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СТЕВАН СРЕМАЦ У МУЗИЧКОМ ПОЗОРИШТУ

Текс олази о чињенице а је риовеачка роза Севана Сремца 
исуњена разним врсама аашњих нароских оевки, реузеих 
реежно из раско фолклора и аашњих оуларних есмарица. 
Обим и функција еваних елова у вођењу риче, залеа и раслеа, 
као и ликова и њихове моивације, омоућују а се Сремчева ела моу 
назваи «риовеке с евањем», о аналоији са «комаима с евањем», 
некаашњим веома оуларним жанром срско озориша. Зао није 
чуо шо су Сремчева риовена ела осала извор за бројне сценске 
ааације и рамаизације, улавном у облику «комаа с евањем». 
Тако је Сремац, иако сам ника није наисао неко рамско ело, осао 
јеан о најизвођенијих ауора срско озориша. Сценске ааације 
њеових ела скоро су јеине из некаа обимно реероара «комаа с 
евањем» које су реживеле о анас. У новије време чињени су окушаји 
а се моиви и ликови Сремчеве розе из камерно облика «комаа с 
евањем», у коме је уореба есама увек реалисички условљена и 
оравана, ребаце у мноо амбициознији облик велико мјузикла, са 
њеовим комликованим секакуларним сценским аараом. Ови 
окушаји а се Сремчев инимни малораски и боемски све реобрази 
у великосвески реенциозни амбијен, о саа се улавном нису 
оказали као комлеменарни Сремчевом елу. Мала форма «комаа с 
евањем», у којој ликови евају а ају оушка својим осећањима, а не 
зао шо је о ео жанровске условноси, о анас је осала најчешћи 
облик Сремчево сценско оживоворења.

Kључне речи: 
оевка, сихофизиолошка еорија, роман с евањем, 
кома с евањем, рамаизација, музичка комеија
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Коришћење певаних мотива, преузетих из народних или народских 
песмарица, унутар драмске структуре, примењивано је, тe стекло 
легитимитет у разним периодима историје позоришта и разним жанровима; 
пре свега оним који су били усмерени на народско гледалиште. Треба се само 
подсетити Шекспира и песама које се певају у његовим сценама, и то не само 
у комедијама, него и у неким од најпотреснијих сцена у трагедијама, као у 
Хамлеу, Краљу Лиру и другим. Неке од ових енглеских балада и уличних 
песама тако су, преко Шекспирових дела, успеле да превазиђу своју епоху и 
стекну бесмртност, иако су настале као ефемерне попевке, везане за најужи 
амбијент и тренутак.

Овај поступак био је карактеристичан не само за Шекспира, већ и за 
елизабетанско позориште у целини. Фредерик Стернфелд, у својој 
студији Шексирово коришћење оуларне есме, дефинише ову појаву: 
„Елизабетански драмски писац био је навикнут да користи богатство 
популарне песме, кадгод је то одговарало ћудима његовог заплета. Алузија 
преко наслова или почетног стиха; цитирање једне или две строфе уз, можда, 
мање варијације прилагођене околностима; па чак и преобликовање добро 
познатог модела, скоро до, али никад преко (!), граница препознатљивости 
- то су били алтернативни начини којима су балада и попевка могле да 
одиграју своје улоге у репертоару и тако се уздигну до бесмртности.”1

У нашем позоришном репертоару добро је познат феномен „комада с 
певањем”, насталих као одјек немачког зингшпила, француске мелодраме и 
бечког „чаробног комада” Рајмунда и Нестроја. Они су настајали некад као 
потпуно нова и оригинална дела, а понекад као мање или више слободне 
„посрбе”, некад уз коришћење искључиво већ постојећих музичких 
мотива, а понекад уз компоноване напеве. Међутим, мање се истиче да је 
коришћење популарних народских песмарица понекад било присутно и 
у прозној литератури, која се бавила нашим занатлијским, трговачким и 
боемским амбијентом деветнаестог века.

Најочигледнији пример за то је Стеван Сремац. Ако се истородна позоришна 
литература препознаје по називу „комади с певањем”, за  нека од Сремчевих 
прозних дела слободно би се могло рећи да су то „приповетке с певањем» 
или чак „романи с певањем». И заиста, у многим Сремчевим већим или 
мањим делима песма има истакнуто, понекад и одлучујуће, или преокретно 
место, као што и песмарице, или разне „Народне лире» представљају 
неизоставни део кућног реквизитаријума, који понеки Сремчеви ликови 

1 Elizabethan and Jacobean Studies, Oxford 1959, (Frederick W. Sternfeld, Shakespeare’s Use of Popular 
Song), str.150
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узимају у руке тражећи утеху, или бар подршку својој емоцији, као што 
се у протестантским срединама посеже за Библијом. „Једну такву  стару 
песмарицу више пута помиње и сам Сремац, исписујући из ње стихове 
’дирљивих’ песама. То је позната Јеремијина Песмарица, како је назива 
Сремац, истичући да је она још у његово време, у другој половини 19. века 
’ретка ствар’.”2

Као у доброј драматургији, песме у Сремчевој прози немају декоративни 
карактер. Оне су израз размишљања и осећања, средство олакшања 
тензије, или напротив појачавања сукоба. На певање Сремчевих ликова 
могла би се применити психофизиолошка теорија енглеског филозофа 
Херберта Спенсера, једна од многих хипотеза о настанку музике у 
првобитним цивилизацијама. Спенсер наиме сматра да је људски пев „као 
и код животиња, плод сувишка енергије, да се јавља у тренутку афекта, 
кад интензивност емоције изазива дизање или спуштање, успоравање или 
убрзавање гласа, што се очитује у манифестацијама музичког карактера”3. 
Ова теорија може се користити као драматуршко-акциони и режијско-
глумачки кључ за смењивање распеваних и говорно-рецитативних делова 
(односно плесних и пантомимских) у различитим облицима музичког 
позоришта, па чак и за наративно-певане токове у Сремчевој прозној 
литератури. 

У којим животним ситуацијама човек, независно од конвенција 
свакодневне цивилизације, спонтано запева? – У тренуцима великог 
афекта, великог заноса, радости или очајања, који се не могу изразити 
рационалним вербалним средствима, па се олакшање и нека врста вентила 
емотивне препуњености налази у ирационалном дејству мелодије, ритма, 
метра, динамике, инфлексије. Оглашавање унапред познатом песмом може 
се чак схватити и као нека врста обреда, као инкантација неке унапред 
предвиђене магијске или социјалне формуле, која нам помаже да се у 
кризним тренуцима одржимо.

И као што је Глук исмевао традиционалну француску оперу, јер се у њој 
плеше и кад се слави и кад се сахрањује, и за неке Сремчеве приповедне 
ликове би се могло рећи да они певају и кад се веселе и кад тугују, и кад 
се инате и кад сањаре, и кад су пијани и кад су бесни. Па не само то. Кроз 
песму се пренесено говори или поручује и оно што се не би могло или не 
би смело исказати трезним прозним реченицама. Као што то чини Шаца у 

2 Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, зборник са научног скупа одржаног у Центру за 
научна истраживања САНУ и Универзитету у Нишу 1997. године, Ђорђе Перић, Записи и описи 
певане народне и уметничке поезије у животу и прозном делу Стевана Сремца, стр.37

3 Josip Andreis, Historija muzike I, Zagreb 1951, str.17
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По Ћири и о Сири, чија изјава љубави преко плота, увијено, да се Власи 
не сете, али опет недвосмислено јасно, градира кроз бећарске пошалице и 
постиже пун погодак у Јулино срце.

Полазећи од Бахтинове тврдње да „роман дозвољава да се у његов састав 
укључе различити жанрови”4, Валентина Питулић закључује да је песма 
„знак у систему романа који има значење емотивног набоја”, и потом сужава 
оптику на Сремчеву Зону Замфирову, у којој је песма „песнички знак” и 
готово увек одговара „субјективном стању свести”. Питулићева утврђује и 
узајамну везу између фабуле Зоне и песама у њој, и закључује да и кад бисмо 
из контекста дела издвојили само песме, опет би се дала наслутити фабула 
романа.5  

Не само што песме у Сремчевој прози произилазе, као у драматургији 
добрих музичких комада, из ликова, радње, ситуације, околности. У многим 
случајевима у Сремчевој приповедној структури песме директно означавају 
догађајни преокрет, оне доносе одлучујући импулс заплету или расплету. 
На том плану се Сремчево вођење радње и психолошке мотивације ликова 
може упоредити са најефикаснијим примерима драматуршке структуре из 
новије  музичко-сценске литературе. 

То је случај например у Кир Герасу, када ћир Наун, шетајући „једне недеље по 
авлији, ... онако замишљен као што то облигатно мора да изгледа сваки Грк 
и Цинцарин, са рукама одостраг и са кратким бројаницама које несвесно 
и махинално пребрајаше”, изненада зачује глас и песму Аглајице, своје 
младе треће жене, свеже доведене из Турске: „Без тебе, драги, љубезни / не 
могу живјет’, не могу живјет’...”, па затим: „На те мислим када зора свити...”. 
Аглајица, „која још честито ни натуцати српски није знала, ... а већ пева; и 
какве песме пева – српске срамотске!” Саблажњен, као да га је гром из ведра 
неба погодио, ћир Наун се решава: „Ће да бацим ова ватра из кућу!”, - и под 
хитно производи свога младог и привлачног калфу Гераса у самосталног 
трговца, и тиме га за сваки случај уклања од „мале Аглајице», своје младе и 
усамљене жене.6

Најпознатији пример је из Зоне Замфирове, у којој пресудну функцију 
у заплитању и расплитању радње имају две песме: она о Зони, како се 
„премењува”, којом се иницира заплет, и она о „побегуљи”, због које поносна 
Хаџи-Замфирова породица узалудно склања Зону из града у град, па се 

4 Mihail Bahtin, O romanu, Beograd 1989, str. 81
5 Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, Валентина Питулић, Функција народне песме у 

«Зони Замфировој, стр.51-59.
6 Стеван Сремац, Приповетке (Кир Герас), Београд 1966, стр.98-101
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на крају ипак мора понизити и понудити чорбаџијску ћерку кујунџији 
Манету.

Зато је сасвим природно што су Сремчева најпопуларнија прозна дела, а пре 
свега Зона Замфирова и Ивкова слава, због узорног драматуршког вођења 
фабуле, пластичних ликова, сликовитог амбијента, јарког, па ипак децентног 
хумора, али и због драматуршки неопходног коришћења популарних 
музичких мотива, биле извор многобројних сценских адаптација блиских 
жанру „комада с певањем”, и у том облику су привлачиле публику на 
нашим позорницама, од професионалних до аматерских, од националних 
до локалних, с музиком која је понекад била на нивоу кафанске лумперајке, 
а понекад су је посебно стварали наши значајни композитори, као што су 
били Даворин Јенко, Стеван Мокрањац и Миленко Живковић7. Штавише, 
још је Павле Поповић забележио „да се Ивкова слава играла не само на 
позорницама него и по баштама и кафанама Београда, Ниша, Мостара... 
”8 Најзад, могло би се закључити да су, између бројних и некада често 
извођених комада с певањем, сем Ђиа, можда само Сремчеви наслови 
опстали и до наших дана и сачували популарност коју је овај жанр некада 
уживао.

Подсетимо се и наизглед парадоксалне чињенице коју је истакао Зоран 
Јовановић: „Писац који је учинио само један, и то неуспео покушај, да у 
друштву са Драгомиром Брзаком, драматизује своју Ивкову славу, постао 
је у нашем веку један од најпопуларнијих и најизвођенијих драмских 
(тачније ’драматизованих’) аутора на српским и југословенским сценама.”9 
У свом каталогу изложбе у Музеју позоришне уметности, Александра 
Милошевић је пописала чак 212 премијера на основу Сремчеве прозе у 
нашим професионалним позориштима, углавном у облику који је близак 
комадима с певањем10. А вероватно ни тај списак није могао бити баш 
сасвим потпун.11

7 Душан Сковран, Музика за комад с певањем Ивкова слава, Стевана Сремца, Зборник радова о 
Стевану Мокрањцу, Београд 1971, стр.145-151

8 Стеван Сремац, Приповетке, Београд 1935, Павле Поповић, Стеван Сремац, човек и дело, стр. 5.
9 Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, зборник радова са научне конференције одржане 

у Центру за научна истраживања САНУ и Универзитету у Нишу 1997. године, Зоран Т. Јовановић, 
Вукадин у драматизацији Јосипа Кулунџића, стр.141.

10 Александра Милошевић, Стеван Сремац на српским позоришним сценама, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд 2006.

11 Зоран Т. Јовановић у наведеном тексту наставља: „Али тај ’позоришни’ Сремац остао је ван домета 
интересовања књижевних историчара и теоретичара, као што је, такође, од стране позоришних 
историчара и театролога остала до данас неиспитана и необрађена голема грађа о сценској судбини 
десетак Сремчевих прозних дела, у стотинама сценских поставки и у десетине драматизаторских и 
редитељских ’нових читања’ ... Зачуђује податак да немамо ниједну театролошку синтезу о сценској 
традицији извођења Сремчевих дела у српским позориштима, која је дуга пуних стотину година и 
протеже се од романтичарских манира сценске игре на крају прошлог века па све до наших дана 
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Честа извођења Сремчевих прича, као и других дела овог певачког жанра, 
у свим могућим условима и околностима, омогућавала је и чињеница 
да су до увођења у редовну употребу магнетофонске технике педесетих 
година 20. века, позоришта (и она која су играла само драмски, говорни 
репертоар) имала своје оркестре, макар и сасвим мале, као и простор за 
оркестар, оркестарску рупу, макар и импровизовану. Шумови су стварани 
механичким средствима, док је оркестар музички пратио представу, и 
то не само у сценама када је музика била реалистички условљена, него 
и у функцији стварања штимунга или подвлачења емоције и драмске 
напетости, на начин како се то радило у класичној мелодрами.

Као што је Сремчева проза често у облику „прича с певањем”, тако су се и 
њихове инсценације најчешће задржавале у оквиру „комада с певањем”, тј. 
као претежно говорне представе, са музичким интерполацијама, односно 
као „мале форме” у поређењу са великим оперетским и мјузикалским 
спектаклима. У комадима с певањем, певани исказ се најчешће појављује 
с пуном реалистичком мотивацијом: било као приказ ситуације у којој 
је песма и свирка животно оправдана и чак неопходна (разне прославе, 
пијанке, вашари, кафанске сцене, свадбе, прела, мобе и слично), било као 
емотивни вентил појединих ликова (у складу са претходно наведеном 
психофизиолошком теоријом), у сценама у којима ликови спонтано 
запевају и тиме се привремено издвајају из реалних сценских околности, 
као у некој врсти унутрашњег монолога. Често се у таквим ситуацијама 
ликови оглашавају већ постојећим познатим попевкама, које одговарају 
њиховом емотивном набоју и са којима се привремено идентификују.

Да не би било забуне, песма често бива и најављена објашњавајућом говорном 
репликом, која певању даје логичко реалистичко оправдање. Тако на крају 
дијалошких сцена, као у популарном Ђиу, ликови најављују певање врло 
јасним уводним репликама: „Знаш шта?... Да им се јавимо” (песмом), „Деде, 
славе ти,... отпевај ону твоју”, „Ајде да запевамо... Само коју ћемо песму?”, 
„Деде ми једну, али босанску!”12, и слично. Доследно томе, у комадима с 
певањем има читавих чинова без песме, јер у њима околности и догађање 
не дају места за певање које је реалистички оправдано и функционално.

карактеристичних по иноваторским и експерименталним тежњама, особито млађих позоришних 
стваралаца.” Ова сасвим тачна констатација тек у сасвим малој мери је исправљена наведеним 
каталогом Александре Милошевић, и изложбом у Музеју позоришне уметности Србије, као и 
научним скупом посвећеним књижевним делима Сремца у другим медијима, одржаном у Вуковој 
задужбини септембра 2005 године.

12 Комедије и народни комади 19 .века, приредио Петар Марјановић, Београд 1987. (Јанко Веселиновић 
и Драгомир Брзак, Ђидо)
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Можда је такав приступ, лишен насилне претенциозности, погодовао 
сценском очувању аутентичне Сремчеве поетике малог човека, оивиченог 
малом, али специфичном, сликовитом средином. У сваком случају, у 
примеру и старијих и новијих инсценација Стевана Сремца најчешће је 
избегнута наша позната компулсивна манија за осавремењивањем, која је у 
многим случајевима кроз музичке адаптације, насилним и претенциозним 
квази-савременим музичким речником и подвргавањем гротескном кључу 
поружњавања, сценски убогаљила нека од дела из репертоара некада 
популарних  „комада с певањем”. 

То се догодило, на пример, са Трифковићем, са Дорћолским ослима, са 
Два цванцика, или са Пуем око свеа, поводом чије модернизоване 
поставке је 1963. године Бранко Драгутиновић написао: „Нисмо добили 
добру савремену музичку комедију, али смо изгубили Нушића.”13 У свим 
овим случајевима „осавремењавања” су давала у најмању руку неједнаке 
резултате и ретко су достизала шарм и питкост првобитних модела и 
њихову комуникациону моћ.

Иако је, дакле, инсценација Сремчеве прозе остајала углавном у размерама 
„комада с певањем”, јављали су се понекад и покушаји да се Сремчева грађа 
искористи као материјал за стварање амбициознијих музичких представа, 
са великим музичким ансамблом, које би се приближиле некој варијанти 
домаћег великог мјузикла и у којима певана фактура не би произилазила 
само из реалистичке функционалности. То се првенствено односи на 
сценску обраду Александра Обреновића, која носи наслов Сремчеве приче 
Мица и Микица, и каснију поставку овог материјала у Позоришту на 
Теразијама, под насловом Јаи о љубави.

Градећи драмско ткиво око приче Мица и Микица, Обреновић је поступио 
на креативан, могло би се рећи на ауторски начин. Он није, наиме, следио 
конвенционални пут буквалне драматизације, којим се поједине најважније 
епизоде приповедне прозе просто пребацују у дијалошку форму и тиме 
се врши упрошћено и често механичко препричавање првобитне фабуле. 
Обреновић је пошао суптилнијим и изазовнијим путем, слично начину на 
који је поступио, например, Ђорђе Лебовић у сценском оваплоћењу прозе 
Вељка Петровића. Тај начин подразумева контрапунктско преплитање 
ликова, мотива и ситуација из различитих приповедака, и њихово 
повезивање, кроз монтажу фрагмената, у нову, кохерентну драмску 
творевину.

13 Бранко Драгутиновић, Покушај музичке трансформације Нушићеве комедије Пут око света, 
Политика, 23. март 1963.
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Ново драмско дело носило је Сремчев наслов Мица и Микица, а био је 
сачуван и Сремчев поднаслов, уствари још један цитат из популарне 
певаније: „Оно наше негда што бијаше”. Као аутори су били означени 
Стеван Сремац и Александар Обреновић. Дело је представљено јавности 
прво у Народном позоришту у Шапцу 27. новембра 1962. године, у режији 
Александра Огњановића. Представа је доживела оно што се у позоришту 
назива „леп пријем”. Била је постављена као мала меланхолично-комична 
згода из маловарошког некадашњег живота, преплетена староградским 
песмама и романсама.

Убрзо после тога, 1963. године, ова Обреновићева адаптација је и објављена 
у Загребу, у оквиру Драмске библиотеке „Сцена”. Као ближе жанровско 
одређење у књизи је било наведено: „Љубавно свађање и певање без пуцања 
у шеснаест углавном кратких слика”. То наравно самоиронично указује на 
традицију „комада с певањем”, или чак, како се то понекад са симпатијом, 
а понекад поспрдно говорило, „комада с певањем и пуцањем”. Међутим, 
иако поднаслов указује на 16 слика, у штампаном тексту постоје само 15 
слика, што указује да је можда између првог извођења и штампања дошло 
до извесних корекција. У оваквом драматуршком уобличењу, Обреновићева 
адаптација појавила се после Шапца и у позориштима у Крагујевцу (20. 
децембра 1966. године, у режији Рајка Стојадиновића) и у Приштини (29. 
октобра 1968. године, у режији Душана Добровића), као и у драмском 
програму београдске телевизије, у режији Владимира Петрића.

Основну фабулу Сремчеве приче, Мица и Микица, Обреновић је проширио 
новим ситуацијама и ликовима, преузетим директно или индиректно из 
других Сремчевих прича, односно неки ликови су придодати онако како 
их је Сремац у другим причама замислио, неке ситуације или реплике 
су пребачене другим ликовима, а неки Сремчеви заплети у овој новој 
адаптацији не појављују се директно на сцени, него су постали  предмет о 
коме ликови приповедају.

Тако се анегдотска згода из приче Ћир Моша Абеншаам, о цалкелнеру  
Науму, који несавесног госта утерује у ред тако што кришом бележи попи-
јене поруџбине рецкама на његову „крогну” од кошуље, у Обреновићевој 
верзији пребацила на кафеџију Тренчу, и његову кафану „Код два вола”, 
вечито уточиште, коме се Микица стално враћа, и у тренуцима радости 
и у тренуцима очајања. Сцена из Каеана Марјана у којој Марјану 
његов побратим сликовито и сочно представља сладости брака, не би ли 
га приволео на женидбу, и која неодољиво личи на позајмицу из Гогољеве 
Женибе, у новој варијанти постала је сцена у којој вешта проводаџика Пела 
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намамљује ковача Раду на женидбу и густира му будућу младу. Сахрана 
газде Сибина Сибиновића, добротвора и истовремено суровог тлачитеља 
сиротиње из приче Чесна сарина, и лукавство мајстора Паје Пајдака из 
приче Јунак ана, који је нашао начин да свога опањкавача осрамоти преко 
новина, постали су предмет неспретне и бесмислене конверзације, којом 
стидљиви ковач Рада одлаже изјашњавање у сцени прошења Мице.

Највише позајмица преузето је из Вукаина. И то не само зато што се и 
сам Вукадин појављује у сценама свадбе као један од најважнијих гостију, 
као јунак који је победио магарца Буцефала. Изражавајући се Сремчевим 
репликама из приповетке, он пева уз гусле, очијука са Мицином другарицом 
Перком, друсна Радојка му се допада „ка печеница међ пршутом”, и иако 
се хвали да је добар певач, избегава да пева Марсељезу, јер би му то „као 
неуказном” могло шкодити14.

За професора Славу, Микициног саветника и исповедника, - који пропагира 
„реални правац»15 у књижевности, Золу и Чернишевског, као и друштвено 
помирење („јербо се делом најбоље доказати може да разни сталежи и 
класе у љубави и слози живети могу”16), - а у приватном животу старог 
момка на смену практикује здрави живот уз телесне вежбе и минералну 
воду, или се баца у боемију, уз рецитовање и огромне количине црњака, 
- може се рећи да је Обреновићева творевина. Иако је његов лик склопљен 
из неколико кратких боемских епизода, или чак силуета, из Вукаина, - у 
Обреновићевој адаптацији он делује као целовит и пластичан карактер, уз 
пуну сценску развојност и убедљиву препознатљивост. То се такође може 
рећи и за проводаџику Пелу, коју је Обреновић конструисао као женски 
пандан професору Слави, и то тако вешто да се њен лик потпуно природно 
уклапа у свет Сремчеве боемије и делује као његов аутентични део.

На путу од Сремца до Обреновића, највише измена задесило је главну 
јунакињу Мицу. Код Сремца је она самохрана слушкињица, због које 
пакосне госпође замерају Богу што је доделио толику лепоту једној обичној 
„слушкињичетини”. Она, као и молер Микица, нема никога на свету, сама 
собом располаже и сама себе храни, па тако Микица једно време води 
распусни живот трошећи што је она зарадила. Код Обреновића Мица има 
оца и бабу, патријархалну породицу и не помиње се њено служинство, 
тако да остаје мало нејасно, које су то њене сопствене паре, које је Микица 
потрошио. Баба Румена и Настас, мајка и ујак будуће Вукадинове невесте 

14 Stevan Sremac-Aleksandar Obrenović, Mica i Mikica ili Ono naše negda što bijaše, Zagreb 1963, str. 62, 
64

15 isto, str. 60
16 isto, str. 43
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Даре из Вукаина, постали су Мицини баба и отац, као што је и цела сцена 
Вукадинове прошевине постала сцена у којој ковач Рада проси Мицину 
руку, с тим што је функцију аматерске проводаџике, Вукадинове газдарице 
тетка-Христине, код Обреновића преузела професионална проводаџика 
Пела. Иако је, уз професора Славу, кога ће на крају успети да обрлати и 
уда се за њега, она такође Обреновићева творевина, Пела у многим цртама 
личи на Гогољеву проводаџику Фјоклу Ивановну, као што се и још неке 
сцене могу препознати као произашле из модела Гогољеве Женибе.

После успешног играња у Шапцу, Обреновићева варијанта Мице и  
Микице учинила се обећавајућом и Позоришту на Теразијама, као могући 
предложак домаће музичке комедије, или чак домаћег мјузикла. У ту сврху 
Александар Обреновић је, по захтеву редитеља представе, иначе писца 
ових редова, извршио још једну додатну измену. Како се ишло за стварањем 
велике музичке представе која подразумева и велики извођачки апарат и 
велики спектакл, намера је била да се цела прича о Мици и Микици смести 
у околности великог шареног вашара, који укључује разне атракције, па 
и путујућу позоришну трупу. Због тога је Обреновић, између осталог, 
дописао и почетну сцену, која уводи у амбијент вашара, а за представљање 
путујуће циркуско-позоришне трупе користио је одломке из Сремчеве 
приче Величансвена шења маамПомауре. 

Уопште је представа, желећи да се приближи мјузиклу, показивала 
тенденцију да прикаже неки урбанизованији, европскији Београд с почетка 
20. века, скоро неку врсту претпостављене „београдске сецесије”. Због тога 
је и назив комада промењен. Уместо наслова Мица и Микица, који се чинио 
одвише локалан, одвише присан, одвише комшијски, изабран је наслов Јаи 
о љубави, који је деловао узвишеније, елегантније и општије. Исто тако 
се и композитор Александар Кораћ, користећи велике музичке ансамбле 
Позоришта на Теразијама, пре свега оријентисао на употребу свог фундуса 
успешног ствараоца шлагерске, или како бисмо данас рекли, поп-музике 
шездесетих и седамдесетих година, уз везу са традиционалном градском 
песмом тек колико је било неопходно.

Премијера Јаа о љубави у Позоришту на Теразијама догодила се 8. 
новембра 1971. године. Резултат је био половичан. Иако је представа 
доживела солидан одзив гледалишта, она је ипак остављала утисак великог 
труда, који није сасвим оправдао своју сврху. Амбиција урбаног мјузикла 
није се у потпуности примила на Сремчев занатлијско-боемски штимунг. 
У тежњи да се постигне велеградска димензија велике музичке представе, 
губиле су се мале лепоте и туге Сремчевог пролетерског света, а остајао 
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је, у мери у којој се то могло постићи, артизам и спектакл булеварског 
позоришта. Могло би се рећи да је представа одсликавала несразмеру 
између идеје њених стваралаца и основне Сремчеве грађе.

У најновије време, Позориште на Теразијама, као специфично позориште 
везано за музичке жанрове, обратило се још једном Стевану Сремцу. 
Ствараоци представе По Ћира и о Сира, премијерно изведене 10. 
октобра 2003. године, настојали су да популарни Сремчев роман приближе 
условностима музичког позоришта, у знатно већој мери него што се то 
радило у дотадашњим инсценацијама. У тој намери редитељ Југ Радивојевић 
је начинио нову адаптацију раније постојеће драматизације Јосипа Лешића, 
а заједно са композитором Војканом Борисављевићем извршио музичко-
драматуршко прилагођење. 

Од великих музичких ансамбала Позоришта на Теразијама у представу 
је укључен само оркестар. Тиме је тежиште догађања усредсређено на 
глумачки ансамбл, а сачуван је и Сремчев интимизам. То је у још већој 
мери постигнуто тиме што су у представи опстале само Сремчеве епизоде 
које се односе на главну причу, а изостављени су ликови, ма колико они 
пластични били, који су дигресивни или дескриптивни у односу на 
примарно догађање, као што су фрау-Габријела, Нића боктер и слично. 

Иако представу прати велики оркестар са диригентом, она је у суштини мно-
го ближа концепту традиционалног „комада с певањем” него амбициозном 
мјузиклу. Певачке нумере у представи управо су у драматуршкој функцији 
каква је била карактеристична за комаде с певањем, што је описано на 
почетку овог текста. Зато се представа најпрецизније може жанровски 
одредити као музичка комедија.

Радивојевић и Борисављевић су имали храбрости да буду непретенциозни, 
да се не поведу за помодном потребом гротескног  глумачког и музичког 
карикирања, нити за креирањем великог мјузикла. Они су уместо тога 
створили меланхолично-комедијску представу, која за основну инспира-
цију има Сремчев доброћудни роман и баладескне старе градске песме и 
романсе, оплемењене модерним осећањем пролазности и скептичности. 
Представу су, после свих хуморних перипетија, завршили у јесењем, 
молском штимунгу, са свешћу да је живот ипак не оно што смо сањали, 
него оно што нам се догоди.

Тиме су, потпуно независно и без угледања, дошли до формуле која је иначе 
обезбедила успех модерног енглеског литерарног мјузикла, базираног  



С
ТЕ

ВА
Н

 С
РЕ

М
А

Ц
 У

 М
УЗ

И
Ч

КО
М

 П
О

ЗО
РИ

Ш
ТУ

58

увек на делима из велике литературе:  представу обликовати тако да она 
сачува основно разумевање литерарног предлошка,  а да не буде буквална 
транспозиција, - да у представи буде довољно осећајности и духа, а да не 
буде тривијална, - да у њој буде и памети, без тога да буде дидактична, - 
као и да прича буде довољно читљиво представљена да привуче широку 
публику, а да опет све то и за пробирљивије гледаоце буде прихватљиво. 

Следећи ову формулу, представа По Ћира и о Сира Позоришта на 
Теразијама успела је да побуди задовољство гледалишта, признања критике, 
као и награде на фестивалима, и наслути нове могућности у сценско-
музичком оживљавању дела Стевана Сремца. У сваком случају, могућности 
музичког позоришта да проналази грађу у Сремчевој приповедачкој прози 
далеко су од тога да буду исцрпене. Било директним преношењем склопа 
догађајâ, било креативном монтажом фрагмената, Сремчево дело остаје 
отворено за све музичке обраде, које би сачувале његове основне вредности 
и истовремено створиле мост ка савременом гледалишту.



С
ве

то
за

р
 Р

ап
ај

ић

59

Svetozar Rapajić

THE NARRATIVE WORKS OF STEVAN SREMAC  
IN THE MUSICAL THEATER

Summary

The stories and novels of Stevan Sremac include a great number of popular songs 
from his time. Sremac’s characters every now and then seek and find a refuge in 
the repertory of popular songbooks. In the moments of despair, or of excessive 
joy, when they are in love, or when they are disappointed, they find a sort of 
consolation, or of emotional outlet and balance through singing. They even 
communicate among themselves through singing, when it is too complicated 
to deliver a delicate message in common prose. Singing of wellknown songs 
reppresents for them a quotation with which they identify themselves, as a sort 
of social ritual, or even a magic formula.

Therefore, the narrative works of Sremac reppresented an ideal basis for theatrical 
adaptations, mostly in the form of “komad s pevanjem” – a Serbian variant of 
the Singspiel, extremely popular in the former Serbian theater. There is even 
a paradoxe: the author who never wrote any dramatic work became the most 
popular author of the Serbian theater (naturally through many adaptations of 
his stories and novels). Even now, the adaptations of his narrative works are the 
only examples of the genre of “komad s pevanjem” which survived till today, 
and which enjoy even now immense popularity.

Naturally, these works aroused a temptation to create more ambitious forms of 
the musical theater, with the more complex structure of music and dramaturgy, 
closer to the examples of great musicals. Unfortunately, the attempts to 
transforme a small, intimate form of musical comedy, based on simple folk 
songs and romances, and situated in the proletarian environment of bohemian 
taverns, small artisans’ workshops or on the lower level of petty bourgeois 
milieu,  into a world of spectacular attraction, of glamour and urban ambition, 
 in almost all cases failed. The result was mostly a sort of disbalance among the 
intimisme of the original approach and the ambitions of the spectacular musical. 
The original simplicity disappeared, and the new attempts mostly appeared as 
grotesquely pretentious, losing the original charm and benevolent humoristic 
approach. Therefore, despite the compulsory artistic necessity of modern times 
to find contemporary approach of staging the old theatrical works, the dramatic 
adaptations of Stevan Sremac even now offer their most effective potential in the 
form of the popular musical comedy.


