможемоисподмаске,можемоибезмаске.Каопракти
чариобразовањаодраслих,употребоммаске,можемоучи
нити образовни процес разигранијим, створити изазове и
усложитипроцес,тетакоподстаћиучесникенакреативнои
критичкомишљење,каоинасагледавањеодређенихтемаиз
свихмогућихугловаинавишеслојанначин.Зато,ставите
својемаскеипостанитефацилитаторразвоја.
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BEHINDTHEMASK:ADULTEDUCATIONAND
DEVELOPMENTTHROUGHPERFORMANCE

Abstract

Thepaperaims tohighlight the importanceofplayandperformance
fordevelopmentandlearningatallages,bothinearlychildhoodandin
adulthood.Themaskandplayingwiththemaskinthiscontextappearas
someofthepossibletoolsandmeansforfacilitationofplaywithinthe
educationalprocess.Performingwithmasksnotonlysupportslearning
anddevelopment,butrepresentsdevelopmentinanutshell:wearinga
maskweareatthesametimewhoweareandwhowepretendtobe.
Inthisway,themaskcanbeaneducationaltoolthatcanbeusedinall
phases of the educational process, bepart of theprocess or serve to
presentit.Amaskcanbegiveninadvanceormadewhiletheprocessis
goingon,beoneoftheactivitiesorservetosummarizetheactivities,
anditsusedependsonthesensibilityoftheadulteducationpractitioner.

Keywords: mask, education and learning of adults, play, development, 
performance


