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АР ХЕ ТИП МА СКЕ
Сажетак: Ма ски ра ње ни је са мо ан тро по ло шки фе но мен јер иден
тич не ми ми крич не по ја ве у при ро ди упу ћу ју на уни вер зал ни жи
вот ни прин цип ко ји се са мо на по се бан на чин по твр дио и у чо ве ко
вој со ци јал ној, кул тур ној и ду хов ној ре ал но сти. До би ја ју ћи не са мо 
свој зна чај, већ и од го ва ра ју ће зна че ње у тој ре ал но сти, ма ска је 
ар хе тип ски из раз људ ске те жње ка оства ре њу ве ћег сте пе на из
ве сно сти у по зна том све ту и по ме ра ња ње го вих по сто је ћих гра
ни ца. Ма ски ра ње је по ста ло на чин пре и спи ти ва ња мо гућ но сти да 
се бу де дру ги и дру га чи ји у про це су иден ти тет ског са мо по твр ђи
ва ња у ко јем је чо век ис по ља вао и сво ју сен ку. Ре ал ност вир ту ел
ног све та до ка зу је да скри ва ње иза бро ја или ло зин ке пру жа по
треб ну си гур ност од агре си је али и oмогућује та ко ма ски ра ном 
на па да чу да ис по љи сво ју там ну при ро ду и дру ги ма на но си ште ту 
и чи ни зло.

Кључне речи: ми ми кри ја, кул ту ра, хри шћан ство, ре ли ги ја, 
архетип, ли це мер је, вир ту ел но 

Препознатоиумимикричнимпојавамауприроди,маскира
њејеконкретизацијапринципавезаногзаопстанакживих
бићакојипретходичовекуињеговомнастојањудасвесно
сакријесебеисвојелицедабисепривременозаштитиои
приказаокаодруги.Мотивисаноосећањемугроженостии
потребомдасеостварижељенакорист,маскирањеимадугу
природнуикултурнупрошлост.Прилагођавањесвогизгле
дасрединидабисесмањилаопасностоднападача,мими
кријајесредствокојомсекористеиагресоридабилакше
дошлидоплена.Развијено јошубиљномиживотињском
свету,скривањејебилоначининдивидуалногпреживљава
њаиопстанкаврсте,афасцинантнипримерињиховогпре
рушавањаспадајууприродноискуствоутканоиучовекову
нагонску тежњу да привремено скрије себе и буде други.
Таквопонашањеупрвобитнимсоцијалнимодносимапрет
ходипраксистварањамаскиимаскирања,атрагтогеволу
тивногпроцесаизраженјеиупотребиданашњегдететаза
скривањемиприказивањемсебедругачијим,преоткривања
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идобијањамаскекаореквизитаигре.Сагледано,дакле,као
несвеснаколективнаформакојакаонаследнадуховнама
трица омогућује његово спонтано репродуковање, маски
рањепроистичеизархетипскенесвеснепредиспозицијеза
оваквимпонашањем.1У тежњиприродеда сеприкриваи
човековом настојању да је открива, садржана је и дубока
људскапотребадасмештасвојуприродуизамаскењеног
културногпреобликовања.

По тен ци јал ира ци о нал ног

Иако се исказује и непосредним прагматичким ефектима,
основниидубинскимотивмаскирањаостајетајанствен.Чо
вексебиостајенепознат,аодговорнатуупитностјепреи
спитивањемогућностисамоодређења.Скривајућисвоје,он
истичедруголице,каоизразпотребезапотврђивањемдру
гог,непознатогделасебе.Свакамаскаактуализујетумогућ
ностњеговедругости,каодругополности,илидругодухов
ности,којанепостојикаодатосткојутребапронаћиунаив
номсхватањудабијетребалосамооткритииспојитисеса
тимнедостајућимделомсебе.Стављајућиритуалномаску,
онпривременопостаједруги,алитајповремениодговорна
упитностидентитетапроистичеизобрасцапонављањачина
маскирања.Маском,заправо,оннепреиспитујесамосвоју
другост,већпрвенственомогућностдатобудекаоодговор
насталнепроменеуњемуисветуокоњега.Маскирањемсе
истражујепотенцијалдругости,могућностњеговогоства
рењауконтекступотребезапретварањемипрерушавањем.
Маскајезатосвојеврстанмагијскиреквизиткојимсенасто
јиутицатинастварностзадобијањемсагласностиинакло
ности оног другог и непознатог за остварење сопствених
циљева.2Њенаконкретизацијаобјављујеукидањесвихдру
гихидентитетскихмогућностизакојеонапостајесимболу
комуникацијисатајанственимсиламаприроде.

Променекојимајеизложеникојеиницира,оцртавајуувек
другачијисветалитексвестансвојемогућностидагаисам
мењаиствара,човекпомерареалностизванграницепозна
тог.Путовладавањатимнепредвидивимаспектомреално
стипочињеискоракомунепознатокојинијеувексвестани
промишљенчин,већнесвесноинагонскизапочетаавантура
санеизвеснимисходом.Удревноммитујеисказанатади
мензијачовековеирационалностикојајеупојединимокол
ностимамоћнијаодњеговеснагедајојсеодупре.Тако,на

1 Jung,K.G.(2003)Ar he ti po vi i ko lek tiv no ne sve sno,Beograd:Atos.
2 Jovanović, B. (2005)Ma gi ja ma ske, Bli skost da le kog, Novi Sad: Stylos,

str.91.
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пример,упркосдоговорусаХадом,дасенећеокретатиза
Еуридикомдокјенеизведеизсветамртвих,Орфејпредса
мимизлазомкршидоговор,осврћесезањомиутомтрену
оназаувекостајеудоњемсвету.Ирационалноуовоммит
скомпесникунадвладалојерационалнеразлогедапоштује
договориправилосветаукојемсенашао,ањеговоокрета
њедабипревременавидеосвојуженуималојезапосле
дицудајетрајноизгуби.Идентичнопонашањеизраженоје
иустарозаветноммитуоАдамииЕви,којиупркосБожјој
забранипосежузаплодомсадрветазнања,збогчегасупро
тераниизРаја.Ова казна је цена којом је плаћено знање,
односносвестозначењукакоголотињеипотребедасеона
сакријесмоквинимлишћем,такоичитавоговогчиназбог
којегсупотомпокушалидасесакријуиодБога.3

Једнаодпорукаовихмитоваједајенесвеснојачеодсвесног,
идасевођенснагомирационалногчовекнемирисаграни
цамапостојећегсветаукојемјенашаоизвесност.Снажнои
дубокомотивисандапрекорачитеграницеипрекршиваже
ћасакрализованаправилаизаконе,чијисучуваринајвиши
ентитети,онтоичинибезобзиранапоследицекојебитно
мењајуњеговдотадашњиживот.Суоченсатомсиломусе
бииизвансебе,онкомуницирасањомприкривајућисвоје
праволице,дабиподмаскомкаонекодругилакшеучинио
оноштонебиурадиоуоквирусвогпознатогидентитета.У
томсмислумаска,нијесамоидеализованапредставакојом
сепојединацпредстављапреддругима,дабисепоказаобо
љимнегоштостварнојесте,већизаштитасвоглица,свог
идентитета,какобикаодругиугрупимаскиранихчланова
некогтајногдруштва,попутчлановаКјуКјуклана,могаода
испољисвојулатентнуагресивностпремадругим.

Ма ски ра ни бо го ви

Пројектујућидинамикудоживљеногпроцесауреалностза
којујеосећаоивероваодапостојиизванграницавидљивог,
материјалногичулнонепосредноопипљивог света, човек
јеинатприроднимбићимапридавао склоности запретва
рањем,прерушавањемимаскирањем.Теособинесвојстве
несунесамопрвобитниманимистичкимдуховима,већи
потоњимнатприродниментитетима,паганскимбожанстви
маимонотеистичкимБоговима.Усвомчетворотомномка
питалномделуподназивомМа ске Бо га,утврђујућидамит
имакарактеристичнуметафизичку,космолошку,социлошку
ипсихолошкуфункцију,адасеизражаваречју,обредоми

3 (1992)Првакњ.Мојсијева,Постање,2,7–10,Све то пи смо Ста ро га и 
Но во га за вје та,Београд:Британскоииностранобиблијскодруштво.
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сликом,КембелсматрадамногесликеБожијепостојекао
његовемаскејеруразнимкултурамаитрадицијамаонеса
москривајуиоткривајунајвишустварност.4Теразличите
маске,говоре,уствари,сличнепричеостварањусвета,ње
говојпропасти,смрти,васкрсењу,доласкуБога,асвимито
випотичу,уствари,одједногмономитакојиварираумно
штвуверзија.Утомконтекстусеиархетипскихерој,познат
и раширен у традиционалним митологијама, испољава у
хиљадамаликовакојекаомаскеизражавајуњеговабројна
лица.

Јединственоосећањеонаднаравномбићуизраженоумно
гимпредставамакојесемењају,тематизованојеумитовима
омоћипреображајаисамихбогова.Познатоје,например,
Зевсовопрерушавањеуњеговимљубавнимавантурама,али
јеврховнибогстарогрчкогпантеонабиоисамжртваобма
несвојеженеХерекоја сепретворилаунеодољивулепо
тицу.Устаројсрпскојрелигијипостојалојеиверовањеда
сеинајвишебожанствопрерушавауобичнељуде,путнике
који траже преноћиште. Једна од теорија гостопримства,5
заснивасенатумачењуепифанијеистрахуоднегативних
последица уколико семаскираном богу не пружи коначи
ште.Скривенизаобичногпутникаилинеугледногпросјака,
бог под маском другог искушава појединце и установљу
јеобичај гостопримствабитан заљудскукомуникацију са
непознатим.Премдасеупаганскимрелигијамабожанства
сталнопреображавају,одражавајућитименачелоприродне
променекаоначинпостојањасвета,потоњамонотеистичка
схватањаутицаласунаформирањепредставеоствореном
светукаостатичноминепромењеном,апринциппроменеје
везанзабожјегсупарника,ђавола,комејесвојственопреру
шавањеимаскирање.6Ђавосеприкриваиприказујеуне
комдругомобликукојимтежидаискушаиобманенаивног.
Тимсвојимлукавствимасамопотврђујесебе,јерјењегово
имелукави,амолитвомтражисеодБогапомоћзаспасод
његовогсупарника,лукавогдемона.

Уколикојестварањемсветапотврдиосебе,Богјеприродом
исказаоједанаспектсвогидентитета,пасеонаможесма
тратињеговоммаскомкојаскривањеговусуштину,његово

4 Campbell,J.(1960,1962,1964,1968)The Masks of God, I – IV; I Pri mi
ti ve mit ho logy; II Ori en tal mit ho logy; III Oc ci den tal mit ho logy; IV Cre a tiv 
mitho logy,London:Secker&Warburg.

5 Чајкановић, В. (1994) Гостопримство и теофанија,Сту ди је из срп ске 
ре ли ги је и фол кло ра 1910–1924,Сабранаделаизсрпскерелигијеими
тологије, књига прва, Београд:Српска књижевна задруга, Београдски
издавачкографичкизавод,Просвета,Партенон.

6 Јовановић,Б.(2016)Ан тро по ло ги ја зла,Београд:HERAedu,стр.5970.
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праволице,оличеноузаконима.Иуправосутизаконионо
божанскоууниверзумукојисенастојиоткрити.Трагањеза
свеопштимзакономјетражењеБога,чијајесуштинанедо
ступна човековом уму који је поима, према схватању Ва
силија Великог а потом и исихастичког учења израженог
у делимаГригоријаПаламе, самопосредствомбожанских
енергија.Међутим,кадајеБогпостаочовек,ондаприсут
ностсуштиненијејеучинилаилакшеспознатљивом.Пору
каизДелфијскогпророчишта:„Упознајсамогсебе”добила
јеново значењевеликоги тешкоостварљивогциљаскри
веногизамаскесакојомсечовекпоистовећујеустварању
сопственогидентитета.

Пра знич но и те а тар ско

У архаичном свету поистовећивање са другим ентитетом
измитскереалностиодвијасеупразничномамбијенту,под
дејством халуциногених средстава или опијата, уз ритам
игреизвукпесмекојиучесникедоводедотранса.Празнич
насуспензијаважећихсоциокултурнихправила,омогућује
маскиранимчлановимазаједницедачинеоноштодотада
нијебилодопуштено.Токомтрајањапразника,онисеосло
бађајупотиснутог,асамазаједницанатајначиннеутралише
субверзивнинабојкојибијемогаодовестиупитање.При
временимрушењемсвогипреузимањемдругогобличјама
нифестујесеколективнипразничнипринципсоцијалноги
културногобнављањаколектива.Увремепразника,кадасе
свипојединцимаскирају,читавазаједница,уствари,ставља
својупразничнумаскуипостајенештодруго,различитоод
оногколективаууобичајеномживоту.Тапраксапостојии
уразвијенимземљама,попутШвајцарске,укојој јетоком
трајања празника дозвољено и необично понашање међу
собног симболичког ударања гуменим чекићем праћено
узвицима:ми–ми.

Уобичајеноје,дакле,дасетокомпразникачлановиколек
тивамаскирају,макартобилосамосимболично,стављањем
некогзнаканалицу.Уоквирупразничнепраксеонеобича
вањастварног,маскирањејебилопосебнозначајно.Уоб
редупосвећеномДионису,учесницисвечаностисубојили
лицецрвенимбиљнимсоковимаипрекривалигалишћем.
Карактеристично за дионизијске обреде, ношење маске је
везано за античке позоришне почетке. Позоришне маске,
персоне,направљенеодкоредрвета,билесубитанчинилац
театра,јерсуихглумциуГрчкојиРиму,носилитокомизво
ђењадраме.Члановихораугрчкојдрамитакођесуносили
маске, јер јеихорбиоједанодликоваповезансарадњом
и оличавао важећа традиционална друштвена схватања.
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Маске,какочлановахора,такоибоговаихероја,оличавале
су карактере ликова и имале своје дефинисане типске од
лике,лакопрепознатљивеидобропознатегледаоцима.

Маскирањеиношењемаскенијесамофизичкичин,већкао
начинпонашањаизразпсихолошкогстања,карактеристич
ностањесвестиулиминалнојфазинеодређености,односно
прелаза из једног у друго стање или статус.7 Сагледано у
психолошкојравникаодеоживотногпроцесасталногпре
испитивањаипотврђивањасебеупроменама,маскирањеи
демаскирањепратиформирањеличности.Маскирањемсе
појединацудаљаваодсебедаби,искуственобогатији,по
тврдиосвојидентитет,свестандасамоуколикосемењаи
памтисебеостајеисти.Будућидаличностнастајеурела
цијисадругим,оним„Ти”,текутојинтеракцијипостајући
„Ти”,онапотврђује своје „Ја”8иутврђујелимите свогса
мопотврђивања.Уискуствусадругим,стицањемискуства
другог, појединац интегрише оне потенцијално другачије
могућности свог идентитета, и постаје целовита личност.
Уколикосесредстваприлагођавајуциљу,анедациљоправ
давасредства,ондајеуконтекступревазилажењаискушења
нижегдабисеостварионекивишициљимаскирањеиз
разтежњедасепостанецеловита,кохерентнаизастварне
животнеподвигеспремналичност.

Ис ку ше ња дво лич ја

Уоквируреалногодносапремасеби,маскирањемсеудру
гомкаоконкретномдвојникуоткривамогућностдасебуде
другачији.Утомсвомдругом„ја”,спознајесепотенцијал
да се оно и буде у контексту једне од бројних идентитет
скихалтернативавећформиранојпредставиосеби.Преу
зимајућипривременопожељниидентитетпојединацскрива
иштитионајправи,апостајућионоштоније,престаједа
будеоноштојесте.Најпреуобреду,апотомиуигри,маски
рањегаослобађаоддотадашњегидентитета,алисетимеи
привременозаробљаваудругог.Зависноодчврстинеграни
ца„ја”којесматрасвојимидентитетом,онможедабудеси
гурануњеговупостојаностпредизазовимаиискушењима
којегадоводеупитањеиоспоравају.

Из потребе да се сакрије, прикаже другачијим него што
стварнојестеиприлагодисенеповољнојситуацији,човек
подмаскомпостаједволичан,лицемеран.Моралнимрелати
визмом,преузимањемдругоггледишта,маскирасеиуместо

7 Марјановић,В.(2008)Ма ске, ма ски ра ње и ри ту а ли у Ср би ји,Београд:
Чигојаштампа,Етнографскимузеј,стр.15.

8 Buber,M.(1977)Ja i ti,Beograd:VukKaradžić.
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лицапредстављаобразином.Уколикојеобразсимболмора
ла,честитости,постојаности,ондањеговимгубљењемлице
добијадругиизглед,постајенепрепознатљиво,авезеоства
ренеподмаскомдолазеупитањекадасежелидаупостави
правиживотниоднос.Тада се скидамаскаилионанеми
новнопадаоткривајућиправолицеинамеруоногкојигаје
дотадаскривао.Лицемерје,дволичност,фарисејствопрет
постављамаску,кринку,пасењенимскидањемдемаскира,
раскринкавапонашањеистварненамерепојединца.

Исус с правомжигоше фарисеје збогњиховог лицемерја,
јерсенастојељудимаприказатикаоправедни,доксуизну
трапунибезакоња.9Сликовитосеизражавајући,онвелида
чистећисамоспољасвојечашеизделе,ониихостављају
неопранимизнутраод грабежиинеправде,10 паим затои
поручуједаихнајпреизнутратребаочиститидабибилеи
спољачисте.11Уснажнојслицидатаквимпонашањемна
ликујунаокреченегробове,којисусамоспољаулепшани,
доксуунутрапунимртвачкихкостијуисвакенечистоће,12
Исусжигошелицемерјефарисејакојисууправотаквимпо
нашањем постали синоним за дволичност. Њихове маске
којеоличавајуморалнирелативизампадајупредпотребом
универзализацијеетичкихначела.Далијепојединацнатом
путуилинијесазнајеодговоромнаједноставнопитање:Да
лићепомоћиуроженомкојинеприпадањеговојинтересној
групи,сакојомјењеговазаједницаусукобуинепријатељ
ству,идалићеосудитиприпадникасопственогколектива
збогзлочинакојијеучиниоприпадникудругогколектива?
Иакосеподмаскомлажногхуманизмапојединацдеклара
тивнонастојипредставити унајповољнијем светлу, испит
конкретних околности показује и оне његове прикривене
склоностикојесетадаиспољавају.

Лицемерје је лажно представљање себе, другачијим него
што појединац стварно јесте. Иако свестан да игра улогу
другог,дабиобмануоислагао,онтоможечинитиинесве
снопренегоидођенаидејудатаконештоможедаучини.
Оннијеувеклажљивацкоји,иакојезна,прикриваистину
о себии лажно се представља, већи онај који непознаје
довољносебеипредстављасеудругачијем,уповољнијем
светлу. Маскирањем свог, појединац се скрива иза неког
другоглица,оличеногмаскомкојомсенастојипредставити

9 (1984) ЈеванђељепоМатеју (Мт)23, 28.Но ви за вјет,Београд:Свети
архијерејскисинодСрпскеправославнецркве.

10Мт23,25.
11Мт23,26.
12Мт23,27.
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идругеуверитиу тај својприказаниидентитет:да јеоно
штофактичкиније.Маскомуместосвоглица,онселажно
представља,атанеискреностусоцијалнојкомуникацијије
ивидзаштитеоддругихкојисепредстављајунаистиначин.
Међутим,билодајеносисвесноилинесвесно,маскагаса
мопривременоштитијеркадаонападнедолазидоизражаја
реалностукојојсепоказујеправолицеособе.Кризаине
извесностсуискушењакојадоводедоситуацијакадамаске
неизоставнопадајуикадасепоказујекојеко.

Условљеноживотномнесигурношћу,претећомопасношћу
и страхомоддругог,маскирање је начинопстанка слабих
пред агресивношћумоћних који се такође користе преру
шавањемуоколностимакадатребалакшедаостваресвоје
циљевеилилегализујуупотребусвојемоћи.Вукизнародне
бајкеумедасепреподобипредјарићима,даодглумиињи
ховумајку,какобидошаодоплена.Међутим,безобзирана
њенувеличину,моћсеисказујепремадругомкојиможеби
тифасциниранњомеибезњененепосреднеупотребе.Дик
тиранасаврхавласти,ињенаголотињаможеседоживети
каоновоодело.Празнинакаопуноћа,нијевладаревамаска,
већ представа подчињених без одважности да виде реал
носткаквајесте,пасугерираномлажипрекривајуобнаже
ногмоћника,полуделогусвојојохолостиизатобезпотребе
дасевишескриваизамаске.Властсвојоммоћифасцинира
њененосиоце,алиделујехипнотишућеинапотчињенекоји
учествујууритуалуколективногсамообмањивања.

Политичкааренајенезамисливабезхипокризије,двостру
кихстандарда,непринципијелногпонашања.Врхунацдво
личностиумеђународнимодносимапредстављајудвостру
ки стандарди и поступци који се пропагирају под једним
циљем,асуштинскиимајусупротнозначење.Подмаском
одговорананaводнуагресију,илизбогпретњеагресијомза
почињуиданашњиратови13 у којима се сукобљеневојске
служеистоветниммаскирнимуниформама.

Маскирањемсепривременопостаједругидабисезаварао
агресориодустаооднапада.Утомпроцесу,слабијисекао

13НелегалнуибруталнуагресијунаСРЈугославију,односноСрбијуиЦр
нуГору,започету24.марта1999.годинеНАТОпактјеизвршиоподма
скомхуманитарнеинтервенцијеназване„Милосрднианђео”–аизвор
но„Племенитинаковањ”,дабинаводно заштитиоугроженеАлбанце
наКосовуиМетохијиодсрпскевојскеиполицијекојесуселегалносу
протстављалеалбанскимтерористима.Подмаскомуништавањанавод
ногоружјазамасовноуништењеизаштитесвојихугроженихинтереса,
САДсусасвојимзападнимсавезнициманапалеИрак2004.године,свр
глеипогубилепредседникаСадамаХусеинаи збогостварењасвојих
економскихциљевавезанихзаобезбеђивањејефтиненафтедугорочно
дестабилизовалеовуземљу.
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потенцијалнажртванесвесноисвеснопоистовећујесагре
сором,примањеговуверу,културу,погледнасвет,самода
би се спасаоодњега.Иако таидентификацијаможебити
само привремена, кетменска, са очуваним памћењем свог
идентитета који се у повољним околностима поново об
навља,заробљавањесебеудругогнајчешће јенеповратан
процес,апривременисамозаборавпостајетрајнаамнезија
праћенасамопорицањем.

У вир ту ел ном све ту

Када сепојединцупружиприликадаподпритискомоног
другог,потенцијалнојошнереализованог,пазатовишекао
креативнамогућностнегојаснапредставаотомсвомдвој
нику,будетајдруги,онјепредискушењемдаодбацисвоје
дотадашњелице.Уколикосутеискушавајућеснагевећеод
његовемоћидаимсеодупре,онћеимподлећииприхвати
тидасеподмаскомпонашаускладусањенимзахтевимаи
правилима.Увремекризесвести,утицајаопијатаилихалу
циногена,каоитокомсневања,кадаграницеегаослабе,по
јединацгубисебеипостајетајдруги,алитадареткочинећи
оношто бимогло задивити Бога, најчешће ради оношто
можепостидетиђавола,збогчегасекаснијеисамстидии
каје.

Увремекадајевиртуелнареалностпосталаисоцијалноре
аланпростор,икадапоследицепоступакаучињенихутој
реалностидобијајусвојуматеријалнуконкретизацију,поје
динцисууприлициидаустварномсветуостваресвоједав
нашњеснове.Могућностисамопреобликовања,потискива
њемсвогприродногизадобијањемпожељногизгледаданас
јереалностистандардзаличностисаестрадеимногекоји
се баве глумом,политиком, спортом.Коришћењеботокса,
пластичнехирургијеисиликона,исправљајусеборе,кори
гујуинаглашавајупојединиделовилицаитела.Утежњи
дапотпунопромениизглед, подмлади сеипролепша, чо
векновоммаскомпривременопобеђујеприродуипроцес
старења.Међутим,даборбатаданијеиокончанапоказује
природакојаузвраћаударациизаразоренемаскепоказује
човековнепрепознатљив,застрашујућиизглед.Товишени
јесликаДоријанаГрејакојасемења,докњеговолицеостаје
младо,већјединственаживотнастварностукојојјеимасци
поистовећенојсалицемистекаороктрајања.

Међутим, оношто није оствариво у реалном,могуће је у
виртуелномсветуукојемпојединацмаскираоноштоствар
но јесте и представља се онаквимкакав у стварностини
је.Дајућиприликусвомдвојникудагапредставља,онсе
дигитално удваја, и води паралелне животе у одвојеним
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световима.Прихватајућидабудедруги,уместосвогимена,
укојем јесадржанњеговидентитет,прихватамаскууви
дуброја,шифреилилозинке,којуистичекаосебе.Усве
ту у којемпојединацпостаје број, свако добија, у ствари,
маску за своју социјалну, културну иморалнумимикрију.
Читавакомуникацијаудигиталномсветујесвојеврстанма
скенбалљудскенеаутентичности,алиоснаженепорукамаи
сазнањимадачовекстварасебеисвојидентитет.Утрага
њузасобом,онненалазинекидотадаприкривени,непо
знатиидентитет,већоткриваоноштоупроцесутрагањаза
њим створи.Преиспитујући себе, несигуран је у оношто
јесматраодајесте,лакопристаједабудеидругиунеизве
сномсветукојијеуглобалномпреиспитивању,идентитет
скојкризиинемогућностиутврђивањаидоследнепримене
принципаправаихуманости.Утаквојнесталнојипревр
тљивојстварности,принципопстанкасезасниванесамона
животнојпрагматичности,већинаморалномконформизму
каоначинусталногприлагођавањарелативизованиметич
кими хуманимпринципима.Читав човековживот проти
чеупретварањуистицањувештинедасештоубедљивије
претвориибудеонајдруги,различитодоногкојионјесте.
Исходовогпроцеса је лицемерни свет, каквог га знамо, у
којемсечовеккаопојединаципотенцијалналичностпри
носинажртвеникопштехипокризије,појединацпринуђен
давећсапрвимкорацимазапочнесвојепретварање.Итек
кадастављаилиодлажемаску,предпитањемко јеон,от
криванаконпотрошеногправанапретварањеимаскирање
исвојеправонаидентитет.Оноподразумеванесамодабуде
оноштојестевећидапотврђујесебеупркосоколностима
којенастоједамунаметнупожељнумаскууместоњеговог
лицаипретворегаунекогдругог.
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THEMASKARCHETYPE

Abstract

Maskingasaphenomenonisnotonlyanthropologicalsinceidentical
mimicriesinnaturepointtoauniversallifeprinciplewhichalsoconfirms
itselfinthesocial,culturalandspiritualrealityofhumans.Inaddition
to itsownmeaning,amaskgainsanothermeaning in this reality,as
anarchetypalexpressionofhumandesiretoachievegreatereminence
intheknownworldbutalsotopushtheexistinglimits.Maskinghas
becomeamannerforexploringthepossibilityofbeingsomeoneelse
orsomeonedifferent intheprocessofassertingone’s identity,where
both aman and his shadow can be expressed.Reality of the virtual
worldprovesthathidingbehindanumberorapasswordprovidesthe
necessarysafetyfromaggressionbutalsoenablesthemaskedaggressor

toexpresstheirdarkside,causingdamageorharmtoothers.

Keywords: mimicry, culture, Christianity, religion, archetype,   
hypocrisy, virtual


