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СТЕВАНАСРЕМЦА
Са же так: Књижевник Стеван Сремац (1885–1906), као профе
соргимназије,„провеојеуНишуједанаестнајбољихгодинасвога
живота”.УградунаНишавинасталасунекаодњеговихнајбо
љихдела.Поредосталогту је срочиоиБалуЕлемиру, епуде
сетпесама(1890)закојије„сликеутексту”гравираозаједноса
СтеваномНикшићемЛалом(1853–1938),професоромикарикату
ристом.Сремацјесамноготалентаидухарешаваопроблемдра
матуршкогприказивањаследадогађајапајејезикомстрипа(паи
графичкогромана/graphicnovels)визуелноразбијаоиилустровао
еп.Пренегоштојепочеодасричестихове,оловкомнахартији,
начинио је скицу величине 21,8 пута 13,8 цм, разложио причу у
осамодвојених(панорамских)призораидвапољаитако,пренего
што су инаугурисанамодерна издања„литературе у сликама”,
(ис)користиоизведенуформуданашњегстрипа.

Кључ не ре чи: СтеванСремац,СтеванНикшићЛала,Ниш,(пра)
стрип,сториборд,биоскоп,еп

Ма ло је по зна то да је књи жев ник Сте ван Сре мац 1890. го ди
не, кон ци пи ра ју ћи еп БалуЕлемиру, ски ци рао и обри се пр
вог срп ског сме хо твор ног(пра)стрипа, док не што ка сније, 
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у освит у векафилма, Јо ван Ске р лић у кра сним па су си ма / 
опи си ма ЗонеЗамфирове (1903) пре по зна је еле мен те „пра
вогбиоскопа ко ји ради пред чи та о че вим очи ма”.1 За то јед
ном од на ших нај зна чај ни јих и нај чи та ни јих ре а ли стич ких 
пи са ца при па да вид но, уда р но ме сто у усто ли че њу да на шње 
при лич но ста ме не до ма ће ме диј ске сце не, за себ но – умет
но сти стри па, ка ри ка ту ре и, до не кле, фил ма. Срем чев си не
ма тич ки сен зи би ли тет, од но сно до при нос раз во ју ов да шње 
ки не ма то граф ске ми сли, пом но је ис тра жи вао и раз ло жио 
Ран ко Му ни тић. За хва љу ју ћи Скер ли ће вом кри тич ком есе ју 
„Сте ван Сре мац: књи жев на сту ди ја” (1909), и он апо стро
фи ра баш па сус из Зоне и Срем ца про гла ша ва ва жним ро до
на чел ни ком „Бе о град ског филм ског кри ти чар ског кру га”.2 
На ма ни шта дру го не пре о ста је не го да по ка же мо ка ко је 
ау тор „Зо не” и „Ба ла” не са мо раз ми шљао (или бо ље ре ћи 
„ка дри рао”) филм ски већ стрип ски (ре)кре и рао ро ма неск не 
и „еп ске” сли ке / при зо ре из сва ко днев ног жи во та и то – при 
кра ју прет про шлог ве ка!

„Жутидеран”на„БалууЕлемиру”

Не где у исто вре ме ка да се по ја ви ла Му ни ти ће ва хре сто
ма ти ја, при пре ма ју ћи са Иви цом Сте ва но ви ћом, илу стра
то ром и ди зај не ром, ма те ри јал за гра фич ки ро ман „Ка тил”, 
у Срем че вој Спо мен со би3 ни шког На род ног му зе ја, на шли 
смо и из дво ји ли не ко ли ко по све за ни мљи вих пи шче вих 
ски ца, до ку ме на та и ори ги нал них ру ко пи са. По ред оста лог, 
ске ни ра ли смо пи шче ву Бележницу из 1895. го ди не, увод
ну стра ни цу ЗонеЗамфирове (1898), на слов ну при по вет ке 
„Иби ш–а га” и мно га дру га до ку мен та... И на кра ју, из дво
ји ли, за нас по себ но за ни мљив, пи шчев гра фич ки кро ки 
— на мен ски, у фор ми да на шњег сториборда (storyboard / 
или из ве де не „књи ге сни ма ња / сли ка ња”), ура ђен да за у зда 
еп ску рас при ча ност и (раз)ре ши за плет „Ба ла у Еле ми ру” –  
ша љи вог спе ва осми шље ног у „стро го ше сто сло жним 

1 Скер лић, Ј. (1909) Сте ван Сре мац: књи жев на сту ди ја, у: Писциикњиге.
IV, Бе о град: Но ва штам па ри ја „Да ви до вић”, стр. 81.

2 Му ни тић, Р. (2007) Београдскифилмскикритичарскикруг,III,Прилози
(1896–2006), Бе о град: „Цен тар филм”; Ниш: Ни шки кул тур ни цен тар, 
стр. 904.

3 За о став шти на С. Срем ца у ни шком На ро дном му зе ју на ла зи се од 1951. 
за хва љу ју ћи дво ји ци Ни шли ја, Алек сан дру Не на до ви ћу (управ ни ку 
Му зе ја) и Бо ри сла ву Гој ко ви ћу (адво ка ту из Ни ша). Од Срем че вог при
ја те ља Ми ло ра да Па вло ви ћа Кр пе, от ку пље на је ско ро це ло куп на за
о став шти на, и пре да та Му зе ју, „на упра в ља ње”. За о став шти на, по ред 
оста лог, са др жи лич не пред ме те, ру ко пи се, пи шче ву би бли о те ку и не
што ори ги налнх ру ко пи са Срем че вог уја ка Јо ва на Ђор ђе ви ћа. На стал
ној по став ци се мо же ви де ти ре кон стру и са ни ам би јент рад не Срем че ве 
со бе.
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метрич ким је ди ни ца ма”4 а као ти пич на Срем че ва „дра же
сна и обе ше њач ка по сла ни ца”.5

Или бо ље ре ћи: на шли смо и из дво ји лискицу (21,8 пу та 13,8 
цм) из ве де ну олов ком на хар ти ји – оде ље ну у две па но рам
ске та бле са по че ти ри при зо ра, а при пре мље ну за илу стро
ва ње ове ко зе рич не по сла ни це. При зо ри су ја сно и пе дант но 
ну ме ри са ни, од је дан до осам, и ка сни је су, на осно ву њих, 
ура ђе ни и ком пле ти ра ни цр те жи ко ји су по ста ли са став ни 
део ко нач не вер зи је по е ме. По ме ни мо уз гред да се, до са да, 
нај ком плет ни је из да ње БалауЕлемиру по ја ви ло 1979. го ди
не, а ње га је за по тре бе Срп ске књи жев не за дру ге „за штам пу 
при ре дио и по ја шње на на пи сао” – Мла ден Ле ско вац док је 
„фа ми ли јар на се ћа ња за бе ле жио и цр те же уз њих уре дио” –  
Алек сан дар Де ро ко!

Да кле, ова ски ца, за тим пет ко ло ри са них сли кар ских при
ло га Сте ва на Срем ца, до пу ње ни илу стра ци ја ма ње го вог 
име ња ка Сте ва на Ник ши ћа Ла ле6 (на слов на стра на плус 
два црно –бе ла цр те жа), гра ви ра ни су на мен ски за по тре бе 
Ба ла... ав гу ста 1890. го ди не. Го то во шест го ди на пре не го 
што је у све ту ина у гу ри сан „мо дер ни стрип”, пре не го што 
је Ри чард Ф. Аут колт (Ric hard F. Out ca ult) на стра ни ца ма до
дат ка пре сти жног Њу јорк ворл да (The New York World), нај
зад, ком пле ти рао на рав, „глас” и стас „Жу тог де ра на” (The
YellowKid), ко ји не са ло ми во осва ја „Ве ли ки псе ћи цир кус 
у Mекгугановој ули ци” (TheGreatDogShowinMcGoogan’s
Avenue).

На пр ви по глед, су прот ста вља мо две сре ди не ап со лут но 
су прот них кул тур них пред зна ка и ви ди ка, ду хов них тран
спо зи ци ја и умет нич ких сен зи би ли те та. Али осмо три мо ли 
па жљи ви је, на ла зи мо мно го суп тил них зна ко ва ко ји ве зу ју 
на ше ства ра о це с кра ја прет про шлог ве ка и Пу ли це ро вог 
(Jo seph Pu lit zer) тех нич ког илу стра то ра. За ни мљи во да су 
сва тро ји ца ау то ра: Сре мац, Ла ла и Аут колт, пр ва дво ји ца –  
об ли ку ју ћи Човекову трагедију – или – Бал у Елемиру –
истинити догађај; епос у десет песмама са сликама у

4 Ле ско вац, М. (1979) Срем чев „Бал у Еле ми ру”, у: Сре мац, С. Бал у
Елемиру,истинитдогађај;епосудесетпесамасасликамаутексту,  
Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр. 80.

5 Исто, стр. 68.
6 Сте ван Ник шић Ла ла (1853, Жа баљ — Бе о град, 1938) у Ниш до ла зи 

1884. и ту оста је све до из би ја ња Ве ли ког ра та. У по чет ку је др жао ча
со ве кра сно пи са, ка сни је цр та ња и ка ли гра фи је. При па дао је кул тур ном 
кру гу С. Срем ца чи је су ин те лек ту ал но је згро чи ни ли још и Ми ле Па
вло вић Кр па, Је ре ми ја Жи ва но вић (осни вач и пр ви уред ник ча со пи са 
„Гра ди на”), Бо хо мил Сво бо да и дру ги. Остао је упам ћен као је дан од 
нај ста ри јих на ших сли ка ра  – цр та ча и ка ри ка ту ри ста.
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тексту, а Аме ри ка нац уоб ли ча ва ју ћи аван ту ре „јед но зу бог, 
ће ла вог де ра на у јар ко жу тој спа ва ћи ци”,7 ни зом мо за ич них 
при зо ра, ла ба во али су ге стив но (по)ве за них, ре флек то ва ли 
суб вер зив ни дух но вих, тек до ла зе ћих „мо дер них вре ме
на”. Не све сно су мо де ли ра ли осно ве но вог (с)ли ков но ли
те рар ног ме ди ја у по во ју и ожи ве ли је дан за ум ни и по све 
ап сурдно ко мич ни уни вер зум.

А исто та ко, збли жу је их кре а тив ни тем пе ра мент/”екс пе
ри мент”, упо тре ба ин верз не оп ти ке у при ка зи ва њу сва ко
днев них вра го ли ја и ма шта ри ја ма лих, са свим обич них љу
ди – не спо соб них да се при ла го де за те че ним дру штве ним 
окол но сти ма.

Ниш,пишчевстваралачкизавичај

За ни мљи во да су сви апо стро фи ра ни Срем че ви (с)ли ков но –
ли те рар ни ар те фак ти, и Бал... и Зона..., на ста ли у ни шкој 
ва ро ши, ко ју је као до бро во љац “ђач ког ба та љо на” 1878. 
осло ба ђао. У њој „про вео је да на ест нај бо љих го ди на сво га 
жи во та”8 (од 1879. до 1881. го ди не и од 1883. до 1892), уче
ћи ђа ке тек фор ми ра не гим на зи је осно ва ма до ма ће и оп ште 
исто ри је, ге о гра фи је, срп ског је зи ка и те о ри је књи жев но сти 
(„ли те рар ни об ли ци”). „Ме ђу тим, би ло је вре ме на ка да је 
у не до стат ку од го ва ра ју ћих на став ни ка у шко ли, мо рао да 
пре да је и пред ме те ко ји ни су спа да ли у ње го ву стру ку, пре 
све га цр та ње...” 9 И ка ко, ве ле ње го ви би о гра фи, „Сре мац се 
бр зо при ви као на Ниш, шта ви ше, не из ме нич но је за љу бљен 
и раз о ча ран у ње га, огор чен и оду ше вљен њи ме, зна чи –  
постао је ње гов пра ви гра ђа нин”.10

А по осло бо ђе њу од Ту ра ка, Ниш по ста је ве дра, ве се ла и 
на пред на ва рош. У по чет ку Сре мац је фа сци ни ран на пу ште
ном тур ском ка са бом и „ма лим и ве ли ким , ста рим и до брим 
Ни шли чи ћи ма”,11 „крот ким и до бро ду шним, ори јен тал ним 
и ме ни ми лим љу ди ма”.12 А ка да је схва тио ка ко је у „су ко бу 
ста рог и но вог, ста ро уна пред би ло осу ђе но да про пад не, као 

7 To mić, S. (2003) Do visina Olimpa I, No vi Sad: Fo rum – Mar ket print,  
str. 11. 

8 Скер лић, Ј. (1909) Сте ван Сре мац: књи жев на сту ди ја, у: Писциикњиге,
IV, Бе о град: Но ва штам па ри ја Да ви до вић, стр. 53.

9 Ни ко лић, М. Р. (1968) Дру го Срем че во слу жбо ва ње у Ни шу, Градинабр. 
3, Ниш: Кул тур но про свет на за јед ни ца Оп шти не Ниш, стр. 61.

10 Пе тро вић, Ж. (1980) СтеванСремац,грађанинипесникстарогНиша, 
Ниш: На род ни му зеј Ниш, стр. 15.

11 Исто, стр. 27.
12 Скер лић, Ј. нав. де ло, стр. 57.
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већ ис тро ше но и пре жи ве ло”,13 по ку шао је од не за др жи ве 
еро зи јe вре ме на да са чу ва / опе ва ве се ло „жи ву ва ње”, „ста ре 
аде те14 и че си15” ти пич них ва ро шких „асли16–ме ра кли ја” и 
„шал џи ја”!

Реч ју, ста ра ва рош ни је пред ста вља ла са мо „оквир ње го вог 
жи во та”, већ и не ис црп ни из вор гра ђе за ње го во ства ра ла
штво, „Срем чев књи жев ни за ви чај. Пред њим се отва ра ла 
чи та ва па но ра ма љу ди, ти по ва, на ра ви, ка рак те ра. А он се 
сав пре дао по сма тра њу, про у ча ва њу и бе ле же њу у ма ле све
ске и но те се, да ром нео бич ног и оштро ум ног по сма тра ча”.17 
Да кле, за пи си вао је све ин те ре сант не по ја ве и опи си вао љу
де ко је је сре тао у чар ши ји у бе ле жни це, јед ној вр сти да на
шњег notebook–a! Све вре ме, од ме ре ним ан га жо ва њем, аги
ту је за очу ва ње ста рих вред но сти, али не као за лог чу ва ња 
про шло сти по сва ку це ну већ под се ћа ња на ста ри кар да шки, 
ме ра клиј ски на чин жи во та! За то је бе ле жио сва ку тип ску 
реч, ми ло звуч ни из раз, ста ру ре че ни цу, за ни мљи ву анег до ту 
или ди ја лог, име или пе сму, мак си му или не ку ска рад ност, 
псов ку, гест…, и стал но је „пра вио скице. На осно ву њих 
да нас мо же мо ре кон стру и са ти чи тав ства ра лач ки про цес у 
ко ме су на ста ја ла Срем че ва де ла...”,18 од по чет ног кро ки ја, 
до пр ве или дру ге вер зи је при по вет ке ис пи са не чит ким и 
ле пим ру ко пи сом.

Очи глед но Сре мац ни је био ка би нет ски ли те ра та, већ је 
балза ков ски ослу шки вао и по сма трао, пре пи си вао жи вот!

Бал,удискретномнонпарелу

По ред оста лог, он је у Ни шу, на за да ту жи вот ну те му, нај пре 
ли ков но / стрип ски ски ци рао а за тим, „у ча мо ти њи мо мач ке 
до ко ли це, са ња ре ћи о Ба на ту, вра тив ши се у де тињ ство”,19 
по ет ски сро чио и БалуЕлемиру, ве се ли еп у не ко ли ко одво
је них гра фич ких сли ка, у ко ме, ка ко твр ди Мла ден Ле ско
вац, у из о би љу има „про за ич ног се о ског жи во та ре ња и три
ви јал ног ба нат ског – се о ског и се љач ког – над му дри ва ња, 
шпе ку ли са ња у ше рет ског та во ре ња”.20 У ко ме се „вр зма ју 
са мо сит ни се о ски са та на и ли, а под ва љу ју јед ни дру ги ма 
ћа бла сти ме љо ви и штран го ви, и уза јам но мла те не то лико 

13 Исто.
14 Адет—оби чај, за кон, ред
15 Чеси — ча сти.
16 Асли—пра ви, исти нит, не па тво рен 
17 Па вло вић, М. (1938) СтеванСремац, Бе о град: Ју го –и сток, стр. 52.
18 Исто, стр. 22.
19 Ле ско вац, М. нав. де ло, 79.
20 Исто, стр. 66.
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опа ки ко ли ко сме шни кло по ши и за мет кав ге: сви за јед но 
ипак ни ма ло опа сни и бес крај но љуп ки”.21

Јунаци,универзалниусвојој
помахниталојмаргиналности!

Овај љуп ки, ве дри „епос”, „ком по но ван” у филм ском сти
лу слеп сти клу до ри ја и тем пу ла год ног рав ни чар ског бив
ство ва ња, имао је не фор мал ни, фа ми ли јар ни ка рак тер јер 
га је слав ни пи сац са ми здат ски, у фор ми ин тер ног, мал те не 
по ет ског фан зи на / за пи са, ства рао за лич не по тре бе. Ни је 
имао на ме ре да пу бли ку је еп ски дра мо лет у ко јем су, ка сни
је, те о ре ти ча ри књи жев но сти от кри ли мно ге вред но сти, па 
и по ет ско стил ски дис курс ро ма на ПопЋираипопСпира.

„Пу них ше сна ест го ди на Сре мац је ћу тао о Балу; ни ко сем 
ње го вих нај бли жих ни је о ње му знао ни шта. Кри ти чан и 
опре зан, он сам оче вид но ни ка да ни је ни по ми шљао да га 
об ја вљу је”.22 Вест о Срем че вом де би тант ском ра ду обе ло
да ње на је тек по сле ње го ве смр ти, за хва љу ју ћи Ми ле ту Па
вло ви ћу, пи шче вом би о гра фу, ко ји је у бо га тој књи жев ни ко
вој за о став шти ни про на шао ру ко пис и по ну дио Ре дак ци ји 
Бранковогкола на из да вач ки увид.

На стра ни ца ма срем ско кар ло вач ког ча со пи са, „у дис крет
ном нон па ре лу”, ок то бра 1906. го ди не, оти сну та је скром на 
вест „да је на ђен рад уто ли ко ин те ре сант ни ји што је у сти
хо ви ма – два на е сте рац – и што је илу стро ван ру ком са мог 
Срем ца (...) Сли ке су ма хом ка ри ка ту ре и из ра ђе не су ве ћи
ном у бо ји. По њи ма се мо же за кљу чи ти ка ко је пок. Сре мац 
имао да ра умет нич ког”.23

Аматерусликарству

Имао је не са мо књи жев ног, већ и ли ков ног (ка ри ка ту ра и 
стрип!) а ка сни је ви де ће мо и филм ског да ра. Да, баш та ко! 
О ње го вом књи жев ном опу су го то во да је ре че но све, док 
Мла ден Ле ско вац при ме ћу је ка ко „за и ста ни је пи са но мно
го о илу стра ци ја ма у Балу као о пе сми са мој (...) И ако за 
ужи круг при ја те ља и по зна ни ка пок. Сре мац не бе ше тај на 
да је он и ама тер у сли кар ству, ши ри кру го ви, ми сли мо, то 
ни да нас не зна ју”.24 Не зна ју, а и не прет по ста вља ју да је 
Сре мац, са ове вре мен ске дис тан це по сма тра но, био ства
ра лац мул ти ме ди јал не син те зе и ак ци је, а што би са вре ме ни 

21 Исто, стр. 67.
22 Исто.
23 Исто.
24 Исто.
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есте ти ча ри, по пут Ран ка Му ни ти ћа, под ву кли: „хи по те тич
но схва ће ног све та по се би као објек тив но ег зи стент ног”.25

Да нас из гле да мно го очи глед ни је не го што је би ло пре не што 
ви ше од јед ног ве ка, ка да се (по)ра ђа ла умет ност „ли те ра ту
ре у сли ка ма” и „по крет них сли ка”, да је Сре мац уда рио те
ме ље стрип ског ме ди ја, са вре ме не срп ске ка ри ка ту ре и но ве 
сли ков нок њи жев не фор ме – јед не вр сте графичкогромана
(graphicnovels). Пред ста вљао је ве о ма ре ал на би ћа и сре ди
не, ис пре да ју ћи при че нај ра зу зда ни јег гро теск ног при ви да, 
и све под ре ђи вао лир ско пам флет ској про јек ци ји уна пред 
за да тог ли те рар ног кон цеп та. „Ка ри ка тур на пред ста вља ња 
ње го вих оми ље них и у при ча њу му вер но са чу ва них ти по ва 
бе ху та ко ре ћи сва ко днев на за ба ва ње го ва. Из ме ђу школ ских 
ча со ва, у кан це ла ри ји, вр ло је ра до на ко ма ди ћи ма хар ти је 
цр тао у не ко ли ко по те за ко мич не ти по ве из Бач ке и Ба на та 
или, са истом љу ба вљу, из свог дра гог Ни ша...”26

Али, по ђи мо ре дом. Да бу де мо ја сни! Ли ков на по себ ност 
БалауЕлемиру до са да се ме ри ла са мо по „те жи ни” се дам 
умет ну тих сли ка у тек сту, од ко јих су две, цр но бе ле: пе та и 
сед ма, руч ни цр тач ки рад Сте ва на Ник ши ћа Ла ле. Ме ђу тим, 
ка да „Ба лу” при до да мо и до са да ма ло по знат и ана ли зи ран 
Срем чев кро ки из ни шког На род ног му зе ја, го то во кон цеп
ту а ли стич ки на ба ца не сце не ну ме ри стич ки рас по ре ђе не за 
бу ду ћи след сли ка у епу – ор ган ски (по)ве за не а рас тег ну те 
у два „ка и ша”, схва та те да је (наш) пи сац био стваралац
демијург ко ји иди лич не за ви чај не при зо ре ре а ли зу је сна гом 
па ра стрип ског ико но граф ског упри зо ре ња. А, по том, ако до
да мо дан, ме сец и го ди ну на стан ка епа (сам Сре мац је угра
ви рао: „Ниш, 30. Авг. (у ве че) 1890”) он да је ја сно да и овом 
на шем при по ве да чу при па да вид но ме сту у Пан те о ну ре зер
ви са ном и за свет ске ау то ре ко ји су кр чи ли пу те ве раз во ја 
но ве стрип ско при по вед не тех ни ке ко му ни ци ра ња!

Стиллакеиведрекарикатуре

Сре мац је са мно го та лен та и ду ха по ку шао да ре ши, а ски
ци ра про блем про стор ног при ка зи ва ња па је фор мом да на
шњег сто ри бор да ви зу ел но рас пар чао, дра ма тур шки след 
до га ђа ја. Од но сно, ски цом ве ли чи не 21,8 пу та 13,8 цм, ра
ђе ном олов ком на хар ти ји, раз ло жио је при чу у осам одво је
них при зо ра и два по ља, а на јед ној стрип ској план ши / та
бли. У план ши су сви при зо ри бе ле же ни бро је ви ма од један 

25 Му ни тић, Р. (1982) Документарнифилм–даилине, Бе о град: Ин сти тут 
за филм, стр. 18.

26 Ано ним. (1907) Сли ке у спе ву Бал у Ела ми ру, Новаискра бр. 1, Бе о град: 
Р. Ј. Одо вић, стр. 31.
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до осам, док је у по след њој, за кључ ној сце ни „ка фан ске ту
че” по ку шао да ус по ста ви ди ја лог са чи та о цем, као „нај ја
чом и нај и стак ну ти јом ка рак те ри сти ком стри па”.27 Сре мац 
је апли ци рао текст, од но сно по клич „Фај ронт!” та ко да се 
ком пле тан пра стрип за вр ша ва (је дин стве ним) за кључ ком, 
пи шче вом аден дом – „Свуд је до бро, али код сво је ку ћи це 
нај бо ље”!

Да кле, ова цр та на ани ма ци ја, раз ви је на у не ко ли ко ори ги
нал них сли ка при зо ра, по слу жи ла је Срем цу за раз ра ду фа
бу ле и фи на ли зи ра њу илу стра ци ја у са мом ори ги на лу, епу 
Бал у Елемиру. На осно ву стрип ске ски це, из ве де не „фи
ним то по граф ским пе ром”, он је на чи нио пет бо је них илу
стра ци је ве ли чи не 10,5 пу та 6,5 цм и ди рект но их гра ви рао 
на текст, док су два цр но бе ла цр те жа Сте ва на Ник ши ћа 
Ла ле, осли ка на пе ром на ко ма ди ћи ма хар ти је, на кнад но 
налепљена / умон ти ра на.

Срем чев ро ђак Алек сан дар Де ро ко, пи сац, илу стра тор и ар
хи тек та, за кљу чу је: „...ако би тре ба ло ре ћи што бли же о илу
стра ци ја ма ... са свим је ја сно да је Сте ван и ов де узео стил 
ла ке и ве дре ка ри ка ту ре... Ма ле ком по зи ци је су ве о ма јед но
став не, цр теж им је чист и пре ци зан”.28 А са ко ли ко је по ле
та, ства ра лач ког ен ту зи ја зма и тех нич ког на по ра при сту пио 
про јек ту, по ка зу је гра фич ка опре ма це лог епа, од на слов не 
стра не, ко ју је у „пред се це си о ни стич ком сти лу, по мод ном у 
то до ба”29 ура дио Сте ван Ник шић Ла ла, до на чи на ка ко га је 
сам књи жев ник „озго аква ре ли сао”,30 ка ко је раз ло жио бо је.

За то укуп на вред ност Бала у Елемиру ле жи у тех нич кој 
скру пу ло зно сти, суп тил ном и про ду хо вље ном ме то ду пре
ме ди та ци је, те жњи да се урав но те же сви ње го ви и ли ков
ни и ли те рар ни аспек ти. А баш они од го ва ра ју (да на шњој) 
фор ми/умет но сти стри па ко ја, по уче њу Мо ри са Хор на, 
„пред ста вља об лик гра фич ке умет но сти” и „при по ве дач ке 
књижев но сти”.31

27 Хорн, М. (1974) Гр рр!Фи ју уу! Трас! Или: ка ко да за во ли те стрип а да 
не из гу би те углед, Пегазбр. 1–2, Бе о град: Кул тур ни цен тар Београдa,  
стр. 9.

28 Де ро ко А. (1979) Не ка фа ми ли јар на се ћа ња и по не што још из ста рих 
пи са ма / све до пу ње но сли ка ма из по ро дич них ал бу ма. у: Сре мац, С. Бал
уЕлемиру,истинитдогађај;епосудесетпесамасасликамаутексту, 
Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, стр. 59.

29 Ле ско вац, М. нав. де ло, стр. 83.
30 Де ро ко у по го во ру БалауЕлемиру, пред оста лог, све до чи ка да Сре мац 

„ви ше ни је ста но вао код нас и ми смо де ца од ла зи ли код ње га да нам 
дá фар би це, оне ма ле у дуг ми ћи ма, да цр та мо о бо ја ди ше мо, ове исте,  
ваљ да, ко ји ма је он бо јио сво је ма ле ком по зи ци је у књи жи ци Бала”...

31 Хорн, М. нав. де ло, стр. 8.
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Краснописцифотографскевештине

Ве ли ка за слу га за да на шњи гра фич ки из глед и ме диј ски 
углед Бала у Елемиру при па да и Сте ва ну Ник ши ћу Ла ли, 
„ви шем учи те љу цр та ња” у ни шкој гим на зи ји. Он је, при ме
ћу је Алек сан дар Де ро ко, „за раз ли ку од Срем ца, ипак усво
јио ви ше ре а ли стич ко пред ста вља ње и на сво јим ком по зи
ци ја ма а и код по је ди них фи гу ра на њи ма, сва ке за се бе (...) 
А ве ли ки труд уло жио је за цр теж на ко ри ца ма... Он је ту дао 
јед ну ма лу али бо га ту ком по зи ци ју, ро ман тич но де ко ра тив
ног ду ха ка ко су та да укра ша ва ни на сло ви и ко ри це књи га и 
илу стро ва них ли сто ва обич но у све ту”.32

Сте ван Ник шић Ла ла ко ри стио при мар ни де скрип тив но  
а ди тив ни ме тод да би по сти гао је дин стве ни циљ ко јем те
же мно ги и да на шњи ау то ри стри па: не то ли ко пред ста ви
ти од ре ђе ну при чу ко ли ко из не ти ње ну спо ља шњу фак то
граф ско –ка рак тер ну ти по гра фи ју, а при том ин тер пре ти ра ти 
и скри ве не драм ске па и по ет ске по тен ци ја ле ко је за те че ни 
ли ко ви и ат мос фе ра око њих но си. За хва љу ју ћи Срем цу, и 
Ла ла пре зен ту је свој по глед на свет, фик си ра мо но ку лар ну 
сли ку ре ал но сти а цео про јекaт по ста је не ка вр ста отво ре
ног ме та фо рич ног зна ка раз ли чи тих сли ков но по ет ских 
мон та жних це ли на. Сва ки ис трг ну ти фраг мент (ми сли мо на 
се дам илу стра ци ја, 300 обе ле же них сти хо ва – оде ље них у 
де сет „по гла вља” Бала!) до би ја спе ци фич но, по себ но али и 
за јед нич ко сим бо лич но зна че ње.

Уо ста лом, све то лу цид но за кљу чу је ано ним ни ау тор не кро
ло га ко ји је у ле то 1938. го ди не осва нуо на стра ни ца ма По
литике: „Сли кар Ник шић –Ла ла био је за па жен сво јим цр
та њем ли ко ва, и он да ка да фо то гра фи ја ни је још би ла та ко 
при сту пач на све ту као да нас, он је у не ку ру ку сво јим пор
тре ти са њем са вре ме ни ка на док на ђи вао не до ста так фото
граф ске ве шти не”.33

И та ко дво ји ца (на ших) кра сно пи са ца, на кра ју прет про
шлог ве ка, ства ра ју ин те ре сан тан уни вер зум на гла ше ног 
фак то граф ског на бо ја, на лик лу цид ном стрип ском ко ла жу у 
ко јем се ме ша ју нај ра зли чи ти ји са др жа ји, лич но сти и про
сто ри. А по ред Бала оста ви ли су нам у ама нет мно го го то
вих и тек за по че тих ски ца, цр те жа, пор тре та, још до вољ но 
не ис тра же них али атрак тив них „ори ен тал ских при зо ра” из 

32 Исто, стр. 60.
33 Ано ним. (24. VI 1938) Умро је ста ри сли кар и про фе сор цр та ња Сте ван 

Ник шић –Ла ла, Политика, стр. 6.
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ни шког „ста рог, до брог до ба”,34 ко ји има ју ет но  ка рак тер 
фол клор них ну ме ра, али и пр вог стрип ског по гле да на свет.

Кад се па жљи во раз гле да ју и мно ге дру ге ски це / цр те жи 
у Срем че вој Спо мен со би ни шког На род ног му зе ја, по ред 
оста лог и Ла лин ци клус35 за ве ден у ар хив ској збир ци баш 
да на шњим је зи ком ме ди ја стри па, као: „Пор тре ти ста рих 
Ни шли ја, Четири табле, из 1890. го ди не”, осе ти се чар ме
та –стри па, па ра у мет нич ког ар те фак та, стро го усло вље ног 
очај нич ком же љом ау то ра да се спа се и са чу ва ис тро ше на 
ствар ност ко ја је не по врат но вре мен ски бле де ла и тру ну ла 
ис пред њи хо вих очи ју.

„PS:Lovestory”најужносрбијанскиначин

Иа ко се кре тао ма ње ви ше у сре ди ни „ко ја је у све му још 
има ла ка рак тер за о ста ле, тур ске про вин ци је”,36 стро го оме
ђе не па ла нач ким ду хом , Сре мац је био ите ка ко склон тра
га њу за но ви на ма, јед ној вр сти „екс пе ри мен та” па ско ро у 
сва ком ње го вом ра ду мо гу ће је про на ћи „тра го ве те жње за 
опи том”.37 „Чуд на ствар!” кли че и за кљу чу је Јо ван Скер лић: 
„Сре мац ко ји је у то ли кој ме ри био ан ти де мо кра та, опи си вао 
је са ве ли ким сим па ти ја ма жи вот про стог на ро да, и, по ред 
све сво је у осно ви ро ман тич не ду ше и мр жње на ре а ли зам 
као ду хов ну стру ју, у при по ве ци је био ре а ли ста до след ни је 
и пот пу ни је но ико. Ина че у то ли кој ме ри тра ди ци о на ли ста 
и про тив ник но ва че ња, ра дио је сво је при по вет ке пот пу но 
мо дер ном ме то дом”.38

С дру ге стра не, ма ло је на ших пи са ца, по пут Срем ца, раз ви
ло та ко бо га ту и ра зно вр сну га ле ри ју ре а ли стич ких ти по ва и 
ли ко ва. Срем чев ре а ли стич ки ме тод пи са ња усред сре ђен је 
пре све га ка из два ја њу де та ља, за то што је, при ме ћу ју мно ги 
исто ри ча ри до ма ће ли те ра ту ре, „ње го во око по ста ло оштри 
објек тив”39 ко ји хва та и нај сит ни је жи вот не ма ни фе ста ци је. 
Јо ван Скер лић не ко ли ко пу та по твр ђу је баш ту ње го ву осо
би ну, те под вла чи ка ко ни је дан наш при по ве дач не ма то ли ко 
уо кви ре них живихљуди и личности, „ствар них без иче га 
ап стракт но га и фик тив но га. А та квим су бр зим и овла шним 
цр та ма на сли ка ни у Зони Замфировој ти по ви ко ји ују тро 
про ла зе ули цом у Ни шу. То је правибиоскоп ко ји ра ди пред 

34 Скер лић, Ј. нав. де ло, стр. 56.
35 Оп шир ни је о Ла ли ној за о став шти ни у ни шком На род ном му зе ју ви де ти 

у: Мил то је вић, Б. (2004) Антологијанишкогстрипа, Ниш: Про све та.
36 Скер лић, Ј. нав. де ло, стр. 53.
37 Исто.
38 Исто, стр. 68
39 Исто, стр. 81.
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чи та о че вим очи ма”40 и из да ва ја ци тат с по чет ка при по ве сти 
о го ле мој љу ба ви из ме ђу ку јун џи је Ма не та и чор ба џиј ске 
ћер ке Зо не:

„Про ла зе ма мур ни прак ти кан ти и по ли циј ски пи са ри веч
но про му кла гла са, мо жда од из да ва ња усме них на ре да ба 
а још ви ше од сил них (ка ко се они ле по из ра жа ва ју) „кр
кан лу ка”; про ла зе учи те љи, ки се ла ли ца и по гну те гла ве, 
ми сле ћи јед на ко да но ноћ но о свом бед ном учи тељ ском 
ста њу, ко ме ваљ да у свој Евро пи рав на не ма; про ла зе про
фе со ри сви ју про фе си ја и ди сци пли на, исто ри ча ри и ми
кро ско пи ча ри, би о ло зи и аби о ло зи, фи ло ло зи и ма те ма ти
ча ри – ови по след њи са грд ним фа сци кла ма по пра вље них 
ђач ких за да та ка под ми шком, од ко јег по пра вља ња до би
ше и са ми не ки умо ран и ско ро ре ћи глуп из раз на ли цу. 
По ја вљу ју се и по по ви, за ста ју на ча сак на авлиј ским вра
ти ма, ва де грд не че шљи не и бр зо че шља ју ћи у ред до те
ру ју бра ду, а затим се жур но кре ћу на свој по сао; жу ре 
се да пре од сви ју стиг ну на ка сап ни цу или риб ну пи ја цу 
да угра бе бо љи део. Про ла зе ђа ци и сит ни и круп ни, му
шки и жен ски, основ ци и пре па ран ди сти. Основ ци иду са 
књи га ма и ле пи ња ма под ми шком, и џе ве ља ју и га ла ме; а 
пре па ран ди сте са књи гом под ми шком, бри тви цом о ку ку 
и бри гом за вра том, иду у гру па ма, али не џе ве ља ју и не 
га ла ме, не го иду ти хо и ћу те и из гле да ју зло вољ ни и за
бри ну ти...”

Ефект ним екс по зи ци о ним по ступ ком, техником прета
пања, дис крет но, уз при та је но пул си ра ње вре ме на, ве што 
се до ку мен та ри стич ки ви ви сек ци ра при вид ре ал но сти а 
стрип ским и филм ским је зи ком са би ја про стор из ван ин три
ге и глав ног за пле та. Па жљи во чи та ју ћи Скер ли ће ву „књи
жев ну сту ди ју” о Срем цу, ин те ре сант но, пи са ну са мо де це
ни ју и по од пр ве па ри ске ки но  про јек ци је бра ће Ли ми јер 
(Au gu ste и Lo u is Lu miè re), на ла зи мо још па су са раз ви је них 
„сле дом ни за фо то гра фи ја и би о скоп ских сли ка”!41 За то ни је 
са мо ЗонаЗамфирова об ло же на вол шеб ном ма ги јом филм
ског вре ме на и про сто ра већ и од лом ци „Бо жић не пе че ни
це”, „По гре шно екс пе до ва ног ама не та”, „Чи ча –Јор да на”. И 
у њи ма па жљи ви чи та лац мо же да от кри је кон цен тра ци ју 
раз ли чи тих фил мич них еле ме на та у јед ном „ка дру” / па су
су. За хва љу ју ћи Срем цу и ов де су ре чи за пи са не „истом ме
то дом ка ко су фик си ра не сли ке на емул зи ји филм ске траке 

40 Исто.
41 Исто, стр. 81.



86

БРАНИСЛАВ МИЛТОЈЕВИЋ

и чи та лац их ре ак ту е ли зу је чи та њем она ко ка ко се ки но 
спектакл ре про ду ку је про јек ци јом у ки но дво ра ни”.42

За то за на шу исто ри ју кул ту ре, по себ но ма сов них ме ди ја, 
овај при мер је дво стру ко за ни мљив и под сти ца јан за раз ми
шља ње. Нај пре по ка зу је ка ко Јо ван Скер лић још по чет ком 
ве ка, ка да су филм ске про јек ци је пред ста вља ле ка фан ску, 
ва шар ску атрак ци ју и – ни шта ви ше, ис ка зу је сво ју, ре кли 
бисмо, ви зи о нар ску, стра сно  за не се ну љу бав пре ма ки не ма
то граф ском изу му бра ће Ли ми јер и осе ћа ње го ву моћ пред
ста вља ња жи во та. За то га Ран ко Му ни тић, за јед но са Срем
цем, свр ста ва у пре те че „Бе о град ског филм ског кри ти чар
ског кру га”! А ујед но от кри ва мо и ка ко Сте ван Сре мац раз
ми шља стрип ски а пи ше (и ка дри ра) филм ски, до ча ра ва ју ћи 
на се би свој ствен, ро ма неск ни на чин сенке биоскопа, али 
моћ фо то граф ске илу зи је да ова пло ти кре та ња по ду би ни. 
Или бо ље ре ћи, ко ри сти ши ро ко у га о ни објективока да до
ча рао пер фект ну (ки но) сли ку у ду би ни у свим пла но ви ма –  
што је са мо ко рак да се по стиг не то тал на филмскаилузија.
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OLD PICTURES OF PEOPLE FROM NIŠ AND BANAT IN 
THE COMIC STORE AND CINEMA OF STEVAN SREMAC 

Abstract

Writer Stevan Sremac (1885–1906) “had spent the best eleven years of 
his life in Niš” working as a grammar school teacher. Some of his best 
works were created in the city on the Nišava river. Among others, it was 
there that he wrote “The Elemir Ball: an Epic in Ten Poems”, for which 
he and Stevan Nikšić Lala (1853–1938), a professor and caricaturist, 
have also engraved “pictures in the text”. With a lot of talent and spirit, 
Sremac solved the problem of dramatic display of the sequence of 
events, using language of the comics (and even of the graphic novels) 
to visually decompose and illustrate the epic. Before he would begin 
to scribble verses, he would make a 21.8×13.8cm sketch using pencil 
on paper, breaking the story into eight separate scenes and two fields, 
thus actually using the embodied form of the contemporary medium of 

comics.

Key words: Stevan Sremac, Stevan Nikšic Lala, storyboard, Niš,
cinema,epic,comics
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1890, рад С. Сремца 
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Илустрација С. Сремца , 

1890, (издање „Бала” СКЗ, 
Београд 1979)

Илустрација 3: Насловна страна „Бала”, 
1890, рад С. Никшића Лале  
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