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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет –  
Ка те дра за ори јен та ли сти ку, Гру па за ја пан ски је зик и  

књи жев ност, Бе о град
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МА СКА У ЈА ПАН СКОМ  
ПО ЗО РИ ШТУ НО КАО  

ПО СРЕД НИК У  
КО МУ НИ КА ЦИ ЈИ  

УНУ ТАР ЊЕГ И СПО ЉА ШЊЕГ
Сажетак: Ја пан ски те а тар но ве ро ват но је да нас у све ту нај по
зна ти ји тип по зо ри шта у ко јем глум ци ко ри сте ма ске. У Ја па ну, 
упо тре ба ма ске при ме ћу је се још у пре и сто риј ској про шло сти те 
зе мље, иа ко по ре кло да на шњих ма ски тре ба тра жи ти у знат но 
ка сни јем вре ме ну, по оп штој са гла сно сти од VII ве ка, ка да ма ска 
сти же из Ки не. У Ки ни су та да већ по сто ја ле сцен ске из во ђач ке 
ве шти не, ко је на ста ју по пу ла ри за ци јом не ких об ли ка вер ских ри
ту а ла и уво ђе њем на род них те ма у об ре де ис те ри ва ња де мо на. 
Ки не ска ма ска, ка ква се ту ко ри сти ла, пре не та је и у Ја пан, да би 
се од XIV ве ка ње на упо тре ба све ви ше ве зи ва ла за та да но ву по зо
ри шну вр сту, дра му но. У ве ко ви ма раз во ја но вог те а тра, чи јим се 
твор цем сма тра глу мац Зе а ми Мо то ки јо (1363–1443), би ће утвр
ђен и ре пер то ар ма ски, при ла го ђе них ње го вој кон цеп ци ји и те ма
ма. У нодра ми, од ње них по че та ка пре пли ћу се еле мен ти бу ди зма, 
шин то и зма и књи жев но сти, чи ме она пред ста вља ау тен тич ну 
син те зу ја пан ског ду ха тог вре ме на.  

Кључне речи: по зо ри ште но, ма ска, Зе а ми, зенбу ди зам,  
шин то и зам, ја пан ска књи жев ност
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У тексту који следи покушаћемо да се приближимо теми
коју, међутим, на овом месту ни издалека нећемо бити у
могућностидаразмотримоисцрпно.Ограничењасувише
струка,нодовољнојенагласитиједнучињеницу:дабисмо
оовомпредметуказалисвеоноштојепотребнокакобисе
онсвестраносагледаоиразумео,неопходанбибиоинтер
дисциплинарни захваткојибифеноменмаскеобјасниоиз
перспективеразнихдисциплина,каоштосуантропологија,
фолклористика, театрологија, религија, психологија, и др.
Штавише, такав приступморао би бити у довољнојмери
компаратистичкиутемељен,небисмолитакоутврдилида
лисеиучемузначењемаскеуовомслучајуразликујеод
њенеприменеудругимтиповимапозориштаусвету–исве
то,дакако,сдовољномсвешћуотомедасесемантикамаске
и у оквиру исте традицијеможемењати с променомдру
штвенихусловаипарадигмимишљења.Данас,наиме,када
овадрамскаврста све вишеиступа ван језичкихинацио
налнихграницаЈапана,апојединимлађимајсторизаизраду
маски зано1(омо те)усвојимделимаоживљавајулицаиз,
например,светскогликовногнаслеђа,традиционалнопои
мањемаскекаопрвобитноритуалногисакралногпредме
танеминовноћесемењати.Овојширокојисложенојтеми,
стога,приступићемоограниченои„трансдицплинарно”,ра
светљавајућифеноменномаскеширимзахватомупољење
говогјављања,сциљемдаизложимотекуводназапажањау
везисисторијскимчињеницамањеногнастанкаиулогому
театруно,каоинекемогућностињеногразумевањаданас.

ПочециношењамаскиуантичкомЈапануповезујусески
нескимутицајима,амногиистраживачисматрајудадоXIV
века,каданастајеоноштоданасзовемопозориштемно,ау
тохтона јапанскамаска није ни постојала.Иако је у наше
времепосталачаксинонимзаовуврстутрадиционалногја
панскогтеатра,данасвероватноинајстаријегуопште,маска
јетекједнаодњеговихкомпоненти–штавише,њуупред
стави носи само главни глумац (ши те), а каткад и његов
пратилац(цу ре).Поправилу,другиповажностиактер(ва
ки)упредставиненосимаску,атаквоогољенолиценазива
сехи та мен.Наиме,заразликуодглавногпротагонистекоји
јенајчешћепојаваиз света оностранога – оњеговомнат
природномкарактерусведочиуправомаска–ва киприпада
светуживих,тестоганепокривалице.Чакиутомслучају,
међутим,ЗеамиМотокијо(世阿弥元清,1363–1443),творац

1 Реч„но”иусавременомјапанскомјезикуозначаванекаквувештинуи
способностпаиакоњенатачнаетимологијауслучајуовесценскеумет
ностиниједовољнопозната,сматрасевероватнимдасеиутомслучају
терминодносиоуправонаизвођачкувештину.
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драмено,усвомтеоријскомсписуФу ши ка денпрописуједа
имимикалицабезмаскеморабити строго контролисана,
чимесеонопрактичноуподобљавамаски.Поштојеликбез
маскеовоземаљскаиобичналичност,примећујеЗеами,мо
глобисепретпоставитидајењеговаулогалакша.То,међу
тим,нипоштонијетако,упозораваон.Изразлицамора,иу
томслучају,даватиефекатмаске,утоликоштоононесме
глумљеноммимикомиафектацијомподражаватикарактер
којисеигра,већ је глумчеваулогаутомеда гаубедљиво
дочарапокретимаиатмосфером.

Често се може чути мишљење да је израз лица код Јапа
наца далеко сиромашнији експресивношћу негошто је то
кодЕвропљана,нарочитоондакадизањегастојинекодру
штвенонепожељноосећање,каоштојетољутња.Ујапан
скомјезикучакпостојиизразкојиупоређујенечијелицес
маскомзано, кадасежеликазатида јеонобезизражајно,
каквимлицеЈапанацадоистаможеизгледатиупоређењус
европским.Штавише, примећено је и то да је израз лица
честоунескладусочекиваним,каоштојетоуслучајеви
макадаособакојајеужалостиилиизложенагрдњиреагу
јеосмехом.2Вероватно,стога,нијеслучајностнитодасе
већ средњовековнимпозоришнимконвенцијамапрописује
далицесвојуестетскувредностстиченеутрализацијомекс
пресивности,доксединамикаибогатствоунутарњегсвета
текнаговештавају.3

Могуће је претпоставити да су три главна чиниоца – ге
нетске предиспозиције и физиономија, затим друштвене
конвенцијеиограничења,теестетскиукус–пројектовали
идеаллица,удраминонарочитоженског,којесеперципи
ра лепим у одсуству експлицитне експресивности, јер би
га она сувише јасно одредила и тако банализовала.Уфе
номену јапанскемаске,дакле,огледасеиетичкоестетски
укусЈапанаца,који,уцелостигледано,налажеуздржаност
уизражавањуиндивидуалнихосећањаиставова.Когнити
вистичкаистраживањаданаспоказујузанимањезаовуекс
пресивну амбивалентност неких главних типова јапанске
маске,чијићеизразнакрајузависитиодглумчевевештине,

2 米谷, 淳&凱令, 瀧上 (1994) 日米のTVドラマを用いた表情識別実験, 
神戸大学国際文化学部紀要3/11,p.2953.

3 Две главне теорије о пореклу јапанског народа одражавају се и у по
кушајима типизације лица Јапанаца.Уколико супрви становнициби
лидосељенициизкрајеваАзијејужноодЈапана,ондајетипичнолице
обраслобрадом,широкоиизраженетродимензионалности.Постојии
другомишљење,премакојемсунепосреднипрециЈапанацаприпадни
цинародапорекломсасевераазијскогконтинента.Будућиприлагође
нисуровимихладнимусловимаживота,њиховолицејеускоиравно,
оскуднеекспресивности.
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углапосматрања,ефекатасветлостиисенке,алиништама
њеигледаочевогразумевањасценскихконвенција.Несме
мо,међутим,заборавитиничињеницудајеовдеречтеко
једномтипумаске,докјевећинањихчаквеомаизражајна.

Иако неможемо олако извести закључак да измеђумаске
глумцаидруштвенеперсонепостојидиректнаповезаност,
нитипакможемоолакоустврдитидајетакавјапанскисен
зибилитетизграђенуједномодређеномисторијскомперио
ду,кадајеживеоЗеами,исасвимјасноусловљеннекомдру
штвеномилиоднегованодређеномуметничкорелигијском
праксом, опет сенеможемоодупретиутискуда је строга
исвечанаатмосфератеатранонанекиначинипакповеза
насвеомаприсутноместетикомуздржаности,којасераз
вијатокомјапанскогсредњегвека.Тауздржаностускладу
је и са класичним источноазијскиммоделом култивисања
личности,којинијеправиооштруразликуизмеђуетичког,
естетског, религиозног и друштвеног човековог бића.Ово
значајнопркосисавременоји,морасеприметити,европо
центричној предрасуди да „инхибиције” у изразу, вербал
ном или емоционалном, нечије индивидуалности сведоче,
илибарводеукаквупсихопатологију.Увишехолистичком
источњачкомидеалу,свакаоднаведенечетириобластиис
пољавањаљудскогдухаусебисадржиипреосталетри,те
тако,барусвојим„идеалним”класичнимоквирима,умет
ностподразумеваиморалниинтегритет,алииистанчаност
у разумевању религијског, те друштвени кредибилитет. У
психотерапиjскојпраксијапанскогтипа,такође,неинсисти
ра се на вербализацији нити на логичколинеарној интер
претацијипроблема,већнајачањупољасвесностикојехо
листичкииинтуитивносуспендујеприоритетеегаукорист
интуитивнијегиинтегришућегодносапремацелини.4

ИмамолинаумутодасамиЈапанцисебесматрајународом
богатеосећајности, амањедискурзивнелогикеихладног
разума,5 онда се можемо оправдано изнова запитати како
једошлодотогадасеосебујнаосећајностисказујетаквим
шкртимисведенимформамакаоштојетотеатарно.Одго
вор,којинипоштонијеједаниједноставан,требатражити
утоковимавишевековногразвојаоведрамскеврсте,уокви
рукоје семаска јављакаоњенапрепознатљиваинеодво
јива али никако једина и довољна особеност.Но је, може
се са сигурношћу рећи, сублимирани продукт Зеамијевог

4 Zerbe,C.E.andMakiko,K.(2003)Hakoniwa:JapaneseSandplayTherapy,
The Co un se ling Psycho logyst31(1),pp.93112.

5 木村有伸(2009)日本人の「国際化」議論における日本特殊性の信念: 
その内容と問題点, 立命館国際研究 221,立命館大学国際関係学会
編,pp.141162.
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настојањадасинтезомпостојећихизвођачкихвештинани
жегрангаослањањемнатрадиционалнуестетикуипрема
очекивањима реципијената из највишег друштвеног слоја
овајновипозоришнижанрпреобразиуврхунскууметност
тогвремена,достојнупажњесамурајскихгосподара.

Данассеговориотрадицијинодраме дужојодшестогоди
на,алимногиауториистичутодајеонасвојуданашњуи
стабилнуформустеклатекнапрелазуизXVIIIуXIXстоле
ће,кадајепетњенихглавнихшколашогунату,тј.самурај
скојвлади,моралодоставитисвојерепертоареспоједино
стимаизвођењакомада.КакокажеТароЈокојама,тадајеи
времетрајањaпредставепродуженоанодобијасвојпрепо
знатљиви„тешки”исвечаникарактер.6Гдегод,дакле,тра
жилипорекломаскеилисензибилитетадрамено,извесно
једасеоникријуумногимслојевимањеногразвоја,којии
уданашњевремејошувектрајеупркоспривидубезвреме
ностиинепромењивостињенеформе–трајесведокјеувек
нових тумачењакојапокушавају даобјаснењен смисаои
естетикунекадисад.

Овајфеномен обликовале су неколике силе, унутрашње и
спољашње, чијим разумевањем нам се откривају снага и
иновативност Зеамијеве стваралачке воље, као и одлике
средњовековногукусаиприродаоновременихверовањау
складу с којима је деловала.Омогућности пуног разуме
вањатедревнеуметности,међутим,Т.Римерууводусвог
преводa Зеамијевих теоријских списа примећује следеће:
„ОвитрактатипоказујунамдапсихолошкецртеЗеамијаи
његових саврeменика, колико год имминаклоњени били,
манифестујуизразитеособинестранемодерномменталите
ту,ијапанскомизападњачком.(...)Штогоддасмостекли
увековимапоњеговојсмрти,истотакосмоиизгубилине
што–тојеонајквалитетпонајбољеизраженутрепетукоји
је Зеами осећао пред природом и уметношћу, онај трепет
штојезањегабионеопходануводуиндивидуалноствара
ње.”7Иако,дакле,проницањемуоколностинастанкаиидеј
нисветдрамено можемоказатидајераз у ме мо,већсамом
чињеницомдаонанебимоглалакопроизаћииздуханашег
времена јасно једасмонеповратноизгубилинештодрев
ноиисконско,оноштојеуживотусредњовековногчовека,

6 横山, 太郎(2014)どこまでが能だったのか？歴史的に見た能の輪郭,
ИзлагањесаXVIIIсимпозијумаопозориштуно„Садашњостибудућ
ностпозориштано”,одржаног26.октобра2014.годиненаУниверзитету
Хосеи.

7 Rimer,T.J.andMasakazu,Y.(1984)On the Art of the No Dra ma: The Ma jor 
Tre a ti ses of Ze a mi,Princeton:PrincetonUniversityPress,рp.XVIIXIV
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био он уметник или обични појединац, било неизбежно
присутно–страхопоштовањепреманепознатоме.

Филозоф Мегуми Сакабе у тој промени когнитивно
емоционалне парадигме у односу према свету препозна
је апсолутноподређивањемодерног човека владавини его
идентитетаидеградацијуспољашњегсветанаосиромаше
нупредставуучовековојегосвести.Данассе,кажеон,безу
словноверујеуреалностогољеногли цакојеозна ча ваиден
титетутемељеннаегу.Додирсастварношћукаотаквомје
изгубљен,каоиспособностчовековеметаморфозеињего
вогпреношењаудругаподручјапостојања.8Коликогодми,
дакле,изучавалиисторијскеприликеиестетикусредњове
ковља,његоворелигиознострахопоштовањепремасветуи
невидљивимсиламакојегаобликују,тескромностпредкре
ацијомнећемомоћилакоразуметијерјетрајноразграђенаи
средњовековнасазнајнапарадигма.

Поред тогашто театарно представља за јапански средњи
век специфичну, величанствену сценску плесномузичку
синтезуранијихшаманистичкихианимистичкихпраксии
представа,класичнејапанскепоезијеибудистичкихидеја,
на њен настанак увелико су утицале друштвена реалност
ипрофесионалнасвестЗеамијаиосталих.Времесуверене
владавинеплемствасапсолутнимауторитетомцараусре
диштубилојеуЗеамијеводобавећстварпрошлости.Оно
сеокончалоскрајемпериодаХеиан(794–1192),кадабива
утемељена прва самурајска влада (ба ку фу) у граду Кама
кури. И у периоду који је непосредно претходио том по
литичкомпреврату,каоиукаснијимвековимасвојеврсног
двовлашћаплемствауКјотуисамурајскихгосподара,увек
спревлашћуовихпотоњих,новигосподариизредоварат
ничког слоја показивали су снажну чежњу за аристократ
ском културом у свимњеним видовима.Овакву приврже
ностсамурајаXIVвекаранијојдворскојкултуривидимо,на
пример,учувеномесејистичкомделуЦу ре зу ре гу са(Есејиу
доколоци),чијијеаутор,будистичкимонахЈошидаКенко,
међусамурајимабионарочитопоштованзбогсвогпознава
њаманираиобичајааристократије.

Овакве свестрано образоване личности будистичких мо
наха,тимпрештозамонашењеуЈапанунијеувекзначило
и доживотно везивање за манастир, биле су значајни по
среднициутомједносмерномпротокукултуреитрадици
је.Уметност и религија у Јапану средњега века, па и пре
тога, често нису биле јасно разграничене. Ово је свакако

8 佐々木, 重洋(2012)仮面と物質性: 仮面論の再考に向けて,名古屋大
学文学部研究論集, 名古屋大学刊行,рp.3151.
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карактеристичнозасредњивекуопште,тесеистоможека
затииза,например,СрбијуиВизантијуоногавремена.Раз
ликаје,међутим,утомештојеуметносттубилаискључиво
услужбиизображавањадуховнихистинаистремљења,до
клејеуЈапануобластестетскогзадржалаодређенуаутоно
мију.Штавише, естетско је често имало одређени примат
чакинадрелигијским.Оаутономијиуметности,наравно,
неговоримоуданашњемсмислу,будућидајеона–нарочи
тоусвојимсинкретистичкимформамакаоштојено –увек
комуницираласоностраним,аодствараоцасусеочекивали
аскетизамидухсамопорицања.УпоменутомсписуФу ши
ка ден,којимЗеамипреносиучењесвогоцаКан’амија,од
махнапочеткуглумцусезабрањујуразвратнаразузданост,
коцкаиопијање;истовременосезахтевасамопрегорности
строгостуувежбавањуелеменатадраме(ке и ко),теупозо
раванаопасностгордеразметљивости.Данассепретпоста
вљада јеЗеами јошусвојимдавадесетимаисампримио
биомонашке заветепри једномзенбудистичкомманасти
ру,ањеговикаснијисписипоказујусвевећеисуштинскије
поистовећивањестваралачкогидуховногпута.Монашење,
понављамо,уЈапанунијеувекводиломанастирскомживоту
уцелибату,већјемоглобитичинличногзаветовањаБуди
номпуту,што јеподразумевало–неи увек једнако стро
гоидоследно–поштовањеиначе стриктнихбудистичких
заповести.

Да бисмо, међутим, избегли поистовећивање уметничког
стварањаирелигијскепраксеусавременомсмислу,корисно
јепоменутипојамми ћи,тј.пут,којисепресредњегавека
већодносионапрофесионалнозанимањеуопште.Свреме
ном, у традицији јапанског песништвапут постаје нешто
што се преноси у оквиру породице и захтева опет готово
религиозну посвећеност, као и озбиљност у усавршавању
иочувању.„(...)Оникојиовомепутутеже,морајусекло
нитисвакепорочности”,кажеЗеами.Строгоститежњака
усавршавању,тетајновитосткојепратеконцептовакосхва
ћеногпрофесионалногпутанастале сууправонапресеку
двејукултура–стареаристократскеуборбизаопстанаки
новесамурајске,којајежелеладасепродуховииоплемени.
Каоштосусепородицаињенатрадицијаморалеодржати
уновомпоретку,икаоштопутратникатражисталноодри
цањеиунапређивањевештине,наистиначинЗеамизахтева
верно преношењепородичне традиције.Онналаже дожи
вотноусавршавањеглумца(нен раи ке и ко)крозсвефазење
говогживотаирада,учемујесвакаконемалуулогуимало
изенбудистичкопоимањеза зенмедитације–каопутакоји



64

ДАЛИБОР КЛИЧКОВИЋ

сеникаднезавршава.9Зенбудизамкојије,нетоликонаса
држинскомпланупојединачнихдрамаколикоуформално
теоријском смислу, веома много утицао на позориште но,
биојеиосновнарелигијамногихсамурајскихгосподарау
периодуМуромаћи(1336–1573),кадаовајтеатаринастаје.

У његовој дванаестој години, Зеамија примећује један од
њих–петгодинастаријишогунАшикагаЈошимицу(1358–
1408),којићенасвомеврхунцубитинајмоћнијаличносту
земљи.Иакодотадатекчланједнеодбројнихпозоришних
трупа,захваљујућишогуновомпокровитељствуЗеамијусе
отварапуткауспеху.Осимшогуна,подршкуипомоћпру
жиомујеиНиђоЈошимото,једанодводећихпесникатог
времена.НаконЈошимицуовесмрти1408.године,међутим,
његовићудљивинастављачи,синовиЈошимоћииЈошино
ри,нисумубилинаклоњени.Увремекадајеначелушогу
натабиоЈошинори,Зеами,тадаусвојојседамдесетидругој
години,бивачакпрогнаннаудаљеноострвоСадо.Додуше,
тачниразлозиовогкажњавањаданаснисупознати.Усва
комслучају,наконштојеЈошинориубијен,1441.године,Зе
амије,исамприкрајуживота,посвојприлиципомилован
иодобренмујеповратакупрестоницу.

Историју маске у Јапану, с друге стране, не можемо пои
стоветитисисторијомдрамено,чијасесудбинапроменила
оногтренуткакадајеКан’амијевапозоришнатрупаизвела
својупредставупредшогуном.Самамаска,ипак,јављасе
много векова раније, у низу извођачких вештина присти
глимсазијскогконтинентапочеводVIIстолећа;овевешти
не,међутим,нисуправолинијскиинедвосмисленоводиле
ономештоданаспознајемокаопозориштено –доЗеами
јевогвременамногеодтихранијихформи,заснованихна
плесуимузици,миметичкомподражавањуи акробатским
елементима,изгубилесунапопуларности,ауместоњиху
првипландоспевајуизњихпоникледомаћесценскеврсте.
Данассеисходиштемтеатрано сматрадревнавештинасан
га ку,којасеуисторијскимсписимапрвипутпомиње735.
године.ИаконековремеподзаштитомДвора,онасдола
скомновог,Хеиан,раздобљабивапостепеноукинутазбог
свог изразито народног и покаткад скаредног карактера.10

9 Једанодпознатихсавременихмајсторазаизрадумаскиистичедајечак
четрдесет годинапотребнодабитакавуметникупотпуностисазрео.
Истотако,иусвојојчетрдесетојгодиниглумацсејошувексматране
довољноискусним.

10Уоваквомдруштвеномположајуизвођачавероватнотребатражитии
исходиштањиховог каснијег ниског друштвеног статуса, но историја
повезаности извођачких уметности и друштвене дискриминацијењи
ховихносилацакрајњејесложенаиумногомезасновананапретпостав
кама.Реч„ами”,међутим,којуЗеамиимногидругиносеусвомимену
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Верујеседасусеизвођачипотомразишлипоцелојземљи
инаставилидаизводесвојувештинудругде,честоускло
пуобредаприбудистичкимишинтоистичкимхрамовима.
Данассеу свестиљуди, а топодржаваистручна јавност,
усталилатезадасууправорелигијскиобредиисвечаности
исходиштеразноврснихформиизвођачкихвештина(ге и но).

Непосреднимпакпретходницимадрамено сматрајусеса
ру га ку (изведеноизсан га ку),11 чију је важнукомпонентну
чинило миметичко подражавање, и ден га ку, плесна фор
манародногпорекла, која се везује зажетвенемолитвене
обредеселементимашинтоизмаиезотеричногбудизма.С
временомдолазидопрожимањаовихдвејуформи,аодпе
риодаКамакура(1192–1333)настајутрупе(за)коједелују
подзаштитомвеликихбудистичкихишинтоистичкиххра
мова.Истовремено,онесадржинскибивајуобогаћенедру
гимуметничкоперформативнимелементима.УобластиЈа
мато(префектураНара)прибудистичкомхрамуКофукуђи
ишинтоистичкомсветилиштуКасугаделовалојенеколико
тзв. Јамато саругакутрупа, а једној међуњима, по имену
Јузаки,припадалисуКан’амииЗеами.

Археолошкаистраживањапоказујуда јемаска,вероватно,
била у Јапану коришћена још у време преисторијске кул
туреЂомон,очијојсерелигијиипопулацијинезнамного.
Коликонамјепознато,нијеутврђенбилокакавконтинуи
тетизмеђутепреисторијскемаске,будућида јенејаснои
пореклонародакојијујекористио,ионекоја,каоштосмо
рекли,убрзонаконпочетакаписанеисторијестижеизКине.
ПоимањемаскеуЗеамијевовреме,усвакомслучају,било
јесвакако„модерније”иупрофесионалномсмислупотпу
ноосвешћено,аневишеискључивообредномагијско.Не
бавећисепосебномаском,онјенарочитупажњупосветио
следећимтримасегментимадрамено,учемусеисастоји
његовглавнидопринос:присуствоисудпублике;ментал
ниифизичкиаспектиизвођења;стилизацијаглуме.12Исто
времено с овим унапређивањима на техничком и идејном

указује, сматра се, управо на њихов положај на маргинама друштва.
„Ами” је део имена будеАмиде,што је, поред других појединости у
спољашњемизгледу,ималозациљдаихучинисличнимабудистичким
монасима.Овојебилокључнозањиховопстанакнарочитоодсредњег
века,кадаимјенатајначинолакшанприступсамурајскимгосподарима
учијусуслужбучестоступали.

11Реч„сару”уназивуодносисенамајмуна,алисечестопишеиидеогра
момкојиозначавабожанство,пасеоваречможесхватитидвојако:узна
чењузабављачкенароднеуметностиилибожанскемузике.Ованераз
двојивостсветовногисакралногдубокојеусађенаујапанскопоимање
религиозности.

12Rimer,T.J.andMasakazu,Y.нав.дело,стр.XXVII
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плану,Зеами је, у складуса средњовековномтенденцијом
прожимања уметничког и религијског, утемељио драму
нокаоместопреплитањаикомуникацијесветоваживихи
мртвих.Поредтзв.ген за и но,тј.драмеукојојсепојављују
ликовиживихљуди,Зеамиуводииразвијаданаснајпозна
тијитипдрамено –фу ку ши ки му ген но,тј.фантазмагорична
представаиздвачина.

Првимчиномназивамопрвидеопредставе,којичестопо
чињетакоштосепутник,аобичнојетопутујућикалуђер,
затиченанекомисторијскиважномместу,гдесеупрошло
стиодигралакаквадрама,колективнаилилична.Предуслов
једатајдогађајбудеобремењендраматичношћуиоживља
ванживимисторијскимилилегендарнимпамћењем,зашта
се,поправилу,већпобринулапоетскоепскатрадиција.Ту
се овај споредни глумац (ва ки) неочекивано сусреће с не
кимодлокалнихжитеља–учијојсеулозиналазиглавни
глумац(ши те)којиносимаску.Наконштоисприповедао
томекаквајесудбина,аонајеобичнотрагична,тунекоћне
когазадесила,онсеповлачиитимесезавршавапрвичин.
Наконтогаследипауза(на ка и ри),кадасе,изасцене,глум
циспремајузаследећичин,доксенапозорнициунефор
малномманирурезимираипојашњаварадња,апубликасе
полакоприпремазазагонетнедогађајештоследе.Кадасе,
унаставку,ши тепоновопојави,онпоходипутникауснуи
показујесвоје„право”лице–носећиновумаску.Скромни
старчићизпрвогчинаније текпреносилацлокалногпре
дања, већ нико други до сам дух те давне личности, који
приповедаосвомтрагичномсвршеткуимоликалуђерана
мерникадагасвојиммолитвамаизбавипатњииотвориму
путкаАмидиномрају.Тимерадња,узплесглавногактера,
достижесвојврхунациоконачавасесрећно–ослобађањем
душепокојника.

Удрамино не користи сепосебнаи увек одређенамаска
засвакупојединачнуулогу.Засвакупредставупредвиђено
јенеколикомогућихваријанти,алисамши тебиракојуће
користити.Премасадржинииидентитетусредишњелично
сти,постојипетосновнихтипованокомада:комадисабо
жанствима;комадиобиткамаиратницима;комадисажен
скимликовима;комадиомахнитимидругимличностима;о
демонима.Уобичајенотумачењекажедаје,почеводперио
даЕдо(1603–1868),овихпеттиповачинилоцелодневнипо
зоришнипрограм,иаконијеизвеснодасупредставенужно
игранеувекуовомпуномсаставуиовимредоследом.Ово,
сдругестране,ипакјестепотпунакласификацијапремаса
држини,будућидасесвимогусврстатиунекуоднаведених
петкатегорија.
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Постојиокошездесетосновнихтиповамаски,аукупноих
данасимаокодвестапедесет.Сматраседајемаскаудана
шњемобликуконачнонасталаудругојполовинипериода
Муромаћи.Најстаријапосвомпореклу,верујесе,јестема
скатипаоки на,тј.божанскогстарца,којасејављаунеко
ликоваријантииупотребљавасеупрвојодпретходнона
веденихпеттиповапредстава.Заовекомадеобожанскоме
кажеседа„истовременоијесуинисуно”,чимесеистиче
њиховпосебан,сакралникарактер.Уздижућипостојећуиз
вођачкутрадицијуоличенууса ру га кунауметничкивиши
ниво,иреинтерпретирајући јеутерминима зенбудизмаи
естетскихвредностисвогвремена,Зеамијечинидостојном
извођењапредсамурајскомелитомуКјоту.Но,онатимене
бивалишенасвојихкоренаиакосуони,попризнањусамог
Зеамија,далекоупрошлостииувеликонепознати.Њенобо
жанскоисходиштеонналазиудогађајуна саборубогова,
којисе,помитскомпредању,нанебесимадесиоувезиса
богињомАматерасу,божанскимпреткомцарскелозе.Увре
ђенабахатимпонашањемсвогбрата,богаСусанооа,онасе
затвараунебескупећину–абудућибогињасунцатајчин
доносимракназемљу–одаклеизлазитекзахваљујућиша
манској плесној представи коју напољу приређује велико
мноштвобогова.

Другоисходиштепозориштаса ру га ку Зеаминалазиупреда
њунаизгледвећеисторијскеверодостојности.Тусе,наиме,
јављаособапоименуХаданоКокацу(VIIвек),којемјеле
гендарнидржавникипросветитељпринцШотоку,наводно,
наложиодаизведеплесчијајефункцијаималабитидвојна:
мораојебитизабавногкарактера,алиништамањеимоли
твени ритуал за добро државе и друштва. Знатно каснији
његовпотомак,којијенаследиовештинусвогапретка,био
јеишинтоистичкисвештеникприсветилиштимаКасугаи
Хие,тесетакоизвођењеса ру га куа везалозасветињешин
тоизма.У позадини позорнице зано увек стоји слика бо
ра,закојисекажедапредстављаборизсветилиштаКасуга
(јого но ма цу)којичекадаусебепримидухтогбожанства.
У зенбудизму, истовремено, бор је симбол дуговечности,
алиисмиренеизрелемудрости,тесевећутомевидивише
слојностовогдрамскогжанра.ПремасписуСа ру га ку дан
ги,осимтога,својунајважнијупредставуКан’амијеватрупа
извелајеуправоушинтоистичкомсветилиштуИмакумано.

Какоупредању,дакле, такоиустварнојизвођачкојпрак
сиЗеамијевогвремена,драмановезанајебилазашинтои
зам,штоје,сизразитимелементимабудистичкихпредста
ваиверовања,чинимождаинајзрелијимпримеромбуди
стичкошинтоистичког синкретизма у књижевносценској
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уметности Јапана. Кад је реч о књижевном карактеру но
драме,потребнојенапоменутитодаонаучествујеуинтер
текстуалнојмрежикојачуваиактуализујевишеслојнупо
етску традицију, образовану кроз векове пре настанка ове
новеуметности.Онасе,такође,увеликоослањаинасред
њовековно схватање поезије у Јапану, према којем песма
имадуховнумоћкојомможеутицатинадешавањаусвету
невидљивихсила,пачакиизбавитијапанскобожанствоод
греховнихоковаиобезбедитимубудистичкоспасење.13

Удрамитипаоки наобожанствимавидисеиважнаодлика
јапанскогсхватањасветости,којудоброрепрезентујеупра
вофигура светог старца.Извођењеовепредставеимаод
ликешинтоистичкогритуала,чијициљније,каоубудизму,
избављењеодовосветовнога,већуправомолитвазаовозе
маљскадобраибожанскиблагословнаовомсвету.Уочина
ступа,глумацпреузимаулогусвештеникапредлитургијом:
оннековремедуховноителеснопости,нажртвеникузату
приликупостављеномусобисогледалом (ка га ми но ма),
својеврснојгардеробизаглумце,приносисветопићеми ки,
каоикутијуукојојјепохрањенамаска.Препредставе,тако
ђе,једандеопозорницедуховносеочишћујеограђивањем
посебносплетенимканапом (ши ме на ва), какавсекористи
у светилиштима за обележавање унутрашњег освештаног
простора. Иако јесу физички разграничени, између људ
скогибожанскогау јапанскојрелигијипостојиконтинуи
тетасветостјекаконастранибожанства,такоинастрани
човека. Старац, оки на, није само посредник између двају
светова, већ је и сам обожена личност двојног карактера,
божанскогиовосветовног.Фигураоки не,премамногимау
торима, налазисеусамомисходиштудрамено,којајеро
ђенаизритуалаприбудистичкимхрамовима,кадасуглум
ци,нанародуразумљивначин,подражавалимагијскерадње
специјализованихсвештеникаегзорциста(ђу ши).14

Најпознатији тип маске јесте, ипак, она која представља
женске ликове (он на мен). Њоме се већином изображава
женсколицеовалногобликаифацијалнеекспресијенапр
випогледнеодређеногсадржаја–управосезаовајтипве
зују представе омаски амбивалентног израза лица.И ова

13О овом синкретизму будизма ишинтоизма више у: Суеки, Ф. (2014)
Исто ри ја ја пан ске ре ли ги је,Београд:АлбатросПлус.Оодносурели
гијскогикњижевногауЈапануукњизи:Кличковић,Д.(2017)Из ме ђу 
ре чи и про све тље ња: бу ди зам и ста ра ја пан ска књи жев ност,Београд:
АлбатросПлус.

14友常, 勉 (2013)乾武俊『能面以前　その基層への往還』, 部落解
放研究: 部落解放・人権研究所紀要 197, p. 8489.Оовоме говории
ШинпеиМацуока,једанодводећихстручњаказадрамуноданас.(до
ступноonline:http://kokoro.kyotou.ac.jp/jp/news/H24Hagukumi03.pdf)



69

ДАЛИБОР КЛИЧКОВИЋ

се,међутим,јављаувишеподврста,представљајућиженске
ликове различите животне доби, карактера и друштвеног
статуса.Оваквољудсколице,узависностиодглумчевогиз
бораитрадиције,упредстависеможејавитииуулозибића
издуховногсвета,илипакженешаманкекојајепоседнута
божанскимдухом.Глумцунарасполагањузаоваквеулоге
стојивећиизбормаски,које„покривају”мноштвоосећања
идушевнихстања–сведобожанскепоседнутостикојасе
честоизражавамахнитимплесом.

Улогумаске,међутим, не смемопреценити, будући да ни
онасаманебибилафункционалнакадапубликанебипо
знавала конвенције њене експресивности или уколико би
онабилалишенапратећихелеменатауглумчевомизвођењу
односнодругихсценскихдешавања,каоштосупесма,му
зикаипокрет.Премадрамскимконвенцијама,тако,глумац
подизањемлицаподмаском,штосеназивате ра су,исказује
радост,докспуштањемизражаватугу(ку мо ра су).Истражи
вањасупоказалада,например,женскамасказо он на,честа
уулозибудâидругихдуховнихбића,представљазаправо
„средњувредност”шестосновнихемоција,одрадостидо
страха.15 Утврђено је, међутим, и то да гледаоци базичне
покретете ра суику мо ра сукодовеидругихмаскинепре
познајуувеконакокакотоналажеконвенција–каорадост
илитугу.Напротив,утисаккодпубликеможебитипотпу
носупротан,аанализалицамаскечакоткривадапокретом
надолеодноснонагореобрве,очииустапопримајумеђу
собноконтрадикторнеемоционалнетонове.Поредконвен
ционалнихправила,дакле,неопходнасуидругаглумачкаи
сценскасредствакакобисепостигаоодговарајућиефекат.

Напочеткусмовећнапоменулианаовомпримерумаскеи
показалидајеуЈапанунаделуестетикаамбивалентности,
којапредметестетскеперцепцијенеизражавареалистички
и у пуном опсегу дескриптивних могућности, већ симбо
личкииуконвенцијамаутврђенимформама.Улогамаскету
увеликопревазилазињенуранијуобреднуфункцијуиона
постајесредствоособенекарактеризацијеликоваистилиза
цијесвакодневнепсихологијеителесности.Усвојимглав
нимсписима,додуше,Зеамиупотребимаскенепосвећује
нарочитупажњу,зацелостогаштосеуњегововремемаска
насценивећподразумевала,докјеоннастојаопревасходно
натомедадрамукодификујеиканонизујеуономеучему
јеонабиланова.Но,маскајеважанчинилацкојиозна ча ва

15Miyata,H.etal.(2012)ThemysteriousNohmask:Contributionofmultiple
facial parts to the recognition of emotional expression, PLoS ONE 7(11):
e50280.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0050280
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присуствосветаоностранога,којипризивачинећигатако
стварнијимчакиоделеменатаљудскереалности.

Поредтогаштодоводинапозорницунатприроднабића,још
једнаважнаулогамаскесастојисеутомедасведељудску
телесностидаспречииспољавањаглумчевеиндивидуалне
психологије.Оведвењенефункцијетесносуповезане,бу
дућидасутексуспензијомсвакодневногибаналногмогући
пројављивање метафизичке стварности и естески ужитак.
Заразликуодранијемаске,удраминоњенесудимензије
знатномање,теонатакопокриваширисредишњидеоглум
чевоглица,остављајајућирубнеделовеоткривенима.Како
јеказаоједансавремениглумац,наовајначинмаскаоста
јевернасвојојсимболичкојфункцији–онаљудскоидаље
остављаљудским, не претварајући га у лутку, а са лицем
срастауместодагапростопокрива.Углумцуподмаском
сусрећусе,кажеон,двеличности:његовасопственаилич
ностликачијуулогуигра.Осимтога,додајесе,маскаупот
пуњава процес трансформације глумца тамо где она није
довољноостварена.

У драми но трансформација не подразумева преузимање
личнеисторијеикарактернихцртациљнеличности,нити
јеречоглумчевојличнојииндивидуалнооригиналнојин
терпретацијитумаченоглика.Личнаисторијанијеодзна
чаја,каониукупностиндивидуалностиусвимњенимма
нифестацијама.КакојеприметиоФенолоса,укрупниплан
уместотогаизбијасасвимодређенаидеја–билатонеузвра
ћенаљубав,лојалност,грех,Будинамилостилинештодру
го–којујеглумацдужанда,дословно,отелотворипанема
ниговораограђењуцеловитогиреалистичкогкарактерау
данашњемсмислу.16Уизвесномсмислу,нојевиддрамати
зацијепоетскога.Ускладустим,међуглавнециљевесво
јепоетикеЗеамиуврштававећпостојећипојам ју ген,који
традиционално означава лепо као неизрециво и скривено.
ЗаЗеамија, ју ген јеизразмекоћеисуптилности,тесубли
миране сензуалности, те, изнад свега, унутарње лепоте.17
Уздржанаикултивисаналепотаунутарњегпредстављенаје
туусведенојиелегантнојлепотиспољашњеформе.Нарав
но,нијеовдеречоврстинекаквогфилозофскогтеатранити
експицитногмистицизмачијијециљрелигиозноуздизање
личности или просветљење. Овакве интерпретације плод

16Lamarque, P. (1989) TheDissolution of Personality in Noh,The Jo ur nal 
of Aest he tics and Art Cri ti cism47/2,TheAmericanSocietyforAesthetics,
pp.157168.

17Ueda,M.(1961)ZeamionArt:AChapterfortheHistoryofJapaneseAesthe
tics,The Jo ur nal of Aest he tics and Art Cri ti cism20/1,TheAmericanSociety
forAesthetics,pp.7379.
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сумодерног времена, када је Јапан на изазов модерности
саЗападапокушаодаодговориреинтерпретацијомсопстве
ногнаслеђа.Но је, пре свега,намењенестескомуживању
публикевисокихзахтева,18чимесеЗеамипонајвишеиба
ви, а тосеу јапанскомсредњемвекуинијемоглоефика
сно остварити другачије до религиозном симболиком, ни
ти је обука глумцамогла бити нешто друго до варијација
духовногтренинга.

НамногимместимауЗеамијевимсписимавидимобрижно
промишљањеодносаспољашњегиунутарњег,учијојраз
менимаскаиграважнуулогу.Значајнисуидругипосредни
цинасцени,утоликопрештојенопредставаме стосусрета
видљивогиневидљивог,алијетекмаска,премакојојсепо
ступаснајвећимуважавањем,оноли цекојеживогчовека
уводиуистуравансадуховнимбићима.Стављањемаскена
лицечинјеунутрашњегусредсређивања,којипочињеглум
чевимпосматрањемсвогновогобразакаопрвометапомме
таморфозештоследи.Уосновианимистичка,јапанскаре
лигиозностуказује великопоштовањестваримакоје сене
посматрајукаобеживотнипредмети–номаскаје,иданас
семожечути,узвишенијачакиодсамогглумца.Животма
скидужанједаудахнесамглумац,одржавајућиправилну
равнотежуспољашњегпокретаиунутарњегживота.

Зеамијепрописаодасекретњетеламорајуограничити,на
супротдухукојиизнутраделујеупуномопсегусвојихмо
гућности.Нетреба,међутим,закључитидајеонтимеогра
ничиотелесносткакобипредностдаодуховномилиидеји,
као нечему вреднијем.Односформе и суштине, облика и
безобличногаважна јебудистичкатема,којасеразрешава
закључкомдаједвојностмеђуњимапривидна,будућидаје
обликпосебиподложанменамаикаотакавлажан,докби
духовнаистинасамазасебебилатекзаводљиваапстракци
ја.Оноштојевидљиво,стога,требакултивисатинаначин
да пројављује истину вишег реда, но не вишег у онтоло
шкомвећусазнајномсмислу.Зеамипокреттелаограничава

18Премдасмоданассклонитомедаујапанскимуметничкимформамави
димоискључивоостварењеисточњачкемудрости,ваљаиматинауму
итодасуЗеамиимногипослењегачестобилинезнатногдруштвеног
порекла,тебињиховаулогадуховнихауторитетапредшогуномбила
нештопосвенемогуће.Градећисвојууметност,којојсевековимакасни
јеЗападдивио,онисуградилиисмисаосвогпостојања,којијезависио
највишеодвољењиховихгосподара.Познатоје,например,тодајечу
венисамодржацТојотомиХидејоши(1537–1598)биовеликиљубитељ
драмено,укојојјеисамучествовао,каоијапанскецеремонијепијења
чаја,алибиизвођачнекусвојупогрешкууизвођењупредтаквомпу
бликоммогаоскупоплатити.Изузетаннивопрофесионалностиикрај
ње строгаформа нису, дакле, само резултатфилозофскорелигиозних
начелаИстока,већидруштвенихоколностиукојимасунастале.
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наседамдесетпроценатаукупнихмогућности,чиме гане
подређуједуху,већ,напротив,кротипокреткојитекукро
ћен успева да у самопревазилажењу генерише естетску
вредност.ЗаразликуоддуховнихначелахришћанскогЗа
пада,гдесеучешћематеријеубожанскомеостварујелитур
гијскомизменомњенесуштинеиобожењем,уЈапану,гдеје
врховнаистинапра зни на,култивисанаиограниченамате
ријалностјенекаврстадоговореногсигналакојиуказујена
тодајенетребасхватитиуњенојбаналностиивулгарној
инертности. Кад Зеами, дакле, тражи да унутарња актив
ностбудеупуномзамаху,оннеочекуједаонапрокламује
билокаква сопственавишаспиритуалнаначела, већверу
једаограниченателесностука зу јенапуноприсустводуха,
штоисамупредставучиниисти ни ти јомивредномгледа
ња.Удраминонеподражавасеактивностживихљудикоји
тежесвојимличнимовоземаљскимциљевима,већседобро
познате теме обрађују идеализоване и стилизоване према
схватању уметничке веродостојности Јапана тог времена,
увеликоукорењеномубудистичкојонтологијииестетици.

Омогућемзначајумаскеуданашњевремеиванконтекста
драменонајлакшејеговоритиуконтексту„постмодерног”
духакојинежелидапризнапостојањејединствене,тј.иде
алне, личности што пребива у, или му барем тежи, свом
идентитету.Већодавносеможеприметитидасејапанско,
атонајчешћезначизенбудистичко,схватањеличностикао
децентриранеисупстанцијалнонепостојећеванмрежеод
носакојијекреирају,перципиракаоблископостмодерном
сензибилитету.СавременомЗападубила јебескрајнопри
мамљивапомисаодајеујапанскојкултуринашаоостваре
ње трансцендентности, која превазилази све дихотомијске
подвојености приписане западњачком духу. Та трансцен
дентност деловала је утолико привлачнијешто се чинило
дајеочигледнаиодувекприсутна–попутнечегаштојеи
Западнекоћпознаваоаондауцепањусветанабожанскои
људскоизгубио.Уформамајапанскихуметности,тако,тра
жилосефилозофскоипрактичноразрешењедуализмате
лаидуха,човекаиприродеодносноБога,животаисмрти,
затимморалнеподвојеностинадоброизло,итд.

Иномаскаможеизгледатикаојошједносредстворазрачу
навањаспогрешнимпредставамаосопственомегу–њеним
стављањемглумацпристајенапривремениидентитет,чије
акцијеупотпуностиизвршава,остајућиипакистинскисве
стантогадајеонвишеодликаизсвојеулоге.Онсе,сто
га,непрепуштамноштвуоногаштобиглумљеналичност
билаусвомсвакодневномживоту.Тусенереконструише
его из улоге као резултат самопоистовећивања субјекта с
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фиксираномиидеализованомпредставомосеби,19већсе,у
складустрадиционалноместетиком,генеришусасвимод
ређенаатмосфераипатосвећкодификованкласичномтра
дицијом, при чему глумац задржава објективну дистанцу
премасвојојпојавинасцени,онакокакогавидипублика.
Овакваглумчеваспособностсамообјективизације–патиме
и самопорицања неке врсте – у Зеамијевој терминологији
називасери кен но кен,иподсећанакакавзенбудистички
термин.Мадаје,каоштосмовећрекли,његоватежњапре
уметничканегоспиритуална,извесноједаонсвојеуверење
даглумацунутарњимвидомморасагледатисопственуфи
гурусасвихстранакакобиоствариосавршенуелеганцију
темељиупраксизенбудистичкемедитације,којатражиду
бинупосматрањаиверујеуњенуспознајнумоћ.Маскасе,
стога,мождаможеразуметии каоначинда се апстрахује
лицекаоуобичајенипредставникиносилацјавногиденти
тета личности–иискривљеноогледалоњеног унутарњег
света.Другимречима,људскапсихолошкастварностиубу
дистичкојиуовојдрамскојпраксипотпунојеирелевантна
иукидасе.

Не смемо, међутим, заборавити ни то да је овакво савре
менијетумачењеуправото–са вре ме но,теданијемогуће
показатикаквесумоглебитикогнитивнеилидуховнеим
пликацијеуметничкефилозофијекодсамихглумаца.Човек
јапанског средњег века веровао је искрено у постојање и
утицај невидљивог света богова и будâ паму зацело није
био потребан својеврсни манипулативни инжењеринг над
личношћу,којуданаскаоникададосадасаблажњавајупа
тологијавластитогегаипотиснутесилеотуђеногделалич
ности.Зеамијевисписи,њихдвадесетак,откривенисутек
почеткомХХвека,штозначидасенидрамано вековима
нијеразвијалаувекускладусњеговимидеалимакојиоби
лују позајмљеницама из зена.Маска као конвенционални
деоглумчевепојавезаЗеамија,изгледа,нијебилапримарни
објекаттеоријскепажње.Ипак,онајестебиласимболумет
ностикојасепреносилаиобезбеђивалаопстанакидруштве
нистатуссвојимносиоцима.Овањенапрактичнавредност,
удруженаспрвобитнимшаманистичкимпореклом,учинила
јујепредметомизузетногпоштовања,пачакиобожавања.

Након што је, у ХХ веку, у модерним интерпретацијама
нотеатар стекаоиореолмистичности,практичнијипогле
динашегвременанештокаснијеокренулисусеимогућем
доприносу његове филозофије постмодерним теоријама

19Zizek,S.(2012)Less than not hing: He gel and the sha dow of di a lec ti cal ma
te ri a lism,London:Verso,p.101.
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личности, а трага сеи замогућностимапримене у савре
менојпсихотерапији.20Идок јевећемделунаше јавности
непознаточакипостојањедрамено,онаседанаспрепознаје
каоједнаоднајстаријих,најзначајнијихинајаутентичнијих
уметничкихформи Јапана. За то су заслужни отац и син,
Кан’амииЗеами, алиимодернанационалнаиуметничка
самосвест. Захваљујући управоњој ова необична драмска
врстатокомХХвекавраћасвојуглед,наконштојепредна
летомстранихутицајанековремебилапотцењена,деломи
затоштоје,бардооткривањаЗеамијевихтрактата,билали
шенауметничкетеоријекојабијеоправдавалапреддрамом
пристигломсаЗапада.
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BETWEENINNERANDOUTERWORLDS:THEROLEOF
THEMASKINJAPANESENOHTHEATRE

The Japanese Noh theatre is the most widely known type of mask
theatreintheworldtoday.AlthoughtheusageofmasksinJapandates
back to prehistoric times, very little can be said undoubtedly about
these practices. The ancestors of the traditional Noh mask are of a
much laterdateas they traceback to the7thcenturywhen themask
arrivedfromChina.At that time,Chinahadalreadydevelopedmore
profanevarietiesofthesacralexorcistrituals,whichincludedagreat
varietyofpopulartopicsinadditiontothesacralones.OnceinJapan,
themaskcameintousagefirstattheImperialCourt,beingpartofthe
costumeintheperformanceartsofChineseoriginssuchasgigakuand
latersangaku.ThefounderofNoh theatre isconsidered tobeZeami
Motokiyo (1363–1443) who adapted these and other extant arts so
theycanbettersuittheaestheticneedsofthenewlyemergedclassof
samurai lords.Today theNohdrama iswellknown for its close ties
withBuddhismandShintoism,beingatthesametimedeeplyrootedin

theJapaneseliterarytradition.

Keywords: Noh theatre, mask, Zeami, Zen Buddhism, Shintoism,  
Japanese literature


