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ПО З О Р И ШН А  К РИ Т И К А

СУ ВО БЛА ТО

Иво Ан дрић, Трав нич ка хро ни ка, дра ма ти за ци ја и ре жи ја Ни ки та Ми ли
во је вић, Срп ско на род но по зо ри ште, Но ви Сад 2019

До га ђа се по не кад да су два де ла, у овом слу ча ју две по зо ри шне пред
ста ве, до те ме ре по ве за не ни зом окол но сти да је го то во не мо гу ће по
сма тра ти јед ну а да се у об зир не узме дру га. Упра во то пра ти не дав но 
при ка за ну Трав нич ку хро ни ку Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Ни ки те Ми ли во
је ви ћа, а у про дук ци ји Срп ског на род ног по зо ри шта. При ча о тим нео бич
ним окол но сти ма по чи ње, за пра во, с јед ним дру гим ка пи тал ним де лом 
Иве Ан дри ћа ко је још је све же у пам ће њу пу бли ке – реч је о пред ста ви 
На Дри ни ћу при ја, у ре жи ји и адап та ци ји Ко ка на Мла де но ви ћа. На Дри ни 
ћу при ја ушла је 2017. го ди не у се лек ци ју 62. Сте ри ји ног по зор ја, у чи јем 
се жи ри ју на ла зио и ре ди тељ Ни ки та Ми ли во је вић. Ово По зор је оста ло 
је упам ће но по то ме што је жи ри јед но гла сно од лу чио да не до де ли ни
ти јед ну на гра ду, јер, ка ко је ре као Пре драг Ма ној ло вић, пред сед ник 
жи ри ја, ни су же ле ли да на гра ђу ју осред њост, те да ова ква од лу ка тре ба 
да слу жи као ала рм за ста ње у ко јем се по зо ри ште на ла зи, и упу ти на 
за бри ну тост, јер је, ка жу, сро за ва ње ква ли те та, од но сно умет нич ких 
вред но сти, еви дент но. По сле ове ра ди кал не и крај ње упит не од лу ке 
са свим је за оче ки ва ти би ло да ће чла но ви жи ри ја, бу ду ћи да и да ље 
де ла ју у срп ском по зо ри шном жи во ту, и с об зи ром да су већ та ко за бри
ну ти за ње гов умет нич ки ква ли тет, те жи ти да над ма ше оно што су 
јед но гла сно ана те ми са ли као не за до во ља ва ју ће. 

Али овај ра ди ка лан по сту пак као да је по сле две го ди не са свим 
за бо ра вљен. Ни ки та Ми ли во је вић при хва та се Трав нич ке хро ни ке у Срп
ском на род ном по зо ри шту, на чи јем ре пер то а ру још увек ста си то сто ји 
На Дри ни ћу при ја, и ко ја је, вре ди то на по ме ну ти, упр кос по гре шној 
од лу ци та да шњег глав ног жи ри ја ипак до би ла на гра де дру га два, мо гло 
би се ре ћи, при себ ни ја жи ри ја – на гра де Днев ни ка и Окру глог сто ла 
кри ти ке. Ис по ста вља се, па ра док сал но, да су слич но сти Трав нич ке хро
ни ке с тим пре зре ним, „осред њим” оства ре њем за пра во за па њу ју ће. Оно 
ће се по ка за ти у до ме ну дра ма ти за ци је, ви зу ел них од ре ди шта и, на да све, 
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зна чењ ског пла на ко ји Трав нич ка хро ни ка од пред ста ве На Дри ни ћу при
ја по зајм љу је, при че му је он у ко ма ду Ни ки те Ми ли во је ви ћа слаб и 
де кла ра ти ван, па и на мет нут.

Дра ма ти за ци ју Трав нич ке хро ни ке пот пи су је сам ре ди тељ, а основ
ни дра ма тур шки по сту пак са сто ји се у сво ђе њу ро ма на на при год на два 
и по са та, при че му на ра тив оста је не про ме њен. Уло га на ра то ра се за др жа
ва, иа ко уме да ва ри ра од ли ка до ли ка; те ва ри ја ци је на ра то ра, ме ђу тим, 
не ма ју су штин ско зна че ње, јер је на ра тор ска по зи ци ја (а то је по зи ци ја 
све зна ју ћег на ра то ра) сва ког од њих јед на ка. Кри те ри јум по ко јем су 
би ра ни од лом ци ро ма на по при лич но је ја сан. Ре ди тељ је хтео да са жме 
оп шту рад њу и, у го то во исто вет ној фор ми хро ни ке, да при ка же жи вот 
тро ји це Евро пе ја ца, дво ји це фран цу ских ди пло ма та – Да ви ла и Де фо сеа, 
и јед ног ау стриј ског – Фон Ми те ре ра, ка да слу жбом до ла зе у Трав ник. 
У ту свр ху „фо ку си ра ња зби ва ња”, ко ја се у пред ста ви јед но знач но де ша
ва ју је ди но из ме ђу по ли тич ких жа ри шта, од стра ње ни су сви ли ко ви ко ји 
овим зби ва њи ма не до при но се, а жи ваљ Трав ни ка за ме њен је из ве сним 
хор ским ли ком, очи то раз ли чи тих на ци о нал но сти и ве ро и спо ве сти.

Трав ник је сцен ски упа дљи во озна чен бла том. Чи тав про стор сце
не „Пе ра До бри но вић” по пло чан је не ка квим сти ро по ром што ли чи на 
бла то, по ко јем ће се ли ко ви кре та ти окрет ни је или ма ње окрет но. Ка да 
се Да вил (Бра ни слав Јер ко вић) пр ви пут по ја вљу је на сце ни, но се ћи све ћу, 
чи ме се пред ста ва и отва ра, то бла то уз сла бу све тлост пре кри ва дим 
(сце но гра фи ју пот пи су ју Ни ки та Ми ли во је вић и Жељ ко Пи шко рић). Јер
ко вић се кре ће сав у фи зич ком гр чу, по ла ко и ско ро упла ше но, док се са 
из у зет ним на по ром про би ја кроз трав нич ко бла то. Та би сце на мо гла 
де ло ва ти им по зант но, да не де лу је вра шки по зна то: го то во исто та ко, уз 
сла бу све тлост, док сце ну пре пла вљу је во да, ово га пу та пра ва, отва ра се 
– На Дри ни ћу при ја. Су штин ска раз ли ка ових две ју пред ста ва мо же се 
згод но и сим бо лич ки уо чи ти, да кле, од мах по отва ра њу за ве се. Док у 
пред ста ви На Дри ни ћу при ја глум ци га ца ју по пра вој во ди, ко ја их ква
си, да ви, у ко јој се пе ре крв, у ко јој се ра ђа ју и уми ру, од ко је се ни ка ко 
не ће из ба ви ти, и од ко је су стал но мо кри, Трав нич ка хро ни ка по ста вља 
тек по вр шно, ла жно бла то ко је ни ког не мо же да ис пр ља.

По ме ну та пр ва сце на у Хро ни ци хо ће да уте ме љи оно што ће би ти 
„нул ти ни во” ин сце на ци је: основ ни план се, да кле, за сни ва на очи тој 
не при ла го ђе но сти Евро пе ја ца у њи хо вом су сре ту са Бо сном, као ви ла
је том хе те ро ге ног Осман ског цар ства, и ње ним упе ча тљи вим тр за ји ма, 
али и са чи та вим за њих ма ло по зна тим Ори јен том. У тој се пр вој сце ни 
Да вил од мах су сре ће са смр ћу, ко ја ће, то ком ње го вог слу жбо ва ња у 
Трав ни ку, би ти све при сут на, а сцен ско оте ло вље ње на ћи ће у не ка квој 
па ган ској по смрт ној по вор ци ко ја Де ви ла до че ку је, ан ти ци пи ра ју ћи 
ско ру смрт Ка пи џи ба ше. 
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Ова њи хо ва не при ла го ђе ност ва ри ра ће од пот пу ног не го до ва ња и 
по ри ца ња, ка ко то чи ни Ана Ма ри ја (Ти ја на Мар ко вић), же на Фон Ми
те ре ра, чи је је не зна ње о „оним дру ги ма” нај у па дљи ви је: њен су срет с 
кр ва вим но га ма Ми ли во је вић на ме тљи во при ка зу је про јек ци јом та квих 
јед них но гу на ви деоби му, на ста вља ју ћи до бру ста ру тра ди ци ју упит
ног и не мо ти ви са ног ко ри шће ња но вих и не баш та ко но вих ме ди ја у 
по зо ри шту. За раз ли ку од Ане Ма ри је, дру ги ће ту не при ла го ђе ност 
пре тво ри ти у же љу за раз у ме ва њем Ори јен та и свих ње го вих нео бич них 
еле ме на та – као Де фо се (Ду шан Ву ка ши но вић), ко ји је у Трав ник до шао 
на о ру жан гу ме ним чи зма ма и је ди ни се по трав нич ком то бо жњем бла
ту сло бод но кре ће. 

Али упра во то де ле ги ра ње фо ка ли за ци је не при ла го ђе ним Евро
пеј ци ма ства ра дис тор зи ју. Бо сна им се де ша ва по не ка квој исто риј ској 
ну жно сти, пре ма ко јој они ства ра ју не га ти ван од нос, би ло да је то не
ра зу ме ва ње, би ло не го до ва ње. Кроз чи та ву ће се пред ста ву про вла чи ти 
не ка ква на ци о нал на спе ци фич ност ко ја Евро пеј ци ма оста је не до ку чи ва, 
а ка ко ва ри ја бил ни фо ка ли за то ри го во ре увек исту, од бој ну при чу, то 
се та вр ста од бој но сти пре ма Бо сни, а сто га и Бал ка ну у це ло сти, над
ви ја над пред ста вом. При том, не до би ја се ква ли тет фа ми ли јар не ег зо
тич но сти ко је се обич но хо ће по сти ћи ка да се ин си сти ра на до ма ћем 
фол кло ру, већ се пре по сти же ис ти ца ње упит ног ста ва да с Бал ка на тре
ба бе жа ти гла вом без об зи ра.

Па ипак, Трав нич ка хро ни ка ће има ти од ре ђе не глу мач коре ди тељ
ске до сет ке ко је ће оди ста би ти или ду хо ви те или ефект не. Њих је тач но 
две, и обе има ју исту или слич ну функ ци ју илу стро ва ња не сно шљи во
сти жи во та у Бо сни. Пр ва је ка да Да вил и Де фо се раз го ва ра ју о Бо сни 
и од не куд се чу је ка па ње во де; на про сце ни јум не ко ста ви ло нац, да звук 
бу де још ири тант ни ји. Нео че ки ва но пре ки да ју ћи раз го вор, Бра ни слав 
Јер ко вић ска че са ома ње плат фор ме ко ја озна ча ва ње гов ка би нет, ср ча
но хва та ло нац да га за фр ља чи ван сце не: звук ко нач но не ста не. Дру га је 
ка да Да ви ло ва раз дра га на же на (Ма ри ја Ме де ни ца) до ла зи из Фран цу ске 
не би ли се при дру жи ла му жу у слу жбо ва њу: она до но си по кло не и сва
ко ме из хо ра до де љу је по не ки пред мет, би за ран по пра ви лу, док на 
кра ју по ред ко фе ра оста ну је ди но жен ске ци пе ле. Отац Ју ли јан (Ни но
слав Ђор ђе вић), ко ји код се бе већ др жи уред но при мљен по клон, освр не 
се око се бе ка да оста так трав нич ког хо ра оде, те по ку пи жен ске ци пе ле 
и ко фер и од не се их са со бом. Ин си сти ра се, да кле, да је Бал кан под руч је 
чуд них љу ди ко ји гле да ју да при сво је и кад им ни је нео п ход но, с јед не 
стра не, а с дру ге, под руч је на ко јем све та ко ре ћи „про ки шња ва”. Узрок 
то ме на ла зи се у јед ном де кла ра тив ном ди ја ло гу Де фо сеа и Оца Ју ли ја
на, где Ју ли јан ин си сти ра на то ме да је про блем спо ља шњи, у тур ској 
оку па ци ји, а Де фо се – је дан од фо ка ли за то ра, да кле – да је про блем 
уну тра шње при ро де: 
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Че ти ри ве ре жи ве на овом уском, бр до ви том и оскуд ном ко ма ди ћу 
зе мље. (...) И сва ка од њих сма тра да су ње но до бро и ње на ко рист усло
вље ни је ди но ште том и на зат ком сва ке од три оста ле ве ре, а да њи хов 
на пре дак мо же би ти са мо на ње ну ште ту. И сва ка од њих је од не тр пе љи
во сти на чи ни ла нај ве ћу вр ли ну и сва ка оче ку је спа се ње од не куд спо ља, 
и сва ка из су прот ног прав ца.

Ми зан сцен ски ак цен то ван ди ја лог, одво јен од оста ле ве се ле ма се, 
ко ји се ма њеви ше под ре флек то ром у од но су на по лу мрач ну сце ну го
во ри аги та тор ски у пу бли ку, пред ста вља основ ни зна чењ ски план Хро
ни ке. Го то во исти, али ја сно ра ди кал ни ји план, ус по ста вља Мла де но вић 
у пред ста ви На Дри ни ћу при ја, ка да ста вља у Ло ти ки на уста ре че ни це 
из Ан дри ће вог Пи сма из 1920. го ди не: Бо сна је зе мља мр жње. Ло ти кин 
мо но лог у Мла де но ви ће вој ре жи ји дра ма тур шки је тач но по зи ци о ни ран 
ка да на пре во ју круп них исто риј ских до га ђа ја – Пр ви свет ски рат – до
ла зи до ме ња ња дру штве них уло га, и ка да онај ко је код Ло ти ке био 
ко но бар, Гу став, са да од лу чу је ко ће би ти стре љан. Из го ва ра га Гор да на 
Ђур ђе вић, ја сно мо ти ви са но и с пу ним емо тив ним по кри ћем. Иа ко ра
ди кал ни ји, овај је став да ле ко уте ме ље ни ји од оног на ме тљи во пре зен
то ва ног у Хро ни ци, из ме ђу оста лог за то што је На Дри ни ћу при ја гра ђе на 
упра во око тог ста ва.

Ка да се под ву че цр та, да кле, на сва ком од ова три пла на, за јед ну 
пред ста ву кључ на, па чак и пре суд на, Трав нич ка хро ни ка пред ста вља 
тек бле ди од сјај пред ста ве На Дри ни ћу при ја. Ра ди кал ни по те зи по ву
че ни на По зор ју пре две го ди не и из го во ре не круп не ре чи ка ко у срп
ско ме по зо ри шту ви ше ни ка кве умет нич ке вред но сти не по сто је, ка ко 
је кри те ри јум сни жен а ста ње алар мант но, не мо гу а да не оба ве зу ју. 
Али чи ни се да ни сам Ни ки та Ми ли во је вић ни је ус пео да до сег не оно 
што је пре две го ди не ана те ми сао као не за до во ља ва ју ће, већ се не му што 
угле дао на то, јер, из гле да, про шли по те зи и гро мо гла сна пре зре ња ов де 
ви ше ни ко га не оба ве зу ју.

Иво на ЈА ЊИЋ




