
Предраг Нешовић 

Трајно позорје Стевана Сремца (2) 

позоришне драматизације дела Стевана Сремца на нишкој позоришној 
сцени 1896–2008. 

У нишком Народном музеју, поред других вредних ствари, налази се један 
драгоцен докуменат, рукопис Зоне Замфирове.из кога се види како је Сремац 
стварао своје највредније дело. Први редови овог рукописа датирани су 13. 

фебруара 1898. године. Па даље, детаљ по детаљ, израста ова скица дела које неки називају 
приповетком, а други романом. Последњи датум на рукопису је 29. септембар 1903. године. 
Дакле, више од пет година Сремац је радио на овом делу. Што значи да је на овом делу радио 
у Београду јер је већ био отишао из Ниша. Овај рукопис је значајан јер показује комплетну 
генезу овог дела у свим фазама настанка. 

У Зони Замфировој, један временски ближи и конкретнији свет трепери као роса на увелој 
стабљици. И то је у суштини фикција, сан, можда и лелек једног старачки нежног срца које је 
јако осетљиво за дах свега минулог и ишчезлог. У том најснажнијем и највреднијем 
Сремчевом делу наћи ће се низ занимљивих и упечатљивих описа старих кућа, сокака и 
авлија. Осећа се како са тих страна провејава један диван живот, један необичан свет и људи 
у њему... Јер Стевану Сремцу тај истргнути делић градског пејзажа користи да се домогне 
људских срца и да их што верније прикаже, од њиховог језика до онога што се збива у 
њиховом срцу. Нарочито га је привлачио тај низ необичних, оригиналних типова. 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 
у Зони Змфировој, том најснажнијем и највреднијем његовом делу са очима “што осташе оне 
исте, крупне и тамне, с дубоким као бездан погледом”. 

Наћи ћемо у Зони Замфировој и низ других веома успело осликаних ликова. И мада они нису 
у “срцу приче” плене снагом. Сремац је гестом и пажњом доследног реалисте створио 
галерију ликова који имају своје посебно место, утолико значајније што преферирају да са 
књижевне сцене потисну “дотадашњу сладуњаву, сентименталну и идиличну србијанску 
сеоску приповетку”. Због тога су Стеван Сремац и Зона Замфирова разумљиви и симпатични 
савременом гледаоцу. И заиста, они и данас ово дело са несмањеним симпатијама примају, и 
не само због хумора и музике, већ и због снажне слике средине коју гради са тананим 
осећањем за тај колорит. Слика, широка и живописна, старог Ниша, у којем се сукобљавају 
схватања живота старих чорбаџија са схватањима које неминовно живот носи, градећи нови 
квалитет. 

Због своје тематике много пута је драматизована и извођена у позоришту и увек је пунила 
салу. Велики број гледалаца је са нестрпљењем ишчекивао сваку најаву новог извођења те 
приче. 

Исто тако не може се много говорити о различитим начинима извођења Сремчевих дела на 
нишкој сцени (па и у другим позориштима) тих година јер се, судећи по оскудним белешкама 
– рецензијама у новинама и утисцима и сећањима глумаца који су у њима играли, у 
редитељском приступу и глумачком тумачењу ликова и односа, сценографским и другим 
елементима представе, увек ишло за што вернијим и аутентичнијим преношењем изгледа, 
атмосфере, понашања и амбијента “као у стварности”. По томе, по што вернијем тумачењу 
које је у првим годинама имало и живе, аутентичне узоре, вредновао се и успех редитеља 



односно представе и појединца у њој. 

По свој прилици нишком позоришту “Синђелић” припада прво извођење Зоне Замфирове 
1908. године коју је драматизовао Коста Делини, тадашњи његов управник, иначе познати 
глумац и редитељ тих година. Међутим овој драматизацији се брзо изгубио траг на сцени па 
је већи успех постигла Бунићева драматизација из 1910. године која се “неоправдано” сматра 
првом драматуршком обрадом ове Сремчеве приповетке. Она је у сезони 1912/13. у 
тадашњем нишком позоришту “Трифковић” била приказана 13 пута и касније деценијама 
играна у многим позориштима, тумачена од најпознатијих глумачких имена онога времена. 
Излишно би било набрајати наредне сезоне и године нишког позоришта које је мењало 
називе, ансамбле, редитеље и управнике па и репертоар, али увек задржавало Зону 
Замфирову као неку врсту заштитног знака који је гарантовао успех. 

У 1936. години први пут је преношена преко Београдског радија једна представа из нишког 
позоришта. У оквиру радио преноса Нишког дана,8. новембра те године са сцене у Нишу 
радио је преносио ИИчин комада из нишког живота Зона Замфирова Стевана Сремца у 
драматизацији Симе Јов. Бунића, са уводним предавањем управника позоришта Нишка 
средина и књижевност. Комад је режирао управник позоришта Боривоје С. Стојковић, а у 
инсценацији су суделовали: Зора Црногорчевић (Зона), Живојин Вучковић (Хаџи-Замфир), 
Милена Филиповић (Дока), Нада Урбанова (Васка), Јелена-Лела Јоковић (Таска), Каја 
Ђорђевић (Ташана). Била је то свестрано успела емисија, за коју се и у Београду и у Нишу 
говорило да је типична евокација нишког света и старог говора. Позориште је доживело неку 
нову врсту афирмације а старонишки колорити, говор и ликови још више добили на 
публицитету. 

Већ у сезони 1944/45. као обнове из репертоара под окупацијом и раније, игране су Зона 
Замфирова (редитељ Светозар Милутиновић) и Ивкова слава (редитељ Јосиф Срдановић). 
Али интересантно да је нишка публика морала да чека годину и по дана после ослобођења 
града да се на позорници појави њен омиљени комад Зона Замфирова у драматизацији Симе 
Јов. Бунића и режији Светозара Милутиновића. 

Ова прва послератна Зона Замфирова у сезони 1945/46. одиграна је 13 пута а видело ју је 
5.669 гледалаца. У следећој сезони 1946/47. приказана је 18 пута пред 11.227 гледалаца. 
Укупно је приказано 31 представа које је видело 16.896 гледалаца. 

Представа је извођена на многим гостовањима: 10. јуна 1946. и 1. јуна 1947. године у 
Зајечару; 21. јуна 1946. године у Параћину; 27. јуна 1946. године у Јагодини. 

У сезони 1947/48. премијерно је изведена Зона Замфирова у режији Драгутина Тодића. 
29. фебруара и 2. марта 1948. године у улози Манета гостовао је члан Народног позоришта из 
Београда Воја Јовановић. 

У сезони 1947/48. Зона Замфирова приказана је 29 пута у присутности 14.050 гледалаца. Ова 
верзија Зоне гостовала је ван Ниша: 25. априла 1948. године у Косовској Митровици; 4. маја 
1948. године у Приштини (2 представе); 17, 18. и 19. маја 1948. године у Приштини (4 
представе); 24. и 26. маја 1948. године у Призрену. 

По трећи пут након ослобођења, у сезони 1948/49. пред нишком публиком појављује се 
Сремчева Зона Замфирова. И овога пута то је била нова представа са већином нових тумача 
појединих ликова, а представа није афиширана као премијера већ као обнова у новој режији. 
Нешто сасвим неприхватљиво у позоришној пракси. Наравно ми данас немамо разлога да 
овој новој Зони не дамо назив премијерног извођења када је она то уствари била. Међутим, 
треба истаћи да је ова поставка, која се задржала на репертоару врло дуго, доживљавала 
велике трансформације. Замењиван је велико број глумаца у разним ролама, тако да 
представе после дужег времена нису личиле на оне из првих дана. То наравно није значило да 
су биле испод одређеног нивоа. Све представе Зоне Замфирове у нишком Народном 
позоришту заслужују епитет добрих представа. 



28. децембра 1948. године Зону је играла Катарина Игњатовић. 4. јануара 1949. године Тетка-
Доку је играла Љиљана Штрампф. 
Од 16. фебруара 1949. године И Циганина је играо Бранимир Живојиновић. Од 13. марта 
1949. године Тетка-Доку је играла Јелена Јоковић. 
Од 20. марта 1949. године Ћир-Ранђела је играо Божидар Андрић. 
2. јуна 1949. године Калиопу је играла Катарина Игњатовић. 
Од 25. јуна 1949. године Калиопу је играла Душанка Антонијевић, Васку Катарина 
Игњатовић, Потеа Вера Петрић-Јаношевић, Манулаћа Чеда Журавица, ИИ Циганина Драшко 
Веселиновић, Котеа Јовиша Војиновић. 
Од 22. септембра 1949. године Ћир-Ранђела је играо Александар Маринковић, Манулаћа 
Добросав Вучковић и Чеда Журавица, Циганина Миодраг Лазаревић а Бозауију Тодор 
Тодоровић. 
Од 22. октобра 1949. године Котеа је опет играо Радослав Бојковић, Потеа, опет, Стеван 
Ристић, Калиопу, опет, Наташа Нешовић, Манулаћа само Чеда Журавица, ИЦциганина 
Драшко Веселиновић, “Циганина” Милан Вељковић, Бозаџију Хранислав Рашић, Котеа 
Јовиша Војиновић. 
15. јануара и 12. фебруара 1950. године Тетка-Таску као једину тетку играла је Душанка 
Антонијевић. 
Од 15. јануара 1950. године Котеа је играо Радослав Бојковић. 
26. фебруара и 13. маја 1950. године Ташану је играла Наташа Нешовић а Васку Душанка 
Антонијевић. 
Од 26. марта 1950. Манулаћа је играо само Добросав Вучковић. 
28. маја 1950. године играли су Хаџи-Замфира Душан Ђ. Цветковић и Ташану Јелена 
Стојчевић. 
Поново се јавља Калиопа у интерпретацији Наташе Нешовић и Ставра “Јаре” Живојин 
Миленковић. 
25. јуна, 8. јула и 18. јула 1950. године на гостовању у Врњачкој Бањи Зону је играла Јелена 
Сточевић, Манулаћа Живојин Миленковић, Котеа Јовиша Војиновић, ИЦиганина Душан 
Антонијевић, ИИЦиганина Љубиша Стојчевић, Потеа Добросав Вучковић. 
Од 8. јануара 1951. године у обновљеној представи појављују се: Ташана у интерпретацији 
Зоре Црногорчевић, Васка Душанка Тодић, Манулаћ Јовиша Војиновић, Мане Драгутин 
Тодић, Коте Добросав Вучковић, Поте Зорка Манојловић, ИИЦиганина Иван Манојловић, 
Алеација Јован Јуришић. 
Од 17. фебруара1951. године Потеа је играо Стеван Ристић. 
Од 20. фебруара 1951. године Таску (једину тетку) играла је Богосава Ник
шић и Алвацију Влада Матић. Од 29. априла 1951. године Манета игра Радомир Живковић. 
У августу 1951. године играли су Ћир-Ранђела Жарко Јоковић, Котеа Војислав Васја 
Станковић и Потеа Добросав Вучковић. 
У сезони 1948/49. одиграно је 33 представе Зоне уз присуство 14.237 гледалаца, 1949/50. било 
је 16 представа са 9.289 гледалаца и 1950/51. било је 13 представа са 7.013 гледалаца. 
Одиграно је укупно 62 представе пред 30.539 гледалаца. 
Ова верзија Зоне играна је и ван Ниша: 8. маја 1949. године у Малчи; 25. и 30. јуна, 5, 9, и 19. 
јула 1949. године у Врњачкој Бањи; 14. јула 1949. године у Тратњнију (2 представе); 2. 
септембра 1949. године у Нишкој Бањи; 28. септембра 1949. године у Пироту (2 представе); 
2., 15. и 20. августа 1950. године у Врњачкој Бањи. 
8. јануара 1951. године у обновљеној представи Зона Замфирова прославио је 50-
тогодишњицу уметничког рада редитељ и глумац нишког позоришта Јосиф Срдановић-
Чичко. 
3. марта 1951. године одиграна је стота представа Зоне Замфирове после ослобођења. 
Како је која година пролазила амбиције нишког тетара су постајале све веће и веће. Устаљен 
је ансамбл а припремама комада је посвећивана све већа пажња. Опрема представе је 
постајала аутентичнија и богатија, раскошнија. Мерила вредности и естетски критеријуми 



строжији. У таквој атмосфери и амбијенту приступило се припремању Зоне Замфирове као 
једне од репрезентативније представе. Већ 28. априла 1955. године Зона Замфирова је 
доживела нову премијеру у режији Душана Животића. Била је то представа најближа Сремцу, 
представа која је погодовала општем укусу публике а да уједно задовољи најстрожији еуд 
позоришне критике. Представа је у сезони 1954/55. приказана 9 пута, а гледало ју је 4.723 
гледаоца, 19955/56. било је 19 реприза уз присуство 10.235 гледалаца, 1956/57. године Зона је 
играна 16 пута пред 9.478 гледалаца и 1957/58. поновљена је још 3 пута пред 1.123 гледаоца. 

Укупно је одиграно представе Зона Замфирова пред 25.559 гледалаца. 

1. октобра 1963. године постављена је Зона Замфирова – овога пута у режији Марислава 
Радисављевића и први пут ваљда у историји постављања Сремчевих дела на нишкој 
сцени – радикално другачија од свих претходних. Први пут усред Сремчевог Ниша 
појавила се Зона Замфирова пресвучена скоро комплетно у сасвим ново рухо. И да 
видите: то ново рухо јој је сасвим добро пристајало. Био је то покушај да се прекине 
са традиционалним извођењем Зоне и представа је изазвала знатно интересовање 
нишке публике. 

У трагању за могућим универзалнијим порукама и поетским суштинама текста, Марислав 
Радисављевић је, користећи наговештену препреку поетско-елегичној љубави између Зоне и 
Манета у имовинско-друштвеној разлици, приметно нагласио социјално-историјски аспект 
дела: дегенерацију и распадање чорбацијских и хаџијских породица и њихових 
конзервативних погледа на живот и свет, оличених у трагикомичном лику Манулаћа и старог 
Хаџи-Замфира, супростављајући овима растуће, свеже и ново у динамизму, ведрини и 
виталности Манета кујунџије и његове Тетка-Доке (“Дока је живот а Таска смрт”). У складу 
са намером да што упечатњивије искаже поетско-филозофску идеју о спутавању живота и 
љубави, односно победи над средином која се распада и умире, он је одбацио све што је 
споредно и ситно-реалистичко у ликовима, ситуацијама и амбијенту да би показао два света: 
свет живота, кретања, радости, догађања – чаршију са Манетом и Доком као врхунцем, и на 
другој страни, кавез Замфирових, кућу која убија љубав а врхунац је Тетка-Таска. Тиме је, за 
разлику од свих ранијих сентименталчно-романтичарских извођења Зоне учинио представу 
специфично тежом, не лишавајући је ипак фолклорног спектакла, игре, песме и музике и 
правог ватромета духовних сцена и ситуација али тражећи и проналазећи, подвлачећи и 
сугерирајући неке нове вредности и односе према животу и љубави у овом делу. Избегнута је 
баналност и сладуњавост у садржају и постигнута висока мера у духовитој стилизацији 
појединих сцена и читаве представе, остварена свежа и нова визуелно-говорна питорескност 
и комичност појединих призора које су поред носилаца главних улога Гордане Ђорђевић 
(Зона), Бране Војновића (Мане), Душана Стојовића (Хаџи-Замфир) остварили још и Радисав 
Димитријевић Боки (Манулаћ), Радмила Савићевић (Тетка-Дока), Мима Вуковић-Курић 
(Поте) и други, у низу духовитих чаршијских ликова у овој смело замишљеној и тумаченој 
представи играној у такође новом и савременијем руху Павла Васића (костими) и Николаја 
Моргуњенка (сценографија). 

Ова изведба која се разликовала од свих дотадашњих, изазвала је разне коментаре: од оних 
који одричу сваку вредност таквој представи и појединим сценама у њој, лишеним штимунга 
идиличне атмосфере старог Ниша и ишчезлог оријента у којој Мане, кујунџија, тугује за 
Зоном док се нишким сокацима у први сумрак, баштама пуним цвећама, поред шедрвана, 
између ћепенака и дућана провлачи тиха и сетна песма “Синоћ ке те видо, леле Зоне... ”; па 
до оних који су били одушевљени новим доживљајем старим и до детаља познатог садржаја. 
Распламсали су се стари разговори о томе како треба играти данас Сремчева дела, да ли 
изворно и интегрално, правећи музејски конзервирану представу, етнографски сагледану и 
конципирану или тражити некакав нови однос, савременији и модернији када је реч о стилу 
игре и углу гледања на тај амбијент, средину и ликове. 
Представа је 1963/64. репризирана 38 пута у Нишу и 2 пута ван Ниша. У сезони 1964/65. 
играна је 14 пута у Нишу и једанпут на страни. Укупно је одиграно 55 представа.



Прве сезоне представу је посетило 23.486 гледалаца. За следећу сезону нема података о 
посећености ове представе. 
3. априла 1964. године верзија ове Зоне преношена је преко југословенске телевизијске 
мреже. 
Постављањем Сремчевих дела на нишку сцену прихвата се редитељ Љуба Милошевић, али 
без видљивих амбиција да учини нешто више, заправо, нешто другачије, од настојања да 
пружи “супер-реалистичко” виђење тог времена, не само по декору који је у Зони Замфировој  
(премијера 13. априла 1976. године), на пример, у буквалном смислу дочаравао амбијент 
(сценограф Велизар Србљановић) правим дућаном, ћерамидама, цвећем, одећом и другим 
фолклорним елементима већ и по мизансцену, начину глуме, говору и другим изражајним 
средствима, при томе се у настоајњу за што аутентичнијом атмосфером у свему претеривало 
па је представа била оптерећена прејаким шаренилом боја и личности, сцена и ситуација у 
којима је драмска радња често пресецана многим музичким илустрацијама, песмом и игром 
не увек у функцији представе већ нумерама за себе (Зону је играла Јелена Игић, Манета 
Драган Жикић, Хаџи-Замфира је тумачио Данијел Обрадовић, Тетка-Доку Зорица 
Стефановић, Манулаћа Живко Вукојевић, Потета Младен Недељковић а Котета Десимир 
Станојевић). 

У току репризовања представе долазило је до промена у подели улога, па су играли: 
Од 24. априла до 10. јуна 1976. године, 22. маја 2978. године, затим 28. 
марта, 28. априла и 6. јуна 1979. године, поред своје улоге игао је и улогу Ставре “Јаре” 
Димитрије Влајић. 
Од 16. октобра до 27. новембра 1976. године Калиопу је играла Евгенија Вугделић. 5. јуна и 
29. септембра 1977. године Митанчу је играо Сашко Јосиповић. 
5. маја 1977. године и 2. априла 1978. године Котеа је играо Сашко Јосиповић. 18. децембра 
1977. године, од 
2. марта до 22. маја 1978. године и 27. јануара 1979. године Хаџи-Замфира је играо Брана 
Војновић. 
24. децембра 1977. године и 3. марта 1979. године Васку је играла Дивна Костадиновић. 
2. и 13. марта 1978. године Уранију је играла Мирјана Чершков. 24. фебруара 1979. године 
Уранију је играла Деса Србљановић. 
13. и 28. априла 1979. године Таску је играла Радмила Мирковић. 
Од 2. фебруара 1980. године Чорбаџи-Ранђела играо је Стеван Петровић. Од 19. марта 1980. 
године Хаџи-Замфира игра Жика Миленковић. 
Од 20. новембра 1980. године Хаџи-Замфира игра Васја Станковић. 28. јануара 1981. године 
Котеа игра Сашко Јосиповић, 
Од 21. априла 1981. године Манета игра Ратомир Васиљевић. 3. фебруара 1982 године 
Митанчеа игра Ристо Буквић. 
Од 22. фебруара 1983. године после преподеле и обнове комада играли су: Хаџи-Замфира: 
Васја Станковић, Васку: Дивна Антић, Зону: Весна Крстић/Јелена Игић, Манета: Мирко 
Ђорђевић, Потеа: Мирољуб Недовић, Манулаћа: Сашко Јосиповић, Митанчеа: Миодраг 
Павловић, Гену: Славица Кнежевић. 
Представа је 1976. године приказана 34. пута и видело ју је у току године 
18.993 гледаоца. Године 1977. доживела је 25 репри
за уз присуство 13.903 гледаоца. 1978. године изведено је 15 представа пред 
7.900 гледалаца. 
1979. године било је још 30 извођења у присуство 16.580 посетилаца. 
15. децембра 1979. године одиграна је стота представа зоне.

Зона Замфирова је учествовала на Данима комедије у Светозареву (Јагодина) 1977. године. 
На овом престижном фестивалу смеха награђен је Младен Недељковић наградом за епизодну 
улогу. 
Данијел Обрадовић и Олгица Вукојевић 1979. године добили су награде Удружења драмских 



уметника за улоге Хаџи-Замфира и Васке у овој представи. 
Представа је извођена и ван Ниша и то 1976. године у Тетову и Лесковцу. 

6. маја 1976. године, као и у 1977. години, затим 17. децембра 1979. године у Светозареву 
(Јагодина). 
1976. године и 27. децембра 1979. године представа је приказана грађанима Чачка. 
3. марта 1979. године одигране су две представе у Скопљу. 
18. априла 1979. године гостовала је Зона у Ћићевцу (2 представе). 
У оквиру припрема за прославу стогодишњице позоришта у Нишу постављена је и режирана 
на један нов начин Зона Замфирова. Унети су елементи мјузикла. У текст Стевана Сремца 
интерполирани су стихови Добрице Ерића а на њих Константин Бабић је компоновао музику. 
У току реприза долазило је до промена у подели: 12. и 13. новембра 1985. године Кокичара-
мекикара играо је Брана Војновић. 

12. фебруара 1986. године Другу циганку играла је Евгенија Вугделић, Патролџију Сашко 
Јосиповић, Бозаџију је тумачио Брана Војновић. 
Од септембра 1986. године улогу Зоне тумачила је Верица Јовановић. 
22. фебруара 1986. године Кокичара-мекикара играо је Петроније Златковић. 25. фебруара 
1986. године Кокичара-мекикара играо је Брана Војновић. 5. марта 1986. године Ташану је 
играла Зорица Стефановић. 
8. марта 1986. године улогу Франтишека је играо Брана Војновић а Бозаџију-салепџију 
Петроније Златковић, власуљар овог Позоришта. 

30. априла 1986. године представа је играна без улоге Бата-Таче. 15. маја 1986. године улогу 
Пајице тумачио је Радисав Димитријевић Боки. 10. октобра 1986. године Патролџију је 
одиграо Брана Војновић. 18. октобра 1986. године улогу Таске играла је Радмила Мирковић. 
25. октобра 1986. године Франтишека је тумачио Слободан Милојковић, реквизитер у 
нишком позоришту.

18. новембра 1986. године Таску је тумачила Радмила Мирковић. Представа Зоне Замфирове 
је 1985. године одиграна 17 пута у присуству 8.724 гледалаца. Године 1986. било је још 32 
репризе. До краја сезоне 1986/87. изведено је још 7 представа. 

Народно позориште је Зоном Замфировом у оваквој поставци гостовало: у Титовом Ужицу 
12. новембра 1985. године; у Смедереву 13. новембра 1985. године; у Чачку 6. децембра 1985. 
године; у приштини 22. фебруара 1986. године; у Пожаревцу 20. марта 1986. године: у 
Светозареву 21. марта 1986. године (2 представе); у Крагујевцу 22. марта 1986. године; у 
Аранђеловцу 15. маја 1986. године и у Бујановцу 3. септембра 1986. године. 

Са представом Зона Замфирова кућа на Синђелићевом тргу је учествовала на фестивалу 
Дани комедије у Светозареву 21. марта 1986. године и проглашена је од Стручног жирија 
фестивала за најбољу представу и добила статуету Јованча Мицић. 

Поново још један неславан покушај са писцем који је овековечио ову средину. Највише 
извођено дело Зона Замфирова. Сезона 1996/97. У друштву политички потреси. На локалним 
изборима социјалисти убедљиво губе власт али и главу па дозвољавају себи нечувену крађу 
гласова. У то време није одржана седница Скупштине града на којој је требало да се изгласа 
сагласност за именовање Марислава Радисављевића за директора. Марислав ступа на 
дужност без сагласности Скупштине 1. новембра 1996. године и креће “амбициозно”. Позвао 
је редитеља који је некада био стални редитељ овог Позоришта, Љубодрага Милошевића да 
постави Зону Замфирову иако у колективу, објективно, није било поделе, нити расположења. 
У таквим околностима Милошевић се опредељује за врло лошу опцију, ослања се на младу 
глумачку поделу која је требала да изнесе нимало лаке улоге. Многи нису по свом хабитусу 
ни одговарали ликовима овог комада. 

Премијера је изведена 30. децембра 1996. године. Покушај да се прикаже прича о љубави 
лепе Зоне и Манета кујунџије, прича о друштвеним и имовинским разликама двоје младих, о 



распаду чорбаџијске породице и успону новог сталежа, није сценски успела.

Нову Зону Замфирову, која ће бити скинута са репертоара одмах после премијере, неће 
видети многе Нишлије. Представу је на премијери пратило око 200 гледалаца. Представа 
одлуком нове управе позоришта није озваничена као представа редовног репертоара 
Народног позоришта. Није, истом одлуком, ни пријављена Документационом центру 
Стеријиног позорја, за Годишњак премијерних представа позоришта С.Р. Југославије. 

Дела Стевана Сремца су радо извођена и на позорницама драмских секција или аматерских 
позоришта. Овде можемо да изнесемо осврт на две премијере драматизације Зоне Замфирове. 

У сезони 1973/74. драмска секција Културно-уметничког друштва “Абрашевић” у Нишу, 
извела је ово дело у режијској поставци глумца нишког позоришта, Бране Војновића. 

А у сезони 1976/77. Културно– уметничко друштво “Браћа Миљковић” у селу Горња 
Топоница код Ниша, Зону изводи у режијској и сценографској поставци глумца Радисава 
Димитријевића — Бокија. Са овом представом наступили су на Фестивалу драмских аматера 
села (ФЕДРАС 77) 10. октобра 1977. године у Малом Црнићу. 

У настојањима да без великих материјалних средстава и оскудног глумачког искуства 
ансамбла реализује Сремчев фолклорни свет и старонишки амбијент, редитељ Радисав 
Димитријевић је направио занимљиву представу. Због тога што се много очекивало од овог 
аматерског ансамбла представа је оставила бледи утисак неинвентивне игре. Ансамбл је 
располагао са солидним глумачким снагама но за жаљење је што те снаге нису искоришћене, 
што су јунаци ове љубавне повести остали статични и без веће животне снаге. 

Поред видљивих почетничких слабости, представа је пленила пажњу публике искреношћу 
намера и здушним залагањем свих актера. Глумачки гестови и мизансцен су сведени на 
најнеопходнију меру, до статичног, али су односи међу ликовима добро успостављени и 
остварени. Тако се добила нека врста “концертног” извођење Зоне Замфирове. Публика, 
навикла на раскош, познатих призора, костима, сценографије, играчких и певачких нумера, за 
дивно чудо добро је примила ову представу. Ипак са ове основе требало би кренути даље: 
оживети мизансцен, ослободити глумца на сцени, уклонити видљиве примесе дилетантизма и 
других слабости. Самим тим представа би много добила у уверљивости. 

Иако се није нико посебно наметнуо од актера својом игром треба споменути Слободана 
Милића (Мане), много више Марину Вучевић (Зона) која је пленила својом аутентичном 
појавом, Вукашина Николића (Хаџи-Замфир), а нарочито Јована Николића као сасвим 
прихватљивог и духовитог Манулаћа и Јовицу Анђелковића као Потета. Овај тандем уносио 
је посебну духовитост у представу. 

Сиромаштво у декору условило је на неки начин модернији приступ у сценографском 
третману. Присутна је функционалност и осмишљеност сценографије, са назнакама пуним 
склада (игра се у завесама, само са назнакама места догађања: излог Манетовог дућана, 
капија на улазу Зонину кућу, прозор и миндерлук у Зониној соби). 

Музичка страна комада није искоришћена (скоро да је сведена само на наговештај). 
Зону Замфирову су успешно драматизовали: Коста Делини (прва драматизација Зоне 
Замфирове 1908. године за позориште “Синђелић”), Сима Јов. Бунић, Милан Ђоковић, 
Душан Животић, Миодраг Гајић и други. Најбоља и највише извођена је драматизација коју 
је сачинио Сима Јов. Бунић. 

ИВ 
Сликао је Стеван Сремац читаву галерију ликова из Старог Ниша и све аутентичне. Када је 
дошло време да оде из Ниша, за своју лепу кућу добијао је он од газда-Настаса из Београда 
215 дуката, али је он продаде свом комшији ћурчији за 145 дуката, од тога је комшијину кћер 
даровао са ниском од 30 дуката. Био је то залог суседа али и гест истинског доброчинства. 



Ибиш-ага је удесу који га гони из вољеног у непознато, из усвојеног туђе, супроставио не 
само “фаталитет своје вере него и лични мир, личну обасјаност сазнања о достојном људском 
животу”. У тешком и болном тренутку растанка са местом које је за њега више од природне 
лепоте, економског благостања и друштвених погодности, јер је симбол једног непоновљивог 
живота, јер је то “Ниш Нишпарађумиш”, лик Ибиш-аге делује својом људском топлином. 

Комад у пет чинова из нишког живота са певањем, по овој причи Стевана Сремца и 
слободном употребом других мотива истог писца, написао Радивој А. Динуловић, и ова 
драматизација је премијерно изведена на позоришној сцени у Нишу. 

Ова Сремчева прича (Ибим-ага) није много извођена на позоришним даскама и познати су 
неколики драматизатори, углавном за нишку позорницу: Радивој А. Динуловић, Душан Ђ. 
Цветковић и Радосав М. Веснић. 

В

Још једна Сремчева драматизација дошла је на репертоар нишког позоришта у сезони 
1946/47. након Зоне Замфирове. Била је то успешна драматизација романа Поп Ћира и поп 
Спира из пера Александра Гавриловића а у режији Предрага Динуловића, сталног редитеља 
ове куће. Са њом се појавило и једно ново име у коауторству сценографије: Иван Вучковић, 
нишки сликар, покушао је да се огледа и као сценограф (заједно са Николајем Моргуњенком). 
Међутим, није се усталио у овој уметности тако да га поново сусрећемо у функцији 
сценографа тек у 1969. године када је вршио и функцију управника позоришта. 

У сезони 1946/47. комедија је приказана 22 пута уз присуство 11.322 посетиоца. Представа 
није приказивана ван Ниша. 

На самом крају позоришне сезоне 1951/52. на доста конвенционалан начин је изведена 
драматизација Душана Животића Сремчевог романа Поп Ћира и поп Спира.

Представа по роману Стевана Сремца дошла је на самом крају позоришне сезоне и изведена 
је на доста конвенционалан начин. Од 29. новембра 1952. године играли су: Ракилу Јелена 
Јовановић к.г., Нићу “Боктера” Драго Толић. 

Од 11. јануара 1953. године играла је Ержу, служавку код Ћириних Анђа Тодоровић-
Ракочевић. 
Од 25. јануара 1953. године Ракилу је опет играла Зора Црногорчевић. 

У сезони 1951/52. Поп Ћира и поп Спира приказан је 8 пута. Представама је присуствовало 
3.084 гледаоца. Сезоне 1952/53. одиграно је још 14 репризних представа у присуству 7.606 
гледалаца. Укупно је било 22 репризе у присуству 10.690 гледалаца. Представа није играна 
ван Ниша. 
Као пета премијара у сезони 1972/73. у Народном позоришту приказана је нова верзија 
драматизације романа Поп Ћира и поп Спира. Драматизацију и редитељско виђење овог 
романа Стевана Сремца потписује стални редитељ куће на Синђелићевом тргу – Рајко 
Радојковић. У представи су своје глумачке задатке добили и полазници друге генерације 
Драмског студија који је постојао при овом позоришту. 

Представа је у 1973. години приказана 39 пута уз присуство 19.901 гледаоца. У 1974. години 
било је 4 представе са 2.240 посетилаца. 

Укупно је изведено 43 представе пред 12141 посетиоца. 

На самом почетку сезоне 1991/92. Народном позоришту у Нишу глумац Милош Жутић 
предложио је своју сценску визију комада Поп Ћира и поп Спира, према драматизацији Рајка 
Радојковића. Глумачка екипа позоришта трбало је да на сцени изведе једну праву позоришну 
игру која би прескочила рампу и допрла до гледалишта, а да не буде нешто до тада виђено. С 
одговорношћу су се латили истраживања и сценског реализовања једног дела српске 
баштине, то јест, новог читања класике. Војвођански миље пренешен је у сасвим друго 



поднебље, са доста еротизованих сцена, доста стилизације и импровизације. Могла су се 
уочити видна померања у редитељском читању. 

У сезони 1991/92. одиграно је 24 представе пред 12.000 гледалаца, у сезони 1992/93. одигране 
су још 3 представе пред 900 гледалаца. Укупно је одиграно 27 представа пред 12.900 
гледалаца. 

Овај рад има задатак да укаже на изузетан значај познатог писца и на успех многих 
позоришта која су изводила драматизације његових дела и тиме обезбеђивала увек велику 
посећеност. Има за циљ да историографски систематизује податке о континуитету извођења 
свих драматизација Сремчевог дела на позоришној сцени у периоду од 1896. године па до 
данас. 

На крају, ко жели да се у овом нашем захукталом времену одмори од великих идеја, 
преамбициозних подухвата и пројеката, од неумољиво захуктале глобализације, и да доживи 
царство малих ствари и безазлених згода, нека пожели да прочита или на позорници погледа 
неку причу Стевана Сремца. 


