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СТЕВАН
СРЕМАЦ
И СТАРИ
НИШ

Н

ајлепше године свог живота и највредније
странице значајног литерарног дела проживео је и написао Стеван Сремац у Нишу. Граду који је
волео са изузетном топлином, коме се посветио као
педагог и писац посебног дара. Љубав са којом је својим
ђацима преносио нова знања, пажња са којом је пратио
све што се у граду догађа, жеља да што дубље проникне
у људе и живот старог Ниша да би тај необичан свет и
живот пун колорита, полуоријентални град који је зрачио људском искреношћу и топлином, преко страница
свог литерарног дела учинио трајним. Догодило се тако
да Стеван Сремац, који је рођен у Сенти у Бачкој, студирао у Београду, где је завршио Историјско-филолошки одсек на Великој школи, свој живот и креативне
моћи посвети граду који је упознао као добровољац у
српско-турским ратовима од 1876. до 1878. године. Тако
је упознао новоослобођене крајеве старе Србије и заво5
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лео патријархални живот у Нишу. У њему и о њему ће
касније написати скоро сва своја вреднија литерарна
дела. Овај град ће постати и остати Сремчева трајна
инспирација.
Врсни приповедач са необичним даром умео је да
отргне од времена један изузетан свет и људе, али и
атмосфера старог Ниша допринела је да се његов списатељски дар потпуније изрази. „И све што је заволео за
време свог ђаковања и што је у Београду већ ишчезавало, Сремац је нашо у Нишу. Јер, Ниш је био град у
којем, када стари људи пролазе махалом, „сав женски
свет, и жене и бабе, устају с прагова авлијских врата и
тако стоје с мало погнутом главом и рукама под пасом”,
све док они не прођу, али и град у коме се сваки млад
човек трудио да буде „добар играч, певач, весељак и за
друштво човек”. Град где се раније сазрева а раније се и
стари, град мераклија и севдалија који „младос’ и
лепотију” губе по механама и који, иако пара немају ока
и пол севдах имају”. Сав тај живот, чудесно израстање и
преплитање идиличних сцена, Стеван Сремац је помно
пратио и – бележио. Бележница је често била у његовој
руци, не само у школи и на часовима и после њих већ у
веселом друштву кафана „Маргер”, „Босна”, „Еснаф” и
других. Хтео је да сачува од заборава весело „живување” старих Нишлија, тај „примитиван али срдачан и
раздраган свет”. „Ивкову славу” ће и завршити речима
„Моје је било да споменем... Писац само хтеде овом
приповетком да им сачува једну слику... старих, добрих
Нишлија оних дана које је мутна Нишава шумом однела
у Мораву, Морава у Дунав, а Дунав бестрага негде;
6
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ишчезлу слику оних дана који се нигда више неће
вратити као младост наша”.
Успомене на те дане враћају сада само Сремчева
дела, она данас оживљавају на сцени, у све бројнијим
филмовима и када се окрећу листови његових књига.
Колику је популарност писцу донело то сликање
људи и живота старога Ниша, у време када су се појављивала његова дела „Ивкова слава”, „Зона Замфирова”, „Ибиш-ага” и друга, а и знатно потом, сведочи и
овај суд критичара Јована Скерлића: „Када би широка
књижевна публика наша имала у једном плебисциту да
каже кога сматра за највећег српског приповедача и чије
књиге су њено најдраже штиво, несумњиво је да би
највећи број гласова добио Стеван Сремац”.
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ОСЛОБОЂЕЊЕ НИША

Кнез Милан Обреновић са ослободиоцима улази у Ниш

Талас ослободилачких ратова, који је трајао од
1876. године, добио је посебну снагу 1877, када је Русија објавила рат Турској. Био је то пресудан тренутак
за коначно ослобођење. У Ниш, до тада погранични
град Отоманске империје, ослободиоци ће ући 29.
децембра 1877. године (по старом календару). Шеснаест
хиљада војника Моравског корпуса српске војске од
Алексинца неодољиво надире према Нишу и Халил9

Димитрије Миленковић

паша и командант града Рушид-паша, пред навалом
ослободилаца, морали су да потпишу капитулацију и
предају се.
Град на раскрсници важних путева, који повезују
Исток и Запад, убрзо доживљава нагли процват. Отворене су перспективе за његов економски развој који ће
оживети просвету и културу. Дуго спутаване у својим
тежњама, Нишлије су непосредно после ослобођења
желеле да иживе живот, да доживе „власт и сласт”. У
послу достојанствене, а у весељу распојасане, како је
забележено, Нишлије су спремно дочекале ново време.
И све, од те ослободилачке 1877. године, од
последњих децембарских дана, у ствари, као да се догађа вртоглавом брзином. Већ 1882. године почиње
изградња железничке пруге Београд–Ниш. Овом пругом
град ће ускоро бити повезан са метрополама средње и
јужне Европе, добити веће тржиште и могућност да у
њега допру културне вредности, а самим тим да брже
превазилази и брише трагове прошлости.
Град заиста доста брзо мења свој лик. Почиње
нови, богатији и интензивнији живот. Старе српске куће
са доксатима, ћепенке и тесне сокаке замењују нова здања и широке улице. Само годину дана после ослобођења град добија гимназију, прву средњу, а годину дана
касније и учитељску школу. Неће проћи много времена
и Нишлије ће моћи да виде прву изложбу слика Боривоја Стевановића, присуствоваће и отварању позоришта
„Синђелић”. Ове прве кораке према културним вредностима необично ће оснажити својим прилозима и мале
нишке занатлије. Средње школе, позориште и друге
10
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пословне и културне иницијативе, које дају значајне
плодове, оснажиће младе људе за одлучујуће кораке
према новим вредностима, отвараће просторе да „дах”
европске културе освежи и обогати оно што се догађа у
граду који почиње да „шири своја крила”.
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ПОЧЕТАК РАДА
ГИМНАЗИЈЕ

Прва нишка Гимназија

У поратној историји Ниша један од светлијих
датума је 1. октобар 1878. године, дан када је почела да
ради Гимназија. Није, дакле, прошла ни пуна година од
када је командант града Рушид-паша морао да потпише
капитулацију и преда га српским ослободиоцима, а у
њему се догађају тако значајне ствари. У први разред
Гимназије, школе смештене у згради Мурата Али Адровића, уписује се 49 ученика. Завршило је разред њих 28,
понављало је 16, а школовање је напустило пет ученика.
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Већ следеће школске године, када се у Гимназију
уписује и други разред, у Ниш стиже и професор Стеван
Сремац. Био је 25. септембар 1879. године. Сремцу су
тек 24 године, али за њим су остале године ратовања и
напорно учење на Високој школи. Пошто је било мало
предавача, Стеван Сремац добија да предаје географију,
цртање и краснопис. Тако је будући велики писац оставио место у Министарству финансија у Београду и
дошао у тек ослобођени град. Шта га је на овај корак
нагнало није тешко одгонетнути. Унутрашњим очима
могао је Стеван Сремац да сагледа да му један такав
град, на раскршћу између два времена, онај посебан
„колорит” са много локалне боје, тај, како Јован
Скерлић каже „комад живописног, егзотичног Истока,
где су се стари живот, старе идеје сачувале у свој својој
снази” – може да пружи изузетне доживљаје, посебно
када се зна Сремчева романтичарска природа. Оно што
је започео у рату као добровољац, могао је да настави у
новим условима у овом граду. „Најзад је то био и акт
искреног родољубља, а истовремено и задовољавао
дубоке интимне разлоге Сремчеве природе.”

14
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ПРВА РАЗОЧАРАЊА
Како је сам Сремац доживљавао прве дане и
недеље у Нишу може се видети из његовог писма које је
из Ниша упутио својој тетки у Београд 29. октобра 1879.
године. Писмо се сада, са другим Сремчевим писмима и
рукописима, чува у Рукописном одељењу Српске академије наука и уметности у Београду. Из њега се може
видети да све није било тако ружичасто, јер је већ првих
дана назебао.

Кућа у којој је становао Стеван Сремац

Али пустимо писца да сам говори:
„Овде је доста тешко живети, особито с почетка
мени. Морао сам све куповати и хаљине и јорган, кревет
15
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и сламњачу и све што ми је требало. Па сам се јако
истрошио. Нашао сам квартир са послугом за 50 гроша,
за рану плаћам 4 дуката, нема јефтиније. Најтеже ми је
ова прва два месеца претурити, јер примам само
половину плате, тек у децембру ћу примити целу, тј. 104
динара и 16 динара за стан. Онда ће већ лакше бити.
Са оделом сам прилично снабдевен, најгоре је за
обућу. Ципеле имам читаве, али оне слабо помажу овде
где је, чим падне, блато до колена. Никако се не може
без њих. Једини ја што их немам. Зато бих вас молио
драга тетка да ми пошаљете на зајам два дуката. Па чим
примим потпуну плату почећу вам се одуживати. Да ми
је икако могуће друга излаза (наћи) не би вам досађивао.
Молим вас ако може што пре
Љубим вам руке
ваш
Стевицке”
И тако, судећи бар по овом првом Сремчевом
писму, којим се огласио из Ниша родбини, све није било
ружичасто – пола плате, блато до колена, четири дуката
за храну и – прве позајмице. Али наишли су потом бољи
дани. Већ у децембру почео је да добија пун износ
својих примања у Гимназији. Показао се као вредан
педагог, па је почео да предаје историју и српски језик.
О томе како је предавао цртање сам је у једном
веселом друштву испричао:
„Нацртам ја на табли нешто, па деца прецртавају.
Деси се понекад да ме и сама деца питају шта сам
нацртао, те ја онда морам да напишем испод цртежа на
табли: ‘столица’, ‘оџак и дим’ и друго.”
16
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ВРСТАН ПЕДАГОГ
Готово да није било ученика нишке Гимназије
који се са задовољством не сећа часова које је држао
Стеван Сремац. Многи од њих касније су постали
познати професори, научници, истакнути „високошколци” и имали су прилике да причају о свом школовању. Један од Сремчевих ученика био је и др Милош
Тривунац, бивши професор Београдског универзитета,
коме је Стеван Сремац предавао у нишкој Гимназији
све до велике матуре.
У успоменама на своје школске дане и некадашњег наставника др Тривунац веома упечатљиво
говори како је Сремац предавао и колико је био драг
својим ученицима. Да би предавања учинио што
доступнијим, у оно време када су уџбеници били велика
реткост, Сремац их је пажљиво састављао код куће, а
потом давао својим ђацима да их препишу. Тако је
временом настао својеврстан уџбеник. Изузетно место у
предавањима заузимали су примери. Они су помагали
да се боље схвати изложено градиво, да се дубље и упечатљивије доживи свака изговорена реченица. Посебно
су им драги били часови када им је Стеван Сремац
читао одабране странице из дела знаменитих писаца.
За време свог живота и рада у Нишу Сремац је
становао у малим приземним кућама. За „квартир са
послугом”, како је сам написао у већ цитираном писму,
плаћао је 50 гроша, али увек није био задовољан и зато
се неколико пута селио. Већ у свом другом писму из
17
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Ниша, на коме стоји да је написано 1880. године
(датума нема), он већ истиче да мора да се сели, јер у
изнајмљеном „квартиру” није нашао жељене услове:
„Мислим ових дана да се селим, не допада ми се
квартир – прокишњава и тресе кад дува ветар, као да је
од покичкле. Овде је код нас до зла Бога хрђаво време,
киша непрестано, већ нам је и душа покисла, од блата се
човек не може маћи.”

18
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КАКО ЈЕ СРЕМАЦ
ДОЖИВЕО ПОПЛАВУ
1880. ГОДИНЕ
У наредном писму, писаном исте године, може се
видети да је Сремац променио стан и да је задовољан
њим. У писму је и једно сведочанство – о поплави у Нишу те 1880. године:
„Овде је ово дана била поплава. Нишава је тако
нагло надолазила да је било бојазни да се не утопимо, па
како сада седим истина на лепом месту, али ми се у
авлију улази са три басамака на ниже то сам се бојао да
док другоме не буде до чланака мени да не буде до гуше. Сва ми је утеха била та што сам се уздао да знам
пливати. Сад је фала Богу вода опала и нема опасности.”
Већ идуће године Стеван Сремац ће добити премештај у Пирот. Остало је забележено да се тада ученицима представио у стиху:
Ја сам Стеван Сремац
из Бачванске Сенте
учим српску децу
не живим од ренте.
Ја сам рођен као
занатлијско дете
овога столећа из педесет пете.
Сад сам Србијанац
као и ви што сте
Српским јунацима ја идем у госте,
19
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када на њих мислим
или читам књиге,
јер ме занимају
најпре српске бриге.
Неће, међутим, протећи много времена до Сремчевог повратка у Ниш. Онда ће своју пажњу и креативне
моћи посветити богатом животу града, људима и
обичајима у њему. И управо оно што је Београд изгубио
када је престао да буде „капија старог, чаробног Истока”, Стеван Сремац је налазио у Нишу.
Заволео је оне Нишлије за које је живот забава,
који су више од свега желели славе и тефериче, тај стари град у којем су куће светле и чисте, а у њима се „беле
зидови, жути се липовина на долапима као лимун, а
шарене се ћилимови по миндерлуцима и по поду”.
Само онај дубоки, по својој природи, романтичар,
могао је са толико искрене топлине да уђе у тај свет и
постане његов део. А Стеван Сремац је то био и зато је
уживао у изузетним, сликовитим призорима на улици.
Умео је да, преко детаља једне необичне слике града,
доспе до самих људи, до свега оног што се у њему преламало, израстало, бујало и преплитало. Наћи ћете тако
у „Зони Замфировој”, том најснажнијем и највреднијем
Сремчевом делу, низ занимљивих и упечатљивих описа
старих кућа, сокака и авлија. Осетићете како са тих
страница веје један давни живот, необичан свет и људи
у њему. Јер Сремцу тај истргнути делић градског пејзажа помаже да се домогне људских срца и да их што верније прикаже, од њиховог језика до онога шта се збива у
њиховом срцу.
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СРЕМЧЕВИ ЈУНАЦИ

Аутограф скице за „Зону Замфирову”, 1898.

У трећој глави „Зоне Замфирове”, да би осветлио
„морални удар” који је задесио Манета, Сремац ће поћи
издалека, описујући двориште и кућу у којој живи. Као
да је на филмској траци оживљено то давно време; а
оживљено је заиста у филму после читавог века.
„Као што је Мане био мали мајстор, тако му ни
кућа није била велика. – Кућа му је била у Јени-махали.
21
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Мала, али лепа бела кућица са повећом баштом, са
доксатом обраслим у ладолежу, хмељу и виновој лози.
Пред кућом пуно шимшира, а међу шимшировим дрвећем један велики стари шимшир, који чак и хлада даје.
Нико не памти да је икад мањи и тањи био; и сам дед
Манчин причао је да се још дететом играо под њим, и то
под толиким истим! – Авлија је сва била у цвећу. Као и
сви на Истоку, и Мане и мајка му Јевдокија волели су и
неговали цвеће. У кући је било и голубова и гугутки у
корпама, повешаним испод крова. Па кад цвеће замирише, а гугутке загугучу – оријенталац се сваки тада радо
одаје тихим сањаријама! Беше то кућица пуна свега и
свачега, а највише топлине (оне топлине коју ћете
узаман тражити код нас); као и све куће у тим крајевима
беше она право, топло, скровито и мирно гњезданце!
Кућа није имала прозора с улице. Изгледала је као була
с јашмаком и фереџом. С улице је био само бео прост и
једноставан зид, тако да укућани нису имали никакве
везе с улицом. Прозори са улица нису одвраћали пажњу
породице на свет што пролази. И кад човек уђе у таку
кућицу – он се осети некако више сам, свој; далеко од
града и вреве и тишме градске, и он ужива у оној
пријатној тишини кућевној.” То је пуна атмосфера
једног дома нишког занатлије, прецизно и упечатљиво
насликана.
Али Сремца су, пре свега, занимали људи. И зато
је пажљиво у свој нотес записивао све карактеристичне
речи и изразе, доживљаје и мисли. Изузетно га је привлачио тај низ необичних, оригиналних типова.
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Ликови из старог Ниша

Ако би требало тражити њихове најкарактеристичније представнике онда су они сигурно у ликовима
Ивка, Курјака, Смука, Калче и више других. Сремац је
успевао да у свима њима открије специфичне особине,
понеку притајену црту која аналитичком Сремчевом оку
није могла да измакне. Познати као „ђувечкардаши”,
ови Сремчеви јунаци, и у самом свом имену, крили су
понеку од својих особина. Смук је тако „славна испичу23
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тура”, али коју нико никада није видео да се пијана клати по сокацима Ниша, Курјак је остао у сећању по томе
што је умео да направи ђувеч, ћевап, аласку чорбу и
јанију на свој начин, али тако да је човек и незван са
апетитом могао јести. Ивко је, све „као у шали”, умео да
оцрни човека и да изложи подсмеху, а Калча, тај чувени
„ловџија”, кроз своје приче, за које су сви знали да су
„л’жовне”, али су их пажљиво слушали, израстао је у
својеврсног јунака, његова снажна и жива машта давала
је причама посебну чар. Ниже се галерија чорбаџија и
’аџија, и – жена, оних што се „врћу из Бању… у шамију
до очи”, девојке које знају за девојачко „срамување” и за
којима сви морају да се окрену. А тек Зона, лепотица са
очима „што осташе оне исте – крупне и тамне, са
дубоким као без дна погледом…”
Наћи ћемо у Сремчевом делу и низ других веома
успело оцртаних ликова. И мада они нису у „срцу приче”, плене снагом да у неколико реченица буду комплетно исказани. Међу њима је сигурно и онај Чех панФранћишек, музичар који је завршио високе школе и
чак компоновао, али на крају доспе до циганског оркестра у којем свира трумбета, „са косом и брадом жућом
и од саме трумбете”. Онај, дакле пан-Франћишек што је
„до доласка у Србију само пиво као пиће познавао,
упознао се овде и с вином; потреба државна изискивала
је те је дошао баш у онај крај где је црно жупско вино
било мало скупље од воде. И какво чудо онда, што је
пан-Франћишек оставио пиво и посветио све остале
дане свога живота само жупском вину, резонујући да на
тај начин добија и у новцу и у времену; пиво је скупље,
а вино јефтиније, и, што је главније, не дангуби, добива
у времену, јер се од жупског вина много раније опије”.
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АТМОСФЕРА
СТАРОГ НИША

Ниш у време ослобођења од Турака

И опет ће се Стеван Сремац од сликања људи вратити атмосфери старог Ниша: „Све ударило у свирке и
даворије у ћеманете, зурле и бубњеве, а чочеци у бесну
игру. Циче ситна ћеманета, пиште зурле, а глас им се
разлеже чак до Виника, тресе се кућа и сокак од бубњева, звече дахирета, подзвецкују чампаре на рукама
чочека…” Уживао је овај писац, који се сав посветио
25
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старом граду, у необичним сликама на улицама: „Већ је
вече. На Шареној чесми, обраслој древном маховином и
окруженој жалосним врбама, пуно света. Врева велика,
смех и кикот, гурање и псовке; пукне шамар или прсне
која тестија...”
Стеван Сремац почео је да пише када је већ био у
зрелим годинама. Прошла је пуна деценија откад је дошао у Ниш, када се у „Босанској вили” појавио један од
његових првих радова. Била је година 1888. Заокупљале
су га поетске слике из српске историје за коју је био
везан читавим бићем. Прву сатиричну приповетку објавио је наредне 1889. године у нишком листу „Стара
Србија”. Пуну пажњу ће, међутим, скренути тек када се
1895. године из штампе појавила његова дужа приповетка „Ивкова слава” у „Српском прегледу”.
Деценије затим пролазе, а ово Сремчево дело
наставило је да траје и привлачи пажњу. Необичном
атмосфером и живим, упечатљивим ликовима ово дело
успело је да преживи „све друштвене буре и мене” као
духовита и живописна хроника једног времена.
Популарности „Ивкове славе” посебно доприноси
њена драматизација. Заједно са Драгомиром Брзаком,
Сремац је драматизовао своју популарну приповетку.
„Ивкова слава” тако више од 120 година не силази са
сцене. Још од 1896. године, када је први пут у Нишу
изведена у кафани „Европа”, са чича Илијом Станојевићем у улози Калче, она ће се обнављати, поново ће
бити драматизована и увек привлачити нове генерације
позоришне публике. Вељко Петровић је записао да
„Ивкова слава” и „Зона Замфирова” „чине, можда, нај26
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репрезентативнији део, нарочито ‘Зона’, нашег националног репертоара”. О сценској свежини овог дела
сведочи и то што је извођено у разним драматизацијама,
глумачким поделама и сценским приступима, али је
увек наилазило на једнодушан одзив публике. „Слике из
веселих и безбрижних дана старог Ниша” увек су имале
снагу да вежу пажњу. Тродневно славље у Ивковој
кући, живо оцртани ликови гостију, дивно преплитање
комике и збиље, посебно је зрачило са сцене.
Мада ни сам Стеван Сремац у то није веровао,
„Ивкова слава” као драмски текст пронела је његово
име не само по Србији већ и по оним нашим крајевима
који су били под аустроугарском окупацијом. Сремац је,
међутим, веровао да популарности његовог дела, у
првом реду, доприноси познати глумац Илија Станојевић Чича.
„Чим умре Чича, умреће и Калча”, имао је обичај
да говори популарни писац саветујући да се у том случају дело одмах скине са репертоара, јер овај лик нико
тако снажно не уме да тумачи.
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КАКО СУ НИШЛИЈЕ
ПРИМИЛЕ „ИВКОВУ СЛАВУ”

Гостовање позоришта „Синђелић” у Београду

Први пут драматизована, „Ивкова слава” приказана је у нишкој кафани „Европа”. Те 1896. године за
Нишлије је извођење дела из њиховог живота био изузетан догађај. Мада су и раније имали прилике да се
упознају са садржајем „Ивкове славе”, она није могла са
толико снаге на њих да делује, „јер једно је књига, а
друго позорница”.
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Оно што је Стеван Сремац, са доксата куће неке
Николете, тамо у близини парка крај Нишаве, пратио да
би му после дао „литерарну потку” и удахнуо нови живот, посебно „весело живување” и тродневно светковање гостију јорганџије Живка, који је у популарном
делу остао без оног слова „Ж” и заувек постао Ивко,
изазивало је велику пажњу. Забележено је да је
представу, у кафани „Европа”, пратио и сам Калча. Овај
популарни Сремчев јунак причао је када је сазнао за
„Ивкову славу” и своју „улогу” у њој:
„Ама, знаја сам га ја то куче да ће напра’и неко
чудо, зашто све к’да ће да дође при мен’, он ће извади
једну ’артишку, па што му год ја рекнем, он га запише.
Ако је записуваја, ништа се не арчи, мош̕ да му требаше
за чкољу, к’ко на прифисура у Зелену гимназију. Ама
зашто после да изврћа, изврнуја се наопачки, зашто не
тури у књигу оно што сам му ја казуваја, него л’гаја,
л’гаја – дори до Стамбол! А знам га, калеша, к’д дође у
Ниш: обукаја једно капуче т’нацко, једне кратке
панталонке – личеше на рибу вретенарку. Први пут из
чкољу испрати га г’сн министар па у Ниш. У џенем да је
скршија шију по убаво би било. Парку није имаја, па све
идеше с’с Миту Божића ћатиб башију у нишки суд. Он
га ’ранеше, па му даваше за тутун, он све. Тај Мита
беше много добар човек. Трепкаше с очи к’ко сврака на
југовину и уз сваку реч ће напра’и: хм., хм., тој што му
викамо: поврћа глас к’ко пет’л. А на кога се изметнаја
Сремац – не могу да уфаћам.ˮ
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КАЛЧА НА ПРЕДСТАВИ

Хотел „Европа” – место првог приказивања „Ивкове славе”

Очигледно да неки јунаци овог Сремчевог дела
нису били много задовољни оним како су приказани у
њему. Звали су то „л’жовним писувањем”, а нарочито је
тешко пало Калчи када је сазнао да ће све то бити приказано у кафани „Европа”.
„Цела целцата недеља иде зборење по сокаци и по
мале: ће се представља Калча и Живко Јорганџија у
позориште, у ‘Европу’ кафану.ˮ
За представу је Калча добио специјални позив и
тог дана обрео се у првом реду. Наравно, нису смели да
му кажу да је представа, у ствари, драматизована Сремчева приповетка, јер бојали су се да се у том случају неће појавити на премијери, а то би сигурно умањило
драж овог извођења „Ивкове славе”, само годину дана
пошто је приповетка објављена.
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Приказивање „Ивкове славе” претворило се тако у
догађај о коме се потом причало и препричавало. Изузетно интересовање изазвао је Калчин дијалог са
глумцима, посебно Илијом Станојевићем Чичом који је
тумачио његов лик. Као што се могло претпоставити,
кафана „Европа” била је крцата, мада улазнице нису
биле ни мало јефтине: за оно време – дванаест и по
гроша, за те паре морало је да се ради пуна три дана.
„Целу ноћ иде комендија,
иде булумента, што ти не
пра’ише онија ђоз-бојаџије:
ручуваше, вечеруваше, па
ручаше, па обедуваше, пише, локаше, кркаше, онодише се, асли к’ко је гос’н
Стева писуваја. Једно ли је
те човек да га запанти па да
ти га приказује”, причао је
касније Калча о првом позоришном комаду који је видео.
Илија Станојевић Чича,
први тумач Калче

Пишући „Ивкову славу”, Сремац је, из разумљивих разлога, приличан број имена променио, желео је да
из правог угла живота прикаже једну слику којом ће
бити дочаран друштвени живот, а посебно она типична
атмосфера у којој ће пластично моћи да се издвоје ликови, тако да задрже драж и нијансе једног времена.
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Сремац, пре више од 120 година, није слутио да ће ова
прича (сведена на анегдоту) о пријатељима и једном
непознатом госту, који на слави заборављају на
грађански ред и настављају да славе и у томе прелазе
сваку меру, тако да домаћин одлази да их тужи и самом
председнику општине – да надживи деценије баш због
те необичне радње. Јер и сам председник, „славан друг
за друштво”, искористио је прилику да им се прикључи.
У првом реду, Сремац је веровао да популарности
његове „Ивкове славе” доприноси снажна глумачка
личност Илије Станојевића Чиче.

33

Димитрије Миленковић

34

Стеван Сремац и стари Ниш

ДОЗИВАЊЕ
ОДЛЕПРШАЛИХ ВРЕМЕНА

Антун Густав Матош

Сремац је тако „пустио Калчу да се иживи, да
дозове одлепршале успомене и обнови ишчезле тренутке”. Др Бошко Новаковић истиче да се „у Калчиним
лирским расположењима усклађују осећања женских
чари са уживањем у природним лепотама, преплићу се,
међусобно допуњују и појачавају страсне наклоности
према песми, шали, лову, пићу, јелу. У његовом ставу
према животу има извесне безбрижности, не без нијансе
ширине. На Курјаков прекор што не чува новац, него
живи тако ‘са славе на славу… из кафане у кафану... па
ћеманета, дахире, чочеци, гочеви, песме, а?, Севда35
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лијски, а?’, Калча одговара једним објашњењем у коме
је смисао специфичног начина живота, оправдање
властитих потреба, али и клица целе мале филозофије
или бар менталне садржине.
‘Е, сал такој, севдалијски, асли севдалијски…
Такав беја јоште од време, такав ћу си и останем, док ме
не понесете там’ гор’ под Горицу…’.”
Матош је покушавао да Калчине обрасце нађе у
Дон Кихоту и Тартарену, али је Калча „оригинал изданак балканског тла у сутонском времену патријархалног
утицаја и на уском географском појасу, омеђеном
различитим цивилизацијама. Пластика Калчиног лика
створена је од разноврсних чинилаца. Између крајњих
црта своје природе, несебичног истинског пожртвованог, мушки одважног родољуба и безазленог ловџијског
причала са маштом лакокрилом до невиних лажи, носи
он још увек у себи једног истанчаног песника страсног
и бујног, са чулима отвореним за све видове лепоте, и
једног окретног шерета, прорачунатог и искусног у многим поступцима, једног неуморног весељака и опробаног друга.”
Један од најтипичнијих реалиста Стеван Сремац
тако је већ својим првим значајним делом „Ивковом
славом” успео да покрене житеље Ниша, али не само
њих. Дело из живота старог Ниша брзо је нашло пут до
многих позорница широм земље. И сада, после 120
година од првог извођења, још привлачи пажњу, и поред тога што нуди једну идеализовану слику. „Рефлектори” Сремчеви осветљавају само оно што је привлачно, јер све је то виђено и доживљено у стању повишене температуре, разиграних чула „кроз рујну боју
вина”.
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КОЛЕ РАШИЋ И ИБИШ-АГА
У ПРИЧАМА

Насловна страна „Ибиш-аге”

Сликаће Сремац и читаву галерију ликова из старог Ниша, оне аутентичне какав је Никола Коле Рашић
у приповеци „Бата-Коле”, а лик Ибиш-аге деловаће
једном изузетном људском топлином. „У тешком, болном тренутку растанка са местом које је за њега више од
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природне лепоте, економског благостања и друштвене
погодности, јер је симбол непоновљивог живота, јер је
то ‘Ниш – Нишпарађумиш’, кутак среће човекове и
широког човековог спокојства, Ибиш-ага је, удесу који
га гони из вољеног у непознато, из усвојеног у туђе,
супротставио не само фаталитет своје вере него и лични
мир, личну обасјаност сазнања о достојном људском
животу”, вели у чланку „Два вида нишког живота” др
Бошко Новаковић.
Када је дошло време да оде из Ниша, за лепу кућу
(верује се да је то скровита зграда са доксатом у дну
великог дворишта у Вождовој улици, крај зграде
Гимназије) добијао је Ибиш-ага од газда Настаса из
Београда 215 дуката, али је продао свом комшији,
ћурчији, за 145, од чега је његову кћер Калину даровао
са ниском од 30 дуката. Био је то залог суседа али и гест
истинског доброчинства.
Старе Нишлије, које и даље воле сва дела Стевана
Сремца памте многе анегдоте из „нишких дана” великог
писца, поново се враћају непоновљивим страницама
његове „Ивкове славе”, „Зоне Замфирове”, и бројних
„нишких прича”, посебно „Ибиш-аге” и оног завршног
упозорења, не само „зналцу правничком” Јевђу Мићовићу Мокрогорцу, који племенити агин гест хоће да
„стави у новине”, већ свим дародавцима:
„Има један наш реч, да га не запишеш, али да га
запантиш убаво: севап учини, фрли у море, ако риба не
зна – Алах ће да зна!”
Тако Сремац живи међу Нишлијама и после 120
година од одласка из града његове младости, чији људи
и догађаји нису престајали да га надахњују за нова
литерарна дела.
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СУДБИНА
СРЕМЧЕВИХ ЈУНАКА

Калча

У више својих дела Стеван Сремац је приказивао
аутентичне личности, посебно оне које су живеле и
радиле у Нишу. Притом је, наравно, својим унутрашњим очима њихов лик надограђивао и обогаћивао на
њему својствен начин, али остала је она основна нит,
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најбитније карактерне особине, тако да су њихови
савременици често били у ситуацији да их препознају
на страницама Сремчевих књига. Посебно карактеристична по томе је „Ивкова слава”: „Од саме главне
личности ‘Ивкове славе’ око које се све заплиће и
расплиће, преко његове жене, Калче, Курјака, све до
Смука, Сремац је ‘грабио’ из живота старог Ниша оне
људе који су остајали дубоко урезани у његово сећање.
Видели смо да се Калча љути на Сремца и притом каже:
‘Да сам знаја за тол’ко л’жовно писување отишеја би и
све исцепаја’.”
Мада је прохујало 120 година од кад се појавило
ово Сремчево дело, остало је доста података о главним
његовим јунацима. Јорганџија Живко (код популарног
писца Ивко) није доживео да прочита странице ове
књиге, није могао у кафани „Европа” да на сцени прати
догађаје „Ивкове славе”. Рано се разболео од тешке
болести и пошто му лека у Нишу није било, похитао је
да га потражи чак у Бечу. Али лека ни тамо није било.
„Ивкова жена Дика (по Сремцу Кева) упутила се
на далек пут у Беч. Када је тамо стигла, лекари су
констатовали да га не могу излечити”, бележи нишки
историчар Ђорђе Стаменковић и додаје да је Живко
умро 1897. године у граду валцера, крај Дунава. Дика
није имала средства да Живкове посмртне остатке пренесе у Ниш. Вратила се скрхана болом и патњом за
изгубљеним другом, а посебно за Живковим гробом
који је остао у туђини.
Новинар „Политике” Стоиљко Стоиљковић, пре
више од 70 година, имао је прилике да сретне, тада
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осамдесетогодишњу Живкову жену Дику. Том приликом старица му је испричала:
„Савладан тешком болешћу Ивко је умро када му
није било ни пуних четрдесет година… Иначе, за његова живота свака Ивкова слава била је Ивкова слава. Ни
једна се није завршила пре седам дана. А код нас су
долазили и стари и млади, газде и сиротиња и сва
ондашња господа. Ивко није био само мераклија, већ
познат и виђен човек, чија се реч, што но веле ‘јела у
чаршију’.”
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КАКО ЈЕ КУРЈАК
ДОБИО НАДИМАК
Остало је забележено да је други Сремчев јунак
Мита Јовановић Курјак (у ствари, Љуба Кнежевић
Курјак) заиста живео у Сремчево време. О њему постоји
и више анегдота. Зна се да је у Ниш дошао из Алексинца уочи ослобођења од Турака. Био је шегрт, али је
имао среће да се ожени ћерком имућног трговца. По
казивању његовог брата Колета Кнежевића, једног од
учесника у Тимочкој буни 1883. године, због чега је осуђен на смртну казну, Љуба Кнежевић добио је надимак
Курјак зато што се на фирми његове радње једног јутра
обрела права правцата кожа курјака.
Како се то десило? Када је отворио обућарску
радњу, Љуба Кнежевић је међу првима у Нишу ставио
лепу фирму, али на њој је писало „обућар”, а не немачка
реч „шустер” или како су старе Нишлије говориле –
кондурџија. Старе еснафлије су га због тога жестоко
критиковале, јер веровале су да се тиме мења назив
заната. Поред назива, сметало им је и што је фирма
велика. Али Љуба за то није хајао. Као протест на његовој фирми осванула је кожа курјака и Кнежевићу остаде
надимак „Курјак” кога читавог живота није успео да се
ослободи. Умро је, после честог побољевања, 1900. године.
Калча, међутим, протест старих „малокондурџија”
тумачи нешто другачије. Он тврди да у то време на
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дућанима фирми уопште није било. Када се појавила
она „обућар” у „голему чаршију, спротив еснафску кафану”, саветовали су му да је скине јер „Нишлије су
џенебет људи ће те изнесу на присме, па се неће сврнеш
у Ниш ни половин’ годинку. Дајби да би и тол’ко да
састајиш”.
„Што су напрајили: одма’ јутре у д’н нашли једну
кожу од вука”, наставља Калча, „па му га прикачили на
таблу и чим је дошеја у дућан, човек неје ни загледаја, а
они, серсеми, почели у глас: ‘вук, вук, курјак’ – и тако
му остануло име, а табла гу нигде нема”, бележи Михаило Голубовић, помни истраживач старог Ниша, Нишлија чијом је заслугом остало много записа, живих и
упечатљивих о згодама и незгодама старих Нишлија.
Голубовић је био друг Тина Ујевића, Растка Петровића
и Владислава Петковића Диса, „ловио је рибу са Миком
Аласом, проверавао прве записе композитора Саше
Биничког, сачекивао зоре са Добрицом Милутиновићем”, записао је сликар Иван Вучковић.
И сад је, у Улици Косте Стаменковића број 12,
кућа у којој је живео Љуба Кнежевић Курјак.
Још један од великих „кардаша” из „Ивкове славе”
био је Јован Ђорђевић Смук. Доживео је дубоку старост. Умро је 1937. године у деведесетој години. У свом
дугом животу често је имао прилике да прича о томе
како су живели Калча, Миле Мурена, Таско Назлија,
Ђорђе Вол и многи други.
У „Нишким новинама” од 2. октобра 1937. године,
појавила се, после смрти Јована Ђорђевића Смука,
информација из које доносимо један део: „У Нишу је
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умро једини од преосталих кардаша деда Јован Ђорђевић, кубеџија, којег је Сремац овековечио под именом
‘Смук’. Отишао је за својим друштвом – Ивком јорганџијом, Курјаком и Калчом. Са деда Јованом отишао је у
гроб један од нишких раритета и живих сведока патријархалног Ниша после ослобођења од Турака, а којег је
Сремац тако лепо описао у својим приповеткама.”
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„ЗОНА ЗАМФИРОВА”
НАЈЗРЕЛИЈЕ
СРЕМЧЕВО ДЕЛО

Главни ликови филма „Зона Замфирова”

О делу Стевана Сремца доста се и исцрпно писало
током низа деценија. Поред многобројних хвала за његов хумор, живо сликање атмосфере оријенталног Ниша
и његових људи, доста му је и с правом замерано. Пре
свега, што није показивао довољно критичности, да у
његовом делу нема довољно књижевне синтезе, да све
види кроз рујну боју вина и због тога у његовом делу
„нема проблема”, а посебно да у Сремчевом делу, рађеном само „ради смеха и ради забаве” све тече „по
површини, без дубине и без замашаја”. Само време
показало је, међутим, да у овим и оваквим оценама има
доста искључивости, поготово када је реч о његовом, по
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многима, највреднијем делу „Зони Замфировој”, у којем
је, гестом и пажњом доследног реалисте, који је помно
ослушкивао, бележио и пратио све димензије живота
својих савременика и тако створио галерију ликова који
имају своје посебно место, утолико значајније што су
дошли да потисну „дотадашњу сладуњаву, сентименталну и идиличну србијанску сеоску приповетку”.
Упркос својим конзервативним и реакционарним
идејно-политичким схватањима, Стеван Сремац, који је
имао танано осећање живота, нашао се у средини која,
на граници између два времена, нуди једно слојевито
богатство типова и односа, „широку социјалну фреску
чаршије и друштва на прелому од вековног турског
ропства и феудалних односа ка младом капитализму у
ослобођеној Србији, друштва које почиње да се пробија
кроз живот оптерећен остацима минулих времена,
старовременском патријархалношћу и ауторитетом. „У
том преливању”, записује Душан Поповић, „Сремац
својим реалистичким поступком кристално чисто осликава социјалне групације, јасно карактерише њихове
представнике и јарко осветљава односе, тежње и отворене или прикривене симпатије. Нема ту никакве сумње
ко се – историјски ‘качи’ о мердевине, а ко ‘слази’, нити
да ‘и чорбаџијско неје до века’… Због тога су Сремац и
његова ‘Зона Замфирова’ не само литерарним квалитетима, већ и нечим другим занимљиви и разумљиви
савременом гледаоцу”. И заиста, они ово дело са несмањеним симпатијама примају и сада, не само због хумора
и музике већ и због снажне слике средине коју гради са
једним финим осећањем за тај колорит, широку и живописну слику старога Ниша у којем се сукобљавају схватања живота старих чорбаџија са оним која неминовно
живот носи, градећи ново.
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У НИШУ ОРИГИНАЛНИ
СРЕМЧЕВИ РУКОПИСИ
У нишком Народном музеју и Народној библиотеци „Стеван Сремац”, поред других вредних ствари
везаних за великог писца, који је 12 година провео у
Нишу, налази се и један драгоцен рукопис из којега се
може видети како је Сремац градио ово своје највредније дело. Кроз њега се може пратити план рада на
делу, које су неки склони да назову приповетком, а други романом, а посебно се може доста сазнати о Сремчевом методу рада.
Први редови овог рукописа забележени су 13.
фебруара 1898. године.
„Почети како је лепа Зона Замфирова. Питања (?)
чија је оно девојчица што се ломи кад иде, а лепо обучена. Кицош. Опис одела. Има недељом у штиклама високе прапорце, да звечи кад хода. Тесан тур. Фес на
криво. Иначе врло леп младић. Никад сама, увек нека
тетка и стрина око ње. Прича, како је обио чорбаџија 2
сандука и нема (?) ствари као…
Писати у Ниш за стара женска имена.”
Затим нешто даље:
„Мане вене. Мајка запажа то. Мане се заљубио у
лепу Калину (пребрисано па одозго написано) Зону,
ћерку чорбаџије.
Описати чорбаџијску кућу. Отац Зонин Замфир.
Мајка Зонина Јевда.
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Загледао се у њу у хору. Знају се одавно. Најпре је
није ни погледао, била је дериште. Сада се загледао.
Хоро на ћошку. Описати једно хоро. Жене, децу,
девојке, момке: занатлије, ђаке, војнике. Описати једну
лепу а сироту Калину у мајкином фустану. Нико је није
гледао, подсмевају јој се. Њој пуне очи суза, али опет
игра.

Радна соба Стевана Сремца у Народном музеју

Мане игра до Зоне. Она мало напући усне. Протествује. Каже да га не гледа. Гледа неког Поту трговац.
сина. Мане боле то јако, али се још више заљубљује.”
Доста је занимљив и пети део овог Сремчевог „синопсиса” за „Зону Замфирову”.
„Описати јутро у Нишу. Пукне у јутро глас. Зимње доба. Мангали. Салебџија. Мана доцне отворио дућан. Обучен чисто. Везена кошуља. Плитке лаковане
ципеле. Износи мангал доцне.
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Оправља бајаги једну пушку и шара је срмом.
Изражава се двосмислено и о задоцњењу и о
револверу за пасом и о пушци и јатагану.
Описати га како иде достојанствено. Опис одела.
Фес, црн капут са правом јаком, па панталоне гугуткине
боје, плитке лаковане ципеле, и жуте свилене чарапе.
Бира полако куд стаје. Пуши на дугачку цилиб, муштиклу. У рукама штап ишаран седефом. Не гледа никога,
сви њега гледају.”
И тако, детаљ по детаљ, израста ова својеврсна
скица за велико дело. Последњи датум на рукопису је
29. септембар 1903. године. Више од пет година, дакле,
Сремац је радио на овом рукопису, од фебруара 1898. до
септембра 1903. године. Док је радио поједине одељке,
када би их коначно литерарно уобличио, он је у концепту неке редове брисао црвеном оловком а неке је пак
подвлачио. Наравно, у дефинитивној верзији дела наилазимо на многе измене, што је и разумљиво. Сремац
је „Зону Замфорову” писао у Београду. Имена ликовима
давао је накнадно према њиховом друштвеном положају. На једном месту у овом рукопису зато је и написао: „Писати у Ниш за стара женска имена”. У овом рукопису се Зона, све до четврте стране, зове Калина. Касније је ово име Сремац прецртавао и дописивао Зона.
Вишеструк је значај овог Сремчевог рукописа, а
пре свега што открива „психолошки процес који се
одвија у уметнику, различите варијанте рукописа, архитектонику дела, тако да смо у ситуацији да пратимо
комплетну генезу овог романа у свим фазама”.
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СРЕМАЦ ПРОФЕСОР
У старом Нишу, одмах после ослобођења, Стеван
Сремац је наишао на део живописног простора који га је
надахњивао да оствари своје најбоље литерарне странице. У средини малих људи, без углађености и уштогљености, људи које је карактерисала једноставност и
спонтаност, који су у својој простодушности примани
отвореног срца и мисли, наилазио је Сремац поетско
надахнуће које је у свом стваралачком чину амалгамски
успевао да веже и прожме хумором, оним само њему
својственим.
Са готово истим даром и жаром радио је Стеван
Сремац и у нишкој Гимназији, а неко време и у Учитељској школи. Вредан и способан наставник од самог
почетка рада у Нишу, он се на сваком новом задатку
поново потврђивао. Поред тога што је на јунским
испитима испитивао ученике из свих предмета које је
предавао, често је био и председник других комисија.
Пред сам одлазак из Ниша, 1892. године, био је члан
испитног одбора на испиту зрелости. Остало је забележено – помном руком истраживача Милоја Р. Николића
– да је у испитном одбору те године био и изасланик
Милан Ђ. Милићевић, Михаило Марковић, директор
нишке Гимназије, а чланови Стеван Сремац за српски
језик и историју, Божа Кнежевић за француски језик,
Ђорђе Б. Димић за немачки језик, Хенрик Лилер за
латински језик, Никола Врсаловић за математику и
Коста Стојановић за физику.
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Стеван Сремац

Матурски испит у то време састојао се од усменог
и писменог дела. Судећи према сачуваним подацима о
том испиту зрелости, тему за писмени задатак из српског језика сигурно је дао Стеван Сремац. То се може
закључити не само због тога што је своју љубав према
историји Сремац доказивао и на тај начин што је бирао
историјске теме за писмене задатке из српског језика
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већ и по томе како је тема формулисана: „Живот средњевековне наше властеле. Град и замак, забаве, лов,
јуначке игре, гозбе, ратови са спољним непријатељем и
међу собом, образованост, одело, оружје итд. (по историји и спомену очуваном у народним песмама)”.
И овај писмени испит могао је да укаже да нишку
Гимназију похађају марљиви и способни ученици. То је
доказао и изасланик министарства, књижевник Милан
Ђ. Милићевић у свом извештају о вишем течајном испиту… За нишке ученике с краја прошлог века писмени
испит из српског језика био је изузетно важан, јер онај
ко га не положи морао је да одлаже полагање испита до
следеће године, а ако и други пут не покаже довољно
знања, губио је право на даље школовање.
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КАКО ЈЕ СРЕМАЦ
ЗАВОЛЕО КЊИГУ
Још у раном детињству Стеван Сремац је показивао изузетну приврженост књизи. Надахњивале су га народне јуначке песме и догађаји из националне историје.
Његова жива машта успевала је да се брзо пренесе у оне
велике и трагичне године српског народа које су судбоносно утицале на све што ће се касније догађати у малој
земљи на балканској ветрометини. Јунаци старих прича
и песама у његовим мислима добијали су изузетну снагу
тако да су могли да одоле налетима свих непријатеља. У
полутами библиотеке свога ујака историчара Јована
Ђорђевића, која је била веома богата, Сремац се препуштао страницама ретких часописа и књига. Доста је
читао и приповедна дела страних писаца. Све то у њему
је остављало дубок траг и нераскидиво га везивало за
књигу, од које се касније читавог живота неће одвајати.
Ова љубав брзо ће се пренети и на његове ученике у
нишкој Гимназији, школи која у својој библиотеци није
могла имати многа значајна дела јер је тек била основана. За то је амбициозни професор био спреман све да
надокнади.
Пажљиво је код куће припремао предавања и
доносио их својим ученицима да би их преписали. Из
месеца у месец тако је настајао својеврстан уџбеник.
Своју љубав према књизи и ђацима потврђивао је и на
тај начин што је најбоља дела из наше и светске књи57

Димитрије Миленковић

жевности сам читао својим ученицима. Међу њима је
био и др Милош Тривунац, некадашњи професор Београдског универзитета, научник који је остао захвалан
великом писцу што је у њега усадио дубоку љубав према књизи. У својим успоменама на некадашњег професора др Тривунац веома упечатљиво говори о томе како
је Стеван Сремац предавао и колико је био драг својим
ђацима… У предавањима великог писца примери су
заузимали посебно место. „Он је уопште био чувен са
свога читања. Ми смо били усхићени његовим читањем
Стеријиног ‘Даворја’ и Гогољевог ‘Ревизора’, док је
један старији разред са одушевљењем говорио о његовом читању Гогољевих ‘Мртвих душа’…”

Николај Васиљевич Гогољ
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Стеван Сремац се није женио. Живот је проводио
у малим приземним кућама старог Ниша где је проналазио собу која би му највише одговарала. Остало је
записано да је најдуже становао у једној малој кући поред парка крај Нишаве, у стану неке Николете. Нема сада те старе куће. Ишчезли су и потомци некадашње власнице која је бринула о Сремцу, али један траг је остао:
његова богата библиотека коју је почео да формира баш
у старој кући са доксатом. Много година касније, знатно
обогаћену, ову библиотеку ће брат књижевника Јован
Сремац предати нишкој Народној библиотеци.
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ПОМОЋ МЛАДИМ
ЛИТЕРАТАМА

Стеван Сремац са српским писцима у Београду

Дубоку оданост и љубав према књизи Стеван Сремац је успевао да пренесе и на своје ученике. Помагао
им је не само на часовима у школи већ и у литерарној
дружини „Његош” која је почела да ради 1. маја 1888.
године, предвођена учеником Ахилом Михаиловићем.
На самом почетку дружина је окупила 75 ученика који
су волели књигу и покушавали да пишу.
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Школа није имала довољно средстава да помаже
рад чланова „Његоша”, али амбициозни ученици почели
су да организују културно-забавне приредбе и од прихода са њих и од скромне чланарине набављају књиге за
своју дружину. Сремац је стално помагао ученицима,
пре свега да направе неопходне програме рада у дружини, да се баве анализом радова које читају. Значајна
је била његова помоћ и библиотеци дружине „Његош”.
Пред одлазак у Београд поклонио је својим ђацима
више књига.

Бора Станковић, нишки гимназијалац

О значају „Његоша” за подстицање ученика на
литерарно стваралаштво говори и то што је крајем 19.
и почетком прошлог века кроз дружину прошао низ
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истакнутих личности које ће се, деценијама потом,
доказивати као књижевници, научници, музичари и други. Своје радове у литерарној дружини, поред осталих,
читали су и Борисав Станковић, Владислав Петковић
Дис, Станислав Бинички, који ће се касније прославити
као композитор.
Борисав Станковић дошао је у Ниш 1895. године.
У његовом родном Врању, Гимназија је имала само седам разреда и он је виши течајни испит, са добрим успехом, следеће године завршио у Нишу. Стеван Сремац
тада је већ био у Београду и два писца, један у успону, а
други који се тек најављује, нису имали ту срећу да се
сретну у Нишу. Више година касније наћи ће се, међутим, у Београду.
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МЕЂУ ОСНИВАЧИМА
ПОЗОРИШТА
Многи савременици Стевана Сремца трудили су
се да укажу и на то како се писац облачио. Остало је
тако забележено да се одевао по последњој моди, да је
умео лепо и весело да прича, па га је тако радо примало
свако друштво. Често је био и на теферичима свог
друштва. На њима су се расхлађивали шприцером
чувеног нишког и жупског вина „док им се за мезе
пекло јагње на ражњу и са ‘лозинкама’, а пиће хладило
закопано у песак”. Прича се и то да су због Сремца, који
је и у поодмаклим годинама остао привлачан, лепе
Мађарице из Београда долазиле у Ниш.

Први прилози за оснивање позоришта „Синђелић” сакупљени су на
прослави триста година од рођења Ивана Гундулића
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У време Сремчевог живота у Нишу често су се
приређивале забаве. Биле су то прилике да се пријатељи
сретну и попричају, а такође да се скрате дуги вечерњи
сати. Нишка Гимназија и Учитељска школа заједнички
су, поводом тристоте годишњице од рођења Ивана
Гундулића, организовале забаву. Поред професора, на
забави одржаној 30. јануара 1889. године, присуствовали су најпознатији грађани Ниша и дипломатски
представници страних држава. Уместо улазница, гости
су давали добровољне прилоге. Француски и италијански конзули дали су по 20 динара у злату, немачки 12.
Сремац је такође био на приредби и приложио четири
динара. У кафани „Европа” Нишка певачка дружина,
исте те 1889. године, организовала је забаву са које су
прилози били намењени подизању споменика Стевану
Синђелићу, јунаку са Чегра. Сремац је и тада несебично
помогао ову акцију новчаним прилогом.
Изузетан је, међутим, значај познатог писца за
оснивање нишког позоришта. Био је укључен већ онда
када су се јавиле прве иницијативе да град добије театар. Десетог марта изабрана је управа новог позоришта
„Синђелић”, на чијем челу је био председник Првостепеног суда Никола Каралић, потпредседник Влада
Стојановић, потпредседник нишке Општине. Стеван
Сремац је водио Књижевни одсек Управе позоришта. У
овој функцији је остао све до одласка из Ниша, до оног
тренутка, дакле, када је почео да прикупља своје ствари
у тесној соби куће у ондашњој Просветној улици са
бројем један, соби коју су овако описивали Сремчеви
савременици: „његова соба није била већа од два и по са
четири метра и висока једва два. На земљаном поду су
прво биле асуре, рогозе и преко њих черга”.
66

Стеван Сремац и стари Ниш

СТВАРАЛАШТВО
У КРИТИКАМА
Стеван Сремац је у Нишу имао велики број пријатеља. Неке је прославио у својим делима, са великим
бројем њих годинама је сарађивао. Ученици писца
деценијама потом оживљавали су успомене на часове и
литерарну дружину коју је свесрдно помагао. За незаборав, ипак, остаје Сремчево пријатељство са више
писаца који су живели у Нишу и Београду, свештеним
лицима, нишким просветитељима. Издвајамо за ову
прилику само још две личности, уз оне које смо већ
описивали и помињали – епископа нишког Јеронима
(1825–1894) и књижевницу Јелену Димитријевић (1862–
1945) из времена када је тек почела да скреће пажњу на
своје име објављеним песмама, причама и епистоларном прозом.
Епископ нишки Јероним био је у позним годинама
када га је Сремац упознао. Већ тада се знало за значајно
задужбинарско епископово дело, које је и Сремац
подстицао. Било је прилика када је, после часова у
Гимназији и Учитељској школи, знатижељни писац
одлазио у лепу кућу на углу садашње Јеронимове улице,
уз сам велики парк крај Нишаве. Сретао се са епископом, чија га је животна биографија заокупљала још од
београдских година када је племенити свештеник био
ректор Богословије.
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Ревносни истраживач културе у Нишу Гаврило
Ковијанић ближе нас упознаје са његовим животом и
личношћу: „Када је 20. јуна 1876. године пукао (српски)
топ отишао је на границу и преузео бригу о рањеницима
као главни војни свештеник. Године 1877. биран је за
шабачког епископа. За време Другог српско-турског
рата половину своје епископске плате даје држави за
ратне циљеве. Године 1883. доставља српској влади
протест због бесправља према Српској цркви и уклањања митрополита Михаила… По казни је упућен у
манастир Горњак камо није пошао, него у Париз одакле
је доцније прешао у Швајцарску.” Тамо живи и записује
успомене из свог богатог живота свештеника, ратника,
путника, задужбинара, књижевника… Швајцарску
напушта управо у тренутку када га обавештавају да је
митрополит Михаило враћен на дужност. Епископ Јероним, 28. маја, постављен је за нишког епископа. На овој
дужности остао је све до смрти, 10. јуна 1894. године, у
Салцбургу где је лечен.
Из „Весника Српске цркве”, објављеног 1894.
године, преносимо податак: „Архимандрит Инокентије
допратио је његово (Јеронимово) тело до Београда и Ниша, где је 16. јуна сахрањен код Саборне цркве. Дочекан
је и сахрањен уз учешће свега грађанства, свештеника и
митрополита Михаила”. Погребу је присуствовао и
Стеван Сремац.
Већ тешко оболео од бубрега, пред полазак на
лечење у Салцбург, епископ Јероним својеручно потписује завештање, 13. маја 1894. године. Један од највећих
нишких задужбинара све што је деценијама стицао
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завештао је Светосавском дому, Дому за напуштену децу, Фонду великошколске омладине, за установљење
фонда у Шапцу за помоћ ученицима средњих школа,
Матици српској у Новом Саду, Српској богословији у
Сарајеву, Српској православној основној школи у Мостару, православним богословијама у Цетињу, Призрену,
Цркви Светог Пантелеја у Нишу…

Јелена Ј. Димитријевић

Бранислав Нушић

Највеће задужбинарско дело наменио је епископ
Јероним нишкој Народној библиотеци. Поред лепе зграде, на углу Јеронимове улице, даровао је и велику
библиотеку, сав намештај и преостали новац.
У Народној библиотеци „Стеван Сремац” истичу:
„Овим својим гестом епископ Јероним је положио те69
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мељ једној од најпречих културно-просветних установа
и значајно обогатио фонд наше библиотеке”. Дванаест
година касније, књигама епископа Јеронима придружиће се богати књижни фонд личне библиотеке Стевана
Сремца.
Књижевница Јелена Димитријевић рођена је у
Крушевцу, у Ниш је стигла одмах после удаје у деветнаестој години и у овом граду започела књижевно стваралаштво. Тек неколико пута имала је прилику да сретне
Стевана Сремца. Прочитала је „Ивкову славу” кад је
чула причу о догађајима на представи у кафани „Европа” и Калчином „дијалогу” са глумцима. Зближила се са
Сремцем тек у Београду када се из штампе појавила
њена књига „Писма из Ниша о харемима”, 1897. године.
У Нишу је слушала много анегдота о Сремцу и Калчи,
али највише је волела да препричава ону – „Сремчеве
очи”. Најупечатљивији лик Микал Николић Калча желео је бар мало да се „одужи” Сремцу што је, у представи „Ивкова слава”, „л’жовно писуваја” о њему. Овако га
је описивао:
„Обукаја једно капуче т’нацко, једне кратке
панталонке – личеше на рибу вретенарку! Испратили га
у Ниш, боље у џенем (пакао) да је ишао главу да је
скршио – па боље би било!”
После представе Калча није, понекад, допуштао да
Сремац са веселим друштвом пође у лов, говорио је:
„Имаше наочити очи, зајци ће ни поплаши!”
Занимљива су и драгоцена сведочанства бројних
критичара и писаца о Стевану Сремцу. Многи су га
добро познавали, некима су сведочили пишчеви прија70
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тељи. Најбоља сведочанства, међутим, нуде критике
Јована Скерлића, Антуна Густава Матоша, Павла Поповића, Вељка Петровића, Меше Селимовића…
Јован Скерлић у својој обимној студији „Стеван
Сремац” посебно истиче: „Ни о једном нашем покојнику није се толико и тако писало као о њему. Приликом
његове смрти десило се оно, што је Матавуљ лепо назвао експлозијом ‘познате српске неумерености’.” Узели
су да га ожале и звани и незвани и упућени и неупућени
и они који су са њим дане и ноћи проводили и они који
су га знали по фотографијама и они који су га пратили у
целом његовом раду и они који су од свију његових
дела видели само „Ивкову славу” и то на позорници…
Међутим, о Сремцу се данас може рећи много више и
много позитивније. Ми данас имамо једну врло добру и
потпуну библиографију свега што је Сремац написао и
што се о њему написало. А посмртне Сремчеве хартије,
које са пијететом чува његов пријатељ Милорад
Павловић, „његове бележнице, белешке, оцртани, започети и довршени радови, исечци из новина, писма
пријатељска и породична, сви писмени остаци једнога
пуног живота више но ишта помажу да се разуме оригинални писац и човек који их је написао”.
Изузетно стваралачки и документарно чак Антун
Густав Матош у својој студији улази у стваралачку
„лабораторију” Стевана Сремца и у сам његов живот,
тумачећи многе слојеве обимног дела које је, за релативно кратак стваралачки пут, успео да оживотвори. О
Сремцу је писао од оног тренутка када се 1895. године
из штампе појавила његова „Ивкова слава”.
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БРОЈНА СВЕДОЧЕЊА
О СРЕМЦУ

Јован Скерлић –
уље Надежде Петровић

Богдан Поповић

Веома је узак круг наших писаца чијем је делу
критика посветила толику пажњу као Стевану Сремцу
током више деценија, а ево и после једног века. Још мање је оних писаца и дела која су подстицала извођења
на сцени, претварање у филмске приче. Поред „Ивкове
славе” и „Зоне Замфирове” и друге приповетке дожи73
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веле су драматизације. И то интересовање наставља да
траје више од једног века од смрти великог писца, чију
је „Ивкову славу”, знаменити критичар Богдан Поповић
уврстио међу најславнија дела светске књижевности.
Како је анализирано књижевно дело Стевана
Сремца, судбине његових јунака, грађење атмосфере на
основу многих занимљивих детаља и сцена, старонишког говора, идеја…? Постоје многа сведочанства у
критичким разматрањима Јована Скерлића, Богдана
Поповића, Павла Поповића, Антуна Густава Матоша,
Меше Селимовића, Вељка Петровића, Велибора Глигорића, Бошка Новаковића, Димитрија Вученова, Милана
Кашанина, Љубомира Недића и десетине других врсних
тумача непролазног Сремчевог дела настајалог тек нешто дуже од две деценије.
Бројна сведочанства о животу и стваралачком
путу Сремчевом, стваралачкој „лабораторији”, преданости старом Нишу и његовим житељима, све оно што је
успео да истргне из тек ослобођеног града од Турака, у
фрагментима се може наћи у нишкој Народној библиотеци „Стеван Сремац”, нишком Народном музеју,
Српској академији наука, па и у понеким збиркама
његове родне Сенте, Новог Сада… Бројне детаље из
пишчевог живота, писма која је писао и добијао од
пријатеља и издавача, драгоцени записи на маргинама
књига из његове велике библиотеке, ревносни Сремчеви
биографи већ су временом „пустили у свет” – биографски, непосредно сведочећи, анегдотски…

74

Стеван Сремац и стари Ниш

НАМА ТРЕБА ЛЕПОТЕ

„Као што бива у малом друштву, Стеван Сремац је
за живота био највише познат по најмање важној црти –
по духовитим досеткама. Нема новијег српског писца о
коме је остало више анегдота. Варају се они који у њему
гледају шаљивца. Сремчева запажања нису само духовита, већ и изванредно умна, а његова осећања не само
ведра, већ и меланхолична”, бележи Милан Кашанин и
додаје: „Међу српским приповедачима с краја прошлог
и почетка овог века, који се, као и сви писци овог света,
ретко одушевљавају људима и животом око себе, ни један није у таквом сукобу са околином као Стеван Сремац. Сремчево незадовољство, незадовољство својим
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добом почиње од васпитања омладине. ‘Нама треба лепоте!’, говорио је узнемирен што се код нас у гимназијама, у којима је он са великом вољом предавао, тако
мало даје на уметност. Обдарен за сликање (сам је
илустровао цртежима једну своју причу), волећи музику
и жалећи што није у детињству учио да свира, Сремац је
био несрећан што ђачки хорови не певају по црквама и
концертима… Није му се свиђала у нашим средњим
школама ни настава књижевности… Себе није потцењивао. ‘Ја не пишем да ме преводе. Ја пишем за свој
народ, за Србе’, говорио је не очекујући успеха у иностранству: ‘Имају они својих писаца, јачих, и ми им не
требамо’.”
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УСАМЉЕНИ ЖДРАЛ
Критичар Велибор Глигорић више деценија био је
заокупљен делом Стевана Сремца. Студентима је
предавао искрено надахнут особеним хумором писца;
„пратио” га је од првих до позних дела, проучавао
његов живот, бројне разлоге због којих је, остављајући
велеград, и више од деценије боравио у Нишу, посвећујући граду тек ослобођеном од Турака најинспиративније странице свог дела, литерарно уобличавајући људе са којима је живео, њихов „нишки” језик, славе, љубави, згоде и незгоде, све до оних тренутака када се
Сремчеви јунаци, попут Калче, нађу у двоструким улогама. На позоришној сцени ће Илија Станојевић Чича
маестрално тумачити Калчу из „Ивкове славе”, а сам
Калча, из првог реда сале кафане „Европа” улазити у
дијалог (жесток) са Сремцем и глумцем који сценски
уобличава незаборавно тумачење литерарног предлошка. Због тога је и сам Сремац искрено говорио да ће,
кад умре Чича (тумач Калче), бити време да се са сцене
уклони и „Ивкова слава”. Колико је велика била заблуда
славног писца показаће време у коме се ово дело не
скида са сцене, а екранизује се и приказује до данас.
Занимљиво је такође и Глигорићево истраживање
живота и дела Јакова Игњатовића и оне лепо осмишљене паралеле Игњатовићевог и Сремчевог живота.
Препустимо се Глигорићевој изворној анализи:
„И Стеван Сремац је, као и Игњатовић, и још
страсније него он, волео све што је било старовремско у
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људима, у обичајима, у друштву, у породици, у животу
уопште. И то није тражио оно старовремско само радознало, већ је то тражење било његова унутрашња животна потреба, као да је осећао неки позив да буде последњи бард свега онога што се губило, што је ишчезавало.
Бранислав Нушић је лепо осветлио ову Сремчеву
особину кад је објашњавао узроке због којих је Сремац
отишао на лечење у Соко Бању пред смрт. Од свих бања
он је изабрао Соко Бању, прича Нушић, не због њене
лековитости, не ни због лепота природе, која је окружава, већ зато што је у њој мала паланачка чаршија, што се
на њеним дућанима још спуштају ћепенци, што кроз
њене улице гмиже Вукадин и Таса Шкембар; што у њеним малама још бије гоч и пиште зурле. То је средина у
којој је Сремац био свој, у којој је могао наћи одмора…”
„Ни један српски писац реалиста”, наставља
Велибор Глигорић, „није могао да се задржи толико у
паланци, да толико живи у њој као Стеван Сремац. У
Нишу је провео више од једне деценије. Бора Станковић, који је опевао Врање, провео је у њему само детињство. Бачванин Стеван Сремац задржао се у Нишу
драговољно толико времена и то страсно се уживљавајући у оно старовремско заостало у њему, у његове
оријенталне мирисе и боје, у све што је у животу Ниша
носило тада печат древности. Он је могао поднети примитивност паланке, откривао је чари у њеном животу,
али је те чари налазио у ономе што је у том животу
постало архаично у односу на савременост, старинско у
свему: у фолклору, друштвеним забавама, друштвеном
општењу, у моралу, у духу, у говору. У личном животу
имао је нечег особењачког.”
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Светозар Ћоровић

Драгутин Илић

Парадоксално, духовит писац, популарни разбибрига публике, волео је усамљеност, најрадије се
повлачио у себе. Светозар Ћоровић прича да је Сремац,
кад је боравио у Мостару и био у друштву са њим, шетао сам с једне стране шеталишта, а Ћоровић другом.
Један Рус, Сремчев познаник, упознао је читаоце
Славјанске Вједомости с овом особином Сремчеве
личности овим речима: „О томе човеку у високом степену културном, деликатном и осетљивом, сачувале су
се мени најлепше успомене. Мени изгледа да је он у
животу био сам и да је дубоко страдао од те самоће, он
се намерно склањао од људи новог кова, ретко се
смејао, а тако су нас тужно посматрале његове паметне,
проницљиве очи…”
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„И што је више одмицао од младости”, прича Драгутин Илић, „све се усамљеније осећао, нарочито од кад
је напустио Ниш, у који га више ништа није вукло, и од
када му је преминуо ујак, кога је волео и коме је био
предан душом и срцем. И што је год дубље залазио у
године, све је више осећао тежину самотног живота.”
„Не прија ми више ни друштво, личим на одоцнела ждрала, чије је јато давно одлетело, а он стоји сам и
куња. Сви моји врсници које помрли, које се поженили,
а ја, стари свечани џемадан, предаје се с колена на
колено у наслеђе. Сад сам спао да се дружим са онима
који су се тек родили кад сам ја увелико био професор.”
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ЋЕЛЕ-КУЛА
КРАЉА МИЛАНА

Краљ Милан из Сремчеве приче

У делима Сремчевим постоји једна прича, коју
критичари деценијама заобилазе. Пажљиви читалац
„Јусуф-агиних политичких назора”, међутим, иза
фељтонских и литерарних слојева проналази оно што
искрено можемо назвати паралелним мислима писца. У
првом делу ових „политичких назора” Сремац своје хуморне жаоке замењује до краја експлицираном документарношћу: „Било је то 1889. године, оне године када
је краљ Милан абдицирао а после се кренуо у света
места… Ма колико да је тај владар имао мана, ма колико да је и сам носио зао удес свој у себи и у делима
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својим, ипак остаје он једна импозантна уистини трагична личност… Јер, за све што га је у животу снашло,
није он сам крив него и сви ми. Данас је то можда рано
и непопуларно казати, али ће иза нас доћи поштенија
генерација… која ће метнути руку на срце при пресуди,
која ће говорити ‘и к себи и од себе’. Тада ће овај
мученик добити прави суд свој. Неће ваљда довек званични и полузванични историци писати историју!”
Директно, полемички оштро, да помишљамо у оно
време тешко да оштрије може бити. Посебно гледано из
оног угла како су критичари примали Сремчева дела,
после „Ивкове славе”. Коментаторска оштрица Сремчева, међутим, овде не губи моћ. Ишчупаће из срца самог и писац, који је мало среће имао у животу, и следеће: „…уступа у најлепшим годинама престо јединцу сину, лебди над њим, а тај исти син га гони, назива га
‘отровним црвом што подгриза стабло Србије̕ и загорчава му у тешкој болести и последње дане живота!”
Пре него што ће извести на „сцену” Јусуф-агу и
експлицирати његове (не своје) политичке назоре, Стеван Сремац ће наставити да открива и своје ране: „…у
тешким ратним данима се искрено, витешки, поверио
свом старијем и јачем савезнику, и сву своју војску
каваљерски поверио команди тога савезника! А после
два тешка рата, после бојева, мука и крви, тај савезник
отима од свог верног савезника освојене земље и градове и даје их Бугарима… Хтеде и сам крвави Ниш узети и дати га Бугарима. Тада, кажу, краљ Милан одведе
посланика руског до Ћеле-куле и рече, показав на
споменик тај: ‘Ево, екселенцијо, кад Руси начине још
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једну овакву Ћеле-кулу од српских глава, и ову моју
поврх њих метну, – тад ће тек Бугари добити Ниш!̕ Тако
је краљ Милан двапут морао да осваја Ниш…”

Ћеле-кула из 19. века

Писац не би могао да се зове Стеван Сремац да у
ову причу не уведе литерарно богатство свог изворног
талента и особеног чула за народни језик, анегдоту,
патину народну, да кроз језик, мисао, намеру проткану
шареним плетивом, као древне ткаље на разбојима. Ево
како, дубоко зашао у причу о „политичким назорима”,
истиха, велики писац чини:
„Тих дакле дана једнога вечера седели смо за столом у хотел ‘Европи’ нас неколико Нишлија, а сав је
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Ниш с највећим интересовањем пратио тај краљев пут,
јер је Ниш искрено волео и необично поштовао краља
ослободиоца. Дође и Јусуф-ага и седе за наш сто као
наш стари познаник. Разависмо сваки своје новине, ми
српске, а он турске, па се задубили и занели у читање.
Ми читамо и не читамо, али Јусуф-ага не трепће, толико
се занео у читање; чисто му од силне пажње искочиле
очи к’о у печеног рака.”
Прича и полемика у кафани „Европа” траје све до
маестрално фиксиране поенте: да ли су српске новине
турске, јер све лоше пишу о краљу Милану, а турске,
доскорашњег непријатеља, високо уздижу госта у
Истанбулу. Од оног фељтонског, али драгоценог за
атмосферу приче, до кључне слике изаткао је Стеван
Сремац своје прозно ткиво оживотворујући стари Ниш,
његов сентимент и парадоксе, старе Нишлије и „витешког краља Милана”, како Сремац истиче са болном
раном у себи.
Треба се, ових дана када се у Нишу увелико
обнавља стари завет, да се краљу Милану подигне споменик у центру града, близу оног Августинчићевог,
сетити приповести „Јусуф-агини политички назори” и
зажелети много Јусуф-ага, оваквих, макар и сличних. А
Нишлији Сремцу, поред свих до сад изграђених, стално
подизати духовне споменике.
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ОДЛАЗАК ИЗ НИША
Прву молбу за премештај из Ниша у Београд Сремац је написао крајем септембра 1891. године. Тражио
је да буде премештен у неку од гимназија или Учитељску школу у Београду. Тек у септембру 1892. године
Сремац је, међутим, постављен за професора Треће
београдске гимназије. Био је то растанак са градом младалачких дана, градом који је изузетно подстицајно деловао на писца. Оно што је доживео и забележио у
Нишу уобличаваће познати писац и много година после
одласка из града на Нишави.

Споменик вајара Фелкера на улазу у Копитареву улицу
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„И кад је у Нишу увелико почело нестајати и
ниских кућа и кривих улица, и фесова и силава, када је
‘плех музика’ стала потискивати дахире и зурле, а
мађарске и немачке кафе – шантанске певачице чочеке
и ченгије и још када су се међу самим ‘еснаф-чо’ецима’
стали јављати радикалци, Сремац је дубоко уздахнуо,
као Ибиш Ага махнуо руком ‘к’смет’ и оставио Ниш да
се више никад у њ не врати.” Тако је један од наших
највећих критичара Јован Скерлић забележио о Сремчевом растанку са градом за који је био дубоко везан
својим животом, професорским и књижевним радом.
Велики писац се више неће вратити у Ниш, али ће га
оно што је током дванаест година доживљавао у њему
заокупљати читавог живота. Наставиће да зрачи из њега
кроз многе ликове које је дочаравао са њему само
својственом снагом.
Стеван Сремац је осетио да се у граду његове љубави нешто непоновљиво мења. Свежи дах Европе
упорно је мењао стари град и његове људе. Железница
је повезала Београд и Ниш. Тесни, криви сокаци, куће са
доксатима, она патријархална атмосфера, лагано су
почели да уступају место новом модерном животу.
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ЈОШ ЈЕДАН ЖИВОТ
ПАВЛА СОФРИЋА
Великим задужбинарима епископу Јерониму, Стевану Сремцу и другима, а и малим дародавцима из прикрајка, који су у Сремчево време у старом Нишу, за
добробит града издвајали од скромних прихода придружујемо и професора гимназије и библиотекара Павла
Софрића Нишевљанина (1857-1925), јер велики су његови духовни дарови граду Нишу у току десет година његовог преданог рада у њему, од 1900. до 1910. године.
Нишлије не воле да заборављају, али морамо
признати да се и њима догоди да неко име задужбинара,
уметника и других истакнутих прегалаца, почне да
покрива заборав. Живи сведок је и споменички комплекс на старом нишком гробљу где, док походимо
зарасле стазе, не можемо да пронађемо споменичка обележја која доказују да су у родном граду цара Константина, живеле многе значајне личности иза којих је остало драгоцено дело. Током минулих деценија, па и векова, како би Хорхе Луис Борхес посведочио, „Одважни
мрамор вређа свемоћ заборава“ – многи трагови остају
застрављени. Овом приликом до нас се докучује светао
зрак имена Нишевљанина, које је почело да сведочи о
свемоћи заборава. Тога се сећамо и због 160 година од
Софрићевог рођења.
Да на страницама посвећеним Стевану Сремцу и
старом Нишу, поменемо племенито име Павла Софрића
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има много разлога. Животни пут овог просветара,
библиотекара, писца који се у Нишу нашао одмах
пошто је брат Сремчев Јован Сремац, завештану велику
библиотеку књижевника предао граду, да би годинама
Софрић бдио над њом. Међу страницама књига откривао је драгоцене посвете, писма, забелешке... У овој
књизи већ смо забележили вапај преданог читаоца, и
уредника „Бранковог кола“, да Сремац настави да пише
њима драгу причу Кир Гарас. Готово је непознато да је
бројна своја дела Павле Софрић потписивао псеудонимима Путник, Ванђел Каранфиловић, а највише Нишевљанин. Јасмина Михајловић бележи да то „у Софрићевом случају говори не само о маниру времена, него и
о неким унутрашњим поривима бића за анонимношћу“.
Рођен 1857. године у Сент Андреји, у имућној
трговачкој породици, која је била у блиском сродству са
Јаковом Игњатовићем, Павле је основну школу завршио
у месту рођења, а гимназију и студије на Филозофском
факултету у Пешти. Били су патриотски разлози, као и
они Стевана Сремца, да из мађарских школа пређе у Србију. Најпре је предавао у гимназији у Лозници, затим у
Ваљеву, Шапцу, Нишу и Београду. Предавао је општу и
националну историју, географију, повремено и немачки
језик.
О значају књижевног рада Павла Софрића Нишевљанина (тако је записано на корицама књига) најбоље
сведочи његово дело „Главније биље у народном веровању и певању код нас Срба“, објављено у београдској
штампарији „Свети Сава“ 1912. године. Није Софрић
прикривао да је рад на оваквој књизи подстицао Ангел
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де Губернитас, да би му се, цитатима које је одабрао
Нишевљанин, придужили Џон Рескин и Р. В. Емерсон.

Павле Софрић Нишевљанин

Већ у првој глави књиге насловљеној Митологија
нашег главнијег биља, сусрећемо се са цитатом из Емерсона: „Биљке представљају младост органскога света:
оне и ако су без свести, ипак су организми пуни здравља
и снаге. Том својом једрином пак оне полако продиру
све више ка свести. У дрвету видимо несавршене људе,
које управо као да оплакују своју злу судбу, што су
својим кореном везани за земљу“. Осетио је Софрић
дубоко Емерсоново надахнуће кад је исписивао редове
инспиративног цитата и тиме започео своју митологију
биља, вишеструког значења. Књигу ће поново понудити
читаоцима Београдски издавачко-графички завод чији је
главни уредник био, те 1990. године, Димитрије Тасић
писац поговора књиге „Стеван Сремац и стари Ниш“.
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Павле Софрић у књизи посебно описује нашу
митску биљку босиљак о којој записује и ово:
„БОСИЉАК (Ocium Basilikum). Научно име босиоково грчког је порекла и значи мирисави царев цветак.
Ово његово лепо име, а још више његова улога у нашем
народу чине потребним да се њиме што боље упознамо.
Прослављени наш природњак др Јосиф Панчић лепо вели о њему да прати Србина кроза сав његов живот, у радости и у жалости, од колевке па до гроба“.
Приповедаће наш Нишевљанин о босиоку читаву
„историју“ започињући од древног Мисира – „по гробовима, по пирамидама налазе се венци од њега“.
У Завичајном оделењу нишке Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ брижљиво се чувају нека Софрићева
дела. Међу њима су и бројни извештаји нишке гимназије у којој је радио. Помињемо овом приликом Сунце у
народном веровању, као прилог за народну митологију,
из 1905. године, три прилога за познавање народне душе
код нас Срба (1909). Посебну пажњу привлаче две књиге из исте године: прва „Душа српског народа за време
Стевана Немање и Светог Саве“ и друга „Душа српског
народа за време ропства под Турцима“. Многе Софрићеве рукописе објавио је Глас Епархије нишке 1909. године, међу њима, поред прилога за српску културну историју и онај „У Хиландару“ (Путопис једног поклоника).
Наш мали венац о ревносном библиотекару, професору, писцу, завршавамо чињеницом забележеном у
пишчевој биографији: „Готово све што је написао настало је у том десетлећу када постаје један од оснивача, а
касније и први библиотекар Народне библиотеке у
Нишу“.
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ЗАВЕШТАЊЕ НИШУ

Данашњи изглед Народне библиотеке „Стеван Сремац”

Испуњавајући жељу великог писца, брат Стевана
Сремца Јован већ 1. новембра исте године поклонио је
нишкој Народној библиотеци веома богату Сремчеву
библиотеку у којој је, како је забележено, било 770 дела
у 1294 свеске.
До руку нам је дошла и „Јавна захвалност” председника управе Народне библиотеке Мих. Бобића и
библиотекара Павла Софрића у којој бележе: „Народна
библиотека у Нишу 1. новембра о. г. примила је завештајем непрежаљеног Стевана Сремца, књижевника и
професора, намењену јој библиотеку у 770 драгоцених
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дела са 1294 свеске. Овим приновком толико је порасла
нама поверена Народна Библиотека у Нишу с погледом
на њену вредност, да пок. Стеву можемо сматрати за
њеног другог оснивача.”

Поред низа других дела, међу књигама су била она
најистакнутијих светских писаца, многа у оригиналу, на
немачком, руском, чешком, мађарском француском и
другим језицима. Ревносни библиотекар Софрић пронашао је у Сремчевим књигама низ занимљивих писама,
дописница, бележака. Многе књиге носиле су посвете
аутора. Интересантна је поштанска карта оданог читаоца „Бранковог кола” који је написао уреднику: „Поштовани господине! Ако желите да Вам и за 1904. годину
останем претплатник листа, онда молим Вас пишите
Стевану Сремцу нека настави свога ‘Кир Гераса’, јер ћу
се још разболети од жалости.” Из уредништва упућују
писмо Сремцу уз напомену: „Није ово једини који тако
пише: на поштанским и новчаним упутницама ваздан их
има. А ја ћутим и примам ћутке. Стево, брате, па докле?”
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И после смрти Стеван Сремац се одужио своме
граду, који је волео топло и искрено. Завештао му је
најдраже што је имао – своје књиге. Знаменитом писцу
Нишлије нису остале дужне. На пространом тргу,
испред Народног позоришта, подигнута је биста књижевника (рад вајара Душана Николића) захваљујући
коме стари Ниш још наставља да траје и привлачи
пажњу. На нишком тргу, испред импозантног здања
тржнице „Калча”, стоји споменик у бронзи Ивана Фелкера, на њему Сремац и Калча чашама наздрављају један другом за столом са столицом за путнике и намернике, а ту је и чувени Калчин пас Чапа о коме је његов
газда исплео легенде. И прва нишка Гимназија, заједно
са Народном библиотеком, којој је нишки епископ Јероним завештао своју кућу, носи име Стевана Сремца.
Одужују му се на разне начине сликари, вајари, музичари, редитељи, глумци, писци. Интензивно живе Сремчева дела и анегдоте о великом писцу. Једна лепа улица и
значајна награда за књижевност у знаку су дела и имена
Стевана Сремца.
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СМРТ СТЕВАНА СРЕМЦА
Прошле су само четири године од Сремчевог преласка из Ниша у Београд, а писац је већ почео да побољева. Лекар му препоручује да „избегава свако веће
напрезање”. Почетком школске 1901–1902. године
озбиљније је болестан, „телесно је много опао”. Пошао
је у Дубровник да се опорави. Извесно време провео је у
Мостару где је написао свога „Јесик аџију”. Записано је
да је својим пријатељима тада рекао о „Ивковој слави”
за коју је владало велико интересовање: „Чим умре Чича (Илија Станојевић) умреће и Калча”, јер, нагласио је,
„њему нико не може ни подржавати”. Живот ће, међутим, оповргнути ово мишљење писца о свом делу.
Сремчево здравље поново је лоше. Почетком јануара 1906. године, успео је, међутим, да одржи и последње часове, али већ јула пожурио је према Сокобањи да
потражи опоравак и одмор који је дуго желео. Одсео је у
кући са бројем 20 у данашњој Драговићевој улици. Тек
су га јаки болови принудили да легне у кревет. Августа
је веома изнурен. Стање здравља се стално погоршавало. Умро је 12. августа 1906. године.
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ТУГОВАНКЕ НАД
СРЕМЧЕВИМ ГРОБОМ
Умро је, као што је и живео.
У мукама је провео своје последње дане, а ништа
није губио од своје добре воље ни од хумора, не тужећи
се ни на шта и ни на кога, писао је Бранислав Нушић у
,,Политици” од 16. августа 1906. године.
Смрт Стевана Сремца болно је одјекнула широм
Србије, а огласили су се књижевници и из многих других крајева. Критичар из Хрватске Антун Густав Матош
о Сремцу је, за његовог живота, исписао много драгоцених речи, посебно анализирајући дела из нишког
живота. У својој обимној студији с правом закључује:
„Сремчево дело има два основна и сасвим различита
стила: узвишен, идеалистичан и ироничан, реалистичан.
У хисторијским причама је лирик, у хумористичним
епик са сасвим несавременим епским ширинама. У
првима је језик чист и биран, нарјечје јужно у другим
карикиран, нарјечје већином источно…“
После Сремчевог вечног одласка у педесет првој
години, када је највише могао да ствара, Матош се одужује сенима писца обимном студијом у четири поглавља. Већ на самом почетку посебно наглашава: „У
Загребу се духовитом човјеку не опрашта ништа, у Београду све. То се опет видјело приликом смрти Стевана
Сремца… ако је гениј хероизам таленат је храброст и
српски народ је инстинктивно био солидаран око тога
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гроба, као на јуначкој задушници. Краљ се дао заступати. Над лијесом је говорило пет говорника, међу њима
Бранислав Нушић и вођа националиста Стојан Рибарац.
Заплакавши усред говора на Теразијама… Новине
бијаху пуне Сремца једно три недеље послије смрти…
И мене је, Хрвата, та ненадана смрт потресла као сваког
Србина…”
Смрт Сремчеву одболовао је и песник Сима Пандуровић надахнутим сонетом из кога истржемо први
катрен:
„Спуштен је моћно, црне смрти вео
На трошно тело једног великана,
На крепку душу, понос наших дана,
Борца за којим тужи народ цео“.
Дан после смрти Стевана Сремца, 12. августа
1906. године, Бранислав Нушић ће у ,,Политици” написати: „Није преболео. Петнаест дана како лежи болестан
и свакога дана болест узима све више маха. Наде је све
мање. Два пута је оперисан, али без икаквог изгледа на
успех: отров је на једну малу раницу ушао у тело – више
му није било лека. У мукама је провео своје последње
дане, а ништа није губио од своје добре воље ни од хумора. Умро је, као што је и живео, не тужећи се ни на
шта и ни на кога”.
,,Волео је – пише Нушић – после сваке године
труднога рада да се повуче у тишину. Да не чита новине, не слуша разговоре о политици, да се склони од
својих колега професора, који ни о чем другом не умеју
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да говоре до о школи. Од свих бања изабрао је Соко Бању не због њене лековитости већ због њене паланачке
чаршије; што се на њеним дућанима још спуштају ћепенци, што кроз њене улице гамижу Вукадин и Таса
шкембар; што у њеним малама још бије гоч и пиште
зурле.“

Сима Пандуровић

Како је изгледао Сремчев погреб, који је Матош
видео као ,,јуначку задушницу”, описано је у ,,Политици” 16. августа: „Цео Београд изашао је јуче да испрати
Стевана Сремца до његове вечне куће. То је била једна
од најлепших и највећих пратњи, коју је Београд икада
видео: сви друштвени редови били су заступљени.”
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Превежено возом, тело великог писца пренето је
на један сто ,,пред самим улазом у железничку станицу”
где се ,,био искупио силан свет”, многи угледници из
света политике, министри, академици, омладина и ђаци.
,,Од књижевника из Војводине дошао је г. Лаза Костић”.
Венаца је било много, међу њима и венац ,,Политике”, а носили су их ђаци реалке. Иза њих су ишла
сва певачка друштва и шеснаест свештеника. Иза
погребних кола корачао је покојников брат Јован Сремац ,,с осталом породицом”, а онда ,,министри, академици, књижевници, новинари и огромна маса света”.
У свакој улици ,,тротоари су били начичкани”, а
људи су се прикључивали спроводу.
Свечано опело одржано је у Саборној цркви,
потом је спровод стигао ,,пред Реалку, у којој је Сремац
био професор”, потом пред Народно позориште. ,,Непрегледна маса света чекала је око Кнез-Михаиловог
споменика” а Нушић је с балкона позоришта ,,држао
онај лепи говор, који доносимо данас на уводном
месту”.
Пошто се поворка зауставила на Теразијама,
наставила је до Новог гробља, где су Сремчево тело до
раке изнели ђаци, у чије име је говорио матурант
Гођевац.
,,Плакали су сви, па је онда све било свршено...
Стевана Сремца више нема... Њега више нема, али његова слава тек сада почиње”, наведено је на крају извештаја објављеног у ,,Политици”.
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У почаст великог писца, ,,Политика” је речи
Нушићевог опроштаја од Стевана Сремца објавила на
првој страни.
И у Нишу је болно одјекнула вест о Сремчевој
смрти. Мала делегација угледних Нишлија, писаца,
пријатеља, некадашњих ђака великог писца, боравила је
тих последњих дана Сремчевог живота у Соко Бањи,
уверена да пружа последњу утеху свом некадашњем
суграђанину, који је деценијама помињан и до данашњих дана остао један од најпопуларнијих писаца…
Послужимо се, на крају, Скерлићевим речима: „…У
нашој новој приповетци имамо писаца са више склада и
уметности, као што је Лаза К. Лазаревић; са више словенске нежности и песничке топлине, као Јанко Веселиновић; са више мере, видика, памети и књижевне културе, као што је Симо Матавуљ; са више страсти и душевне дубине као Борисав Станковић; са више идеја,
снаге и интелигенције као Радоје Домановић - али од
писаца који представљају нашу данашњу књижевност
нико више од Сремца није имао толико обиља и интензивности живота, и ничије дело не даје тако јаку илузију
стварности.“
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ПОГОВОРИ

ГРАД НИШ
У ЖИВОТУ И ПРОЗИ
СТЕВАНА СРЕМЦА
Познато је да су Сремчево књижевно стварање снажно
инспирисале средине у којима је живио и радио: војвођанска,
јужносрбијанска и београдска, те да су у њима посебно заступљена
три града: Сента, Ниш и Београд. Везаност Стевана Сремца за град
Ниш била је тема бројних досадашњих истраживања (Павле
Поповић, Јован Скерлић, Љуба Станојевић, Бошко Новаковић,
Видосав Петровић, Рашко Јовановић, Видосава Стојанчевић, Горан
Максимовић, Јован Младеновић и други), а најновији фељтон
Димитрија Миленковића (Ниш, 1935), представља још један у низу
тих драгоцјених књижевноисторијских записа.
Сремчев први сусрет са градом Нишом био је драматичан. У
току 1876. прекинуо је студије и учествовао као добровољац у
Српско-турском рату 1876–1877. године, у чувеној „Ђачкој батерији”, коју је предводио пјесник Милан Кујунџић Абердар. Према
запису Сретена Пашића, Сремац се на Савиндан 1877. године замало није смрзнуо надомак Ниша, док је његова јединица по сњежној мећави улазила у овај град из алексиначког правца. Изнемоглог
Сремца спасио је војник Михаило Церовић, тако што је присилно
зауставио коњску запрегу, која је случајно наишла друмом, послије
чега су га другови смјестили у кола и тиме га спасили од сигурне
смрти. Након тога је 25. септембра 1879. године постављен за
предавача нишке Гимназије на предметима: општа и национална
историја, српски језик, литерарни облици, географија, немачки
језик. Уједно је водио школску библиотеку. По доласку у Ниш био
је један од оснивача Градске читаонице, претече данашње Народне
библиотеке „Стеван Сремацˮ у Нишу, те њен први деловођа.
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Нишки период Стевана Сремца био је прекинут на двије
године 1881–1883. када је радио као предавач и библиотекар Ниже
гимназије у Пироту. Након тога се је 1883. изнова вратио у Ниш и
радио као предавач у Гимназији. У вријеме Сремчевог боравка,
Ниш је имао око 16 000 становника. Као предавач био је омиљен
код ученика. Посебно су памћена његова предавања из националне
историје. Сремац је у Нишу становао по кафанама, а касније и у
приватним, углавном приземним кућама. Познато је да је имао
смјештај код неке Николете у центру вароши (у Просветној улици
бр. 1), у непосредном комшилуку код газда Живка Мијалковића
јорганџије, а највише слободног времена је проводио по нишким
кафанама („Маргер”, „Боснаˮ, „Еснаф”, „Касина”, „Балкан”, „Булевар код Рапоњеˮ), пријатељујући са Милорадом Павловићем (књижевником и његовим каснијим биографом), Живаном Живановићем
(књижевником и историчарем), Стеваном Никшићем Лалом
(сликаром и професором), Божидаром Кнежевићем (професором и
филозофом), Владом Стојановићем Алдупом (председником нишке
Општине), те највиђенијим грађанином, јунаком из претходних ратова за ослобођење и народним прваком, Николом Колом Рашићем.
У Нишу је 1885. године постављен за хонорарног предавача
опште и националне историје у Учитељској школи. Био је 1887.
године један је од оснивача позоришне дружине „Синђелић” у Нишу, претече данашњег Народног позоришта у Нишу. Док је живио у
Нишу, објавио је 1888. године, под псеудонимом „Сенћанин” у
часопису Босанска вила у Сарајеву, први књижевни рад, легендарну
приповијетку Владимир краљ дукљански. У Нишу је 1889. године
објавио прве сатиричне и историјске прилоге у листу Стара Србија
(приповијетка Ecce Homo и историјска проза Ђурађ Кастриотић
Скендербег). Сарађивао је и у листу Нишки весник.
Нишка средина и сам град Ниш, као и читава јужна Србија,
заузимају једно од средишњих мјеста у Сремчевом дјелу. Посветио
им је велики број књижевних дјела, међу којима посебно издвајамо
два романа (Ивкова слава и Зона Замфирова), шест завршених приповједака (Ибиш-ага, Ћир Моша Абеншаам, Јексик-аџија, Калча у
позоришту, Величанствена шетња мадам Помпадуре, Јусуф-агини
политички назори), те двије недовршене приповијетке (Secessio
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plebis и Очигледна настава у турској школи). Наведеном кругу припада и приповијетка из „власотиначког живота” Путујуће друштво,
у којој је присутно једно од најранијих оглашавања Власотинца у
српској фикционалној прози.
Досадашња истраживања нишке прозе Стевана Сремца,
потврдила су разложну претпоставку да свијет и прича Сремчеве
Ивкове славе, почива на аутентичним људима и догађајима. Председник нишке Општине Владислав Стојановић био је присни
пишчев кафански друг и пријатељ, а Ивко, Калча, Курјак и Смук,
затим и „Непознати”, добри познаници. Ивко јорганџија је у
стварности био Живко Мијалковић, заиста власник јорганџијске
радње у нишкој чаршији, Калча је био Микал Николић, нишки
кујунџија, Курјак је био Љубомир Кнежевић, обућар, а Смук Јован
Ђорђевић, бравар. Сика је у стварности била Лена, а Светислав или
„Непознати” био је „Јоца Патлиџанˮ, некадашњи писар Општине
нишке. Сремац је, међутим, баш у таквом амбијенту мајсторски
обликовао нову, умјетничку стварност, а његова приповиједна
имагинација добила је пунога замаха како у приказивању славске
атмосфере, затим и распојасаног понашања „ђувеч-кардашаˮ, тако и
у карактеризацији јунака. Без премца је свакако Калчин лик, у чијем
стварању је аутор највише одступио од стварних чињеница, па је
самим тим и најбоље дошао до израза његов приповједачки таленат.
Калча у стварноме животу уопште није припадао веселом кафанском друштву Ивка, Курјака и Смука, а Сремцу је био потребан
управо зато да би кроз његов карактер приказао одлике човјека
мераклије, севдалије, занесеног казивача и ловџије, који ће најбоље
представити крајности у карактеру и менталитету јужносрбијанског
типа личности. У стварности се ни Маријола није удала за Светислава, а још мање Сика за Курјака и слично.
Стварносни предложак Зоне Замфирове унеколико је друкчији. Догађај о којем пише Сремац стварно се десио, али не у Нишу,
него у Приштини, а Сремац га је сазнао од Бранислава Нушића,
који је у то вријеме био српски конзул у томе граду. Подвала
(„мизевирлукˮ) са лажном отмицом десила се 1895. године у кући
богатог и угледног чорбаџије Замфира Кијаметовића, а односила се
на његову кћер Јефросиму, коју су из милоште звали Зона. Пошто је
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Нушић био пријатељ са Замфиром, није хтио сам да пише о томе
догађају, већ га је испричао Стевану Сремцу, а овај је читаву радњу
смјестио у Ниш, као град који је боље познавао и чији је дух
одлично осјећао.
Посебну димензију Сремчеве умјетничке слике града Ниша,
представља индивидуални говор јунака, који је обиљежен дијалекатским и локалним особинама језика, специфичним урбаним
сленгом, као и билингвистичким карактеристикама које красе говор
странаца када дођу у нову средину и започну да уче њен језик.
Комплементарно с тим је и укључивање фолклорних и етнографских елемената, те приказ бројних пјесама и игара које су младе
Нишлије пјевале и играле недељом код „Шарене чесмеˮ. Сремац, на
примјер, издваја сљедеће игре: „Крива бањкаˮ, „Бербатовскаˮ,
„Теденаˮ, „Заплањкаˮ, „Потресуљкаˮ, „Осампуткаˮ, „Нишевљанкаˮ,
„Јелка тамничаркаˮ и слично. Најпотпуније је слика поетизованог
нишког живота исказана у седмом поглављу Зоне Замфирове, у
приказу „Беле недељеˮ, када се силан свијет младих окупљао на
играње и ашиковање, а Сремац не заборавља да издвоји и омиљене
пјесме које су тамо пјевали: „Чије перо на нишаљку, гајтане мој!ˮ,
„Нане, кажи тајку, // Да ме младу даваˮ, „Да знајеш, моме, мори, да
знајешˮ и слично.
Са друге стране, необични карактер Хаџи-Замфиров у Зони
Замфировој, који је представљен у распону од богатог господара и
хладног чорбаџије до мераклије и весељака склоног уживању у
лијепим пјесмама и младим женама, представљен је и кроз пјесме
које су му биле омиљене или које су казивале о тајним његовим
љубавима са чивчикама и сељанкама. Највише је волио да га љети
кад прилегне послије ручка на доксат „песмом и буде и успављујуˮ.
Тад би му дјевојке обично тихо пјевале чувену мераклијску пјесму
„Славеј-пиле, не пој рано, //Не буди ми господара, //Сама ћу га
пробудити!...ˮ Хаџи-Замфирова тајна љубав према лијепој чивчики
Цвети била је опјевана у пјесми „Господар ми седи на сандалија,
//Господар ми пије љута раћија; //Господар ми збори, Цвета га
двори, //Господар се смије, Цвета се вије!ˮ Приликом обликовања
„чапкун-Манетовогˮ карактера, Сремац користи и стихове народне
пјесме „Зелен зекир, драго моје!ˮ да би показао његову мераклијску
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склоност према уживањима. Манетову љубавну жудњу за Зоном
Замфировом, писац између осталог исказује и кроз слике тихог
јунаковог пјевања у дућану, пошто би се заборавио усред највећег
посла, чувене нишлијске пјесме „Синоћке те, леле, видо, Зоне, где
се премењувашˮ. Љепота младог наредника Перице опјевана је у
пјесми „Игра оро код гробљиштеˮ, а казује о њему и лијепој Катарини и слично.
У том укрштању страног и домаћег свијета, Сремац са нарочитим успјехом обликује судбине интелектуалаца који су дошли да
раде и живе у туђој средини. Образовани али неприпремљени за
живот у културолошки и етнички потпуно различитим поднебљима, по доласку у паланачки амбијент (који и иначе није трпио било
какве посебности и најчешће их је сурово изопштавао), странци су
убрзо били потпуно поражавани. Били су принуђени да оду или су
се готово несвјесно утапали у нови стил живота, губећи своје некадашње способности и тако постајали предмет трагичног подсмијеха
или сажаљења ћифтинског свијета. Без премца је у том погледу,
приказан у једној епизоди Зоне Замфирове, лик чешког музичара,
пана-Франћишека, који је послије свршеног конзерваторијума дошао у Србију, „с врло лепим сведоџбама и мањим партитурамаˮ, а
ту услед извјесних „месних околности”, тј. доброг жупског вина,
потпуно се предао алкохолу и завршио као свирач у једном циганском оркестру.
Оно што је у свему наведеном најочигледније, Сремчево
обликовање различитих националних и етничких менталитета, препознатљива психолошка карактеризација страног и домаћег свијета,
не представља само умјетничку интерпретацију засновану на игри
стваралачке имагинације, већ и на одличној опсервацији свакодневног живота и прецизном опису друштвених кретања на крају
19. и на почетку 20. вијека. Топоси градских кафана, градске периферије, калдрмисаних улица и блатњавих сокака, представљају ону
незваничну, али потпуно аутентичну слику приватног и јавног живота средине. Издвајамо кафане: „Код Термопила” или „Мантина
кафана” (из приповијетке Путујуће друштво), „Код препеченице”
(у Зони Замфировој), „Касина” (из приповијетке Ћир Моша
Абеншаам).
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Међу књижевним јунацима „типичним Нишлијама” издвајамо „ђувеч-кардаше” из Ивкове славе: Калчу, Курјака, Смука и Ивка.
Калчин портрет је комички најфункционалнији. У његовом рељефном обликовању дошло је до потпуног остварења маске лакрдијаша, који ствара веселу атмосферу и забавља окупљено друштво, али
се од ликова својих побратима (Смук, Курјак, Ивко), разликује по
додатним особинама: хвалисању (по чему је близак с типом militis
gloriosi ренесансних комедија, те по чему је својеврсни литерарни
пандан Љубишином Кањошу Мацедоновићу, који му је претходио,
као и Кочићевом Симеуну Ђаку и Ћопићевом Николетини Бурсаћу,
који су у српској књижевности услиједили иза њега, а с којим је на
оригиналан начин дограђена она неопходна лирска црта у епском
портрету балканског homo heroicusa), и љубавном занесењаштву и
фантазирању, по чему је близак са ликовима преварених и исмијаних мушкараца. Симбиозом разнородних типова, Калча је, како је
то добро уочио Бошко Новаковић, „постао српски Тартарен и још
нешто више – носилац успелог споја медитеранске приповедачке
маште, неукротљиве бекријске природе и елегичне чежње за
лепотама животаˮ.
У изврсној карактеризацији Калче нарочито долазе до
изражаја ловачке лажи и претјеривања, која су умјетнички веома
пажљиво мотивисана, тако да је ради што ефектније поредбене
градације, Сремац увео и лик пандан, Милета Сојтарију. Анегдотско излагање Калчиних ловачких подвига не само да је добар
примјер поступка наративног проширивања, захваљујући којем
„дело добива карактер мозаика од занимљивих епизода и живописних слика личностиˮ (Јован Скерлић), него је и добар примјер
како се не само на плану цјелокупног дјела него и у епизодијској
равни, кумулира и остварује поступак комичног преувеличавања.
Казивање започиње благим карикатуралним разобличавањем
Калчине ловачке маштовитости, кроз примјере у којима му прозаичнији слушаоци покушавају да сруше илузије добронамјерним
коментарима: „Калчо, брате, одвалио си; лажеш, брате, лажеш!
Калча се, истина, бранио, али како никад није могао да се позове на
никога сем на свога вернога Чапу, а овај, као и сваки пас, не може
да буде сведок, – то је остало мишљење по свима махалама: да је
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Калча, истина, добар друг и човек ловац, али да Калча хоће
почешће, богами, и много да лажеˮ. Таква је и анегдота о српском
краљу Милану који је дошао равно у Калчин дућан да позајми
гласовитога Чапу за лов, али пошто је био прерушен, Калча га је у
први мах одбио. Излагање главне Калчине ловачке авантуре,
прерасло је у гротескну фантазију. Причалац у заносу не само да
пренаглашава и увећава количину уловљених зечева, јаребица и
срндаћа, да је морао узети „под ћирију једно могаре из лојзеˮ, него
је помијешао и годишња доба, и климатска стања, тако да полази у
лов у „зимње времеˮ, а у повратку „пече звезда одозгорке, као у
лето; зној липти, бож’ке, липти та да поцрцамо и могаре и ја!ˮ
Најособенији комични тип из варошког живота који је
реализован у Зони Замфировој, представља Манетова тетка, чувена
„бећар-Докаˮ. Дајући јој почетну улогу „активног помагачаˮ у
структури комичног заплета, Сремац је у карактеру ове јунакиње
умјетнички постигао потпуно заокружен, у српској књижевности
углавном до тада непознат тип мушкобањасте жене. Дока је пушила
као Турчин, пила је мастику, сједила прекрштених ногу, често је
знала да се заборави па да звижди сокаком, имала је обичај да се
потуче, да добацује лијепим дјевојкама и слично. Нарочито је
упечатљиво њен необични карактер предочен када је самовољно
отишла хаџи-Замфировима да запроси Зону за Манета. Наведена
сцена упечатљиво приказује и карактеристичну слику приватног
живота у том дијелу Србије на крају 19. вијека. Дока ненајављено
долази у чорбаџијску кућу, у недјељу у поподневним часовима
одмора, тако што већ начином на који је затворила врата леђима („и
већ осталимˮ), наговјештава укућанима да ће услиједити прошевина. Одмах иза тога улази у дијалог са Зонином мајком и теткама о
могућој прошевини „њиховеˮ Зоне за „њеногˮ Манета, а кад је
наишла на одбијање и противљење, разгоропадила се и свој бијес
искалила најприје на Зониним теткама, а затим и на хаџи-Замфиру,
који се тек био пробудио од Докине галаме и онако бунован није ни
слутио о чему се повео разговор. Дока се иронично обраћа Зониним
теткама, које су тврдиле „неје ни дете за давањеˮ: „Мори, кој ве,
пита: бричи ли се владика? Ја си с домаћицу зборим!ˮ Одмах затим
их у форми алузије „опомињеˮ шта се може десити ако Зону којим
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случајем дају за „зевзекаˮ Манулаћа: „Е, дајте гу, подајте гу за
неприлику, за Манулаћа тога – плану Дока. – Ама послен да ви не
бидне криво кад, ете, стане да праћа шефтелије по други...ˮ Кад се
појавио хаџи-Замфир, Дока га најприје подсјећа на његове претке
„коритареˮ и „вртиваганеˮ, па на неумољиво животно „коло срећеˮ,
на које се „као на какав мердивен, једни каче, а други слазеˮ:
„Мори, ти слизаш низ мердивен, а мој Манча се топрв качи...ˮ Пошто је хаџија на то са висине узвратио подсмјешљивом и увредљивом
изреком „Видело се куче у чашире па се фатило у ороˮ, Дока му
разјарено узвраћа: „Знајеш ли, бре, ако дофатим саг ове нал’не (и
показа му силне налуне пред вратима), све ћу ти ги фрљим и обијем
о главу... Ћу те бомбардирам по ту главу како Срби Митад-пашину
табију на Виник! Несрећо вртиваганска и коритарска!...ˮ Дока ће
касније бити упућена и у организацију лажне отмице и са највише
страсти ће подстицати Манета да истраје у томе подухвату, хвалећи
његову кријумчарску „Ђорђијину крвˮ.
Међу Сремчевим причама из нишког живота у чијем
умјетничком средишту је карактеризација јунака (Ибиш-ага, Ћир
Моша Абеншаам, Јексик-аџија), најзначајније мјесто припада
Ибиш-аги. Казивање о нишком Турчину, који је након ослобођења
града кренуо у селидбу заједно са осталим сународницима, па на
растанку гласовиту своју кућу у Сагир-Киптијан-махали продао у
пола цијене комшији Ставрији Призетку, само да би остала у
добрим и поузданим рукама, али и да би му омогућио да напокон
дође до своје куће, те се ослободи подсмјешљивог надимка „Призеткоˮ, прераста у свједочење о величини људске душе, о сусједској
хуманости, која не познаје конфесионалне или националне границе,
а која оставља дуготрајни траг о човјеку и његовом постојању.
Наведена приповијетка је драгоцјена за обликовање типова
градских јунака и по томе што Сремац укључује и оне људе који
воде поријекло из других поднебља. На примјер, из ужичког краја и
западне Србије, као што су били надриадвокати и новинари Јевђо
Мићовић Мокрогорац и Мића Јевђовић Ариљац, у којима је са
доста критичности обликован менталитет полуинтелектуалаца,
вјештих варалица и људи проблематичног морала и циљева.
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У приповијеци Ћир Моша Абеншаам, карактер шкртог и
штедљивог нишког трговца, Јеврејина Ћир Моше Абеншаама, Сремац обликује кроз излагање шаљиве ситуације о томе како су
разоткривене ситне јунакове подвале и закидања конобара, те му
ограничена дугогодишња „повластицаˮ у кафани „Касинаˮ, по којој
је имао право да као добар комшија, чији се стари дућан налазио
одмах до модерне пивнице, може у пола цијене пити кафу.
Напоредо са приказивањем такве занимљиве и необичне ситуације,
те са умјетничким преобликовањем стварног Нишлије из посљедњих деценија 19. вијека у књижевног протагонисту (Сремац истога
јунака помиње и у Зони Замфировој), предочена је и убрзана урбанизација Ниша и прерастање некадашње оријенталне паланке у
модерни град.
У приповијеци Јексик-аџија, кроз тематизацију анегдоте о
неуспјешном путу на хаџилук нишког берберина Мицка Мицића,
предочен је с једне стране карактер човјека склоног опсесијама и
преданом посвећивању различитим страстима (ударање у тамбуру,
у младости је читао љубавне романе, затим је прешао на „страшне
ствариˮ из криминалне библиотеке, напрасно предавање вјери и
богобојазности...), а с друге стране је фино обликована нарав и
неумољиви менталитет „нишке чаршијеˮ, која је с подсмијехом и
презиром гледала на Мицков пут у Свету земљу, као нешто сасвим
непримјерено за берберина и човјека његовог карактера. У уводном
дијелу, у којем је представљен јунаков портрет прије читања
„Житија Алексија человјека божијегˮ, доминирају шаљиве епизоде
из живота берберског сталежа у Нишу и необичног довијања да
поправе своје „танко стањеˮ. Усмјеравање објектива на главног
јунака започето је карикирањем његове берберске „фирмеˮ („Берберница, зубовадница и лицеукраситељница Мицка Мицића Земунцаˮ), а потом и кроз издвајање јунакових великих страсти: ударања
у тамбуру и читања књига.
Сремчева умјетничка слика града Ниша временом је израсла
у „метареалностˮ у којој се обједињују стварносне чињенице са
пишчевом књижевном имагинацијом и доживљајима. Захваљујући
свему томе, можемо констатовати да је град Ниш, својим посебним
амбијентом, начином живота, језиком и обичајима, културом и
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менталитетом становника, на непоновљив начин обиљежио Сремчев живот и његово књижевно дјело. О свему томе на изузетно
доживљен начин свједочи фељтон Димитрија Миленковића Стеван
Сремац и стари Ниш, зато га са задовољством и препоручујемо
савременој књижевној публици.
Горан МАКСИМОВИЋ
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НАДАХНУТ ЖИВОТОПИС
СТЕВАНА СРЕМЦА
Познати књижевник и новинар Димитрије Миленковић
присутан је у нашој књижевности пуних шездесет година, са 23
објављене књиге. Његова дела превођена су на 12 језика. Приредио
је (у сарадњи) Сабрана дела Бранка Миљковића и ране песме овог
песника. Прави културни догађај била је Миленковићева антологија
Светлост узнесења са 170 светских песника који су стварали у току
3500 година.
Овом приликом прихватио се Миленковић сложеног задатка
да, на сублимиран начин књигом Стеван Сремац и стари Ниш, из
посебног угла сагледа и запише велики број литерарних, животних,
језичких, преживљених, доживљених, остварених и слућених
детаља – прикаже, сижејним нитима повеже и оствари, плетисанку
о тек ослобођеном од Турака граду Нишу. Дело Стевана Сремца
посвећено Нишу, помаже му да сликовито прикаже личности, догађаје, дочаравајући префињеним осећањем и атмосферу града, домова Нишлија, слава, љубави, успоне и посрнућа, у жељи да се „асли
севдалијски изживи живот!“. Биле су потребне године акрибичног
истраживања Сремчевог живота да би се остварила надахнута ниска
бисера од хиљаду детаља. Све то, од идеје, преко наративних пречица, уткано је у суштину правог литерарног чина. Стеван Сремац
тако се појављује у свој својој величини, виђен кроз његове приче
Ивкова слава, Зона Замфирова, Ибиш-ага, Јусуф-агини политички
назори и друге којих се критичари ретко дотичу. Приповедање траје
до судбинских детаља у исповестима Сремчевим најближим пријатељима, друговима, упечатљиво донетим и у Усамљеном ждралу.
Насушно су нам потребне овакве књиге о нашим уметницима, оне ће подстицати нове нараштаје да, како рече Иво Андрић,
на здању свога живота увек отварају по један прозор према
уметности. (Одломак)
Димитрије ТАСИЋ
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ
ДИМИТРИЈЕ МИЛЕНКОВИЋ рођен је у Нишу 26. октобра
1935. године. Дипломирао је на Филолошком факултету у Београду.
Низ година је био новинар, уредник и директор у новинским и
издавачким кућама, директор нишког Народног позоришта, председник Одбора за међународну сарадњу Скупштине града Ниша.
НАГРАДЕ: Октобарска награда града Ниша, Златна медаља
Европске академије уметности, две награде за културни догађај године, Златни знак Културно-просветне заједнице Србије, специјална Плакета италијанских писаца, награда за поезију фонда „Драгојло Дудић”, јубиларна медаља „Цар Иван Страцимир” Општинског народног савета града Видина, и више других награда.
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ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ: Припитомљена светлост, „Нестор
Жучни”, Ниш, 1964; Копна, „Градина”, Ниш, 1972; Глас пријатеља,
„Градина”, Ниш, 1974; Сонети о Наиси, „Аугуст Цесарец”, Загреб,
1979; Осмех је најдражи гост, „Градина”, Ниш, 1974; Срце спавача, „Народне новине”, 1985; Потоп и небеса, „Градина”, Ниш,
1988; Senza Noe (Bez Noja), „La Vallisa”, Бари, 1990, (на италијанском језику); Повратак у Наису, БИГЗ, Београд, 1991; Језгро,
„Просвета”, Београд, 1999; Таложење смисла, „Просвета”, Ниш,
1999; Усхит и сан, „Зограф”, Ниш, 2003; Иза дубоког света, „Пунта”, Ниш, 2008; Велико јутро љубави, „Пунта”, Ниш, 2015.
ПРЕВЕДЕНЕ КЊИГЕ: Крилата звезда, „Братство”, Ниш,
1971; Антологија српске дечије поезије на бугарском језику, Senza
Noe, Бари, „La Vallisa”, 1990, (изабране песме на италијанском језику), Таложење на смислата, „Менора”, Скопље, 2005.
АНТОЛОГИЈСКИ ИЗБОРИ, САБРАНА ДЕЛА: Сабрана
дела Бранка Миљковића (у сарадњи), „Градина”, Ниш, 1972; Песме
са крила зоре, „Народне новине”, Ниш, 1979, Чекам своју звезду,
„Стеван Сремац”, Ниш, 1996, (антологија дечије поезије); Похвала
свету, „Градина”, Ниш, 1994, (избор раних песама Бранка Миљковића), Све што цвета, „Просвета”, Ниш 1996, (антологија поезије
за децу); Светлост узнесења, Фонд „Дејан Манчић”, Ниш, 2008,
(антологија светске и српске духовне поезије).
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