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Да ли је цео ро ман за пра во сан мла дог чо ве ка оде ве ног у пла ву 
ко шу љу и пан та ло не, да ли је он пан дан на ра то ру књи ге или не, оста је 
отво ре но пи та ње чи ме се ро ман, иа ко те мат скомо тив ски (па и идеј но) 
за о кру жен, још ви ше ну ди чи та о цу као мо гућ ме та текст не ког ствар ног 
сна ау то ра овог де ла. Има ли од то га, жан ров ски са гле да но, ком пле мен
тар ни јег и ин три гант ни јег по зи ва на чи та ње књи ге ко ја нам је бли ска у 
сва ком сми слу, пре све га у оном ко ји све до чи у при лог то ме да је сло
бо да мо гу ћа је ди но кроз умет ност и да при ча има оно ли ко мо гућ но сти 
ту ма че ња ко ли ко је ја ка чи та о че ва ма шта и же ља за учи та ва њем, јер, 
ка ко Ту ше вља ко вић у јед ном ин тер вјуу ис ти че: „Умет нич ко де ло ни је 
ту да об ја шња ва. Оно то мо же да учи ни, али ни је ни у ка квој оба ве зи. 
Чи тај те ча со пи се и гле дај те ве сти ако хо ће те те од го во ре. На рав но, не
ће те их ни та мо на ћи, али ни је умет ност кри ва за то.” 

Ро ман Је гер мај стер оста је сна жно шти во у на шој књи жев но сти 
ко је под се ћа на два ве ли ка кул ту ро ло шка пре се да на ко ји су из ме ни ли 
то ко ве по и ма ња чо ве ко ве пси хе – на Фрој до во и Јун го во уче ње – од ко
јих је ово дру го пе сни ке и пи сце уз ди гло на ранг бо жан ског вра ћа ју ћи 
ти ме ли те ра ту ри пра во на ира ци о нал но и до каз да се пу тем умет нич ког 
де ла мо же про ту ма чи ти сан. Да ка ко, мо же и овај о је гер мај сте ру. Али 
то ту ма че ње оста вља мо до бра ним чи та о ци ма на соп стве ни увид.

Ми ли ца МИ ЛЕН КО ВИЋ

О КРА ЈУ ПО ЗО РИ ШТА

Влат ко Илић, Са вре ме но по зо ри ште: естет ско ис ку ство и пре ступ нич ке 
прак се, Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад 2018

Те о риј ским про ми шља њем и прак тич ним те а тро ло шким ра дом, 
Влат ко Илић у књи зи Са вре ме но по зо ри ште: естет ско ис ку ство и пре
ступ нич ке прак се не дво сми сле но кон ста ту је естет ску вред ност у те а
тар ским из ра зи ма, те пре ступ нич ке прак се под ра зу ме ва као умет нич ки 
ва лид не, у оним прав ци ма у ко ји ма по зо ри ште не ро бу је уста ље ним 
тра ди ци о нал ним по сту ла ти ма, а у оној ме ри у ко јој га ни је по ко ри ла 
ин ду стри ја ма сов не за ба ве, ко ја до дат но утвр ђу је не при пад ност по зо ри
шта вре ме ну у ко јем жи ви мо. По зо ри шна прак са Влат ка Или ћа (ре жи је 
Сам крај све та, Ана Франк и Маркс у Со хоу) зна чај но je пот кре пи ла 
из не те ста во ве и по ка за ла да ба вље ње по зо ри штем да нас, би ло да је реч 
о те о ри ји или прак си, не са мо да ни је из ли шно већ пред ста вља дру штве но 
ре ле вант ну де лат ност. Ау тор Уво да у но ву те о ри ју по зо ри шта (Но лит – 
Ал те ра, Бе о град 2011) и је дан од уред ни ка те мат ске пу бли ка ци је The a tre 
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wit hin the Con text... and not just The a tre (По зо ри ште у кон тек сту... и не 
са мо по зо ри ште) сво ју ана ли зу естет ског ис ку ства за по чи ње упра во тео
ри јом о кри зи по зо ри шта, алу ди ра ју ћи на Бо дри ја ров за кљу чак да је са 
по зо ри штем го то во („Si mu la ti ons”, Con ti nen tal Ae ste tics, Ro man ti cism to 
Post mo der nism, 2001, 413). Под кра јем по зо ри шта Илић под ра зу ме ва 
упра во сла бље ње опа жа ња умет нич ког те а тра, а до ми на ци ју гру бих фак
то ра ак ту ел ног еко ном ског и со ци о ло шког по рет ка; слич но те зи Реј мон да 
Ви ли јам са да се по зо ри ште на ла зи на мар ги на ма жи ве кул ту ре. То тал но 
по зо ри ште, о ко јем пи ше Бо дри јар, на тра гу Ар то о вог по зо ри шта су ро
во сти, је сте крај по зо ри шта ре пре зен та ци је, при че му се на слу ћу ју ком
плек сне про ме не у обра сци ма обра зо ва ња сцен ског и драм ског из ра за 
то ком два де се тог ве ка, ука зу ју ћи на про ме ну па ра диг ме, по зо ри шне сце
не и пу бли ке. При хва та ју ћи ова од ре ђе ња, Илић на во ди ис так ну те те о
ре ти ча ре ко ји су обе ле жи ли са вре ме ну те а тро ло шку ми сао. Пи ска тор 
пи ше о по ли тич ком по зо ри шту, Ле ман о пост драм ском, Ери ка Фи шер 
Лих те уте ме љу је есте ти ку пер фор ма тив не умет но сти, Шек нер за го ва ра 
про бле ма ти ку из во ђе ња умет нич ких де ла, док Ро уз Ли Голд берг из два ја 
жи ву или из во ђач ку умет ност као за себ ну област ства ра ња. Пре и спи ту
ју ћи кри зу, тј. крај по зо ри шта, ау тор, по ле ми шу ћи са на ве де ним ау то
ри ма, ну ди но ву ми сао о те а тар ској прак си, ко јом де фи ни ше ме сто ко је 
она за у зи ма у окви ри ма жи ве кул ту ре кра ја 20. и по чет ка 21. ве ка, има
ју ћи у ви ду да је по зо ри шна умет ност да нас уре ђе на у скла ду са за ко ни
то сти ма тр жи шта, а да са мо по зо ри ште пре у зи ма ка рак те ри сти ке ро бе. 
Упр кос иде о ло шким, по ли тич ким, еман ци па тор ским и со ци о ло шким 
ути ца ји ма на по зо ри шну умет ност, Илић сво ју те о ри ју, ипак, за сни ва 
на ста ву да са вре ме но по зо ри ште ни је ис кљу чи во раз ме на до ба ра и уме
ћа у тр ци за про фи том. У том слу ча ју Бо дри јар би био у пра ву, а са по
зо ри штем би оди ста би ло го то во, хте ли ми то да про гла си мо исти ни тим 
или не.

У по гла вљу „По зо ри шна пред ста ва и ис ку ство пре сту па” Илић на
во ди при мер пред ста ве Па пир на ти Пин тер, јед ну од пред ста ва по зо ри
шног ко лек ти ва Сце на Ца ри на, а по тек сту Ха рол да Пин те ра. На гла ше но 
ис ку ство тран сгре си је у по зо ри шту на ло ка ци ји (Ле ман) ау тор ту ма чи 
као спе ци фи чан пре ступ ко ји „пру жа за до вољ ство и у ср жи је осе ћа ја 
за јед ни штва”. Та кав те а тар ски пре ступ омо гу ћа ва раз ви так, ран си је ров
ски ре че но, еман ци по ва ног гле да о ца и по зо ри шне за јед ни це, при че му 
под за јед ни цом под ра зу ме ва мо „на чин за у зи ма ња вре ме на и ме ста, тела 
на де лу су прот ста вље ног за кон ском апа ра ту, скуп опа жа ја, ге сто ва и ста
во ва, ко ји сто је и пре о бли ку ју по ли тич ке фор ме и ин сти ту ци је”. Усва ја
ју ћи ова кве ста во ве, ау тор на во ди да „по зо ри ште по ста је ужи так транс
гре си је, али не ре ал ног те ла”, под ра зу ме ва пре ступ „из ре ги стра јед ног 
мар ги на ли зо ва ног чи на у ин тер вент ни гест”, ко ји ме ња, бар у тре нут ку 
док се пред ста ва до га ђа, дру штве ну исти ну у ко ју ве ру је мо. 
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Пи шу ћи о са вре ме ном по зо ри шту од но сно ње го вом раз вр ста ва њу, 
Илић под се ћа да би у кон тек сту ли те рар ног те а тра и те а тра ужи вља ва ња 
19. ве ка ова кви естет ски пре сту пи под ра зу ме ва ли про дор „ре ал ног те ла 
или ам би јен та” и на ру ша ва ње „илу зи је фик тив ног ко смо са сцен ског де ла”, 
све га оно га што је да нас умно го ме ка но ни зо ва но. Иа ко је са до ми на ци
јом ли те рар ног по зо ри шта на сту пи ла уса гла ше ност дра ме са ње ним 
по став ка ма на по зо ри шној сце ни, до уса гла ше но сти из ме ђу те о ри је по
зо ри шта и те о ри је дра ме (књи жев но сти) до ла зи тек за сни ва њем те а тро
ло ги је као по себ не на у ке, тј. пр вим пер фор ма тив ним обр том, сме шта
ју ћи пред ста ву у цен тар ис тра жи вач ке па жње, ми сле ћи је као по се бан 
умет нич ки до га ђај. По чев од ли те рар ног те а тра, а има ју ћи у ви ду упра
во естет ско по зо ри шно ис ку ство, Илић уо ча ва ви ше ти по ва по зо ри шне 
прак се: ин сти ту ци о нал но по зо ри ште, фе сти вал ске про дук ци је, дру штве
но ан га жо ва ни рад и дра ма ти за ци ју со ци јал них од но са. У скла ду са до
ми нант ном фор мом естет ског ис ку ства, ау тор се ба ви пред у сло ви ма за 
стан дар ди за ци ју драм ског и по зо ри шног из ра за, као и на ста нак и ре цеп
ци ју по зо ри шног фе сти ва ла, у скла ду са ло ги ком тр жи шта. Фе сти вал ске 
пред ста ве, по пут Ми лох ни ће вог ра да Сиг на ту ра До га ђај Кон текст, 
за бра ње ног на отва ра њу фе сти ва ла Tran sme di a le 2008. го ди не, по кре ћу 
низ ва жних пи та ња ко ја се ти чу прав них ре гу ла ти ва уну тар умет нич ког 
ства ра ла штва, а ка ко мо же мо по све до чи ти на по чет ку 21. ве ка, та квих 
пред ста ва и да ље има. Илић уо ча ва да се уме сто по зо ри шне пред ста ве 
као умет нич ког де ла, од но сно пи та ња ве шти не, у ту ма че њу драм ског 
ко ма да све ви ше раз ма тра пи та ње иде о ло ги је. За по зо ри шну умет ност 
21. ве ка, сма тра ау тор, кон сти ту тив на по ста је „не ве шти на, ни ти не ка кав 
осо бен увид за сно ван на ду хов но сти или ин те лек ту ал ној су пер и ор но сти, 
ни ти ста ње чул не на пе то сти, већ ис ку ство пре сту па ко је ге не ри ше њено 
са мо до га ђа ње”. Исто вре ме но, од по зо ри шта се оче ку је да „пре не се” не
ка кву исти ну, без об зи ра на то да ли је у пи та њу „исти на кла сне бор бе” 
(Брехт), „исти на по ста том ског чо ве ка” (Бе кет) или „исти на ди о ни ског 
за но са” (Шек нер). 

По сте пе но раш чла њу ју ћи умет нич ко де ло и про бле ма ти ку ње го вог 
из во ђе ња, под из во ђе њем под ра зу ме ва ју ћи „ма те ри ја ли за ци ју иде ја, 
по јав ност пред ме та и те ла, зву ка и сли ка, про сто ра и вре ме на”, Влат ко 
Илић па жњу по све ћу је тер ми но ло шким, од но сно ди сци пли нар ноте о
риј ским и иде о ло шким раз ли ка ма из ме ђу пи та ња из во ђе ња у окви ри ма 
по зо ри шне умет но сти, за тим из во ђач ких умет но сти и умет но сти пер фор
ман са. По ла зе ћи од прет по став ке да је за са вре ме ну по зо ри шну умет ност 
од кључ ног зна ча ја чин пре сту па, Илић пре и спи ту је ме ру у ко јој ме диј
ски про стор (ин тер нет, дру штве не мре же) ге не ри ше обра сце уре ђи ва ња 
дру штве ног жи во та, а са мим тим и по зо ри шне умет но сти, „сво де ћи је на 
си ту а ци ју ме ђу соб них ре ак ци ја из ме ђу оних ко је оно оку пља”. Ау тор се 
осла ња на оне те о риј ске ди сци пли не за ко је је сма трао да ће до при не ти 
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сми сле ни јем из у ча ва њу из во ђач ке умет но сти, ука зу ју ћи, нај пре, на ау то
ре као што су Ханс Тис Ле ман, Ро уз Ли Голд берг, Ги Де бор, Ри чард Шек
нер, Ан то нен Ар то, Ери ка Фи шер Лих те, Жак Ран си јер, Алан Ба дју, Жан 
Ди ви њо, Иван Ме де ни ца, Див на Вук са но вић итд. 

Усред сре ђен на ус по ста вља ње те о риј ског мо де ла за раш чла њи ва ње 
бит них пи та ња у ве зи са пре ступ нич ким по зо ри шним прак са ма, ау тор је 
све стан да по зо ри ште да нас „за ви си од на шег ин те р пре та тив ног по ла
зи шта”. Има ју ћи то у ви ду, те о ри ји по зо ри шне умет но сти Илић при сту па 
узи ма ју ћи у об зир окри ље фик ци је у умет нич ком ства ра ла штву, од но сно 
по је ди нач не по е тич ке стра те ги је ко је су до ве ле до на стан ка вред них 
по зо ри шних де ла. Ова сту ди ја у мно го че му де фи ни ше прав це у ко ји ма 
се кре ће са вре ме но по зо ри ште, у по ку ша ју да упо зо ри да про ми шља ња 
о по зо ри шту ни су ни шта дру го но про ми шља ња о ду ху тре нут ка у ко јем 
жи ви мо и ства ра мо. Сто га, пи та ње кра ја по зо ри шта тре ба ло би схва
ти ти као сиг нал кри зе по зо ри шне умет но сти и по зив на ства ра ње дру
га чи јег те а тра и по све ће ни је при ми шља ње о те о ри ји по зо ри шта, ка ко 
би по е ти ке не са гла сно сти ко нач но, у сво јој умет нич кој и иде о ло шкој 
по ли ва лент но сти, по чи ва ле на оном што на зи ва мо естет ско ис ку ство. 

Књи га Са вре ме но по зо ри ште: естет ско ис ку ство и пре ступ нич ке 
прак се Влат ка Или ћа кри тич ки је оглед о при сут ним по е ти ка ма ко је су 
се ја ви ле у те а тар ској прак си кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка, и по мно го 
че му пред ста вља зна ча јан до при нос ту ма че њу са вре ме ног по зо ри шта. 
Иа ко је ве ћи део сту ди је по све ћен упра во кра ју по зо ри шне умет но сти, 
од но сно мањ ка во сти ин тер пре та тив них при сту па те а тру, чи ни се да ова
кве пу бли ка ци је пред ста вља ју же ље ни и нео п ход ни иступ, чи ме се те а тар 
и те о ри ја драм ских умет но сти, ко нач но, по ста вља ју на за слу же но ме сто. 
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