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akrivanje, prenarejanje, pretvar-

janje, da smo nekaj drugega 

kot v resnici, prikrivanje resničnih dej-

stev za tančicami (ali stenami) izmišljij 

in laži – vsa ta igra je sestavni del živ-

ljenja od začetka človeštva. Prikazu-

jejo nam jo različne veje umetnosti. 

Je temelj vsake kriminalke; čar daje 

tragedijam in komedijam; popolna, 

brezmadežna iskrenost je za literatu-

ro zanimiva samo v kombinaciji s 

svojim temnim nasprotjem. 

ZZ NNNJJO O ZAZZAAŠŠČIITTIMIMMOO SSVVOJOJOO 
ZAZAASSEBBNNOSST

Ena od oblik nošenja maske je 

nenapisan družbeni sporazum: ko 

odidemo od doma v javnost, si pravi-

loma nadenemo psihološko masko. 

To ne pomeni, da smo hinavski, am-

pak da zaščitimo svojo zasebnost, ki 

jo hranimo za odnose z najbližjimi 

ljudmi. Do sodelavca v službi se ne 

vedemo kot do moža, do profesorja 

ne kot do očeta, do prodajalke ne 

kot do svoje mame – pa če smo še 

tako navdušeni ali besni. Do ljudi v 

polju javnosti vzpostavimo določeno 

razdaljo, ki omogoča predvidljivo 

»SSkkril see je zzaaa mmasskko hlaadnostti inn nneeobčuttljivosstti. Da nee bi 

razzžaloostila šše hčhččererke,, ssi je nnadela veseseeel izraz. Razkkošoššjje, ki gga takoo 

raadi rraazkazzujeejojoo,, jeje saammo krrinka zza nonottranjo ppraznininooo. Strggal ji je 

mmaskooo, da se jjee popokaazaal njeen pravvi oobrbraz.« Ljuudje sis nnadevaamo inn 

sneemammmo mmaskkee,,, taakoo kkot sii nadevammooo in odlaagammo o ooblačiila. Takko 

koot obblleka šše nenee nnaareeddi človveka, ttuddi mmmaska nne zakkririjje njeggovegaa 

prravavvegega jjazza. ZZakaj sse ttororeej maskkiramomo?? 

komunikacijo obeh udeležencev. Za 

pogovor za službo se bomo uredili 

drugače kakor za na ples, dogodku 

pa bomo prilagodili tudi svoj nastop, 

način, na katerega želimo narediti 

vtis. S tem bomo ustvarili o sebi do-

ločeno predstavo, na katero se bodo 

drug i  ra zmeroma predv id l j i vo 

odzivali. 

IIGGGREREE PPREESSSTOLLOOVV  
22211. SSTOOLLEETJJA

Masko nosimo tudi, ko gremo na 

prvi zmenek. V izložbi, kot pravi temu 

dr. Zoran Milivojević, razstavimo svo-

je najboljše adute. To ne pomeni nuj-

no, da se delamo, da smo drugačni 

kot v resnici; pokažemo pač tiste 

svoje lastnosti, ki so po našem mne-

nju najboljše in najlepše. (Ilustrativen 

primer »izložbe« so portali za zmen-

ke; prijatelj mi je potožil, da se neka-

tere ženske predstavljajo v preveč 

lepi luči, ki ne ustreza realnosti. Se-

veda velja to tudi za nekatere moške. 

Ni lahko opisati samega sebe dovolj 

stvarno in dovolj privlačno obenem!) 

Človeka prideta torej na zmenek, in 

če sta si všeč, želita seveda drug na 

drugega narediti čim boljši vtis. Po-

tem se zaljubita; ne zato, ker je on 

takšen duhovit kavalir, ona pa tako 

bistra in hkrati ženstvena, ampak 

zato, ker drug v drugem nezavedno 

prepoznata nekaj znanega, domače-

ga. To znano pa ni nič drugega kot 

skupek najzgodnejših čustvenih spo-

minov iz odnosa z najzgodnejšimi 

skrbniki, ki so navadno starši. V tem 

občutju domačega je zajeto vse lepo, 

pa tudi vse težko in še nerazrešeno. 

Nezavedni del možganov zaljubljen-

cu sporoča: »Tu, tu se obeta odnos, 

v katerem boš pa vse to lahko razre-

šil, v katerem bo nekdanjo nesliša-

nost zamenjala slišanost, vse bo 

dobro, več kot dobro: idealno bo, ne-

beško.« Zavestno zaljubljenec kajpa-

da ve, da realnost ni idealna, toda 

občutki so premočni, klic znanega 

vzdušja je preveč vabljiv.

V čustveni intimi zaljubljenosti po-

tem odpade prva, gornja maska. Ko 

se pojavijo prva nesoglasja in jih par 

prebrodi, se začne odpirati možnost 

za ljubezen. Če jo je par zmožen gra-

diti, ostati v čustvenem stiku, ko pri-

dejo preizkušnje in je hudo, pade tudi 

zadnja maska. »Vidim te brez maske 

in te razumem, lahko zdržim čutenja, 

ki nastajajo med nama.« Morda bi 

tako lahko opisali empatijo, eno 

najdragocenejših lastnosti, ki se jo 

splača spoznavati in razvijati, nemara 

najbolj od vseh, če hočemo končati 

»igre prestolov« 21. stoletja.

JEJEE SSANNJJSSKKO 
PPPAPARRRTTNNEERRSSTVVOO 

LLEE MMAASSSKAA?
Včasih kdo obdrži masko tudi v 

čustveno intimnem odnosu – ne da 

bi se partner tega zavedal. Ta pojav 

je neizčrpen navdih za filmsko pro-

dukcijo. Vohun, ki pride v tujo državo, 

si ustvari družino, kot t. i. krt čaka 

desetletje ali več, da ga pokličejo na 

tajno nalogo – in izgine; žena pa se v 

popolnem šoku sprašuje, s kom je 

živela, kdo je oče njenih otrok, kako 

je mogoče, da ni videla tiste zadnje, 

najtanjše, a najbolj prilegajoče se 

maske. Nekaj zelo podobnega, 

čeprav na zunaj manj slikovitega, se 

dogaja tistim, ki se zapletejo z ljudmi, 

ki imajo poteze kake osebnostne 

motnje, kot so narcisistična, histrio-

nična in antisocialna (in jim je med 

drugim skupen strah pred razkritjem). 

Žal je to klasična zgodba ženske (ali 

tudi moškega, le da ne tako pogos-

to), ki se je zaljubila v naravnost sanj-

skega partnerja: izjemno pozornega, 

čustvenega, neverjetno prijaznega 

človeka, ob katerem je res lahko uži-

vala. Toda samo tako dolgo, dokler 

ni snel maske, za katero je mislila, da 

je njegov pravi obraz. Postal je 

razdražljiv, grob, psihično in tudi fizič-

no nasilen. Konec takšne zgodbe je 

zanjo v najboljšem primeru neprijeten 

razhod, nepovrnjeni dolgovi in po-

membna izkušnja.

Ker so po bitki vsi generali, opa-

zovalci takšne zgodbe velikokrat me-

nijo: »Kako je mogla biti tako naivna? 

Kaj je narobe z njo, da ni videla, kak-

šen je v resnici? Kako to, da nikoli ni 

začutila, da nekaj ni v redu?« Vseka-

kor je preslišala pomemben svarilni 

signal: vse je bilo idealno. Celo leto 

nobenega nesporazuma, nobenega 

konflikta, sama blaženost. Pri paru, 

ki je snel maske, je to nerealno. Am-

pak kdor bi se lahko uprl tako močni 

drogi, kot je občutek popolne ljublje-

nosti, naj prvi vrže kamen … Maske 

nam včasih še kako prijajo. Pa četudi 

le za kratek čas.

V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Zaa nnjjimmi ssssee nnee sskrivvaajjo saamoo hinnavcci

PPPssiihhoooaannaallitiččnnnoo 
rreeeeččeennoo nnni zaaa 

mmmaaaasskkkoo nniiččeesaaar..  
VV mmmmaasskkii,,, kki jjo 
nnoossiimmmo, jjje vsssa 

rrreessnniiccca.. 
- Renata Salecl

KKKKoott pprraavvvijjo::  
vvvssaaaakkkaa knnnjjjiggaa jjee  
vvv nneeekkkeemm sssmmisssluu 
aaavvttoobbbiooggrraffskkka.. 

- Marjeta Novak Kajzer

Daj človeku masko 
in povedal ti bo 

resnico.  
- Oscar Wilde

»»AAAlii vveesstee,  
kkkkaajj jee nnaajjjbooljj 

pprroobblleemmaatiiččno ppprii 
mmmmaassski, gggooosppoddd 

HHHoollmmmmeees?? TTuuudi čeee sii 
ččlllloovvvekk ššee taakooo 

pppriizzaaddevva, jje vvedddnoo 
aaaavvttoopporrttrrett.«« 

-  Irene Adler v Sherlocku


