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Апстракт
Упркос тешкоћама које други медији постављају пред уметнике који 
желе да пренесу свет Андрићевих прича на сцену или на екран, так-
ви покушаји ипак јасно осветљавају особине Андрићевог дела, као и 
особине самих медија у које тумачи желе да транспонују одабрани 
узорак. Превођење Андрићевог приповедања на другачија средства из-
ражавања показује да је зналачка употреба могућности које пружају 
одабрани медији неизбежна, и да од вештине којом ће бити она бити 
примењена зависи и ваљаност саме адаптације.

Кључне речи
адаптација, рат, медиј, тумачење, хронотоп

Позната прича Иве Андрића „Бифе Титаник“, објављена први пут 1950. 
године, била је до данас на запажен начин два пута упризорена у другим 
медијима – једанпут у телевизијском, и једанпут у позоришном облику. 
Када се упореде две адаптације ове Андрићеве приповетке са структу-
ром оригинала, препознајемо елементе који су непромењени, али и оне 
делове који су, из различитих разлога, измењени у односу на причу. Ти 
су разлози подложни процени, у складу са природом изабраног медија 
и историјског периода у којем је настала обрада. Унутрашња драматич-
ност судбина Андрићевих ликова се по природи ауторовог изабраног 
медија опире показивању у издвојеној акцији. Низ елемената који се от-

1 milini@eunet.rs
2 Овај текст је настао у оквиру рада на пројекту бр. 178012 „Идентитет и сећања: тран-

скултурални текстови драмских уметности и медија (Србија 1989-2014)“, Факултета 
драмских уметности (Универзитет уметности у Београду), који финансира Министарс-
тво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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кривају у коначном сукобу појединачних судбина и страсти као њихова 
неизбежна последица, низ малих ситуација из живота, низ појединач-
них акција које се завршавају неумитним несрећним исходом, који је, у 
ствари, унапред зацртан друштвеним односима и њиховим утицајима 
на психолошко формирање како одабраних, тако и могућих ликова. Те 
и такве особине Андрићеве прозе одликује недостатак акције у видљи-
вој делатној стварности и често представља проблем за упризоравање у 
другом медијима. „Једна од примарних техничких одлика драмске фор-
ме јесте представљање чињеница и догађања кроз медијум речи што их 
изговарају сами учесници радње.... А наш утисак после читања добре 
драме, јесте да њу сачињавају изјаве за које ми вољно верујемо да би их 
те особе изрекле у датим околностима.“ (Фермор 1981). То је главни за-
датак са којим се ваљало изборити када се поставља Андрић на сцену.

Година Андрићевог јубилеја (50 година од добијања Нобелове награде 
за књижевност пружила је повод за уметнички сусрет како стваралаца, 
тако и публике са Андрићевим делом у другим медијима. У позориш-
ној сезони 2011-2012, најзапаженије остварење по делу из Андрићевог 
опуса била је обрада славне приче „Бифе Титаник“ у драматизацији и 
режији Небојше Брадића, и извођењу Књажевско српског театра Кра-
гујевац, приче која је имала изузетно успелу телевизијску адаптацију 
сценаристе Јана Берана и косценаристе и режисера Емира Кустурице 
1979, на ТВ Сарајево. 

Управо поређење ове две драматизације, односно адаптације, може да 
пружи низ одговора о питањима која се тичу доба у којем су настали 
оригинал и његове обраде, а поготово о структури медија у које је прича 
транспонована и поступцима који су употребљени да би се изразила 
мисао аутора – било адаптације, било оригинала. 

Три уметничка садржаја којима се овде бавимо имају, у суштини, врло 
ограничен број ствари које су им заједничке у сва три случаја – а то у 
једном од њих није чак ни наслов. Неке остају непромењене: на пример, 
време одвијања Андрићеве приче, која се дешава 1941. године, можемо 
да усвојимо као „годину нулту“ у оба случаја обраде приповетке. 

У самој причи има неколико важних реминисценција, неопходних за 
разумевање како радње тако и поступака ликова у Андрићевој причи 
– они дају смисао деловањима ликова и омогућавају стварање приват-
ног, интимног контекста. Заплет у једној реченици, који би покрио сад-
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ржај онога што је Андрић написао, гласио би – 1941. године у дерутни 
бифе сиромашног сарајевског Јеврејина долази усташки зликовац са 
намером да опљачка власника, и пошто овај није имао ништа да му дâ, 
зликовац му одузима живот.

Андрић прави причу о жртви губитнику и џелату губитнику, у којој ни 
у ком смислу нема изједначавања жртве и зликовца у ваљаности пос-
тупака, само у несвесности узалудности начина на који покушавају да 
остваре себе, своје жеље или своје спасење. Обе стране верују да су, у 
једном тренутку који се одиграо давно ван приче, слободно начинили 
своје изборе: Менто – да полусвет који посећује његов бифе злокобног 
имена представља заједницу која, иако себи не чини ништа добро, неће 
ни њему нанети икакво зло, и Стјепан Ковић, који верује да ће себе и 
своју жељену, друштвеног поштовања достојну, природу пронаћи узи-
мајући туђа, лажна обличја. Ова парабола о пропасти у дефанзивним 
лажима, и злочинству у активним лажима говори о ауторовом погледу 
на свет. (Хирш, 1983).

Почећемо од Андрићеве приповетке и редоследа догађајâ како нам их 
износи сам приповедач, да бисмо их могли упоредити са ауторским об-
радама.

У самој причи, активно изговорене судове износе Менто и Наил; у дру-
гом делу приче, нема дијалошких ситуација у којој би се налазио било 
ко, од Стјепана Ковића до свих других сви искази су у трећем лицу. У 
трећем делу, у којем долази до кобног сусрета Менте Папа и Стјепана 
Ковића, изговарају се углавном наредбе и обавештења о збивањима која 
су махом лажи у вези са прошлим или будућим временом

„Бифе Титаник“ на самом почетку дефинише простор и време дешавања 
радње. Андрић речима слика оно што ће, Кустурица и Беран филмском 
с једне (сценограф Кемал Хрустановић и сниматељ Вилко Филач), и 
Брадић позоришном сценографијом (сценограф Миливоје Штуловић) 
с друге стране дочарати својој публици. Наративни тôк приповетке је 
доследан: читалац у првом делу упознаје историјат, карактерне црте и 
особине Мента Папа, званог Херцика, његову слабу везу са сарајевском 
сефардском заједницом, његов однос са невенчаном женом Агатом, ри-
мокатолкињом „из околине Вареша“.
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Потом се у другом делу срећемо са Стјепаном Ковићем и његовом жи-
вотном причом између два рата. Андрић напомиње старе сумње у ње-
гово породично порекло које је бивало стављено под знак питања, лош 
успех у школи, рад код Јеврејина којег је поткрадао, због чега бива исте-
ран са заната, проблематичан однос са суграђанима у родној Бања Луци, 
шегртовање у Бачкој и Загребу, покушаје да се својој средини – и себи 
– прикаже на различите, необичне начине и да на тај начин постигне 
самопоштовање и друштвено признање, да би жељено признање – не-
успело – покушао да стекне приступањем усташком покрету, у којем 
признање не стиче ни када буде послат у другу, непознату средину – Са-
рајево. 

У трећем делу приче, долази до кобног сусрета, у којем Стјепан Ковић 
хицима из револвера убија Менту после много неизговорених мисли 
и присећања на пропуштене прилике и погрешне процене ове двојице 
антијунака.

Двадесет-девет година по објављивању ове антологијске приче која је 
своје место стекла и у школској лектири, настао је и у светским оквири-
ма познати ТВ филм Бифе Титаник. У адаптацији за ТВ сценаристе Јана 
Берана и косценаристе и режисера Емира Кустурице, догађаји из живо-
та Мента Папа и Стјепана Ковића повезани су на испреплетен начин од 
самог почетка. (Иберсфелд, 1996: 6).

Пре свега, место збивања приче је искључиво Сарајево, тако да су де-
шавања из другог дела приповетке, посвећеног Стјепану Ковићу, која се 
у прози збивају у Бања Луци у потпуности пребачени у исто место где 
се налази и Ментов локал. Аутори користе глас наратора који нам даје 
обавештења о ономе што не видимо на екрану и тумачења онога што 
нам је приказано. Тако су су овде реченице Андрићеве приче на неколи-
ко места биле веома вешто у потпуности преузете. Уз то се везе између 
њих двојице јављају пре било каквог сусрета: Стјепанов отац Аугустин 
се напија на вересију код пријатељски расположеног Мента, и у алкохо-
лисаном стању, прети „јалијашима“, градским барабама Фаћи и Зикеу 
да ће сви они служити његовог Стјепана. У телевизијској адаптацији, он 
у ствари умире после напијања у бифеу „Титаник“. 

Кустурица и Беран неколико пута користе умножена трострука огле-
дала као сигнал о тежњи овог антијунака за променама властите лич-
ности. Рад у фотографском атељеу даје Стјепану Ковићу могућност за 
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сагледавање себе у другачијем издању (додуше, јаловом) помоћу тупеа, 
шетњом са празном кутијом за виолину, фотографисањем са лулом и са 
виолином, пристајање на понижавање и злостављање од стране мангу-
па који су то радили и његовом оцу. 

Лик Агате се на различите начине појављује у сва три медија. У ТВ адап-
тацији она је жена коју, консекутивно, деле обојица, и која обојицу на-
пушта. У складу са карактерном одликом Агата је према своме партне-
ру Менти нежна али и насилна, не устручавајући се да га пре одласка 
опљачка. Јеврејски обредни свећњак седмокрака менора је оно што ће 
Агата са собом кришом понети Стјепану, и тај објекат је други детаљ, 
после Аугустиновог напијања, који повезује ликове двојице суграђана 
с дна друштвене лествице, који се међусобно неће познавати до пос-
ледње, кобне ноћи.

У ТВ филму, Менто комуницира с много већим бројем лица (с Аугусти-
ном, гостима, коцкарима, јалијашима, Агатом, рабином, Наилом). Шта-
више, овде прича готово искључиво лик који је жртва; Стјепан Ковић 
готово и да не прича ни са ким, осим са јалијашима и Агатом, пошто су 
његови поступци покривени гласом наратора, или су извршење оно-
га што је наратор најавио. У кратком дијалошкој сцени, Стјепан ради 
пљачке јеврејске имовине добија од својих другова усташа адресу Мен-
товог локала, који ће тек уз нешто труда успети да пронађе.

У позоришном комаду из 2011. године, ова прича о времену прошлом 
претапа се с причом о времену садашњем, те се сусрећемо са великим 
бројем одступања како од начина приповедања, тако и од садржаја пре-
зентованог текста насталог по Андрићевом предлошку. Може се рећи да 
је број сличности мањи од броја разлика којима је, у сврху постављања 
ове приче, прибегао редитељ и писац текста Небојша Брадић. Управо 
је позоришни медиј био средство да се прошири и продужи Андрићева 
прича у својеврсну вaријацију на њену тему и због тога су велике разли-
ке и биле неизбежне. 

Прва, најприметнија и најупечатљивија разлика налази се у самом на-
слову. Наиме, позоришно дело се зове Ноћ у кафани „Титаник“. Тако се 
указује на тежњу за разликовањем од предлошка, уз шта се истичу и две 
важне разлике: збивања се из месеци дешавања сижеа и година збивања 
фабуле Андрићеве, односно адаптације Берана и Кустурице, смештају 
у временски омеђен појам „ноћ“. Није у питању само део дана, него и 
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симболично означено негативно стање духа који влада у именованом 
хронотопу. Појам „бифе“ са собом носи значење блиско појму „кафа-
на“, али суштински различито по врсти намене и величини, тако да се 
ова два појма разликују и у квалитативном и у квантитативном погледу. 
Сценографија Mиливоја Штуловића, као и у причи и у ТВ филму, има 
три простора, са делом у дубини који служи за, од публике нескривени, 
боравак музичара. Костими Јелене Јањатовић су из епохе, с тим да је 
Менто у келнерском белом сакоу и са лептир-машном.

Именовани локал код Брадића простор је у којем прича почиње пре саме 
радње у комаду, пошто музичари изводе музику из тридесетих и четр-
десетих година двадесетог века, док публика улази у салу, са тежњом да 
се време о којем је реч и време у којем се њиме бавимо повеже и испре-
плете. 

Док је ТВ адаптација у потпуности постигла дочаравање реконструк-
ције епохе и миљеа, у представи такве тенденције за тим степеном илу-
зионистичког реализма нема. И на идејном и на практичном нивоу, реч 
је о увећавању и уопштавању једне „мале приче“. 

Џез оркестар уз низ стандарда и по потреби народних песама („Тмурна 
је недеља“, „Мали цвет“, али и „Вино пију нане“), изводи песму о сен-
тименталном, носталгичном сећању на Сарајево, које се преплиће са 
самом радњом. Наиме, песмом почиње, песма о „старом месецу у Са-
рајеву“ се чује у средини, а том песмом се сам комад и завршава.

Оркестар у оквиру ове мешавине драмске радње и замишљеног интер-
активног контакта са публиком функционише као да драму повремено 
прекида џем-сешн, односно обрнуто, као да су драмски призори његови 
продужени моменти. Поменуто увећавање „мале приче“ успоставља се 
од самог почетка, док оркестар свира, а један од ликова, Катарина, пева 
стихове:

Ментова кафана у Сарајеву, 
била је најфантастичније место које сам видела...
(хеј, Џо, свирај ону стару песму коју су увек свирали!)
О оном старом Месецу у Сарајеву онамо куда смо некада ишли
– Ко се сећа речи?
Онај стари месец у Сарајеву 
– Било је то тако давно!
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да би, као крај последње реплике у комаду, били отпевани стихови:

Тај стари месец у Сарајеву
зашто ме Он толико обузима?
– Да ли је све то прошло? 

Изотопија радње у ТВ адаптацији поклапа се са изотопијом текста, али 
се изотопија радње у позоришној представи озбиљно грана у више раз-
личитих смерова са јасним циљем. (Павис 2004: 143).

Нагласком на запитаности на разлици између прошлог доба и присут-
не садашњости, седамдесет година после епохе у којој се прича збива, 
шездесет година после њеног објављивања и двадесет година после пос-
ледњег сукоба на топосу ове Андрићеве приче, указује се на могућност 
поновног збивања садржаја таквог несрећног карактера, што се у ТВ 
адаптацији није могло ни помислити, пошто је била урађена у духу вре-
мена у којем је настала када је таква могућност схватана као потпуно 
искључена.

Да би се „мала прича“ могла проширити, аутор је прибегао неколицини 
измена које Ноћ у кафани Титаник чини темељно различитим од Бифеа 
Титаник.

Док лик Мента Папа остаје присутан, женски лик (Агата) је удвостручен 
(Агата и Катарина), а лик Стјепана Ковића као такав више не постоји, 
већ је умногостручен. Такође, код Брадића, у ствари, прича само џелат 
– и то помоћу гласова пет драмских лица у које је лик Стјепана Ковића 
био у мањој или већој мери преображен, што чини приступ Андриће-
вом делу у Брадићевој драматизацији интригантнијим. (Хирш 1983: 
45). многоструке аспекте личности Стјепана Ковића Небојша Брадић 
је измаштао на основу оних црта које је Андрић навео у својој причи. 
(Стокић :8)

Агата је у позоришној представи римокатолкиња, Хрватица, мада се 
помиње и немачко порекло. Агата је артисткиња на трапезу, по њеним 
речима из Беча, али духом више из циркуса „Медрано“ „који никако 
да поново дође у Сарајево“. Агата напушта Менту и Сарајево, одлазећи 
са левичарским студентом Мустафом; с њим гине у диверзији коју су 
извели комунисти на прузи Сарајево – Загреб. Агата је у причи снажна 
жена лаког морала, често у физичком сукобу са Ментом, који није спо-
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собан да је победи у тучи, али може да је освоји нежношћу. У филму, 
Агата доследно предлошку туче Мента, отимајући му касније и оно што 
је успевао да склони од ње. Као што је у филму и Стјепанова љубавница, 
тако је и у драми она објект жеље двојице од појавних облика Ковиће-
вог лика, глумца Гаћеше и бившег радника Јосипа који постаје усташа, 
што је на просторима СФРЈ виђено само у случају филма Окупацији у 
�6 слика. 

Однос између Агате и ове инкарнације Стјепана Ковића Брадић гради 
на изазивању саосећања за Агату и њену спремност да плати део износа 
који Јосип тражи да би спасила Менту од прогона. Потом развија Ага-
тин лик као лик који није само споредна личност у животној повести и 
страдању Менте Папа. Она функционише као потпуна личност, чак би 
се могло рећи и више него Андрићев номинални протагониста Менто 
Папо.

Лик Јована Гаћеше је Глумац чије су амбиције много веће од његовог 
талента, али су прави показатељ аривистичких некомпетентних тежњи 
Андрићевог Стјепана Ковића, у још већој мери лишеног моралних об-
зира према ближњима. Његово залагање да се игра оно што народ жели, 
рецимо, Последњи Зрински, по популарном зборнику хрватске патри-
отске провенијенције из 1907, уз хвалисање признањима које је добио 
у представи Алије Наметка Омер за наћвама, (пучки игроказ из босанс-
ког живота са певањем) одличан су пример необичне неусаглашености 
када је реч о историјској веродостојности на микро плану, која је у ко-
лизији са непоштовањем много познатијих историјских чињеница, као 
што је доба пада Краљевине Југославије у априлском рату, на макропла-
ну. Сабијање великог броја историјских догађаја у краћи период но што 
је био потребан за њихово остваривање има своју драмску функцију, 
али жељено дејство прослеђене информације изостаје, пошто прималац 
пажњу усмерава ка немогућности постојања такве ситуације: строга 
тајна о логорима за масовно уништење Јевреја у окупираним деловима 
Пољске у комаду се спомиње као опште позната чињеница, која и није 
нешто што би могло да звучи невероватно. Глумац је, попут Јосипа, та-
кође један од Агатиних удварача. 

У тим обличјима Стјепана Ковића истиче се личност која је управо оно 
што би Андрићев Стјепан Ковић желео да буде: то је Гост. Окорели уста-
ша од свог изласка на сцену до завршетка представе, је активан, лукав, 
агилан, интелигентан, тајновит, делотворан, немилосрдан; Гост се од 
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почетка реализује као политичка природа Стјепана Ковића и егзеку-
тор Мента Папа. Од Андрићевог Стјепана Ковића разликује га одсус-
тво збуњености и сумње у своје послање и задатак у свету и друштву, 
за који се добровољно пријавио. На тај начин се и Менто умножава и 
постаје сваки Жидов, а не само једна жртва. За свакога ко је у додиру с 
њим, он прима другачију поруку према којој се реферише на другачији 
начин. Главна разлика је у сталном присуству „Стјепана Ковића“, а не 
само у последњој сцени приповетке. Однос постоји све време, свако од 
„Стјепана Ковића“ се на Ментове очи мења, постајући фашиста и униш-
титељ, при чему само Гост остаје исти, непромењен у свом доследном 
чињењу зла.

И ликови жртве се унеколико умножавају. Новоуведени лик Професо-
ра, пијанице и бившег комунисте, који ће први бити понижаван при-
моравањем на гласно читање једног одломка из Хитлерове књиге, а 
потом и ликвидиран, најављује страшан крај и повезује ликове Муста-
фе и Агате, а лик носача Наила сачуван је у сва три случаја. Најчешћи 
проблем адаптатора и драматизатора Андрићевих дела је суптилност 
и запретеност могућег сукоба, односно подразумевање конфликта из 
прошлости, који још није готов. Немоћ актера да ураде било шта што би 
променило зацртану судбину, моћ судбине изнад хтења актера, води у 
неумитну самоуништитељску акцију или реакцију. Менто Папо јединог 
верног саговорника има у Наилу, који тешко може да буде саговорник, 
пошто декларативно није способан да означи оно о чему има потребу да 
говори. Наил је немушт од страха, Менто паралисан од истог тог ужаса. 
Ова игра двојице страдалника одвија се на филму и у позоришту на два 
начина. На ТВ, Менто угости Наила, чује његов исказ о неизрецивос-
ти оног што се догађа око њих; у позоришту се у видљивој стварности 
приказује злостављање које Наил трпи од анатагониста, у овом случају 
увишеструченог Стјепана Ковића. На тај начин, Брадић жели да избег-
не „невидљивост“ подразумеване мотивације лица. Код Андрића он је 
стари носач који бива последњи посетилац бифеа „Титаник“, када изго-
вара познати монолог о немогућности да се опише степен ужаса који је 
задесио свет какав су до тада познавали; исти монолог Наил изговара 
и у ТВ филму. У позоришној представи Наилов болни исказ је такође 
сачуван, само што је лик Наила измењен тиме што је претворен у Ци-
ганина, који ће претрпети злостављање пре него што под мучењем и 
малтретирањем буде страдао Менто. 
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Разлика драстично великих размера односи се на идејну садржину. 
Менто је у причи неко ко моли, у филму такође, док је у комаду он неко 
ко преклиње и ипак опрашта када га Гост пита за опроштење грехова, 
после чега ће га Гост убити и изговорити последњу реплику пре него 
што на сцену ступи оркестар: Боље је овако. Без свједока.

Гледалиште, дакле, не постоји. Оно је ту тек потом, за оркестар.

Андрићева теза изнесена у причи „Писмо из 1920.“ у којој вели да је 
„Босна земља људи чудесних врлина, али и земља оптерећена мржњом“ 
у овој драматизацији се успоставља као циљ који треба живо илустро-
вати. Стихови Било је феноменално, упућени су савременом гледаоцу, 
конзументу приче испричане сада и овде, упућеном на неизбежну репе-
титивност догађаја на терену Балкана, а посебно Босне и Херцеговине, 
у чије име овде стоји Сарајево. Као и у причи, не сазнајемо шта се де-
сило са Стјепаном Ковићем; као и у филму, све се завршава музичком 
нумером, али у представи, и изласком на сцену Менте Папе у униформи 
морнаричког капетана, који је опростио своме убици. 

Иако је то последњи призор који гледалац види, остаје му свест о пос-
ледњим речима које су у представи изговорене, то јест, питање: Да ли је 
све то прошло?
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EXAMPLES OF IVO ANDRIC’S BUFFET TITANIC  
ON SCREEN AND ON STAGE

summary

Despite difficulties which occur when Ivo Andric’s prose appears in other nar-
ative media, such attempts cast a light on the characteristics of �oth media 
and great author. Transposition of Andric’s work �y other means of storytell-
ing depends on the nature of chosen media, where�y its validity depends on 
artist’s craftsmanship. 

Key words: adaptation, war, media, interpretation, chronotopе 


