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ЏЕЈМС ЕН СОР:  
УМЕТ НИК МЕ ЂУ МА СКА МА

Сажетак: У овом тек сту раз ма тра ћу ства ра ла штво Џеј мса Ен
со ра ука зу ју ћи на зна чај мо ти ва ма ске и по ступ ка ма ски ра ња у 
ње го вим ау то пор тре ти ма. Као је дан од нај у ти цај ни јих бел гиј
ских умет ни ка дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка, Ен сор је при
зна ње за соп стве ни рад до жи вео ре ла тив но ка сно, на кон што је 
ре а ли зо вао нај зна чај ни ји сег мент свог обим ног опу са, ушав ши у 
пе ту де це ни ју жи во та. Због са ти рич ног по гле да на кул тур ну си
ту а ци ју у Бел ги ји, сли кар је че сто био иг но ри сан и кри ти ко ван, 
што је у вре ме ње го ве нај ве ће про дук тив но сти (де ве та де це ни ја 
де вет на е стог ве ка) до во ди ло до умет ни ко вог пот пу ног по вла че
ња у са мо ћу ства ра ла штва. Ра за пет из ме ђу јав ног од ба ци ва ња 
и за ка сне ле сла ве, Ен сор је се би до де љи вао раз ли чи те уло ге: од 
са мо у ве ре ног сли ка ра у мла до сти, пре ко му че ни ка и жр тве, аут
сај де ра про го ње ног де мо ни ма, до ви зи о на ра оп ко ље ног ма ска ма, 
ства ра ју ћи је дин ствен кор пус ау то пор тре та у ко ме се пре пли ћу 
еле мен ти фан та сти ке, гро те ске и те а тра, а у ко ји ма ма ски ра
ње по ста је кључ ни по сту пак ко јим се пре и спи ту је иден ти тет и 
успо ста вља иро ниј ска дис тан ца пре ма све ту у ко ме се жи ви.

Кључне речи: Џејмс Ен сор, ау то пор трет, ма ска, ма ски ра ње, 
рели ги о зне сце не, те а тар, ка ри ка ту ра

I Ма ске у Остен деу

Године1907.АнридеГру(HenrydeGroux),белгијскисим
болиста,насликаојеПор трет Џеј мса Ен со ра(JamesEnsor)
уентеријеру,приказујућигауполупрофилукаозамишље
ног господина уцрном троделномоделу, док седииспред
неидентификованепозадинеукојусеутапанаслонњегове
столице.НалевомбочномзидупоредЕнсораодвијасечу
десни dan se ma ca bre којег уметник није свестан, опхрван
тешким мислимашто га привремено измештају из ствар
ности и наводе на медитацију о властитим стваралачким
дометима.Плејада познатих ликова, сачињена од костура,
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маскиранихфигураипозоришнихмарионета,којисетиска
јуузњиховогмеланхоличногтворца,заправосудемонииз
Енсоровогсликарстваисвакодневице.Онисугапрогонили
токомживота,учинившиганеподношљивим,натерaвшига
даодабереизолацијукаојединимогућимоделегзистенције.
Годинаукојојнастајепоменутипортретзаокружујечитав
низ тешких и неизвесних борби за уметничку афирмаци
ју,деценијапроведенихуигнорисањуиодбијањуодстра
незваничногСалона,каоијавнихсукобасамногобројним
критичарима.Болнонеразумевањелокалнесрединенеретко
јенаводилоЕнсоранавербалноразрачунавањеснеприја
тељскомпубликомкојаје,премањеговимречима,презира
лауметност:„Прошлегодинебилојетридесетстановника
Остендеанаизложби;овегодинедостићићемобројкутри
десетиједан.”1

Озлојеђеносткојајеизбијалаизовогсвестраногинтелекту
алцабила јевидљивауњеговимразличитимделима,како
сликамамонументалногформата,такоиграфикамаикари
катурамаскромнихразмера.Управозатонечудичињеница
дајавностнијежелеладасесуочисазастрашујућомвизијом
сопственехипокризије,поквареностииподлостикојуимје
понудио овај хиперосетљиви егоцентрик. Изједначавајући
лицасвојихсуграђанасмаскамаилобањама,претварајући
ихусмешне,игнорантне,злокобнекреатурекојегубеиден
титетумасисебисличних,Енсор јетокомосамдесетихи
деведесетихгодинадеветнаестогвекапружиовизионарску
сликумодерногдруштваукомесефаворизујуматеријалне
наддуховнимвредностима,амедиокритетиспутавајуинте
лигентнепојединцеунапредовању.Управоовапсихологија
масекојапочиванамеханизмупрепознавањасамосвесног
индивидуалца–интелектуалца,уметника,научника–иње
говог намерног одбацивања, условила је, између осталог,
Енсоровскрајнутиположајутадашњимкултурнимкруго
вимакојијошувекнисубилиспремниза„експресионистич
ки”шамарјавномукусу.Енсорјеотомеговорио:„Логично
једасамтражиомоћнаизражајнасредства–нарочитомаске
сањиховимјаркимбојама.Волеосамовемаскезатоштосу
вређалепубликукојамејетаколошеприхватила.”2Треба
лојесачекати1908.годинукадасепојавилапрваафирма
тивнамонографијаЕмилаВерхарена(EmileVerhaeren)која
ћеизменитипогледнаЕнсоровопус,условљавајућинови
однос према његовом стваралаштву и доносећи коначну

1 BecksMalorny,U.(2000)Ja mes En sor: Masks, De ath, and the Sea, Köln:
Taschen,p.41.

2 Berman,P.(2002)Ja mes En sor: Christʼs En try In to Brus sels in 1889, Los
Angeles:GettyPublications,p.11.
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рехабилитацију1920.годиненаретроспективиуГалерији
Жиро (Giroux) уБриселу.Наконпоменутогдогађаја,Кра
љевскимузејоткупиојешестсликаревихделазасвојуко
лекцију.Најзад,1929.ЕнсорћеодкраљаАлбертапримити
титулубаронаидочекатидањегованајважнијаслика,Хри
стов ула зак у Бри сел 1889. го ди не3 будепрвипутизложена
пред очима јавности, четири деценије након настанка, на
великој ретроспективи у бриселској Галерији лепих умет
ности (Pa la is des Be a uxArts). Кулминацијудржавногпри
знањаЕнсоровогстваралаштвачинилојеоснивањењеговог
музејауОстендеу1948,самогодинуданапренегоштоје
преминуоуосамдесетдеветојгодини.4

Рођен1860.уОстендеу,маломместунаСеверноммору,Ен
сорјеуњемупровеочитавживотдосмрти,1949.године.
Напуштаогајевеомаретко,умладалачкимданима,кадаје
отишаоуБриселнашколовање,наКраљевскуакадемијуле
пихуметности, да би се с дипломомвратиоу родни град
1880.године.Тује,натавануизнадпородичнеантикварни
це,живеосведо1917,кадасепреселиоуујаковукућу.Са
мансардејенесметанопосматраоОстендеиморекојегаје
импресиониралоикојемујеуливалоенергију.Наконовог
повраткакући,уследиласуспорадичнапутовањауПариз,
ЛондонипрестоницуБелгије, где јеодржаваовезескру
гомпрогресивнихинтелектуалацаокупљенихокофизича
раЕрнстаРусоа(ErnestRousseau),космополителибералних
схватања,чијајекућабилаотворенасвимљудимаслободне
воље, симпатизерима револуционарних идеја и следбени
цимановихдостигнућаунауциикултури.Усупротности
самирноми успаваном атмосфером уОстендеу, који је у
другој половини деветнаестог века имао свега 16000 ста
новника,каоидуховнозаосталомклимомусопственојпо
родицивођенојчврстомрукомбакеФламанке,мајкеМари
јеКатаринеХегеман (MariaCatharinaHaegheman) и тетке

3 Интересантно јеприметитидаЕнсоровасликанастајенеколикогоди
напречувеногделаПси хо ло ги ја го ми ла ГиставаЛеБона (GustaveLe
Bon)из1895.године,ибилаје,измеђуосталог,инспирисанаучесталим
народниммитинзимапротивцрквеивладекраљаЛеополдаII.Иакоје
критиковаокорумпираностдржавнихструктура,Енсорјенедвосмисле
ноуказаонанемоћмаседабилоштапромени,собзиромнањенупре
вртљивост,импулсивностинепоузадност.Хри стов ула зак у Бри селука
зујенаострашћеностислепиломасекојанебиумеладапрепознасвог
спасиоцачакникадабисеонпојавиоуњенимредовима.Видивише:
LeBon,G.(2007)Psi ho lo gi ja go mi la,Čačak:Alef,Gradac.

4 Енсоровесликедеосузначајнихсветскихуметничкихзбирки:Музеја
ГетиуЛосАнђелесу,КраљевскогмузејалепихуметностиуАнтверпену,
МузејаликовнихуметностиуГенту.Такође,његовимногобројнирадо
вимогусевидетиуколекцијиЕнсоровогonli ne музејанаадреси:http://
jamesensor.vlaamsekunstcollectie.be/en
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Мимискромногпорекла,Енсорсеопределиозапородицу
Русо, која га јефасциниралаи којаму је упериодуинте
лектуалногразвојауБриселупружилаподршкуиотворила
новекултурнехоризонте.РазумљивоједајеОстендемла
домуметникуупериодустицањазнањаделоваокаонераз
вијенапровинцијаукојојјебиоспутанбакинимимајчиним
ауторитетомињиховимнепоколебљивимнастојањемдага
увуку у трговину егзотичном робом, сувенирима и карне
валскимреквизитимакојесупоседовалеупородичнојрад
њи куриозитета.Ипоред тога, постојала је једна личност
која је подржавалаЕнсора у борби за уметност. Био је то
његовотац,Енглез,којијестудираомедицинууБону,гово
рионеколикојезикаинеизмерноволеомузику.Монотонија
уОстендеу угасила је и последње трачкеживотног елана
кодФредерикаЕнсора (FrederickEnsor)којисепрепустио
пићудоизвеснесмрти1887.године.Мождабашзбоговога,
Енсороводноспремаженамабиојеамбивалентаниуњи
ховимлицимавидеоје„маскеодмесакоје,разумљиво,по
стајумаскеодпапира.”5Паипак,каснијејеисампризнавао
значајчудесногреквизитаријумабакинерадњекоји је, за
хваљујућиживописнојробисасвихмеридијана,одлучујуће
утицаонаизборкључнихсликарскихмотива,усаглашених
саособеномвизијомсветањеговесвакодневице:„Мојибаба
идедаималисуОстендеурадњуукојојсупродавалимор
скешкољке,чипку,препариранерибе,старекњиге,гравире,
порцелан,робунајразличитијегпореклакојусусталнооба
ралемачке,папагајиимајмун...Моједетињствоиспуњеноје
дивнимсновимаипосетамабакинојрадњиукојојсераси
павеличанственосветлосаблиставихшкољки,раскошних
чипки,препариранихживотињаизастрашујућегварварског
оружјаодкогасамсеплашио.Овајнеобичниамбијентути
цаојенаразвојмојихуметничкихмоћи,амојабакабилами
јевеликаинспирација.”6

Сдругестране,уБриселусе,захваљујућиРусоовима,Ен
сор упознао с књижевношћу, позориштем и уметношћу
старихмајстора, те је постепеноформираомисаопод до
минантнимутицајемромантичарскелитературеифантазије
ЕдгараАланаПоа(EdgarAllenPoe),симболистичкихдрама
ТеаХанона(ThéoHannon),ЕдмонаПикара(EdmondPicard)
иМорисаМетерлинка (MauriceMeterlinck),каои графич
кихрадоваРембранта(RembrandtvanRijn),Гоје(Francisco
Goya), Дирера (Albreht Dürer), Хогарта (William Hogarth),
Холбајна (Hans Holbein). У споју њихове фантазмагори
је,симболистичкихначела,друштвенесатиреикњижевне

5 BecksMalorny,U.нав.дело,p.11.
6 Berman,P.нав.дело,p.6.
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гротеске,Енсорстварасопственипрепознатљивисликарски
идиомкојићегаучинити једнимодпретечаекспресиони
змауНемачкој.ПремаречимаУлрикеБексМалорни(Ulrike
BecksMalorny), сликарева тврдоглавост, критички став и
анархистичкобићенашлисудовољноподстицајаукућиРу
соових,ауличностиЕрнстаРусоаМлађег,Енсорјестекао
пријатеља који је са њим делио наклоност према бучним
играма,бизарнимкостимимаипрерушавањима.7

Године1879.уБриселунастајеједаноднајранијихЕнсоро
вих аутопортретаподназивомПор трет умет ни ка ис пред 
шта фе ла ја уакадемскомманиру,затамњенепалетекарак
теристичнезараниреалистичкипериод.Наовојкомпози
цијиосећасесамоувереностмладогствараоцакојисејасно
суочавасаликомуогледалу,држећивеликупалетуупред
њем плану, помоћу које и дефинитивножели да утемељи
својебићеусветууметности.Сличанутисакостављаиде
ценијумлађеостварењеиз1890.године,Ен сор ис пред шта
фе ла јагдесеседећисликарокрећекапосматрачуисуочава
саимагинарномпубликом:увидљивомпросторусликарске
позорниценедовршеноделонаштафелајуусветлим,искри
чавимтоновиманедвосмисленјепоказатељтрансформаци
јеуметничкогрукописа.Пређенјепутодпригушенепалете
академског,натуралистичкогизразадолуминозног,чистог,
хроматскибогатог,симболистичкогиекспресивногсликар
ствакојејеегзалтираниЕнсоркоментарисаонаследећина
чин:„Доживеосампросветљење1888.године,почеосамда
верујемусветлост,усвојусветлост,својумаштуислободу.
Радиосамдугорочно.Одабраосамсвојебоје!Белу!Јошбе
ле!Свежубоју,чистубоју.Онукојаакцентујествари,која
им јеверна. Јаркоцрвена.Зеленозелена.Сировожута...”8
Изразита снага погледа и непоколебљива вера у сопстве
никвалитеточигледнајеинацртежуиз1884,једноставно
названомМој пор трет.Нањему јеЕнсор представљен у
ставуДирера,указујућинасебекаонасликара,филозофа
инадареногпојединцакојијенастављачпутасвогузорног
претходника. „Маскирањем” у чувени Диреров Ау то пор
третиз1500,Енсоруводи,мождаинајранијуреференцу
наХристаСпаситеља,сакојимћесеиексплицитноиденти
фиковатиувишенаврататокомживота.Иакоизостајестро
гафронталностДиреровог става, резервисаног кроз исто
ријууметностиискључивозаХриста,Енсоровгестуказује
науметниковположајудруштву:онсеистовременоосећао

7 BecksMalorny,U.нав.дело,стр.15.
8 Berman,P.нав.дело,стр.12.
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каовизионарижртва,каовођаипрогоњени.Овакавутисак
нећеганапуститидокрајаживота.9

II Ен сор као му че ник и плен

Удеценијиизмеђу1880.и1890.годинеЕнсорсекретаоиз
међуОстендеаиБрисела.Упркосчињеницидасесуочавао
снегативнимкритикамаиодбијањимаСалона,онје1883.
годинепостао једаноднајутицајнијихчлановаавангардне
уметничкеасоцијације,Гру пе XX (Les Vingt),10којујеосно
ваоновинарикритичарОктавМаус(OctaveMaus),уредник
прогресивноггласилаМо дер на умет ност (L’Art Mo der ne). 
Удружењејеокупилоствараоцекојисусезалагализанову
уметност, зашто већи степен експериментаи ослобађање
оддиктатаАкадемије.Уњојсусе,измеђуосталих,нашли
и симболистаФернанд Кнопф (Fernand Khnopff), поенти
листаТеованРиселберг(ThéovanRysselberghe),каоиим
пресионистаВилиФинч (WillyFinch).Члановиудружења
подржавали су прогресивне стваралачке снаге у Францу
ској,попутМонеа(Monet),Сераа(Seurat),Редона(Redon),
Реноара(Renoir),Сезана(Cézanne)иВанГога(VanGogh),
позивајућиихуБелгијунагодишњепрезентацијеуметно
сти.Гру па XX пружилајеуточиштеЕнсоруомогућавајући
мударедовноизлаже,охрабрујућигаданапустизатамњени
колоритформативногпериода,одвојисеоддомаћих,инти
мистичких темаиразвијеиндивидуални стилутемељену
анегдоти,театруикарикатури.ОктавМаусје1884.указао
наснагууметниковогталента,истакавши:„Енсорјелидер
групе.Он је светионик.Енсор сумира одређенепринципе
којисесматрајуанархистичким.Укратко,Енсор јеопасни
индивидуалацкојиимавеликешансе.”11

СамопоуздањестеченоМаусовимпохваламасликарпотвр
ђујена једномоднајзначајнијихаутопортрета,Умет ник с 
цвет ним ше ши ром, који започиње1883.икомплетирапет
година касније, додајући натуралистичкој представи лица
узатамњеној,смеђојпалети,луминознишеширсцвећеми
перушкама,којипостајесвојеврсниореолштоиздвајасли
кара из таме околног простора. Са особеним благо увије
нимбрковимаипогледомкојимстудиознопроучавалику

9 Не треба заборавити ни на Диреров осећај разапетости између две
срединеукојима јеборавио.Италију једоживљаваокаосвојеподне
бље што потврђује на свом Ау то пр тре ту с ру ка ви ца ма (1498), док
га је у роднојНемачкој мучила меланхолија и стална размишљања о
узалудностиживота.

10ОГру пи XX вишевидетиу:Block,J. (1996)LesXX,Gro ve Art On li ne,
Oxford:OxfordUniversityPress.

11Berman,P.нав.дело,стp.8.
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огледалузахтевајућиконтакточиуочи,Енсорпреиспитује
сопствениположајупостојећимдруштвенимиуметничким
околностима,маскирајућисеуРубенса(PeterPaulRubens).
СамоувереносткојазрачиизЕнсоровогликауказујенаме
стокојеприжељкујеиликојемувећприпадаусавременом
уметничкомпантеону.Ситуација,нажалост,честонијебила
наклоњенаовоминдивидуалцу.Свременом,онјеинтензив
нијепреобликоваостварностнанепријатан,азапубликуи
критику„увредљив”начин,штојеузроковаломаргинализа
цијуиигнорантноћутањеоњеговимделиманагодишњим
смотрамаГру пе XX. Додатнимотивзауметниковурезигна
цијубила јепозитивнакритикаделаФернандаКнопфаиз
пераОктаваМауса, објављенаучасописуМо дер на умет
ност 1886,којујеЕнсоркоментарисаоусвомособеномсар
кастичномтону:„Будућностћеодлучитиисвакомедодели
тиместокојемуприпада.Поуздамсеусебе;успехдругих
ме не забрињава.”12Пор трет у жа ло сти и сла ви из исте
годинедоказ јепотпуно супротнограсположења.Енсоров
утварниликсадавећподсећананеуротичногствараоца,му
ченогнеадекватнимпријемомугрупиукојојједотадана
лазиопогоднуклимузарад,иусамљеногчовекаразапетог
унутрашњимдемонима,збогкојихћесесвевишеповлачити
уинтимуатељеанатаванупородичнекуће.

Осећање изопштености условило је Енсорово окретање
религиознимтемама,којејеонунареднимдеценијамава
рирао и преобликовао, удаљавајући се од канонизованих
хришћанскихпредстава,мењајућиулогеисторијскимлич
ностима и преузимајући на себе улогужртве.У том сми
слуоннијебиопрвиуметникдевентаестогвекакојијесе
бепосматраокаонесхваћеногиусамљеноггенија.Његови
савремениципопутСезана,ВанГога,Гогена,Шилеа(Egon
Schiele)успостављајутип„аутопортретакаоискушеникаи
мученика” потврђујући идентично осећање неприпадања
друштвуинеуклапањаулокалнусредину.Енсор је,међу
тим,бионајдоследнијиусвомпројекту,изједначавајућисе
сХристом,исмеванимипониженимоднеуке гомиле, би
чеванимиконачно,разапетим.Утренуцимавеликихпси
хичкихискушењаинеподношљивефизичкеизолованости,
Енсорсеопредељиваозаборбукрозуметност,константно
сепрерушавајући,играјућиразличителикове,упућујућина
чињеницудајеонглавнијунакусопственомтеатруумет
ности.БексМалорнијевајеисправноприметила:„Енсорје
биосвудауЕнсору.Променљиве,контрадикторнеулогекоје
јеприхватаоупућујунасаркастичнорасположењеистања
депресије,којасуповременопрекиданаискрамахумораи

12BecksMalorny,U.нав.дело,стp.67.
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самоироније.”13Усвимтиминсценацијамаониманајзна
чајнеместо:Енсор јеукљученувеликупоздравнупараду
Хри сто вог ула ска у Бри сел 1889; осећа се као страдалник
упризоримакојипарафразирајуциклусХристовихпатњи;
онјеискушеникпопутСветогАнтонија;преображавасеу
харингуококојесескелетиборекаоокодрагоценогплена.
Коначно,костуриимаскепрогањајугадоконпокушавада
сачувасвојидентитетугомилиидасесподсмехомсуочиса
смрћу,замењујућисвојелицезастрашујућомлобањомкоја
празнимочиматупозуриупосматрача.

НацртежуГол го та, насталом1886.године,Енсорсепрви
путнепрерушеноизједначавасХристом,штоћепоновитии
начувенојкомпозицијиХри стов ула зак у Бри сел 1889. го ди
не,каоинанештокаснијимсликамаEc ce Ho mo иКо сту ри 
се бо ре око обе ше ног из1891.године.Овосуостварењау
којима се уметник најексплицитније идентификује сХри
стом, иако у појединимделиманањегово присуство уме
стоХриста,упућујесамонатпис.НаГол го ти сенаСпаси
тељевомкрступојављујеинскрипцијаЕнсор (уместоInri),
док су његови прогонитељи и непријатељи именовани у
масисветакојаприсуствујераспећу.ТосукритичарФети
(EdouardFétis),каоиособаупредњемпланукојаналеђи
маимаознакуXX,персонификујућиуметничкугрупукојој
јеЕнсорприпадао,акојасадамирнопосматрадогађај,не
устајућиуодбрануинтегритетанекадашњегколеге.Разапе
тиХрист/Енсорпостаојесимболличнепатње.Уметникје
својемукевероватносхватаокаонеизбежнисегментњему
намењенесудбине.АлександарСтарџис(AlexanderSturgis)
истичеда јетемауметникакаоизабраногпојединцауде
ветнаестом веку подразумевала додатну димензију захва
љујућичињеницида јераслоинтересовањезаоноштосе
налазилоиспод видљиве реалности.Христ вишеније био
самосимболуметниковеагоније,већињеговогнастојања
дадопредодуховнихистина.14Утомсмислу,могућеједа
јеЕнсоризабраоХристакаоуниверзалнисимболуметника
којисеосећаодбаченоистрадазбогсвојих(визионарских)
дела.Награфикамаиз1888.и1895.годинеподназивомДе
мо ни ме на па да ју Енсор јесмештенуцентралнидеоком
позиције,испреднадгробногспоменикаозначеногњеговим
именом,покушавајућидасеодупреутварамаикостурима
којисеспремајудагасавладајуисместегаугробкојису
мунаменили.Онизнованаглашаванеусклађеностизмеђу

13Исто.
14Sturgis,A.,Christiansen,R.,Oliver,L.andWilson,M.(2006)Re bels and 

Martyrs: The Ima ge of the Ar tists in the Ni ne te enth Cen tury, London:Natio
nalGallery,p.139.
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академскеуметностииуметничкихслобода,измеђусликар
скихправилаинеспутанеимагинације.Демоникојисуга
шчепали,заправосувојницикојидолазепоХристауГетси
манскомврту:тосуЕнсоровикритичариинекадашњиисто
мишљенициизгрупекојисугаиздалииокренулимулеђа,
остављајућигаусамљеногурукамасудбине.

ИнтересантноједасеЕнсоркаоХристтешкоуочаваупо
дивљалојкарневалскојмасинаХри сто вом ула ску у Бри сел 
1889. го ди не, слици која представља својеврсну синтезу
војнепараде,годишњегкарневалауОстендеуиспектакла
уприличеног о великим државним празницима. Много
бројнибанеридефинишусавременитренутакукомејеби
блијскидогађајХристовогуласкау Јерусалим„претворен
усложенумодернуилокалнупараболу”15.Утојпараболи
централноместоприпадаЕнсоруспаситељукојисвојеуто
чиште од безобличне гомиле препуне наказних креатура
тражи у свету уметности.Маска која је до овог тренутка
скривалалица,садапостаједруго,новолицењенихноси
лаца.Онапотврђујетзв.„истинитостмаске”окојојјеАл
фредЖари говорио: „Каднамсекарактерипокажуиспод
маске,морамопомислитидакарактернезначиништадруго
домаскуидајелажнолицеоноправо,јерјелично.”16Пре
ма речима Ота БихаљиМерина хришћанство је одбацило
античкикултнагогтелаприхватајућинаготудушеињеног
огледала –људског лица.Омраженаи одбаченамаска би
лајесимболлажи,поквареностиизавођења.17Управотаква
својствамаскеприхватаЏејмсЕнсорионапостајунајви
дљивијанаХри сто вом ула ску у Бри сел. Демаскирајућисво
је суграђане, он себе јасно издваја из света коме нежели
даприпадаикојигаупомамномлудилунинепримећује:
„Енсоровој поремећеној гомили, укључујући и бискупа у
предњемплану,Христништане значи, јер јетек једнаод
многобројнихразнобојнихприликаубулеварскојгужви.За
уметника,Христјеморалниидуховниузор,ауслучајуове
слике,његовалтерего.”18

15Berman,P.нав.дело,стр.14.
16Shattuck,R.(1958)Die Bel leEpo que. Kul tur und Ge sellschaft in Fran kre ich 

18851918, Munich:PiperVerlag,p.239.
17BihaljiMerin,O. (1970)Ma ske sve ta, Beograd:VukKaradžić,Ljubljana:

Mladinskaknjiga,str.25.
18Berman,P.нав.дело,p.72.Берманованаводидајепочеводепохероман

тизмабиланаглашенареторикаоспаситељскимсвојствимауметности
ижртвенојкрвиуметникакакобиседелаавангардеодвојилаодоних
којаодговарајумасовномукусу.Књижевницикоји су суштинскиути
цалинасимболистеистицалисумесијанскуулогууметника.Ауторка
помињеБодлерa(CharlesBaudelaire),којијесматраодајеуметниксам
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Трноввенацкојисеналазинаглависликараукаснијојком
позицијиEc ce Ho mo поцртаваЕнсоровоосећањеугрожено
стиистрахаузрокованостешњеношћуизмеђудвојицекри
тичара:ЕдуараФетијаиМаксаШулцбергера(MaxSulzber
ger),којигаибуквалнорастржузубиманаслициСке ле ти 
се бо ре око усо ље не ха рин ге (1891).ОвдесеЕнсорпреобра
жавауплен,ипостајекључналичностутеатруапсурдау
комекостуриидаљеробујупрождрљивости,иакоимхрана
више није потребна. Слична сатирична нота, по узору на
ВилијамаХогарта,појављујесеиуделуКо сту ри се бо ре 
око обе ше ног, укомесеостварујенеобичанспојуметнико
вогаутопортретакаоисцрпљеногиобешеногХристаиње
говогсимболичногприказакао„хране”запоменутекрити
чаре.ПатрисијаВерворт(PatriciaVervoort)првајескренула
пажњуназначајнатписаCivetузубимажртвеисколачених
очију(сасвимсигурноупитањујеансиозниинапаћениЕн
сор), која стрепи од исхода борбе два костимирана скеле
та.19CivetјекулинарскитерминизФранцускеиодносисе
наспецијалитетодзечетине,Ci vet de Li e vreкојисеобавезно
служиполупечен(крвав).Врхунацовогпирауприличенје
наслициОпа сни ку ва ри (1896)чијајетемапародирањеса
лонскихвечериуприличенихзаинтелектуалцекојисурас
прављалиоуметностиињенојбудућности.ОктавМауси
ЕдмонПикарспремносервирајуЕнсоровуглавунатањиру
(лицеуметникапраћенојеиисписомArt Ensor)уваженом
скупукритичара,међукојимајесамоједансликаревисто
мишљеник,ЕмилВерхарен,којипљујеуСулцбергеровта
њир.УовојсимболичкојдекапитацијиЕнсорјеистовреме
ноиХрист(наштаупућујерибапослуженаузњеговуглаву
као јасан знак евхаристије), и Јован Крститељ чију главу
СаломадоносицаруИродукаодароднепроцењивевред
ности. У деценији између 1885. и 1896. године Енсорове
сложене алегоријскорелигиозне композиције доведене су
докарикатуре,изведенесплакатскомјасноћом,иобогаћене
елементима препознатљиве сатире.Управо оне остају као
сведочанствоЕнсоровогразмишљањаовластитомположају
несхваћеноггенијакојиуметничкуборбунеизвесногисхода
изједначавасаХристовимстрадањем.Топотврђујуњегова
писмакритичаруиписцуЕдуаруДижардену(ÉdouardDu
jardin):„Заменејеуметнострођенаупатњииосимуретким
тренуцима,мојживотјеогорчењеиразочарење.”20

свој краљ, свештеник и бог, као иФлобера (Gustave Flaubert), који је
говориодаморамоиматиХристаууметностикојићелечитилепрозне.

19Vervoort,P.ReinforcingtheImage:EnsorʼsUseofSignsinWorksBetwe
en1886–1896in:Ver bal/Vi sual Cro si ing 1880–1980, ed.Dʼhaen,T.(1990),
Amsterdam:Rodopi,Antwerpen:Restant,pp.108–113.

20BecksMalorny,U.нав.дело,стр.83.
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III Ен сор ме ђу ма ска ма и ске ле ти ма

У својим записима и белешкама, Енсор објашњава значај
маскезасвојестваралаштво:„Ах,требавидетисветемаске
поднашимширокимопалнимнебом,видетикакосе,зама
занесвирепимбојама,крећубедне,повијенекичме, јадне,
накиши,страшнеличности,истовременодрскеистидљиве,
сподобекојештекћуилибрундају,гласапискутаваиликаоу
помахниталетрубе.Главекаоујезовитихживотиња,санео
чекиваним, необузданимпокретима надражених звери. То
јеодвратночовечанство,алитаконемирно,подпрњамакоје
сепреливајуудугинимбојамашљокицаотргнутихсамаске
месеца.Ондамијепуклопредочима,имојесрцејезадрх
тало,имојекостисузадрхтале,исхватиосамколикосуиз
обличењаогромнаинајавиосаммодернидух.Одсликали
сусеобрисиједногновогсвета.”21Уводећимотивмаскена
композицијиСкан да ли зо ва не ма ске (1883), Енсор се поја
вљујекаооштрикритичарнепросвећеностииљудскеједно
страности.Онсецирадруштвенепојавеипреображавапо
јавнуреалностуфантастичнисветукомесесмелоспајају
хришћанскаиконографија,ритуали,комедијаделарте,кар
невалскепарадеифестивали.Усвимовимхалуцинаторним
ситуацијамакојесвојеупориштеимајуустварнимдогађаји
ма,вишевековнојтрадицијимаскарадауБелгијиифламан
скимкермесимакојесликаПитерБројгел(PieterBrueghel),
укљученјевеликибројбизарнихфигурачијасулицанекада
искривљена,анекадасакривенаисподзастрашујућихмаски
које сеизједначавају сафизиономијом,откривајућиначин
функционисањаљудскогкарактера.Уовимнесвакидашњим
спојевимареалностииуобразиљеЕнсорпоказујеизразиту
склоност ка преплитању високе и популарне културе, ин
тегришућиуисторијскекомпозицијеелементесатиричних
журналаикарикатурекојујенеговаоусопственојуметнич
којпракси.Једаноднајзначајнијиханархистичкихчасописа
уБелгијискрајадеветнаестогвекабиојеLa Bom be, учи
јимсуилустрацијама„гротескнекарневалскемаскеисмева
лелегитимитетцрквенихиполитичкихфигура,повезујући
претензијеихипокризијусавременихполитичара,башкао
иЕнсоровимаскираниучесниципарадеупредњемплану
Хри сто вог ула ска у Бри сел”22.КсавијеТрико(XavierTricot),
међутим,посебнонаглашавасликаревоинтересовањезака
рикатуристедеветнаестогвекакојимајемаскапослужилане
самокаосредствотравестије,већкаоједаноднајпогоднијих

21Палмије,Ж.М.(1995)Екс пре си о ни зам као по бу на: апо ка лип са и ре во лу
ци ја НовиСад:Матицасрпска,стр.168.

22Canning,M.S.JamesEnsor:CarnivaloftheModernin:Ja mes En sor,ed.
Swinbourne,А.(2009),NewYork:MoMA,p.37.
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начинадасекритикуједруштвоивладајућислојеви.Аутор
недвосмислено наводи Домијеову (Honoré Daumier) лито
графијуМа ске(Ma squ es)из1831,објављенуудневномли
стуLa Ca ri ca tu re 8.марта1832,каоједанодосновнихиз
вораЕнсоровеинспирације,ипретпостављадајеЕнсорова
графикаИс ку ше ње Хри сто во,насталаподутицајемДоми
јеове илустрацијеИс ку ша ва ње (Le Ten ta te ur),штампане у
часописуLe Cha ri va ri (29.септембра1851).23Заправо,ма
скесубилеповодзаразмишљањеополитичкимтоковима
иистакнутимличностимау одређенимдруштвенимокол
ностима.МихаилБахтинсматрадасеумаскамаснажноот
криваесенцијагротескеиистичеда„таквепојавекаошто
супародија,карикатура,гримаса,кревељења,пренемагања
итомеслично,представљајуусвојојсуштинидериватма
ске”24.УХри сто вом ула ску у Бри сел Енсорспроводиудело
једаноднајзначајнијихавангарднихпројеката:карикатуру
исатирууздижедомонументалнихразмераисторијскесли
ке.Уовојмодернојбиблијскојпараболиуметникуприпада
значајноместо:онјемесијабезмаске,чистог,непатвореног
лика, спреманда се суочи са застрашујућом гомиломкоја
претидагауништи.

Познато једа јеуметникчитавогживотабиоокруженма
скама.Оне су чинилењегову свакодневицу од детињства,
с обзиромнаупућеностдечаканапородичникругукоме
субакаимајкаводилепродавницусувенира.УЕнсоровим
сећањимаоживљавалесумаскеизоверадњекојејеонче
стопреобликоваоидорађивао,мењајућињиховпрвобитни
изглед, домаштавајући форму, прилагођавајући је гнусно
деформисаним људским физиономијама. Штавише, у пи
смимапријатељуЛујуДелатреу(LouisDelattre)1898,Енсор
јеискреноговориообакинимпреступимакојесу јојомо
гућавалемаске:„Мојабакабисепонекадоблачилаучудне
костиме.Обожавала јемаскараде. Јошувек је видимкако
стојипоредмогкреветаувремекарневала.Билајеодевена
каококетнасељанчицасазастрашујућоммаском.Имаосам
тадапет година,што значида јеонапремашилашездесе
ту.”25На једнојоднајзагонетнијихуметниковихсликаThe 

23Tricot,X.WhoishidingbehindthemaskinTheAsto nis hment of the Mask 
Wo u se?, 25 October 2017., http://jamesensor.vlaamsekunstcollectie.be/en/
sources/onlinepublications/whoishidingbehindthemaskintheastonis
hmentofthemaskwouse.

24Bahtin,M.(1978)Stva ra laš tvo Fran soa Ra blea i na rod na kul tu ra sred njeg 
ve ka i re ne san se, Beograd:NOLIT,str.49.

25OllingerZingue,G.(1999)Ja mes En sor, trans.Alkins, T.,Brussels:Museé
royauxdesBeauxArtsdeBelgique,pp.14–15.
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Asto nis hment of the Mask Wo u se(1889)26представљенајеста
рица(вероватноЕнсоровабака),маскиранакаофламанска
народнаженадокулазиупросторијуукојојзатичепобаца
немаске,костуре,музичкеинструментеилутке,каода је
својомпојавомизненадапрекинулабалподмаскама.Упра
во у овој композицији присутни су сви елементиЕнсоро
вихфантазмагоријакојеонпостепеноразрађујеусликама
Ин три га (1890),Чуд не ма ске (1892),Пред ме ти у ате љеу 
(1889),Ста ра же на с ма ска ма (1889),Ске ле ти хап се уче
сни ке ма ска ра де (1891), Ске ле ти по ку ша ва ју да се угре ју 
(1889),Смрт и ма ске (1897),Цр ве ни су ди ја (1900).Маске,
марионете, авети с главама костура прекривени дугачким
разнобојнимтуникама,упућујуназначајнеизворенадахну
ћакојејеЕнсорпронашаоукњижевностиитеатру.Компо
зицијаЧуд не ма ске, накојојфигуреизгледајукаофантоми
сбелимпапирниммаскама,призиваусећањепричуМа ска 
цр ве не смр ти (1842)ЕдгараАланаПоа:упркоссвиммера
маопрезакојепринцПросперопредузимакакобиизбегао
смрт,онастижепоњегакаобестелеснистранацуцрвеном
плаштусмаскомналицу.

Пореднаклоностикадрамскимписцимачијаједелаоткрио
убиблиотециЕрнстаРусоа,Енсорјечестопосећиваомала
позориштауБриселуначијимсусерепертоаримаизводиле
гротеске и луткарске представе.Називајући себе „апосто
ломновог језика”,уметник јенаписаозначајанбројесеја,
критика,текстоваудневнојштампи,алинајбитнијијење
говбалетскикомадЉу бав на игра (La Gam me dʼAmo ur) завр
шен1911.годинеиизведенпремијерноуАнтверпену1924,
азатимиуЛијежу1927.ипетгодинакаснијеуОстендеу.
Уличнолуткарскопозориштеуродномграду,бурлескеиз
вођенеууметничкимкафеима,каоичувенитеатарзама
рионете у Бриселу (Théâtre royale de To o ne), одредили су
иконографијуЕнсоровихсликакојусучинилекостимира
неприлике,кловновииПјероизкомедиједеларте. Натај
начин,Енсор јеуспоставиовезу спопуларнимсубверзив
ним народним белгијским хумором познатим под именом
zwan ze, који је био обавезни елемент пантомиме, циркуса

26Називсликетешкојепревести,атерминWo u seсетумачивишезначно:
а)можеупућиватиналичноиме;б)можебитиархаичнафламанскареч;
в)називсеоцетаWоuwsе,ухоландскојрегијиРосендал,носиимепрема
поседубаронаизАнтверпена;г)наенглескомоваречозначаваједног
одсупружникаубрачнојзаједници;д)уромануJo seph An drewsбритан
скисатиричарХенриФилдинг(HenryFielding)пратиживотгосподина
и госпођеTowwouse. Госпођа је злажена којамалтретира супруга и
људеуокружењу.МогућеједаЕнсоррефериранабакуимајкукојесу
прогонилењеговогоца.ВишеоправилномсхватањутерминаWоu seу
тексту:Tricot,X.нав.дело.
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илуткарскихпредстава.Уњимасекрозмешавинуисториј
скихи религијских тема, на забаванначин, карикирао са
временитренутакупокушајупросвећивања (иначенеуке)
публике.27Уметник је,изнадсвега, укључивао себеувла
ститиопскурнисликарскитеатар,изједначавајућисепосте
пеноскостурима,мешајућисеснепријатељскомповорком
маски изОстендеа која га је све више притискала.Након
очевесмрти1887.године,његоваизолованостпостајеопи
пљивија,тенечудиштонапозорницуЕнсоровеуметности
улазисмрткаоесенцијалнафигуракојасемешасамаски
ранимприликама,кварећињиховебезбрижнефештеипод
сећајућиихдасваказабаваимакрај.Године1889.онради
дваграфичкааутопортретанакојимајењеговреалистички
ликспрвогпостепенозамењенглавомкостуранадругом.
ТешкојеразуметиовуЕнсоровутравестију,укојојонпаро
дирасопственолице,заклањајућигапрепознатљивимсим
боломсмртиутријумфалнојпози.Овајтип„аутопортрета
уформисмрти”присутанјевећ1896/97.наслициСли кар 
ске летгдејеупознатомаранжмануатељеаукомебитре
балодаосећа сигурност,и где је окружен својимделима,
Енсорсавладанстрахомодгубиткауметничкогпотенцијала
игашењастваралачкеенергије.Собзиромнасмисаозајет
кихуморнебибилопогрешнопомислитиданијеупитању
стрепњавећЕнсоровосуочавањескритичаримакојисуга
отписалии„живогсахранили”,доконнасвојојмансарди
„одређујебудућностмодерногсликарства”.28Безмаске,без
лица,сведенналобању,онистичезначајсвојихделакојаће
убудућностиговоритиуместоњега.

Каоштосамуказалаусвомранијеобјављеномчланку,„те
меЕнсоровихсликапостајујошизразитијеуперенекараз
откривању лицемерја друштва и привидних пријатељских
односа.Затомаскевишенесакривају,већоткривајуправу
људскуприродуиособинеонихучијем јекругууметник
провеоживот.Ако сумаскеизпородичнерадње,илионе
виђененакарневалууОстендеу,напочетку, јошувекдео
особеногуметничкогреквизитаријума,свременомонегубе
декоративнуидобијајунову,критичкуфункцију.”29Запра
во,ЕнсоридекоракдаљеуодносунаБошове(Hyeronimus
Bosch)пакленевизијеовоземаљскогживотаилиБројгелов

27Canning,M.S.нав.дело,стр.36–38;Tricot,X.Squ e let te arrêtant ma squ es,
anunknownpaintingbyEnsor,25October2017.,http://jamesensor.vlaamse
kunstcollectie.be/en/sources/onlinepublications/squelettearretantmasques
anunknownpaintingbyensor.

28Haesarets,P(1959)Ja mes En sor, NewYork:HarryN.Abrams,p.50.
29Metlić,D.(2014)Usvetubezlica:UpotrebamaskikodEnsoraiKjubrika,

Zbor nik se mi na ra za stu di je mo der ne umet no sti Fi lo zof skog fa kul te ta Uni
ver zi te ta u Be o gra du br.14,Beograd:Filozofskifakultet,str.42.
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саркастични поглед на раскалашност човека. У његовом
опусучовекјестравичнакреатура,чудовиштекојенезаслу
жујеништадругодоподсмех,поругу,презириосуду.Ен
сордоследноспроводиоштрукритикуузпомоћмаскекоја
постајењеговоубојитооружје.Отомејезабележио:„Пра
ћенпрогонитељима,сарадошћусамсеповукаоуусамљену
срединуукојојвладамаска,пренаглашениизраз,раскошни
декор, велики неочекивани покрети, сјајна узбурканост.”30
Иакоизгледапарадоксално,поменуто„повлачење”најочи
гледнијејеуАу то пор тре ту с ма ска ма (1899),композицији
укојусепреселиоhor ror va cui саХри сто вог ула ска у Бри сел:
маскесасвихмеридијана,лицасалажнимносевимаипра
знимочнимјабучицама,избуљенеиисцеренефизиономије
и костури који надиру из задњег плана, окружујумирног,
самоувереногсликаракојиседискретноиздижеизнадхип
нотисанегомиле,успевајућидајенадвладаинаметнесекао
победник.Креирајућијавнусликууравнотеженогимирног
интелектуалца,јакогкарактераисвесногсвојихвредности,
Енсорсеудаљаваоднизапретходнихаутопортретаукојима
седемаскирао,упућујућинапримарноосећањеугрожено
стиистрахаодсмрти.Онсаданијежртва,апремаречима
Канингове,управооводелослужикаореклама,незапозо
ришнупредставуиливодвиљ,већзаЕнсоразвездуукар
невалској пародији модерног живота.31 На Ау то пор трет 
с ма ска ма из1899.надовезује сеистоименоостварењеиз
1937,накомејерасположењесасвимизмењено.Етаблиран
удруштвенимкруговима,примљенуКраљевскуфламанску
академију наука и уметности Белгије 1925, остарели сли
карблагогизразалицаокрећесекапосматрачудоккичицу
управљапремаразнобојниммаскамаизевропскеијапанске
традиције,којесусада,сведененареквизитеидекоративне
елементеуатељеу,посталебезопаснидемонипрошлости.

ОдмладалачкихсноваопризнањууБелгији,прекоодбаци
вањаиигнорисањакојејемораодапрежививишепутато
комживота,доконачнодоживљенезакаснелеславе,Енсор–
сликар, графичар, писац, критичар, композитор – прошао
јемукотрпанпут одмаргинализације допуне афирмације
свогизузетнообимногикомплексногопуса.Уњемујесве
билоподређеноуметниковом„поетском ја”каоконстанти
Енсоровогуметничкогизраза.Спајајућисликарствоикари
катуру, обликујући стваралаштвоподутицајемкњижевно
сти, театраипопуларнекултуре,Енсор се (де)маскираои
трансформисаокакобисесупротставиоограничењимасре
дине,проговориопротивхипокризиједруштваисуочиосе

30Палмије,ЖМ.нав.дело,стр.170.
31Canning,M.S.нав.дело,стр.40.
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сасамозадовољнимсуграђанимаОстендеа.Онјеууметно
стиоствариојединственипројекаткојимјеоштроибезком
промисауказаонабесмисленостиспразногживотакоји је
Европаводиланапрелазувекова.Сасвојиммногобројним
погледимакојеупућујекапосматрачу(погледжртве,муче
ника,хероја,напаћеногинесхваћеноггенија,универзалног
ствараоца),Енсорјеуаутопортретимауспеодакреираин
дивидуалан,личани,истовремено,безвременпоглед.При
дружујућисесликаримадеветнаестогвекакојисунасро
данначинууметноститражилипуткаисцељењудруштва,
паипоценусопственежртве(симболисти,ВанГог,Гоген,
Мунк),Енсорјеуспоставиомосткаекспресионистима,пре
свих, Максу Пехштајну (Max Pechstein) и Емилу Нолдеу
(EmilNolde),чијискелетиимаскепрогонеауторе,указују
ћинањиховудубокупсихолошкудраму,натежњудакроз
аутопортетприкажулицеиналичјељудскеврсте.

УгодинипријемаучланствобелгијскеКраљевскеакадеми
јеЕнсорјевећбиозашаоуседмудеценијуживота.Уметни
коваприступнабеседанијесакривалаогорчењесрединоми
немогућношћударанијесагледареволуционарностњеговог
сликарскогрукописа.Говорећитададајемораодасебори
противмногобројнихманевара,изненаднихветрова,бураи
поплава,топлихихладнихструја,закључиоједасеумо
ментимаосећаокаоХоланђанинЛуталицаилиСинбадМо
репловац.32 На једном од касних остварења,Ау то пор тре
ту по ред хар мо ни ју ма (1933), Енсор више није ниХрист,
ниСв.Антоније,нитиЈованКрститељ.Онсенеплашида
ћега,попутплена,сециратинавечерињеговикритичари.
Несуочавасесмаскама,неборисеснаказнимкреатурама.
Спокојнистарацуоделуседизахармонијумом,испредмо
нументалногХри сто вог ула ска у Бри сел,пренегоштоћега
поздравити (имагинарна)публика закојућеизвести један
одсвојихмузичкихкомада.УзбурканомореулуциОстенде,
„морекојепијекрвавасунца”33,коначносесмирило.
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JAMESENSOR:ARTISTSURROUNDEDBYMASKS

Abstract

InthispaperIwilldiscusstheartisticoeuvreofJamesEnsor,focusing
myattentiononthesignificanceofthemaskmotifandtheimportance
ofdisguisinginhisselfportraits.AsoneofthemostinfluentialBelgian
painters, graphic artists and caricaturists of the second half of the
nineteenthcentury,hereceivedrecognitionforhisworkrelativelylate,
afterhehadalreadycompletedthemostimportantpartofhisextensive
opus, entering into the sixth decade of his life. Due to his specific
attitudetowardssocietyandsatiricalapproachtothecomplexpolitical
andculturalsituationinBelgium,Ensorwasoftenignoredoropenly
criticised, which at the time of his greatest productivity (the ninth
decadeofthenineteenthcentury)ledtouncontrolledpublicbehaviour
andcompletewithdrawalintothesolitudeofhisatelier.Stuckbetween
his wishes and expectations, public ignorance and late fame, Ensor
playeddiverseroles inhisselfportraits.Herepresentedhimselfasa
confidentartistinyouth,asasuccessorofDürerandRubens.Disguised
inacontroversialiconicappearance,heidentifiedhimselfwithChrist.
Hesawhimselfasamartyroravictim.Heoftenfeltlikeanoutsider
tornbydemons,tormentedbyskeletons,andhauntedbydeath.Inthe
end,hewasavisionarysurroundedbymaskedcitizensofhisnative
Ostend, in which he spent his entire life. Creating a unique corpus
of selfportraits in which elements of fantasy intertwined with the
grotesqueandtheatrical,Ensorbecameamissionaryofmodernart,just
likeVanGogh,Gauguin, Schiele, Cézanne.Themask in his oeuvre
developedintoakeyinstrumentforreassessingidentitywithanironic

distancefromtheworldinwhichEnsorlived.

Keywords: James Ensor, selfportrait, mask, disguise, religious  
painting, theatre, caricature


