
Снежана Кутрички 

Но-театар у потрази за суштином света 

Срце човеково свеколико семење садржи; киша свеопшта у клице га 
претвара. У часу кад природу цвета спознаш, плод сазнања сам ће се 
развити.
један старац 

У издању Алтере у београдским књижарским излозима од недавно појавила 
се ретка и лепа књига са 12 изабраних драмских текстова, седморице аутора, 
јапанског класичног театра Но-драме. Ово капитално дело изворне јапанске 

драматургије спада у ретке некомерцијалне подухвате чијим резултатима могу да завиде и 
развијеније културе од нас. Осим што се бави једном тако драгоценом темом, а јапанска Но-
драма спада у сам врх светских драматуршких достигнућа, ова књига је и сама по себи 
достојан, по својој лепоти и опремљености, репрезент онога што нам њен садржај нуди. 

Књига Канами – Зеами – Нобумици и непознати аутори: Јапански класични театар 12 Но-
драма је настајала пуних двадесет година и као плод таквог прегнућа неколико стручњака 
резултат је њена потпуност и лепота. Изузетно опремљена, она нуди обиље материјала у 
облику коментара и богатих илустрација маски, костима и сцена из представа. 

Приређивач књиге, Радослав Лазић, уз компетентне преводиоце, јапанологе и помоћ и 
разумевање јапанске амбасаде потрудио се да нам у бриљантном уводу-есеју ове драгоцене 
књиге приближи и објасни све елементе који чине но-театар. 

Приређивач нас у уводу упознаје са теоријским аспектима познатим као једноставни стил 
Но и Зеамијем, творцем поетике но-драме. Зеамијев трактат о позоришту Фушикаден – 
Огледало цвета – О преношењу цвета глуме, настао 1402-1424 по значају и вредности пореди 
се са Аристотеловом Поетиком.

Но-позориште је карактеристично по томе што је некад било део храма и данас стоји 
одвојено од осталог позоришта а тле му се сматра као освећено земљиште. Облик у ком је 
настао пре пет стотина година је канонизован и данас истоветан. Појам Но на јапанском 
значи уметност. Но-драма је синкретичан театар, који у себи чврсто сједињује све елементе. 
Приписује му се изузетна експресивност кроз мимику и стилизоване маске, а због високог 
сагласја у симболизацији детаља и целине с правом се говори о Но-театру као о театру 
симбола. 

Префињена јапанска култура и њена танана симболика у многоме је непозната западном 
гледаоцу али њена лепота и врхунска уметност не остају скривене нашем духу. Сврха Но-
театра је да гледаоци тих драма осете морална струјања у духовном свету и подсете се на 
законе карме, законе одмазде, спасења и очишћења душе. Но-драма се никад не бави 
световним и профаним, већ узвишеним и безвременим. Карма се у Но-драми простире и на 
људе и на богове подједнако и они једнако плаћају за грех, губећи своје натприродне снаге и 
потуцајући се по разним животима, окајавајући га. 

Но-драма је настала у четрнаестом веку уз помоћ и подршку ратничке касте самураја, а њено 
порекло је у богатим народним и верским обичајима. Обрада митова о боговима и историјске 
теме били су омиљени јапанским племићима те се сматрало да је но позориште елитистичко 
и аристократско. Писци ових комада су углавном будистички калуђери а творци су му 
Канами и његов син Зеами. Текстови су драматизоване народне приче, бајке, песме, изреке, 
историјске легенде пи-сане у форми: дијалога, стиха, а најчешће у ритмичкој прози. Но-
драма води своје порекло знатно пре четрнаестог века и сеже у најдаље дубине духовних 
сазнајних експресија азијских народа. 



Следећи теорију пет елемената, свих 300 до данас сачуваних текстова су подељени у 
неколико тематских целина или пет категорија према главном лику: бог – божанска драма, 
мушкарац – ратничка драма, жена – женска драма, лудак – драма пометеног ума и демон – 
демонска драма. 

Јунак је биће које постане изгнаник из онога што му је било даровано као моћ: те херој бива 
лишен славе, љубавник љубави, песник талента и сл. Суд о делу пострадалог јунака 
конструише се из последица те тако у свакој драми најпре бивају приказани призори његовог 
страдања кроз неколико догађаја у последњој реинкарнацији па тек онда следи објашњење и 
разлог страдања јунака кроз причање или реактивирање тог чина на сцени. Гледаоци прво 
виде последицу па онда узрок те тако доносе суд о делу и пре самог дела што у драми укида 
потребу за временском узастопношћу и тиме доприноси осећању веће моралне повезаности, 
изванлинеарности времена, цикличности времена тј. безвремености. 

Извођења Но-драма имају своје исходиште у ритуалном плесу и радња се саопштава говором 
и певањем те подсећају у понечем на европски балет и оперу или најближе на кореодраму. 
Глумци су и плесачи а самопоништавање кроз ритуалност је истакнута и ношењем маски. 
Ритуални плес и стилизоване кретње, глумци када се крећу по сцени готово клизе, 
употпуњују рецитовање, акробатика, неми говор помоћу лепеза, рукава, гранчица цвећа, 
праћен је оркестром од неколико народних инструмената и певањем хора од осам чланова. 

Сценски реквизити су једноставни а екстеријерни и ентеријерски детаљи су сведени на 
контуре и сасвим поједностављени како би се у оку посматрача створила слика привида 
реалности. Костими су, богати, скројени од тешке свие и као неким чудом лако измењиви и 
на самој сцени. Под њима и високим оплатама које глумци носе контуре тела се губе. Шаре 
по оделу и боје су симболи. Глумац на лицу носи маску, углавном круту, која исказује само 
пол, старост и једну емоцију или је савршено безизразна, те се личност глумца поништава у 
потпуности и тиме уклања сваки траг индивидуалности. Сви поступци, кретње и звуци, како 
они које производи глумац, тако и оне које производи оркестар и хор, су наглашени. Тиме се 
постиже натприродна реалност а глумац постаје носилац и репрезент емоције саме, оне, која 
је изазивач свих узрока и последица радње. Емоција у Но-драми није персонификација неког 
душевног стања него стање само. 

Привид свих појава на који нас но-драма својим деством упућује је пут зена који води 
суштини те је тако ово својеврсно метафизичко позориште по коме су силе живота и смрти, 
привида и јаве, мировања и кретњи само два различита лица у огледалу, или само савршена 
равнотежа супротстављених сила. Пут зена је за све јапанске уметности много више 
мисаона техника него етика, много више естетика него религија или мистика. 

Да бисмо појмили феномен Но драме, приређивач књиге, Радослав Лазић нас упућује и на 
кључ њеног разумевања који се крије у три нивоа лепоте заступљене у но-драми: хана или 
видљива лепота, рођаку или тиха лепота и југен или невидљива лепота. Термин југен, по коме 
је Но-драма често називана и уметност југена у будистичкој традиционалној терминологији 
значи, оно што лежи испод површине или осветљава скривено значење ис-под површине. Но 
представа постепено достиже свој врхунац, тј. крајњи естетски домет кроз поступно освајње 
сва три нивоа лепоте. На крају гледалац искуси готово неописиви естетски доживљај те се 
првобитна визуелна привлачност претвара у лепоту вишег реда, својствену искључиво 
унутрашњој психолошкој драми. 

Излазак ове ретке и изузетне књиге засноване и настале на потрази Нодраме за суштином 
света могао би да послужи и као подстицај да се после много година на некој од београдских 
сцена уприличи гостовање једног од јапанских Но-позоришта, како бисмо се и визуелно 
упутили у тајне овог позоришта света и уживали у истинској лепоти Но-драме. 


