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СТЕВАН НИКШИR - ЛАЛА 

(1853-1938. ГОД. ) 

Шест и по деценија (од 1884-1938) или, 

тачније, две и по деценије прошлог и скоро 

четири деценије -овог етолеhа име Стевана 

Никшиhа-Лале, ,официра, педагога, просве

титеља и сликара спомињано је с великим 

и изузетним уваЖЗlвањем у његовом род

ном Жабљу, Чачку, Нишу и Београду у ко

јима је живео и радио, да би данас, у осмој 

деценији овог века, морали са жаљењем да 

констатујемо да !нам је Стеван Никшиh.
-Лала непозиат. 1 О њему, ·као човеку м сли

кару, знамо изузетно мало. Биографски по
даци овог ,скромног човека нису били при

купљени и сређени, а обимно сликарско де

ло ,изгубљено "и уништеНQ. Примера ради, 

у НИШУ, граду у коме је провео више ОД 

половине радног века, Народни музеј не по

седује ни један цртеж ,нити слику Стевана 
Никшиhа.2 

У Београду, на Новом гробљу, на лар

цели 20,оахрањен ј е 23. јуна 1938. године 
Стеван Никшиh-Лала.3 На црном мермер

ном споменику читам овим редом: "Никшиh 

Стеван 1853-1938, Јефтимија 1875- 1945, 
Олга + 1976, Константин 1907-1973, Алек
сандар + 14. Х 1916, Никола И1п. пред.4 

+ 15. ХП 1930, Мирко Гргић' арт. пу'к. 28. 
VП 1951, Теодора М. Гргиh, рођена Ник

шић +27. IX 1951." Податак из гробљан

ских књига умрлих .и сахрањених ,на Но

вом гробљу 'одвео .нас је до Емилије Ник

ш'ић, уметникове кhери, која живи у Бео

граду. Од ОСМОРО деце Стевана и Јефтими

ј е, данас, успомену на оца чувају Косанка 

(старија) и Емилија, обе у Београду. 

Љубав кhери npема оцу помогл-а је да 

једног дана прелистамо -пожутеле папире у 

фасциклама, да на зидовима скромних до

мова видимо, можда, једине сачуване н.ИК

lllИhеве цртеже и слике . 

Стеван Никшиh-Лала рођен је на Бад

ње вече 1853. године у Жабљу.6 Његови 

родитељи, отац Александар и мајка Ана, 

рођена СарајЛИЋ, имали су ,седморо деце. 

Отац, виши погранични официр Аустро

Угарске, с титулом: "фон" ,коју су његови 

преци добили као признање за војне заслу

ге, поштујуhи породичну · традицију, јер су 

и његов отац и његов деда били -официри, 

одлучили су да и њихов син, Стеван Ник
шиh, пође стопама својих преда,ка . Основ

но образовање стицао је Стеван НИКШИћ у 

местима у к-ојима је боравио по потреби 

службе свога оца. 'Учио је "Математикшу

ле" - како ј е то једном 'забележио, у Ти

телу. По завршетку ове школе, у којој ј е 

стекао основно образовање, 'највероватније, 

школоке 1864. или 1865. године Стеван Ник
шиh је отишао у Ријеку (тада Фиуму) и 

уписао се у Кадетоку школу. Због рата 

1866.7 године ђаци се 'селе за Беч. Надаље, 

НwкшиЋ похађа Кадетски институт Sanct 
Роаеп (Свети Пелтен) код Беча који завр

шава после четири године - од 1866. до 

1870. Исте године Стеван НИКШИћ ,се упи

сује на Војну а'кадемију у Wiener-Neu
stadt-y и заврша'Ва је после четири године, 

1874.9 Из овог периода сачувано нам је 'Ви

ше докумената <}{·оји потврljују НИКШИћево 

школовање: цртеж Кадетског 'Института с 
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потписом С. Никшић ·И годином похађања 

школе, матурска слика питомаца Војне ака

демије, класе ко}а је завршила школовање 

1874. године (на којој је и С. Никшиh), и 

друга. 

По завршеној Аlкадемији, у чину лајт

Н3Јнта, Никwиh. започиње св<>ј у војничку 

каријеру. Не располажемо поузданим по

дацима ,на основу 'којих би 'смо могли пра

тити његово кретање у служби и градове 

кроз које је прошао као млад офицИр. Нај

вероватније да је Никшиli од 1879. до 1882. 
године, као војно лице, службовао у Босни. 

Никшиhеве кh.ери се присеh.ају да је по

следње слуЖ'бовање Никшиhево било у Ко

морану ;на ДуиаlВУ. Овде, после једне пре

пирке с 'Колегама, официрима аустријског 

и мађа'РСКОГ порекла, која се изродила у 

свађу, дошло је и до двобоја. Бранеh.и с.воја 

национална осећања, Стеван НИ'Кшић је 

прихва'I'ИО двобој. Настојеhи да избегне 

одговорност због кршења војне дисципли

не, после свега што се збило, једини могуhи 

излаз је био да побегне у Србију. Никшиh, 

официр-бегунац обрео се у Србији. Тачних 
података 'о години када је побегао у Срби

ју, У овом тренутку нема. Сигурно је ј еди

но то да је -своју педагошку каријеру, 'Као 

учитељ цртања у Гимназији у Чачку - за

почео 10. фебруара 1883. године.1О Наиме, 

ово време од 10. фебруара 1883. године па 
до 21. фебруара 1924. године признато му 
је у радни стаж на основу Kora је 1924. го
дине и пензионисан. Није искључена МО

гумост да је Никшиn већ крајем 1882. го

дине пребеоао у Србију. 

Како је Стеван Никшиh у lВојним шко

лама, поред вој"них знања, стекао и соли

ДНО ликовно образовање '(учио npетежно 

тех.ничко, али и слободно цртање, а исто

времено показивао у току школовања и из

разиту наклоност према сликању - то је 
разумљиво што му је П9 доласку У Србију, 

која у то време није имала школоване ли

ковне педагоге, понуђено да као учитељ 

цртања, вештина - започне 'свој педаго
шки рад. Сачув,ана је свеска11 у коју је 

Никшиh унео, да би сачувао 'ОД заборава, 

имена својих професора из Академије. Из 
тог документа сазнајемо да ,су Никшиhу 

предавали цртање: "Мали .И Пинтер, сли

кање Х. Xlилдебрант и Кумер". 

Стеван Никшиh премештен је за Ниш 

1884. године. У граду на Нишави остаје пу-
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Стева'Њ Нu'К'Шuћ, 'Као nитомац Кадетс'Ког и'Њ
СТUтута у Светом Пелте'Њу 'Код Беча. О'Ко 1868. 

Stevan Niksic as а cadet ој Military Schoot at 
Sankt Pblten nеат Vienna, about 1868. 

них тридесет година. Најдуже је радио у 

I'Iимназији, тачније од 12. маја 1899. године 
(школсК'а 1888/89) као наставник Гимназије 
"Краља Милана".12 'у овој гимназији НИК
шиh остаје -све до премештаја за Београд. 

За вишег учитеља треће класе постављен 
је 21. октобра 1900. године; у звању вишег 
учитеља, добијајући редО'вно .кл'асе, остао 

је \д;о 8. јула 1919. када је постављен за 
професора у ком звању је и nензмонисан. 13 

За године проведене у Нишу везују се 

најзначајнији живот-ни и стваралачки ре
зултати Стевана Никшиnа-Лале. Покушај

мо да хронолошки пратимо догађаје. 

Већ 1885. године, годину .дана по дола

ску у Ниш, НИКШИћ -одлази у српско-бу

гарски рат као добровољац.14 'у овом рату 

он учест.вује као ск'омандант IV ба1'аљона Х 
пука I позиваУi Из рата се Никшиh враћа 

у Ниш међу своје ученике. У првим годи

нама после рата за њега је било много по

сла. Свестрано заинтересован он оснива 
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Кадетс'Кu U1iCTUTYT У CaeTO"1t ПеАте1iУ 'Код Бе'liа. САи'Ка UЗ 1866. zод. 

Тће MiUtary SchooL at Sankt Pblten nеат Vienna. Тће photo dates јтот 1866. 

ИЛИ суделује у оснивању стрељачке дру

жине, два певачка друштва, читаонице, по

зоришта ... 

И док се још осећао мирис барута, Сте

ван Никшиfi прикупља у Нишу омладину 

и младе људе у стрељачку дружину. Вој 

ник :и ратник к'оји је изнад свега ценио 

слободу, з.нао је шта значи спремна и вој 

нички обучена омладина. О овој његовој 

активности најречи'Гије ГОВОРИ писац беле
шке о С. Никшиfiу, на вест О његовој смр

ТИ, у листу "Балкан":16 "Он је организатор 

стрељачке дружине у Нишу. Треба се се

тити 1како ј е овај ,стреЛ1ац ревносно сваке 

недеље и празника организовао групу стре

лаца, Iкоји су се ,слободним кораком, са пу

шком преко рамена, после гађања на Апе

ловцу t 7 са музиком враfiали у ,варош после 

свршеног доброг посла . То сведоче декора

ције постигнутог гађања, која су представ

љали мале тријумфе, али мали тријумфи 

скупљени чинили су :велике. Из њих је 

21 

C'I1BapaHa фаланга стрелаца за славу и част 
Краља и Отаџбине." 

Са израженим слухом и пријатним гла

сом - бас - Никшиfi је увек био раСПQ

ложен да започне или прихвати песму. Са 

пријатељима - Спиром Каликом, Тириfiем 

и др 3ајичеком 1886. године он оснива во

кални 'квартет . Исте године квартет јавно 

наступа пред нишком публиком. Вероват.но 

охрабрени успехом, Лала и његови другови 

оснивају Нишко певачко друштво "Бран
ко" јануара 1887. године. Први хоровођа 

"Бранка" био је Бохумил Свобода, а из 

овог хора 'Изашао је Божидар Митровиh, 

касније члан Београдске опере, док је у 

истом певао и Добрица Милутиновиh, првак 

драме Народног позориш'Га у Београду18 

Никшиfi-Лала био је дуго година члан Дру

штва и доживео је прославу њего.ве педе

сетогодишњице. Сачуван је позив управе 

"Бранка" од 3. јануара 1938. године којим 
предсе:DiНИК и сек:ретар Друштва позивају 
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НИiкшиhа у Ниш 'На прославу.19 У писму ,се 

каже: "Ценеfiи Ваш рад, као ОС'ЊИrвача дру

жине и великог дружинск'ог пријатеља , 

сматрамо за велику част и ретко задовољ

ство да Вас после педесет година активног 

Бранковог рада опет видимо у Бранковој 
средини, те Вас у ту сврху позивамо и мо

лимо да на овој прослави изволите узети 

учешhе, !Како би ПРИСУС'N30вали педесето
годишњем ј у.билеју Друштва, чији сте Ви 

оснивач." Осамдесет петогодишњиоснивач 
Друштва није био у могуfiности да ,се ода

зове љубазном позиву због старости, али 

му године зато .нису сметале да пошаље 

честитку у -коверти на којој је оловком на

цртао, из профила, лик Бранка Радичевиhа 

И исписао ,,50-то годишњица Пев. Друж. 

Бранко 8. 1 1938. год. у Нишу".20 Напоме

нимо и то да је у својој заоставштини Ник

шиfi оставио и портрет Бохумила Свободе, 
првог хоровође Друштва "БраНiК'О" . Пор

трет је рађен оловком, а на паспартуу Ник

шиh оставља и податак да је Свобода умро 

1889. године на операцији у Београду. 
Исте године Никшиh се ангажује с при

јатељима око 'оснивања Позоришта "Син
ђелиfi". Позориште је основано 11. марта 
1887. године, а у књизи ,,50 позоришних 
година у Нишу",21 између осталог, пише: 

"Вредно је именовати , грађане осниваче 

"Синђелиfiа" . Данас нисмо у стању да ут

врдимо 'који је међу fflима имао највише 

заслуга; ми их зато подједнако ценимо, из

једначујемо их у тој заслузи. То 'су били 

ови грађани: Милорад Петровиfi, учитељ у 

Сиhеву, Ћока Протиfi, војни чиновник, про

фесори Стеван Сремац, Спира Калик, Сте

ван Никшиfi-Лала :и др." 

Неколико година касније, или 13. маја 
1901. године, у Апеловцу22 код Ниша, Сте
ван Никшиh 'са друговима оснива и Нишко 

певачко друштво "Корнелије" . И ово дру

штво, .коме је Никшиfi био дугогодишњи 

члан и председник, радило је пуне четири 

деценије. У припремама за прославу четр

десет.агодишњице Друштва стигла је и вест 

о смрти оснивача. Изражавајуfiи саучешhе 

породици, Сотир Секулиfi-Тилко, тадашњи 

секретар Друштва "Корнелије" , пише, ::из

међу 'осталог:23 "Јако жалим што нам га 

благи Бог узе, сада пре наше 40-сето год . 

прославе, јер смо нас свега још петоро од 

13 -'Горо оснивача остаJI'И; од .нашег оснива

ња били 'смо решили да га у Нишу на про-
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слаlВУ доведемо и с њим одпевамо нај мили

ју .песму (3вонови, дупли квартет), а нови 

чланови и чланице које сад имамо на броју 

60 у х'ору, носили би га на рукама од бине 

кроз целе 'сале и поставили на његово ме

сто, предали би му -венац 'Велики и поста

вили на место које би било окиfiено цвећем 

и ружама, и да тако у највећем располо
жењу он с нама проведе нашу прославу." 

Угледни и уважени грађанин Ниша, 

тридесет деветогодишњи наставник Гимна

зије, размишља у то време о женидби. Ње

гова изабраница је седамнаестогодишња 

ЈевтИ'Мија Дремсуз. Свадба је обављена у 
Нишу, фебруара 1892. године. Супружници 
Јевтимија и Стеван Никшиli имали 'су, у 

овом успешном IИ дугом браку, осморо де

це : Теодора, КосаН!ка, Александар, Десан, 

ка, Емилија, Олга и Константин. Као дете, 

у Нишу је рођена и умрла Вера. Сва деца 

породице Никшиh стекла су солидно обра

зовање, у :купи научила перфектно нема

чки и француски језик. Десанка и Емилија 

похађале су предавања на Уметничко-за

натској школи у Београду, док је Косанка, 

ценеhи по сачуваним а'Кварелима сликаним 

у младости, показивала изразити смисао за 

сликарство и примењену уметност. Сачува

на је фотографија породице са децом из 

1908. године. На фотографији су сва деца, 
сем тек рођеног Константина и рано пре

минуле Вере.24 Фотографија је објављена у 

"Малом журналу", 1909. године. у време 

када је Лала прославио и двадесет пето

годишњицу рада. 

"Мали журнал" у свом броју од 15. ју

на 1909. године (понедељак) доноси напис:2t. 
"НАШИ ЈУБИЛЕЈИ" - Стеван НИКШИћ
-Лала, виши учитељ цртања у муш,кој гим

назији." Ево и краЋег цитата из поменутог 

написа: "Двадесет и пет година Стеван ра
ди на 'Културном развоју нашег народа, 

двадесет и пет година таквог рада пред

стављају велику борбу, кроз коју је Стеван 

морао проfiи, и сада, на крају те двадесет 

пете године Стеван је з-астао за часак да се 

ОДI'.lОри и да прослави дуги и заморни рад. 

Данас, 15. јуна на Видов-дан, Стеван 

прославља своју .,ц·вадесетпетогодишњицу. 

Поводом тога, доносимо његову фото

графију 'са децом .. . " 
После овог заслуженог јубилеја, године 

среће и задовољства не прате и надаље по

родицу Никшиh. Српско-бугарски и први 



светски рат били су на помолу. Од Сте

вана Никшиhа, човека с високим војним 

образовањем, очекивало .се да помогне. Већ 

1913. године он преузима Нишку главну 

желез.н.ичку војну ста-ницу, изузетно важан 

стратеш,ки објект.~6 

Рат, повлачење, окупација, неиз·весност 

за породицу, бежаље испред бугарских по
тер.ница које траже "дас кала" ,који је пу
тем слике и растураљем 'њених репродук

ција у формату дописне карте упознао 

ја'вност са зверствима датичне војске и тра

гичне смрти владике Милентија, проте Сто
јана, свештеника Ђорђа и осталих родо

љуба обешених на шест lВешала поред Ни
шаве до r лаlВНОГ гвозденог моста на треh.и 

дан Духо'в'а, 1821. roДине. 
Стевана је ипак послужила ратна срећа. 

Изr.'Iучен, рањава:н и изнемогао вратио се 

с ј уга Србије у Београд. Једва да је стигао 

да се опорави, а већ НОБИ рат, нова стра

дања. 

За Никшиhа долази време неизвесно

сти, прикривеног страха и стрепње. Како 
ће аустраугарски окупатор гледати на де

зертера!? 

Окупатор је прву прилику искористио 

да ,се обрачуна са бившим лајтнантом. 

Једног јутра, фебруара 1916. године Ла
ла је пио кафу с пријатељима у кафани 

"Барајево'\ а ,на врата његовог дома заку

цали су један <млађИ ,и један човек сред

њих година.27 Млађи је представио човека 

с којим је дошао, а ,који .није говорио срп

скохрватоки, као личност 'Заинтереоовану 

за сликаРСТ.ВОЈ посебно за дело Стевана 

Никшиhа - Лале. Породица је била пола

скана. Послали су дошљаке у кафану "Ба
рајево" и како се, уосталом, може и прет

поставити, нареДlНИХ неколико дана о Лали 
се није знало ништа више ·сем да је одве

ден из кафане. Нек'олико дана касније, 28. 
фебруара 1916. године један дечак од 12-
13 година, који је био затворен 'с Лалом јер 

је на обали Саве или Дунава прикупљао 

гране и иверје које је .избацила вода, до

нео је породици писмо од Стевана. Писмо 

је сачувано: "У Београду 28. II 1916. по 
новом Драга моја Т'ина, мила децо моја. 

И ТаЈКО ја доспео до апса. Због карикатуре. 

Још нисам испитан. Радио сам их за Тру

бецког посланика28 а нисам радио за јав
ност. Чујем да су кућу претресли. Чувајте 

се - од Трубецког и г-ђе ХаРТlвиг29 тра-
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жите помоh доцније. Тражите плату овде . 

Помоh тражите од добрих људи као Жи

вадиновићаЗО - Јефте Павловиhа . :И Ја сам 

изненада у суботу - 'Доведен у полицију 

- испитан нисам . Шта ве бити - не знам. 

Будите :мирни - Бог чува. Здравље и вре

ме 'и 'Ми ћемо се видети. Ако ме интерни

рају биhе тешко. Ако ме осуде на 1-2 ме
сеца - остаЋУ овде. 

Бог вас чувао. Молите се за моје здрав

ље . 

Сад примите мој поздрав и пољубац ти 

моја Ти·но , супруго, Тода, Коса, Десо, мила 

Олгице и мој драги Кокане. Ако не одем 

скоро добиhеш писмо од апотекарског по

моhника код ВикторовиhаЗ2 и он је овде. 

Ово ве бити за 4- 5 дана. До виђења. 

П. С . Иди у юварт за објаве. 

Данас морам цртати карикатуре - Си

гурно lНeMajy оригинал." 

Породица Никшиh., супруга и деца, тек 

сад су имале пуно разлога да 'Страхују за 

оца. Од затворских 'Власти није било ника

квих вести нити одговора на питања шта 

Ће бити с њиховим ,супругом И оцем. Поро

дица се највише плашила одговора ·који ј е 

у то време .све чешh.е данан рођацима за

творених Београђана: "Затвореник је одве
ден преко Дунава". То је управо знач.ило 

да је лик,видиран, јер се такав више ника

да није <вратио. Требало је нешто брзо учи

нити. Пријатељи, највероватније, нису би

ли у могућности да помогну, не бар у од
носу на окупацијоку ·власт. Помоћ одлази 

да тражи кlш Косанка. 3атраЖ'ила је при
јем 'код гувернера грофа Севис Салиса. "у 

к,абинету је био и високи официр Спрунг.3З 

У <кабинету гувернера Салиса све се од
вијало као у филму са хепијендом. Гроф 

је љубазан, али не обеhава ништа 22-годи

шњој девојци која моли да јој пусте ·оца. 

Официр Спрунг изненађено подиже поглед 

када је чуо презиме Никшић. Присев..а 'се. 
Имао је у Винернајштату друга с та'квим 

презименом ... 
Неколико дана касније, условно и са 

обавезом да се редовно пријављује власти

ма и ...ца не напушта Београд, пуштен је 

Стеван НИlКШиh - Лала. Тада је започео 

њего.в дуги куhни затвор. 

Тек тада разјашњени ·су неки детаљи 

око Стеван овог хапшења. Млади човек 'КО-
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ји је дошао с непозrнатим у дом Никшиh.а 

био је некадашњи Лалии ученик који је 

колаборирао са оку.патором. Разлог хапше

ња ,су карикатуре које је Лал,а радио за 

руског конзула Трубецког, а којима је ка

рикирао цара и високе личности аустро

угарског двора. На жалост, ниједна од ових 

карикатура није сачувана. Ко зна -када су 

и како уништене .да .не би "угрожавале" 
монархију. 

Стевйњ Никшuћ. Ла/И1-, Нит око 1890. zодиње. 

Stevan Niksic -Lata, NiS, about 1890. 

Ј ош извесно време постојали су неизве

сност и страх у породици Никшиh., а затим , 

са ослобођењем све је заборављено. 

После рата Стеван Нwкшиfi поново узи

ма ШКОЛQКИ .дневник у руке и 'Враћа се сво

јим ђацима. 
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Породи'Ч1«1 фотоzрафија објављена у листу 
"Мал.u журњал", 15. ју'нд 1909. zодuне. На фо
тozрафuјu СУ, с .мва -н..а десио: cynpyza Ј ефтu
мија, деца Олzа, Е.киљија, Десањка, Аљексан
дар, Косанка, Теодор а u CTe8й1~ Нuкшиh. 

Нај.кл.ађu KOnCTa1tT1L1i био је у 'Колевци. 

Tlte јатНу photo which appeared in {ће ре
riodical »МаН 2urnaL« оп Јuпе 15, 1909. From 
the teft to the right: Niksic's wife Jejtimija, 
children Olga, ЕmШја, Desanka, Aleksandar, 
Kosanka, T eodor аnd Stevan Niksic. Тће young-

est Konstant in was in cradle. 

CTeBa1t Нt4.КШUћ. Ла.JUl.. 

The photo ој Stevan NiksiC -Lalа. 

Чл.а1tови Нuш'Коz пева'Ч.'Кoz друштва "Корне
лије". Нuкшuћ. у друzо.м, реду у среди1tи. 

Тће membeтs ој the singing club »КоrпеНје« i n 
Nis. Niksic is i n Ље second raw in t1t e middle. 
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Од рата до пензионисања Лала је радио 

у следећим школама: IV Београдској ГИМ

назији, Трговачк'ој академији, Учитељ-ској 

школи и Дунавској занатској школи. По

ред наставничког посла , он је обављао и 

послове управника и секретара школе. Ду
го година, у Београду, Никшиh је радио И 

као судски вештак. 

Са пуних 40 година, 11 месеци и 28 дана 
радног стажа у просвети пензионисан је 

СтеваЋ Никшић 21 . фебруара 1924. године." 
Крепки 'Седамдесетогодишњак и не по

мишља да би га одлазак у пензију могао 

одвојити од ђака и цртања. Све до послед

њег дана он је уз ђаке Основне школе 

"Јанко Веселиновиh" на Дорhолу. За сли
карство, оловку и акварел, изгледа да тек 

сад има довољно времена. Још пуних пет

наест година од пензионисања до смрти 

остало је Стевану Никшиhу да ствара . По

ред сликаРС'I'ва, желео је неке ствари и да 

забележи, да их сачува од заборава. Две 

године пред смрт, или таЧlније - 18. апри
ла 1936. године, НИКШИћ пише Председни
ку Општине Ниш:М "Уважени господине 

Председниче! Није то давно било, када -се 

на бедемима старог Ниша вила турска за

става, а коју је, трећег дана Божиhа 1877. 
године зЭ"менила српска тробојка. Од тог 

дана Ниш је постепено губио .изглед старо

-туроког шехера и постао лепа европска 

варош. 

Веhина особа, које су у оно време ра

диле да се Ниш преобрази у европску ва

рош, нису више у животу 'и њихова имена 

бачена у заборав . Право је да се доцниј е 

генерације с пиј ететом сете тих лица. 

Покушао сам , да из таме заборава сину 

имена заслужних људи, који су у Нишу 

радили - делали - на 'Културном прос

ветном пољу, на гајењу !Ј3итештва , веurгина, 

заната и уопште били радници национални 

и социјални. 

Са овом књижицом кој у по.дносим Вама, 

г. Председниче и Одбору, држим да сам 

сво.ј задатак ако не свршио., а ано дао пут 

да се -сврти или барем про.дужи радом. По

сао, који сам радио., није био лак, јер по

датака нисам имао и само. ослањајуhи се 

на моје -старачко памhење (мени је данас 

83. го.д.) ја сам охрабрен добром вољом по

сао унеколико извео. . Мени је пом-огло моје 

30-то годишње службовање у :Нишу (од 
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1884 до 1914) као и то, што нисам седео 

скрштен.их ру.КУ. Вио. оам оснивач: Стр е

љачке дружине, Стрељачког клуба, пева

ч:ке дрvжине "Бранко. СС и певачке дружине 
"Корнелиј е", Грађанске читао.нице, Ловач

ког удружења, даље покретач за про.славу 

80-то годишњице (1889) 'и стого.дишњице 

(1909) јучачке смрти Стевана Оинljелића и 

његових 300 Рес·аваца, покретач за подиза

ње споменика - Капеле над Ћеле-Куло.м 

итд. 

У КЊИЖИЦи - предлогу .нисам све беле

жио. хро.нолошким редом. Главно је да су 

забележена преко 760 имена, !Које треба да 
се сачувају. 

На млаljима је да се започети рад у за

себно.ј књизи про.дужи ·и забележе имена 

заслужних људи, после мог записа . То није 

тешко. Ту је Гимназија, Олштина , установе 

ра'Dие, које ће радо дати податке за уно

шење у Алманах. 

Верујуhи у стари витешки дух драгих 

Нишлија, верујуhи у њихов патриотизам, 

коме -се ја дивим и rклањам, ја се надам да 

ће се они одазвати и дати .податке, и тако 

сачувати многе и мно.ге лично.сти од забо

рава. 

Још једном молим да се 'овој књижици 

поклони пажња и укаже интересовање, ка

ко од Ваше стране тако и од надлеж.них. 

Радоваћу се ако се мо}а жеља испу.ни. 

Одани 
Стеваи Нu?Сшun - Лала 

Проф. ул. Душанова 11 
Св. Са'вски Дом" 

У заоставштини Стевана Никшића са

ЧУ-В'Эlн је одговор Председника Општине 

града Ниша др Драгутина Петк'овића:36 За
главље - "Председник општине града Ни

ша. Врло. по.штовЭ/Ни Г. Никшиhу. 

Потврђујуhи приј ем Ваше књижице ја 

не могу довољно. да Ва'М 'се захвалим на 

Вашем труду, јер је Ваша iКњижица драго

цен прилог историји града Ниша. 

Ваша је књижица умножена у неколи

ко примерака да би се сачувала од пропа

сти, и да би могла послужити писцу !исто

рије Ниша. 

С поздраво.м .и пошто.вањем. 

Председник Општине града Ниша 
Д. Петко.вuh« 



Охрабрен поз·итивним одговором И по
дршком из Ниша од стране његовог првог 

грађанина - Председника, Rиrкшиn шаље 

допу;ну рукоrrиса и предлаже неке корек

ције. И овом приликом одговара му лично 

Председник Општине:Зi Заглавље - "Пред
седник Општине града Ниша. Ниш, 12 маја 
1936. roДине. Драги господине, примио сам 

Ваше допис не карте, свега 4 на броју, исте 
прочитао и мило ми је што 'сте се примили 

тога благодарног .посла да прикупите исто
ријске подаЂке о граду Нишу 'и СC:iчувате 

их од забора'ва. 

у име општине града Ниша и своје лич

но ја Вам благодарим на заузимању. Лепо 

би било да дело буде украшено еа што ве

hим бројем историјоких слика. Ако у том 

погледу и ради тога будете ИМaJI'И ·какВlИХ 

специјалних издатака Општина ће моnи да 

Вас у томе помогне откупом извесног број а 

примерака з;а своју библиотеку. 

Наредио сам да се унесу предложене 

исправке у Ваш рукопис. 

Примите уверења мога одличног пош

товања. 

Председник Општине Ниrnке 
Д. Петковun" 

На 'сам·ом ПИСМУ, руком, дописао је Ник
шиn: "Ово писмо примио сам 14. V 1936. 
год. Стеван Никшић-Лала." 

На основу сачуване заоставштине даље 

није било МОГУЋНО пратити ·судБИilУ руко

писа. Претпоетављајуhи да се ради о за

нимљивом тексту, на 'основу којег бисмо 

могли да расветлимо и многе детаље из жи

вота и рада С. Никшиhа, покушали смо да 

уђемо у траг рукопису. На жалост, Исто

ријски арXИlВ и Народна библиотека у Ни

шу не .поседују овај рукопис из .некадашње 

Архиве Општине Ниш.З8 

"Политика" од 22. јуна 1938. године, у 

рубрици "Читуља" , донела је rвeCT: нСте
ВЗIН Никшић-Лала, професор у пензији, 

преминуо је 21. ов. м. Сахрана 23. ов. м. У 
3Ч2 часа по подне из капеле на Новом гро

бљу. Ожал-ошћена породица." 

Дан-два 1К'асниј е, "Политика" од 24. а 

"Балкан" од 25. ј уна доносе опшиprније на
писе информишући читаоце о сахрани и 

заслугама Стевана Никшића - Лале. У 
уводном делу напис-а, "Политика" бележи:ЗII 

"Јуче су Београђани сахра-нили једног од 
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нај старијих наших сликара-цртача у пред

ратној Србијои, професора у пензији Стева

на Никшиhа - Лалу. На његовом погребу 

било је много , много школске деце с цве

ћем, :кој е .су положили lНa њеоов гроб, и 

професора, .пензионисаних већ давно , и 

млађих, јер је и њима покојни Стеван Ник

шић - Лала био професор и учитељ . 

Као што је стари професор био скроман 

"и повучен за живота, тако је ·судбина хтела 

да буде и његов погреб, тих и скроман. Са

мо два говора обележила су његове заслу

ге за осамдесет .и пет година његова живо

та. Један управник основне школе .и једна 

девојчица из школе "Јанко Веселиновиh." 

на Дорhолу, за к:оју су везани последњи 

дани живота Никшиhа - Лале .. . " Писац 
чланка, Лала Димитријевиh., као да преба

цује средини која заборавља заслуге 'сво

јих суграђана, која ни у тренуцима послед

њег опроштаја .с п;окојником не чини бог

зна шта да подсети на заслуге покојника. 
у случају Стевана Никшиhа те заслуге су 

биле, заиста , изнад просечних. 

Аутор другог написа у "Балкану" к,оји 
се потписао иницијалима Св. С. завршава 

ова:кю: 4О "Не верујемо да је умро Лала. Не 
верујемо јер је његово име толико светло 

да ,не може ишчезнути. 

Вечан му помен." 

На жалост, да није било правих прија

теља, име Стевана Никшића било би забо

рављено и пре шестомесечног помена. И

паlК, у Редакцију "Политике" стиже писмо 
које је потписао "СТАРИ НИШЛИЈА".4 1 
"Политика" у свом број у од 21. децембра 
1938. године објављује овај дужи напис: 4 '! 
"IN MEMORIAM СТЕВАН НИКШИЋ -
ЛАЛА - поводом шестомесечног помена." 
у подужем тексту аутор износи биограф
ске податке из дугог живота Стев·ана Ник

шиh.а и његове заслуге. 

Следећи помен имена Стевана Никшиhа, 

јавни - у штамrrи , уследио је тек после 

другог светског рата. Спомињу га у на.пи

сима о старом Нишу, о Нишком позоришту, 

поред ·имена Стевана Срем ца и других за

служних грађана Ниша, и то ј е до 1955. 
године угла'вном 'ове . Тада "Дуга" у броју 
504. од 31. ј ула 1955. године доноси текст 
Милета Павловиh.а - Крпе, стр. 3-5. 

Аутор у стилу <Измишљеног интервјуа 

износи низ података из живота Стевана 
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Портрет nсnозњаТО2Ј уље па nJtап/..у. Око 1872. 
20д7iие. 

Portrait ој аn unknown таn. ОН ОП canvas. 
About 1872. 

НикшиВа. Опширан текст, помало и про

изsољан у закључцима, илу.стро.ван је са 

две приватне фотографије Стевана Никши

ва и 14 цртежа из његове заоставштине. 
у овом напису, заправо, по први пут један 

хроничар покушава да сликарству Стевана 

Никшиhа посвети више пажње и у'каже на 

то шта је све Никшиh на том плану учи

нио. Постављајуhи тобоже питање у изми

шљеном интервјуу: "Ви сте у то време ва

жили Ћао поз нати сликар ... (Ми-слисе на 
време боравка у Нишу - примедба У. Р.) 

М. Павловив и 'Одговара: "Ја ·сам се 'бавио 

сликањем поред свог редовног посла. Да 

ли ћу претерати кад кажем да је било мало 

кува у Нишу IKoje .нису имале понеки мој 
портрет. Био сам човек који је ,волео све 

људе, иако сам дошао из далека , али, по

гледај те, само тог "Курјака", тог "Јорган
џију", хтео сам да 'Их као и Сремац оста

ВИМ, оон речима, }а линијом . .. сј Колико је 
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у овим тврдњама истине и шта је Никшиh 

остаlВИО као сликар реви ћемо више у сл е

дећем поглављу. 

3авршавајући ово поглавље, биографију 

Стевана Никшиhа - Лале, споме.нимо и то 

да је носио и неколико одликовања: Так,ов

ски крст петог реда (1894) ,43 Светог Са.ве 

четвртог реда (1910) ,44 Југословенску круну, 

Белог орла. 

СЛИКАРСТВО 

Прво питање на које не можемо дати 

ни негативан ни позитиван одговор, одно

сило би се на сликароко школовање Сте

вана Никшића. Неки 'најранији радови збу

њују својим ,квалитетом и ,наводе нас на 

закључак да би та'кав цртеж, мислимо на 

цртеж ХРИСТОС из седамдесетих година 

прошлог века, могао настати само у некој 

државној или приватној сликарској школи, 

да би га могао нацртати студент кога води 

искусна рука педагога. 

Међутим, нема никаКВЈ1Х податаiКа да је 

Никшиh било кад и било где учио сликар

ство, 'сем IHa Вој,ној академији у Бечу. Чак 

ни по сећању његових хfiери, отац, . Стеван, 

никада није говорио да је учио сликарство 

припремајући се за овај позив, па чак :НИ 

да би задовољио своје интересовање и .на

клоност. Ако покушамо да трагамо за вре

меном и местом, када би он то, и где би он 

то могао и да студира, тешк'о да бисмо на

шли "шупљину" у његовом редовном шко

ловању, време и место где 'би, макар и .нај

краће ,време, учио СЛИiкарст.ВО. Све нас на

води на то да закључимо - Стеван Ник
ш-иh је аутодидакт. Но, самоук, условно. 

Наиме, у школама које је он прошао од 

"Математикшуле" у Тителу па до Војне 
ак'адемије у Винернајштату њега .настава 

цртања прати од малих ногу. То сигурно 

није настава цртања по педагошком по

ступку 'Који подсећа на ледагоШ'Ки посту

пак у сликарским школама .и аК'адемијама, 
то није у потлуности слободно већ претеж

но техничко цртање, цртање 1К0je ће у пра

кси и животу бити .неопх<>дно једном оф и

циру Монархије. Са ова'квим сликароким 

знањем упустио се млади Никшић у раз
реша!вање КОМПЛИК·Qваних ликовних про

блема. Али, пре него што покушамо да да

мо анализу те ликовне заоставштине, мо-



раћемо да разврстамо т о дело у две групе: 

СЛИКЕ И ЦРТЕЖИ, ИЛУСТРАЦИЈЕ, КА
РИКАТУРЕ и ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ, 

Слике 

Говориhемо само о сликама за које смо 

сасвим 'сигурни да их је насликао Никшић, 

а распоредиhемо их у три подгрупе: слике 

које су сачу.ване у оригиналу, слике које 

данас знамо само по репродукциј ама и сли

ке о чијем некадашњем постојању знамо 

ИЗ писаних , обелодање.них извора. 

Прву подгрупу чине три слике. Једно 

уље, један акварел и један цртеж. То су : 

ПОРТРЕТ НЕПОЗНАТОГ, ХРИСТОС и 

ГРАНИЧАР, 

ПОРТРЕТ НЕПОЗНАТОГ, уље на плат

ну, димензија 50 Х 80 см, највероват.није 

да је најстарији сачувани рад Стевана Ник

шиnа. Слика је сачувана у дому Стеванове 

сестре Софије, удате у Горњем Ковину. То 

ј е портрет средовечног човека, са брадом и 

дужом косом. Решавајући детаље лица (из

разито светлог Иiнкарната) 'Но с , обрве, очи 

- Никшић прибегава дискретној стилиза

цији цртежа. Слика је, по сеЋању сестре, 

била потписана именом аутора у мађар

ској транскрипцији, па је он или нек·о дру

ги, касније, потпис остругао . Трагови на

силног скидања натписа и данас су вид

љиви. Слика је, иначе, у лошем стању, по

тамнела и наборана, а рекло би ·се и по

прављана, па ју је неопходно пре5ацити на 

ново платно и блинд рам, те очистити и ре

ста ур ира ти. Слика је настала, највероват

н.ије, између 1870. и 1874. године, за време 

једног 'Од школских распуста проведених у 

родитељском дому. 

ХРИСТОС, цртеж рађен белом и црном 

кредом, за "Који смо већ рекли да збуњуј е 

МИНИЦИОЗНОШЋУ цртежа, настао је 1874. го
дине, ако тако преведемо Никшићеву опа

ску поред потписа : "GEZEICHNET VON 
STEFAN V, NIKSCНICS ZbGLING 4 J AHR
GANG, " 
Претпостављамо да је ХРИСТА могао 

нацртат.и само у четвртој години А'каде

миј е, а /Не ниже кадетске школе, значи 1874. 
године када Никшиh. заправо завршава и 

Академију. 
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СТЕВАН НИКШИЋ - ЛАJIА 

ХРИСТОС, најверова11није рађен по ли

сту прегледа, дат је у тренутку медитациј е, 

са ослоњеним лицем на дла,н, док су њего

ва коса, брада и хаљина барокно разиграни . 

ГРАНИЧАР (повратак граничара из ра
та 1848. године) - акварел у комбинованој 

техници уствари је жанр-слика на какве 

је Никшиh имао прилике да .наилази ;на 

сваком кораку у земљи у којој се школо

вао и службовао . Слика је настала у време 

службовањ'а Стевана НИКШИЋа у Монар

хији. Представљен је млађи човек, грани

чар, под пуном ратном опремом, са штапом 

у руци на прагу свог разрушеног и напу

штеног дома. Ту је и пас који сумњичаво 

посматра и једва ,познаје дошљака. Војник, 

усправан, упрта погледа у даљину ,као да 

призива 'сећање, као да лута за успомена

ма. НИКШИЋ је о.ву слику, почетк'ОМ дваде

сетих година, изложио у Београду, у изло

гу књижаре Ј ефте Павловића. 4 (1 На овај 

детаљ указао нам је проф.- др Павле Васић 

кој и се сећа не само тог подат-ка већ и свих 

детаља на слици . 

Христос, ОАОВ-Кй U -креда (беАа). ИЗ 1874. 

Christ. РеnсН and cltafk (wl1,iie), 1874 . 
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Другу подгрупу чине слике које су са

чуване као реПРОдУ'кције~ где Стеван НИК

ШИЋ испољава посебно схватање MeCTa~ 
улоге и функције слике у средини IKOj Oj је 

уме'l\НИЧКQ деЛQ намењено. Пре свега, он 

слика "велике<С теме, исroријске слике и 

композиције које ће развијати витешки 

дух, мисао коју ОН иначе често истиче, и 
патриотска осећања, теме 'Које ће подсеh.а

ти на историј ске догађаје из прошлости и 

указивати на потребе будности у будућно

сти. Веh.ину слика са овом тематиком Ник

ШЈ1ћ је за живота успео да објави у већим 

листовима - форматима намењеним "за у
крашавање јавних просторијаС< (школских 

учионица, јавних читаоница , друштвених 

просторија и канцеларија) или пак на фор

мату разгледнице издаване поводом просла

ва пој единих годишњица или ј убилеја . Ори

гинали ових СЈlИка, највероватниј е~ да нису 

са ч у.вани. У овом трену11КУ не знамо ,ни за 

ј едно ,оригинално платяо, акварел или цр

теж по којем је Никшић штампао , касније, 

своје листове и разгледнице. Изгледа ни 

самом аутору ови оригинали нису били изу

зетно важни, јер би, иначе, били ·сачувани 

у кругу породице. Аутор је нај вероват.није 

сматрао да су много важ'Нији листови и 

разгледнице (не знамо у ком су тиражу 

штампани) 'К.ој и ће украшавати јавне об

ј екте и кружити међу ЛИКОВНQМ публиком, 

а које, заправо, није још ни било У среди

нама у којима је НИКШИћ живео и радио 

(ЧачЭ!к, Ниш). Није искључено да ј е ори

гинале поклањао издавачима, управо када 

је добијао оно што је за њега било важни

је и ш'IlО је могло да одигра улогу ,коју је 

он одредио . 

Поред несталих слика са тематиком из 

националне историје, напоменимо и то да 

је веh.ина радова, оригинала, Стевана Ник

шића из најранијег периода уништено за 

време рата у !Порушеној и спаљеној куhи у 

којој је породица Никшиh живела, у тада

ш.љој Крунској УJ1iици.47 

НИ'Кшиh је, поред историј ских догађаја, 

у 'којима долази до изражаја лична хра

брост и жртва за слободу и идеале домови

не, трагичних догађаја које у име слободе 

не треба никада за'боравити, и сличних те

ма - радио портрете личности к'оје је изу

зетно ценио, портрете просветитеља чије 

дело треба препоручити младежи пробуђе-

170 

Гранuч,ар 

Border guard. 

не домовине. То су, пре свега, портрети 

Бранка Радичевиfi а и Љубе Ненадовића. 

Сачувани су следећи радови: СТЕВАН 

СИНЋЕЛИЋ НА ЧЕГРУ, литографија. Ова 
композ иција репроду.кована је више пута 

у штампи и у другим публиrкациј1ама. Цен

трална личност композициј е , Стеван Син

ђелић, приказан је у рову, међу својим Ре

савцима у TpeHY'IU<Y када се припрема да 

испали пиштољ у буре барута на вратима 

барутане. Никшић је приказао тренутак 

када су Турци већ ускочили у ров и води 

се борба прса у прса. Управо је погођен и 

барјаК'Ј1ар, коме, упрко с, свега, још увек 

високо изнад главе ,виори барјак "крсташ" 



Стеван Сuнђелult 1ta Че'lРУ. 

Stevan Sindelic at саnоn оп the Cegar hiП. 

који држи испруженом левом руком. У по

задини гушање, борба на живот и смрт. 

Фигуре у композицији тако су распоређене 

у првом, средљем И задњем плану да не 

сметају централној личности у композици

ји - Стевану Синђелиh.у. Као и веhина 

композиција других мајстора оваквог са

држаја, из ранијег или .каснијег периода, 

и ова је оптереh.ена патетиком, театралном 

статичношh.у . Никшиh је водио рачуна да 

Стевана Синђелиhа и две-три личности у 

првом плану композиције прикаже у рас

кошним костимима (српски и турски). На 
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СТЕВАН НИКШИЋ - ЛАЛА 

Духовскu ~ученuцu 

Martyrs 

жалост, не знамо да ли је оригинал сачу

ван па је чак тешко реh.и да ли је то ак

варел ИЛИ нека друга техника.48 Слика је 

сигнирана у доњем десном углу: С Н Лала. 

За овом сликом трага, вев. 1937. године, др 
Петар ПОПОВИћ, управник Сталне војне 

болнице V армијске области. У писму, које 
је Никшиh сачу.вао у ,својој архиви, др Пе

тар Поповиh. пише и пита: 

"Поштовани господи-не професоре, као 

Ваш бивши ученик у овдашљој гимназији 

у Нишу, а сада управник Сталне војне бол-
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нице V Армиске Области, молио бих Вас 
ради једног ,обавештења. 

Мени је позна'I10 д'а сте Ви радиљи слику 
Стевана Оинђелиfiа, обухвативши на истој 

ЧеI\ар и борбу на Чегру. Распитивао ·сам 

се ,овде у вароши ю тој слици али нисам 

могао нигде да је пронађем, па су ме неки 

упутили ,на Вас. 

Пошто ми је као управнику болнице 

стављено у дужност .да водим рачуна о 

Ћеле Кули и Q њеном уређењу, то сам 

предложио Команданту Армије, да ·се у 

шупљини Ћеле Куле изради један рељеф 

Чегра и у минијатури предст·ави и сама 
борба на Чегру. 

Ради извршења ,овог посла од неопходне 

је потребе да се прибави једна таква слика 

а к'оју сте слику Ви у своје време изра

дили. 

Стога Вас молим, поштовани господине 

професоре, да ми изволите дати потребна 

обавештења, где се та Ваша слика сад на
лази и како би ·се и на .!Који начин до ње 

могло доfiи. 

У нади да ћете юву моју молбу ис'пу-
нити, ј а Вас као ваш бивши ученик нај

топлије поздрављам и молим да примите 

израз мог особито г ПОШ'I10вања, уз најбо

ље жеље за Ваше добро здравље и дуг 

живот. 

СанитетС:IrИ пу;к,овник, 

др Петар Поnовuh 

управник Сталне Во}не болнице 

V Армијске Области." 

у кругу Ћеле куле налази се данас је
дна репродукциј а поменуте слике Стевана 

НИКШИЋа (фотографија) . 

Друга слика из ове под групе су ДУХОБ

СКИ МУЧЕНИЦИ. Репродукција је штам

пана на формату дописнице 10 Х 15 см, а 

као и претходна, објављена је и у дне.вној 

lUтампи. По репродукцији која је сачувана 

у породици, закључило би се да је штам

пана као опомена на бугарска зверства .из 

1821. године а у ·време рата 1913. У доњем 
делу слике исписане су ове две ·судбо:носне 

године: 1821. и 1913. Између година је 

текст: "МучеНИЧl{jа смрт" владике Мелен

тија, проте Стојана, свештеника Ђорђа и 

осталих родољуба. То је КОl\шозиција о по

знатом 'Историјском догађају .када ·су Бу

гари на треhи дан Духова 1821. године у 
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Нишу, испред Тврђаве на Ниша'ви, код мо

ста, обесили владику Мелентија, проту 

Стојана Поповиhа, попа Ђорђа Цинцарина, 

Младена О,вчаревиhа, Голуба Мутавџију и 
Радиоава Екмешчибашу. 

Њикшиfi је композицију решио .на тај 
начИlН што је у средину, лево, сместио на 

високи подијум ,вешала и на њима, најве

роватније, виси централна личност, влади

ка Мелентије. Испод вешала, десно у пр
вом плану, су Турци од rкојих неки iНa ко

њима. У позадини се види Нишка тврђава 

и мост ·који води преко Нишаве до улаз

них врата у Тврђаву. Небо је покривено 

тмурним, ЗЛОСЛУ'llним облацима који имају 

функцију појачавања драматике ДОI\ађаја. 

И за ову слику, као и за претходну, тешко 
би било реhи у којој теХЈНИЦИ је решена 

највероватније акварел. 

Трећа композиција, з,натно слабија од 

претходне две, Ћа.кође штампана као раз

гледница на симболичан начин, IПредставља 

уједињену Краљевину Срба, Хрвата и Сло

венаца. Три фигуре, у националном кости

му; Хрват, Србин и Словенац држе копље, 

заставе са двоглавим 'орлом и три тробојке. 

На застави пише: "За краља и јединство 
отаџбине." Две фигуре држе и пушке да би 

подсетиле да се до слободе и уједињења 

дошло борбом, а и да опомињу. Фигура 

Словенца дата је у дост.а неприродном по

ложају, скраћења ру.ку су лаш а, и све три 

фигуре лоше смештене у композицији, иа

ко треба да оставе утисак да ,су се испеле 

на неки врх нове домовине. 

Поред ове три композиције сачуван је 

и један портрет у репродукцији: портрет 

БРАНКА РАДИЧЕБИЋА дат у пленеру, 

цела фигура. 

Портрет БРАНКА РАДИЧЕБИЋА рађен 

је 1924. године поводом прославе стогодиш

њице рођења великог песника. ПеClНИК седи 

на камену, под разлисталим дрветом Фр у
шке горе. Огрнут је пелерином, десну руку 

држи у 'висини срца док му је у левој књи

га. Глава је дата у пуном профилу а тело 

en face. У позадини, доле, види се Дунав 
са две обале. По води плове чамци. 'у до

њем делу слике, у богатом флорал:ном ор

наменту, исписано је: "БРАНКО", и три 

године: лево ,,1824. године 15. март" и ,,18. 
јун 1853.", а десно ,,15. март 1924. године" 
- датуми рођења, смрти и стогодишњице 



од рођења. Најављујуhи прославу у Срем

аким Карловцима "Подне" у .броју ОД 14, 
15. 'и 16. ју.на 1924. I1ОДине ДОНОСИ поменути 

портрет.49 На жалост, О портрету и аутору 
С. Никшићу ништа се не говори у једној 

вести из неке године 'касније, !нај ављујући 

педесеТQГОДИШЊИЦУ преноса .костију Бран

ка Радичевиhа на Стражилово; између ос

талог, у њој се каже: "ПОВОДОМ :ове педесе

ТQгодишњице вреди се сети'DИ једне слике 

г. Стеве НИiКШИћа, 'која је била :израђена 

1924. године ПОВОДОМ стогодишњице рођења 
Бра.нка Радичевића, нашег славног песни

ка. "50 Ова вест, потврђује донекле нашу 

претпоставку да је слика рађена 1924, го

дине, ОДНОСНО, сигурно, те године изд,ата 

као лист - репродукциј а. 

Верујем да је слика, репродукција, 

штампана у нешто већем тиражу. На ова

кав закључак наводи .нас следеhи податак. 

Године 1933. Никшиh поклања Основној 

школи "Бранко Радичевић" .и Канцеларији 

одбора за чување споменика Бранка Ради

чевиhа на Стражилову , четири репроДу,к

ције. Сачувана је писм'О др Лазара Секу
лиhа51 којим се он захваљује :на поклону и 

каже: 

"На лепом дару примите најусрднију 

захвалност од мене 'и као председника Ме

сног ш'Колског одбора ,и као председника 

Одбора за чување споменика БраН!кова на 

Стражилову. 

Кад још изјавим да ми је жао, што ни

смо имали среће да Вас видимо у својој 

средини -о одржају помена на дан педесе

тогодишњице преноса <костију нашег омла

динског песника, молим Вас да примите 

изјаву о ,мојем поштовању као и српски по

здрав. Сремски Карловци , 24/11 јула, 1933. 
г. др Лаза Секулиh". 

Arкo је НИКШИЋ девет година после из

давања репродукције био у прилици да по

клони четири листа, онда имамо разлога 

да ,верујемо да је репродукција штампана 

у већем тиражу .52 

ТрећУ подгрупу, као што смо већ рекли, 

чине слике за које из писаних извора си

гурно знамо да су насликане, али до нас 

нису дошле. Овој подгрупи припадају 'Ис

торијске композиције и портрети. Најста

рија .слика из ове подгрупе је ПОРТРЕТ 

ЉУБЕ НЕНАДОВИЋА. "Мали журнал" у 

броју од 10. јуна 1895. године5:! доноси сле

деhи напис: 

СТЕВАН НИКШИЋ - ЛАЛА 

"Слика Љубе Ненадовиhа." "Добили смо 
на прИ!Каз слику Љубе НенаДОВИћа, кОју 

је 'Израдио Стеван НИКШИЋ - Лала у Ни

шу. Слика је на великом и фином картону, 

а израђена је ванредно лепо. У средини је 
ЧИЈка Љуба, око њега анђели држе венац, а 
више њега у мањем формату лебде ,српски 

песници Његош, Бранко, Јакшиh и Воји

слав. При дну анђели држе једну књигу, 

на к,ојој пишу ови ,стихови:54 

Чујте све жеље живота .м.о.zа, 

у о.во...ч часу када се яре: 

А.м.аuет Српству љубав и CJ1.0za, 
Несретnu раздо.р дуzо za тре. 
Cad збо?оJ,t! Be'l{.e o.ceJLaM ево, 
По.СЈ1.едњи J,teHu, избија час: 

3бо.?о.м., о Срби! - ва..м..а са.м. пева, 

Тужа1i аJl. 'I.(.скреи беше ..кој ZJ1.ac. 
Свећ.а с во.штана сломи иа 'двоје, 

Ветар потресе ужаС1iО све: 

А српске виле С1iуждеnе стоје, -
Српско? народа nесн.иК ..кре. 
На ТУЖ1iО Српство и у сред зuме, 

Паде из uеба страховит zpOM. 
И nреби Jl.иру, - ал оста u.м.е, 

На se'l{.an понос 1ироду свом. 

Ми би желели да свака српска КУћа 
купи 'Ову слику, јер ће .она бити прави у

крас как'О у палати тако и у чатрљи .. Тим 
ћемо се У исто време одужити заслужном 

српском књижеэн.ику и песнику пок. чика 

.,1Ьуби. Цена слици 2 дин. и према изради 
није скупа". 

Аутор нас не обавештава о томе којег 

је формата репродукција, где је и у ком 

тиражу штампана. 

Почетком 1902. године Никшић је штам

пао нову репроду.кциј у по слици кюју ј е 

завршио пред крај 1901. године. Оба до

гађаја прокоментарисала је тадашња штам

па. 'у "Ниш'ком гласнику" од 29. новембра 
1901. године,55 аутор, који се потписао Ска
лицки, објавио је lЛодужи приказ у којем 

детаљно описује .нову СЛИКУ С. Никшиhа. 
Због занимљивости текста доносимо га у 

целини: 

"ХРАМ СРПСКИХ БЕСМРТНИКА" 

(Српски Пантеон). Сваки народ има своје 

велике људе, којима се према својој мо

гуhнос'I\И достојно одужује, за добра дела, 
која СУ починили, док су међу живима 

биљи. То признање он обележава или по-
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дизањем споменика, великих зграда или 

празновањем важнијих по њих дана у го

дини, или пак на друге разне <начине. Чи

ме народ хоће, да увек пред -собом има 

њихову ,слику, и са њом и успомену на 

њихова дела, која су им драга. Па и срп

ски ,народ има тих великана - великих 

људи, којима мора, да се достојно одужи. 

Мора, Ћелимо због тога , што су 'они то оду
жење заслужили својим радом и својим 

напорима, радеhи за цео српски .народ. 

Имена и дела својих великана - вла

дара и ј)l1нЗ'ка, Срби 'Су увек чували и про

слављали или у слици или у речи. Има 

случај ева, да су се сенима неких великана 

одужили и видним знацима, али је њих 

мало. 

После смрти Краља Милана 1 пала је 
срећна мисао г. Стеви Никшиhу - Лали, 

вишем учитељу у овој гимназији, да по

дигне бар у слици споменик нашим вели

КЭЈНима - .владарима ,и јунацима, који су 

својој земљи многа добра учинили. Ту је 

слику г. Никшиh већ израдио, а да би ,на

шим читаоцима она била јасна, ми ћемо је 

овде описати колико будемо могли. 

у унутрашњости једног отвореног хра

ма (пантеона), пред чијим су зидовима вр

ло лепи .и велики ,стубови , а у предњем 

ње:ювом простору, седи вила мало зава

љена си .наслоњена десном PYLКOM, у којој је 

ГУlllчије перо на такође врло лепо израђе

ни стуб ; левом опруженом руком држи та

бл ице, на којима су исписана имена вели

Karнa. Та:юо на једној таблици забележено 

је име последњег дошљака - име "Мила

на " и ,,29. 1 1901. r. " као дан ,кад ј е краљ 

Милан ушао у храм српских бесмр'Гнwка; 

на првој т аблици више ове забележен је 

стих који се односи на поч. краља Ми

лана 1: 

"УЬи сиие, доЬи брате, 
Славн.а дела тебе 11.paTe; 
Ме!,)' владаре бес.м.ртн.uке, 

И .м.еЬ' српске осветнике. ":;6 

Испред виле, а љ'ој с десне стране стоји 

мали стуб, на коме је горе кадионица пре

стављена , а низ стуб виси 'венац на чијим 

су црним тракама ове речи: "Благодарно 

Српство" ; на предњој површини тога ма

лог стуба исписано је: "Слава творцима 'НО

ве Србије". 
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Ниже ногу вилиних виде се лепо групи

сани раl1НИ трофе}и: оружје, QКЛОПИ, заста

ве, задо'бивени у 1нашим ратовима. 

Све је ово у предњем делу овога храма. 

у средњем простору храма, а скоро 
пред вилом види се ред наших бесмрт.ни

ка - владара и јунака из времена нашег 

ослоБОђења - твораца ,нове Србиј е. Ту су 

почевши с леве стране : БирчаНJ1IН, Рајиh, 

Хајдук Вељко, Поп Лука , Прота Матеја , 
Карађорђе, Јеврем Обреновиh , мајор Илиh, 

Милош Велики, Кнез Михај ло , Хорвато

виh и Краљ Милан IKao последњи , који ј е у 

храм ушао. Сем ових има их још , али су у 

сенци, те се не могу распознати. Мали про

стор овога таблоа учинио ј е, те г. Лала 

ниј е могао све јуна'Ке да верно представи 

осим 'оних горе поменутих. 

у задњем простору храма, а на стубо

вима високо видимо као статуе: Краљеви

ћа Марка, Кнеза Лазара и Св. Саву; испод 

њих пак цара Душана; више слике Краља 

Милана је статуа Милоша Обилиhа. 

На облаку с Ћисине спушта се друга 

Вила, која левом руком показује 'На Кра

ља Милана, 'а десном му пружа венац. Из 

над ове Виле у облаку 'видимо, али много 

т амније, четири анђелчиhа, од којих два 

носе српски грб, једно сабљу, којом је пок. 

Краљ Милан ра11овао , а друго окиптар, ко

ј им је владао. Кроз Д80ја задња врата ово

га храма ВИДИМО споменике Кнезу Михајлу 

и Кнезу Милошу. 

Ради бољег разумевања слика ће бити 

изложена у овд. књижарама Браhе А. Пав

ловиhа1i7 и Петра Мичиhа,5S да их сваки 
може видети. 

Како сазнај емо цена ће им бити на фи

нам картону 56 Х 48 см величине 1,20 дин. 

Нећемо овде износити важност ,ове сли

ке јер је то свима јасно, него ћемо поме

нути само .ово. Наши су домови пуни сли

ка из туђине, за које често не Зrнамо ии 

шта представљају: те слике су веhином 

много скупе, али их ·наш свет опет за то 

купује. Ево нам прилике, да наше домо

ве у,красимо сликом из наше скоре 'Про

шлости; то је слика о којој сваки родитељ 

може својој деци много причати и причом 

гајити патриотизам , који нам је у Q<ВOM 

времену преко потребан. 

Техничка је страна 'слике одлична. 

Г. Лали можемо само честитати, што је и 



овим својим радом показао да можемо и 

ми на сљици, ако не у ствари, имати ХРАМ 

СРПСКИХ БЕСМРТНИКА. Скалицки." 

Два и по месеца касније, или тачније -
17. jarнyapa 1902. године "БЕОГРАДСКЕ 
НОВИНЕ"59 доносе опширнију вест из које 

сазнајемо да је слика "СРПСКИ ПАНТЕОН 

од СТЕВАНА НИКШИЋА - ЛАЛЕ" пу

штена у продају. Вест почиње препоруком: 

"Стева н,икшиfi - Лала, виши учитељ у 

гимназији Краља Милана, израдио је сли

ку "СРПСКИ ПАНТЕОН", коју свакој срп

ск-ој КУћИ можемо препоручити" . 

Нисмо успели да дођемо до података 

где је и у ком тиражу репрод~кција штам

пана. На жалост, у овом треНУl1КУ не зна

мо Iни да ли је и један примера;к репродук

ције сачуван. 

Напоменимо и то да је НИКШИћ маја 

1901. године поклонио краљици Наталији 

једну слику на којој му се она зах.ваљује 

преко своје дворске даме Ружице Оре

шковић. Највероватније да је то била ски

ца слике коју је НИiкшић касније наСЛИiкао 

ИЛИ пак оригинал - СРПСКИ ПАНТЕОН. 

Ево кратког цитата из поменутог писма:6О 

"Њено Величанст.во Краљица Натаљија на

редила ми је да вам изјавим Њену највећу 

благодарност на лепој слици, 'Коју сте били 

тако љубазни да јој пошаљете и која се 

љеном Величанству врло допала." 

Од слика које нису сачуване и за које 

знамо само на оонову кратких вести из 

штампе или писаних докумената (уметни

кова писма, писма пријатеља и сл.), опо

менимо ове: ПОЧЕТАК БУНЕ НА ДАХИЈЕ, 

СЛАВИЈА - "која има важност за цело 

Славенство" (ове се спомињу у већ поме

нутом напису из листа "Мали Журнал" 

који доноси вест о прослави двадесет пе

ТОI10дишњице Стевана Никшића), слику 

ТАСКО РАЈИЋ НА ТОПУ - спомиње се 

у неколико извора. 

Цртежu 

Цртеже оловком, оловком у боји и пе

ром неговао је Никшић током целог свог 

дугогодишњег стваралаштва. На цртаћем 

папиру, листу из свеске а често и на било 
ка'квом ДРУЮМ одбаченом папиру или па

пирићу, Никшић је бележио збивања и 

људе О'КО себе. Некад кро,ки, некад амби-

СТЕВАН НИКШИЋ - ЛАДА 

циознији цртеж или цртеж - студија за 

будуhу слику, део су заостаВШТИiне Сте

вана Никшиhа која се чува у домовима 

његових кћери Косанке и Емилије. Од сто

тинак ОВЭlњвих прибелешки оловком и пе

ром, углавном сачуваних из каснијег пе

риода, јер је све оно раније настало про

пало за време ратова 1912-1918. године, 

тешко је било одвојити оно што би било 

ликовно или садржај но интереСЭlНтније. 

Све су то драгоцени документи о једном 

времену и његовим људима, а ликовни 

квалитети цртежа зависе од расположе

ња аутора, од његовог приступа моделу 

или мотиву ;61 

Цртеже ћемо поделити на: ЛИКОВИ 

ПРИЈАТЕЉА И ПОЗНАНИКА, ЛИКОВИ 

ЈУНАКА ИЗ "ИВКОВЕ СЛАВЕ", ИЛУ

СТРАЦИЈЕ и ДЕЦА. 

Своје пријатеље и познанике цртао .је 
Никшић .на малим листовима папира, нај

веhи 10 Х 14 см оловком, оловком у боји 

или пером. На <Већини ових цртежа је пот

пис, година цртања, а на понеким и кра

ћа прибелешка. Често је пријатеље сликао, 

касније, по сећању. То је случај и са Бо

хумилом СвобоДом, ког је нацртао 1937. го
дине, а који је умро 1889. године. Поред по
менутог цртежа Свободе, из ове групе из

двојили бисмо: ЧОВЕК С ЛУЛОМ, СТА

РАЦ С БРАДОМ, ДЕВОЈКА Ј, ДЕВОЈКА 

П и ДЕВОЈКА ЈП. Сви ови цртежи наста

ли су у последњој деценији уметниковог 

живота. Карактерише их лак потез и спо

собност аутора да "ухвати" карактер пор
третисаног. Ни у једном од ових цртежа не 

инсистира се на детаљима. 

Ликове из "ИВКОВЕ СЛАВЕ" цртао је 

Никшиh, сигурно, још У време дугогоди

шњег боравка у Нишу; чак и Iда :није, то

лико је с њима ;цруговао и живео да 'Му 

не би бил'о тешко да их, после тридесетак 

година, нацрта по сећању. До наших дана 

сачу.вана су три портрета, три лика из 

"ИВКОВЕ СЛАВЕ" Стевана Сремца. То су: 
ЖИВКiQ Ј'ОРГЭlнџија, с-а потписом и годином 

цртања (1937), Љуба Курјак (шустер) и Јо
ва Кубеџија Смук.62 По формату, присту

пу и опреми можемо закључити да су сва 

три портрета настала у исто време, значи 

око 1937. године. 
Цртежи које 'издвајамо у групу КА

РАКТЕРИ рађени су на веl>.ем формату, 
обично листу канцеларијског папира фор-
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мата 30 Х 40 'см. Издвајамо два таква листа: 

ПУША ЧИ И МОЈИ ПЕВА ЧИ. На овим ли

С'I10вима Никшиft. је цртао ликове ,оловrком, 

тушем, тушем и акварелом, ОЛОВ'кама у 

боји. На првом листу ликови пушача су на 

граници 'Реалног лика и кари.катуре. По

ред о.вих листова, сачува:ни су 'УЈ многи дру

ГИ листови с по неколико ликова колега 

из Гимназије, стрељачке дружине 'и дру

гих средина, у којима је Ни.кшиh боравио 

и радио. 

Боху..чuл Свобода, ОЛО81са (1937. zодu1tа). 

ВоlщтН Svoboda, реnсН, 1937. 

Цртеже ИJIУСТРАЦИЈЕ пратимо из два 

извора : илустрације у мапи сачуваних цр

тежа, за које не знамо шта су заправо 

требало да илуструју, и штаМПЭЈНе илу

страције. 

Од првих споменуhемо само 'I'ри црте

жа-илустрације: ЋУМУРА, ГОСПОЂО -
СТАРО, ГОСПОЂО из 1936. године, те цр
теже два пречанина: једног КОЧИЈАША 

из 1934. и ОВЧАРА из 1936. године. Сва 
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Човек с луАО..ч, ОАовка. 

Маn w i th pipe, реnсН . 

Старац с 6радо.м., ОАовка (1 937. zодu'Н.а) . 

Old таn with beard, рenсн, 1937. 



три цртеж'а представљају Никшића као и

зузе'IlНО обдареног илустратора. Ми ћемо 

се, међутим, задржати на илустрацијама 

које су објављене у Iкњигама и које су на
стале знатно раније него оне к'оје су овде 

поменуте. 

Најстарије сачуване илустрације Сте

вана НИКШИћа потичу из 1893. ГОДИiне. Он 

је илустровао :књигу Ј анка Веселиновића 

- ОД СРЦА СРЦУ." Књига је издање 
Књижаре Велимира Валожића из Ниша. 

Девојка IlI, туш. 

Drawing ој а girt IIl, India ink. 

НИКШИћ је за илустрацију приповедака 

Јанка Веселиновића урадио пет илустра

ција. Штампа не су овим редом: ДОБРИЧИ

НЕ, страна 8, РОБИЈАШИЦА, страна 24, 
ПАЋЕНИК, .страна 37, ПУСТИЊАК, стра
на 64, и БОЖИЦА РАДОСТ, стрњна 88. 
Имали 'смо прилике да видимо два при

мерка књиге и и у оба примерка илустра

ције 'су штампане на посебном листу, на 
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Девојка 1, ол.овка (1934. zодU1iа). 

Drawing of а girt 1, реnсН, 1934. 

Девојка п, ОАовка. 

Drawing of а girt I1, реnса. 
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бољој хартији . У једној књизи шта'Мпане 
су у боји сепије, а у другој светлије плаво. 

Не без разлога издвајамо управо ове илу

С'I1рациј е. Настале су у време .када ј е Ник

шиh имао пуних четрдесет година. На о

снову ових илустрација, већ на први по

глед може се закључити да их је радио 

човек без неког 'Озбиљнијег лик:овног обра

ЗQвања. Ажо их пореди мо са илустрација

ма из каснијег периода, рецимо оним lКoj e 

је сликао као пензионер, онда ЗаЈкључује-

Љуба Курјах - Шустер из "ИВ'I-Cове сљаве", 
ољовха. 

Lju ba Kurjak - $uster јтот the comedy »l vko
va SLava«, реnсН . 

мо да се Стеван Никшић сли.карски фор

мирао и развиј ао та-ко реhи до последњег 

дана. Из паменуте КЊ'иге доносимо две 

илустрације: РОБИЈАШИЦА и ДОБРИЧИ

НЕ. Без 'Обзира што бисмо могли изреhи 

низ примедаба .на 'рачун Никшиhевих илу

страциј а, морамо приз'Нати да оне "стоје" 
уз литературу Јанка Веселиновића коју 

управо и илуструју. 
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Жuвхо јорzаuџuја - Ив'Ко из "Ив'Кове сљаве" 
од.овха (1937. z.). 

Zivko Jorgandiija - l v ko јтот the comedy 
»I v ko1'a S[ava«, реnсН, 1937. 

Јова Кубеџ.uја - С.м.ук UЗ "Ив'Кове славе", 
OAOB'IOO.. 

J ova KubedZija - Smuk јтот the comedy »lv
kova SLavQ«, реnсН. 

I./I,tf (! It 
I ' 

, 
4 » ;!" ' At ~. ( , . 

, , 



Нешто каоније Никшиh је објавио илу

страције у књизи ЧОВЕКОВА ТРАГЕДИ

ЈА или БАЛ У ЕЛЕМИРУ, Стевана Срем

ца. Књига је штампана у Београду, у Штам

парији Краљевине Србиј е 1907. године. о
вај епос у 10 песама написао је Сремац у 
Нишу 30. августа (увече) 1890. године. 

Књига је илустрована са 7 цртежа од КО
јих је пет (1 , 2, 3, 4. и 6.) .насликао сам 

Сремац, а два (5. и 7.) Стеван Никшиh-Ла

ла. Сам писац на задњој страници своје 

К'њиге -објавио је примедбу: "НАПОМЕНА 

- Слике су радила два вештака и то: Сли
ку 1, 2, 3, 4. и 6. радио је сам писац, а сли

ку 5. и 7. радио је Лала. Последње слике 

(5. 'и 7.) није могао сам писац да ради, јер 

се по добро'I'И свога срца - гнуша :крвавих 

Пуша'Ч.u, туш ~t а'Кварел,. 

Smokers, I ndia ink and water co~or. 

призора. Писац "о.во је још један доказ 

ДУГОГОд'Ишњег пријатељства и сарадње 

Стевана Сремца и Стевана Никшиfiа. " 

ДЕЦА У игри, са животињама, у послу 

и са књигом омиљена су тема старог пе

дагога. Илуструјуhи поезију и прозу за де

цу, цртајуfiи, како 'Го 'Из једног писма ви

димо , за ђачке школске зидне !Новине, или 

једноставно зат,Q што воли децу, НикшиЋ. 

је оставио веJlИК'И број ов аквих цртежа . 

До нас су дошли они из каснијег периода 

уметниковог живота и о њима можемо го

ворити само у суперлативу . 'у -нeдocTaТiКY 

23' 

СТЕВАН НИКlliИЋ - ЛАЛА 

... 
# ' ,. 

.;III .-ј.. 
{ " ". 

Моји nевачu. Му singers. 

простора ову 'I'врдњу поткрепљујемо само 

са три цртежа: ДЕТЕ, МИШ и МАЧКА, У 

АПСУ и ДЕЧАК СА КЊИГОМ. Сва три 

цртежа обрађена 'су лако, у ј едном даху -

ЋУJtура, zocnobo и Старо, исnоЬо, ол,ов-к: о. 
(1936. 2.). 

Drawing »Cumura, Gospo(1o i Staro, Gospo(lo, 
реnсН, 1936. 

r 
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оловком. Ова1}{ве Никшићеве цртеже може

мо наhи у дневним и 'периодичним публи

кацијама, на страницама :намењеним деци 

или часописима искључиво ,иамењеним 

деци. Њеювих цртежа овог жанра било је 

у публикацијама које су излазиле у Нишу: 

Сарајеву, Београду и другим местима.М 

КАРИКАТУРЕ 

Већ смо сазнали какве је неприЈатно

сти у животу имао Никшић због 'својих ка

рикатура. Цртао их је стално, кад год би 
имао повода, са истим жаром и после за

твора, као и пре њега. На :mалост, не мо

жемо реhи да бисмо о њему као кар.и:ка

туристи \могли да'I1И одређенији ·суд. Истини 

за вољу многе карикатуре су изгубљене и 
уништене, мн{)ге 'Никада нису ни биле пу

блик·оване већ приказиване у Друш'I1ВУ и 

кругу У коме се аутор кретао, ,а друге пак 

расуте по листовима и час описима који су 

нередовна излазили , доживели један или 

два броја, па се гаоили. 

у заоставштини смо ,нашли нешто што 

је посебно интересантно 'и карактеристич

но за Никшиhа. У трећој и четвртој деце

нији ,овог столеh.а, ваљда 'када ·су !На стра

нице наших листова стигли ј унаци Волта 

Дизнија, раЗQчаран овим импортом или, 

можда, ча;к ,и задовоЉ'ан, Никшиh ради се

рију кари~атура у којој 'Су главни ликови 

Ћ1иК!и Маус и њемуслични јунаци. Он ове 

ЛИЧНОС1lИ ставља у свакидашње ситуације 

и под.ерга-ва смеху 'наше нарави и .бриге: 

комуналне, саобраћајне . .. Најчешh.е глав

на личност :карикатуре, Мики Маус у цр

тежу Стевана Никшиhа изгубио је инФан

тилност и љупкост к.оја га прати у извор

ном 'облику а полримио изглед карактери

стичан за средовеч.не људе, опуштен трбух, 

клемпаве уши, 'криве "и уморне 'Ноге ... Не

мамо пода-гак'а да је IHeKa од .ових кари

катура објављена. 

Интересан-гно је да је Никш:иh 'кроз ка

рикатуру, ' једном једну објављену, а дру

ги пут кроз једну К'оја је сачувана у зао

стаВШ1lИНИ (можда је таквих покушаја би

ло више), покушао да разрешава неке 'со

цијалне моменте. То су карикатуре које су 

настале у време социјаJLНОГ сликарства и 

круга око ЗЕМЉЕ, па су због тога и по-
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себно интересаН'Dне. Објављена карикатура 

односи се на високе кирије и незаштиhене 

радничке породице. 

Завршиhемо овај кратак и непотпун 

осврт .на НИ!кшиfiеву карикатуру јед,ном 

опаском. Иако поучен сопственим иску

C~BOM да се није "шегачит.и" на рачун .ве

лик.ог и увек ратоборног ·суседа са север 0-

Добрu'Ч.uне, ил.устрација из IObUZe Ј. Весел.u'Н.о-
8ић.а "Од Срца срцу" 1893. 

Illustration fOT the book »Od Srca Srcu« Ьу Ј. 
Veselin ovic, 1893. 

запада, није заборавио да је једном при

ликом и сам писао "И тако и ја доспео до 

апсЭ!не због карикатуре", Никшиh 1933. го-



дине К!РО3 карикатуру коментарише један 

догађај у Хитлеровој Немачкој. 

ПОВЕЉЕ, ПЛАКЕТЕ, ДИПЛОМЕ 

Немајуhи довољно 'ни личног ни ДРУ

штвеног простора У којем би неговао своју 

РоБUјашuца, uл.устрацuја uз '1{:1-buze Ј. Весел.u
новић.а "Од Срца срцу" (1893. z.). 

IHustration јот the book »оа Srca Srcu( Ьу Ј. 
VeseHnovic, 1893. 

Coacl~тan. 

ма, Нv.:кшиh се никада није сликарски раз

MaXlHYo. Било је тренутака када је ТО обе
павао, али увек је постојао неки разлог 

да се морао задовољити малим. 

Осеhајуhи и сам безизлазност свог по

лоЖ!аја, а можда И не прецењујућ.и евоје 

могуh.ности, уметничке, НИКШИћ најрадије 

решава задатке из области примењених 

умеЂНОСТИ. 

Тако рећи од дана доласка у Србију па 

до смрти Никшиh за својим писаћим сто

лом црта и слика повеље, дипломе, захвал-

Ов-ч.ар SI~eperd. 

склоност, везан због егзистенције за кате- ':" 
дру, бринуhи О брОјнОј породици, paCTpraIj ~ 
другим потребама ·средине и својим жеља-
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нице, без обзира да ли је за њих имао по

ручиоце ИЛИ само повод да их реши и 

предложи онима 'којима би оне могле за

требати и послужити . У <сликаревој зао

ставштини сачувана је много оригинала, 

гот·ових - изведених или не.изведених ре

шења и скица. Све су то, углавном, ко

ректно дата решења, релативно оригинал

на и разноврсна. У време 'када је Никшиh 

радио 'Ове своје повеље ,оне су биле у ве

ликој моди и тражене су на све стране. 

Не знамо да ли је Никшиh од тог посла 

имао неке материјалне користи, да ли је 

он 'Или лоручилац плаћао штампање поје

диних рад<ова, рецимо, разгледница са 

персонификацијама: ТРГОВИНЕ, ИНДУ
СТРИЈЕ, ЗАНАТСТВА, а међу радовима 

је било и тога. б5 

Дете, .~nш и "!tа'Чка. 

Child, mouse and cat. 

Посебно место у овом жанру заузимају 

пропагандни листови са илустрацијом и 

текстом. Они понекад iИмају 'и полити;чке 

поруке и издавани су у пригодним ситуа

uијама ИЛИ за време прослава. 

Никшић је радио и многе насловне стра

не за листове и час-описе: "Споменик", 

"Невен", "Зорица", "Гласник Црвеног кр

ста" . . 
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1. Диплома ДОБРОТВОРНОГ ФОНДА 
НИШКЕ ГИМНАЗИЈЕ КРАЉ МИ

ЛАН 1, из 1895. године. 

у аnсу, ОАовка. In arrest, реnсН. 

2. Пано фотографија НАСТАВНИЦИ 

НИШКЕ ГИМНАЗИЈЕ 1889, из 1899. 
године. 

3. Споменица за учеснике приликом 

прославе 60-годишњице БЕОГРАД

СКОГ САВЕЗА СТРЕЉА ЧКИХ 

ДРУЖИНА, из 1927. године. 

4. Споменица поводом про'Славе ЧЕ

ТВРТОГ РОЂЕНДАНА Њ. К. В. 

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА ПЕТРА, 

1927. године. 

Дечак са књnzо.м. Воу with а book. 



5. Диплома стрељачке дружине са о

твором у који се умеће мета са по

стиrнутим резултатима. 

6. Диплома УДРУЖЕЊА ПОРОДИЦА 
ПОГИНУЛИХ И УМРЛИХ ОФИЦИ

РА У РАТУ 1912-1920. 

7. Споменица поводом почетка градње 
ДОМА СТАРАЦА И СТАРИЦА У 

БЕОГРАДУ, из 1932. године . 

8. Споменица VIVE LA FRANCE 
ЖИВЕЛА ФРАНЦУСКА!, штампа
на у ф'ранцуској поводом прославе 

14. јула 1934. године . 

9. Споменица преласка преко Албани
је - представљени су војници са 

носиљ'ком како преко моста ,носе 

Краља Петра Ј. На споменици је 
текст: "И ПО МАГЛИ И ПО СНЕГУ 

ПУТ СЕ ВИДИ КАД КРАЉ ВОДИ, 

МА ПО ЦИЧИ И ПО БРЕГУ - КА 

ЈЕДИНСТВУ И СЛОБОДИ. Споме
ница је из 1937. године. м 

10. Три-четири персонификације: ТРГО

ВИНА, ИНДУСТРИЈА, ЗАНАТ
СТВО, штампане у формату доли

снице 9 Х 14 см. НИКШИЋ је често 

сликао, цртао - фолклорне теме. 

Сачуван је велики број оваквих цр

тежа и слика који су имали разли

читу намену. Издвојимо че'Гири: 

11. Четири Допионице на тему: пролеhе, 
лето, јесен, зима. Разгледнице је из

дао Аца ЛУ1ковиh, а штамг.:ане су у 

Штампарији "Планета" у Београду. 
у породици Никшиh сачувано је ви

ше примерака ове дописнице штам

ПЭlне у једном тону - серија. 

12. ПРОЛЕЋЕ ЖИВОТА: "Хајде ружо, 
да чувамо овце. Не смем Ј ово, ка

раЋе ме мајка". У сеоском пејзажу, 

поред стада оваца, представљени су 

девојка с преслицом и вретеном и 

момак с фрулом. Обе лич::~'ости су 

у живописној народној ношњи. Рад 

је из 1934. године. 

13. "НЕ ИДИ, МОМЧЕ, ИЗ НАШЕГ СЕ
ЛА. ОТАЏБИНИ ДА СЕ ОДУ

ЖИШ!" Сцена на извору . У позади-

СТЕВАН НИКШИЋ - ЛАЛА 

РадnU'Ч'k:а породица. 

Worker's јатНу. 

ни се назиру сеоске 'КУЋе и воловска 

запрега са сеном. У првом плану две 

девојке покушавају да задрже мом

ка који је, са шареницом, кренуо на 

пут. Рад 'Из 1935. године. 

"Хuтл.ерова банка" . 

Drawing »Hitlerova Ваnkд« . 
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14. "БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ НАШЕМ 

РОДУ: СЕЛО, ЊИВУ, ПОЉЕ, ГРАД 

И ДОМ! ПРВИ СНОП". У пољу жи

та представљена је срећна сеоска 

породица (отац, мајка, дете) са ср

ПОМ и првим снопом жита. Рад из 

1935. године. 

15. Млада ,сељаlнка у комплетној нош

}blИ ~Kao ,да је етнографСК'а студиј а) 

у шумарку, поред <ограде од облица. 

У даљини се назире 'официр на ко
њу. Слика је коментарисана стихо

вима: 

"Ој девојко, душо ~'rtoju, 
Где 1-/,0 cU1-/,оh стобом стоја, 

Остаде ми сабља .м..ој а. 

Сабља моја tt .м.ара.м.а , 

У .м.ара.м.и оz.л.едuло, 

Хајде душо да тражи.м.о . 

Ако Boz дб те 1-/,ађе.м.о, 
Право ће.м,о nоделuти, 

Теби душо, оzледал.о. 
Оzледај се до јесени. 

Од јесени хајде -х;' .м ени." 

Стеван НИКШИЋ, годину-две пред смрт , 

покушао је, највероватније, да негде пла

сира петнаестак 'Својих радова из напред 

поменуте фазе. Сачувана је њег<Ово, руком 

писаном писмо, за које не знамо ,коме је 

упуhено. То је, највероваТJlиј е, копија при

лога писма. НИКШИћ пише: 67 "Моји скром

ни радови слике: 1. њ. В. Краљ Петар П , 

2. Први сноп, 3. Наше село, 4. Оче наш ." 

Поред ове четири слике записано ј е: "Ш а
љем" . Никшић у писму помиње ·слике 'које 

смо ми већ 'набројали под бројевима: 9, 11 , 
12, 14. Од lНaMa ,непознатих радова на'води 

и следеће: 8. Леле, море, Зоне, да ти ку

ПИЈм срма ј елече, 9. Хеј , бистра вода, мој 

хлађан студен"Че - Је л ми скоро Јова до

Јlазио, 10. Платно бели Сарајка девојка , 11. 
Свој 'своме - Успомена на прославу 15. 
год. Уједињења С. Х. С, 12. Јуриш брате, 
напред роде. Полетимо снагом свом - За 

Крст "часни и слободу, .нашег Краља IИ наш 

дом!, 13. ЈУlНачки је 'отац пао, а пород је 

јадан стао, деди јуре, а снег веје, и мајка 

их срцем греје (Мај'ка - удовица офици

ра са децом у вејавици). 15. Нем·а га више ! 

Нема га више. Он божански васкрсо сву да: 

у ветру наших планина, у миру наших до-

184 

лина - у светлим простран ствима, кој е 

дарује груда, Име му отсад, заувек : Бе

смртна Отаџбина. 

Стеван Никшив. - Лала проф. у. п. Бео

град, Душанова 11 

Св. Савски Дом партер". 

Претпостављамо да жеље cTapol' про

фесора нису реализоване, јер да ј е с радо

вима .које СПQмиње било шта учињено: да 

су откупљени , штампа ни, /Или излага,ни, о 

Сnо.меница за у-ч.ескuке nрuл.U1{:О.м nросл.аве 60. 
~oд. беоzрадС1{:ОZ Савеза стре.љачкuх дружuка, 

из 1925. zoдике. 

D ipLoma јат Ље participants in t h e ce[ebration 
о! the 60Љ Anniversary of Beograd Lеаgџ.е оЈ 

Rij[ e Clubs, 1925. 

томе би остао траг, ти:\'! пре јер се све зби

ва непооредно пред уме1\НИКОВУ смрт . 

Данас, п)'/Не четири деце.није после Ник

шиhеве смрти , сусрећемо се поново с њего

вим именом и малобројним сачуваним де-



лом. Од његове смрти до данас прохујали 
су још један рат и три деценије нашег 'Ин

тересовања за друге ,вредности, 'К'оје та

~oђe :нису биле прwкупљене, заштиh.е.не и 

оцењене. Данас, .када је дошло време да 
се прикупи и оцени дело Стевана Никши

ћа, од тог дела остало је изузетно мало. 

Истини за вољу, оно није нестало и уни

штено СаЈМО у току последњег рата и три 

деценије заборава. НИКШИћ је, а 'с њим и 
његово дело, прошао кроз 'не~олико ратова. 

ОНО ШТО је 'ИЗдРжао човек није могло, увек, 

да издржи .дело њеrовог ума и духа. Ако 

се подсетимо да је НИКШИћ у раним и сред

њим годинама започео озбиљније сликар

ске подухвате, сликао крајем прошлог и 

почетком овог столеhа Iисторијске компо

зиције, онда су оне прошле кроз два или 

три рата и зато о многима имамо само пи

саних трагова. На основу таквих докуме

ната, оног што је остало и оног што је на

сликао по доласку у Београд, тешко је, чак 

и незахвално оцењивати. Оцењујући дело 

Стевана Нwкшиnа морамо стално имати на 

у.му време, .место и услове рада, морамо 

водити рачуна о томе 'Кюсву је он улогу 

преузео на себе и како је тај посао обавио. 

Ниш је ослобођен 1877. године а НИКШИћ 
у њега долази већ 1884. Ако су до ·~ ,в.,~a кроз 

Ниш и пролазили сликари, путници, НИК

шиh је сигурно први који је у њему живео 

и радио. Слике: СТЕБАН СИНЋЕЛИЋ НА 

ЧЕГРУ, ТАНАСКО РАЈИЋ НА ТОПУ, по

ЧЕТАК БУНЕ НА ДАХИЈЕ, СЛАБИЈА, 

ПОРТРЕТ ЉУБЕ НЕНАДОБИЋА (1895) и 

ХРАМ СРПСКИХ БЕСМРТНИКА (1901) 
заПQчете 'су и наСЛИiкане у Нишу који пре 
Никшиhа није имао [1рилике да .види у

метничко дело, ни у ком случају компо

зицију из свОје недавне историјске про

шлости насликане управо ту а шта је то 

значило за средину у којој је уметник ра

дио, можемо из .наше перспективе само да 

прет.постављамо. Никшиh није за живота 

имао прилике да излаже, 'Ни колективно 'Ни 

самостално. Али, он је у том Нишу,~оји 

само што је испратио турске оку.паторе, 

своје слике управо из "атељеа" (Носио у 

излог књижаре или неке друге радње у 

центру града. 'го 'су биле најпосеhеније и 

најдраже излоmбе које је један уметник 

могао у својој каријери да ДожИ!ви. Да није 

било такве публике - зар би се Никшиh, 

виши уqитељ, са скромним примаљима, у-

" 

СТЕВАН НИКШИЋ - ЛАЛА 

ДUnЈ1.0..и.а Удружења породица nozuny.Aux и у
.ЧРЈ1.UХ офu.цuра у рату 1912-1920. zодunе. 

Diploma ој the Association ој Ље Families ој 
the Officers Peтis '~ed and Died in the War and 

in the Period 1912-1920. 

судио да уђе у подухват штампања репро

дукција својих историјских композиција. 

Ипак, била је то велика жртва.68 

Сnо.че1tuца "Vive {а France«. 

Diplonta »Vive {а France«. 
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Поред ових историјских композиција, 

Никшиh је у граду на Нишави насликао и 

пр.ве дипломе друштава која је о с.нивао 

с пријатељима, прве па'Ное, прве захвални-

це 'Које су се нашле на зидовима скромних 

домова. И преко ових дела примењене у

метности, на којима је НИКШИћ сликао ли

кове прооветитеља (Свети Сава) и нацио
налних хероја (Танаско Рајиh, Хајдук Вељ

ко, Милош Об.илиh ... ), будио ј е уметник 

националну ,свест и, истовремено, ликовно 

васпитавао средину у 'Којој је живео по по

треби службе, али х,оју је прихватао ·као 

своју. 

Никшић је у средини у КОЈОЈ Је Ж'Ивео 

оставио и велики број портрета, к,ој-и -су 

или уништени или пак остали до сада не

познати. 

Интересантно је да нисмо наишли ни на 

један податак који би нас навео на траг 

Никшићевог сликарства са религ.иозном 

тематиком. Просто је иевероваТJiО да се 

Никшић није опробао и у овом жанру.63 

Прва деценија овог века, изгледа, да ,ни

је била нарочито плодна за Стевана НИК

шића. Изузетно мало података о његовој 

сликарској активности везано је за овај 
период, за шта је данас тешко наћи оправ

дање. То што ,се од 1912. ,па скоро до 1920. 
:l1Oдине не јавља, разумљиво је. Године ра

това Никшиh је тешко преживео. Између 
ова два периода настала је, најовероватни

је,слика ДУХОВСКИ МУЧЕНИЦИ, која 

НЗЈ'\II је, такође, сачувана само као репро

дукција ,на малом формату у црно-белој ~..,:, .. ,.. 
техници. 

Та-кво стање довело 'нас је у крајње 

апсурдну ситуацију: по извесним изворима 

познајемо дело, а то како га и К-ОЛИКО по

знајемо, не пружа нам могућност да га 

објективно оценимо. 

Сликар.ска заоставштина Стевана НИК-

шиhа ,настала од 1920. године па до смрти, 
значи београдски период - позната ,нам је. 

На жалост, то је период када се Никшиh 

не прихвата, више, великих сликарских за

ратака, сем у ретким случајевима (пор

ТРЕТ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА) 1924. ГО

дине. У овом периоду он ради илустраци

ј е, интимне забелешке-крокије и окице, 

слике-цртеже са Форклорним темама, про
пагандне листове и још увек - дипломе, 

захвалнице ... 
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ИндустриЈа 

Иuдустрuја 

Personi1ication 01 Industry. 

Целокупно сликарско дело мз скромне 

заоставштине по.кушаfiемо овако да групи

шемо и оценимо: НАЈРАНИЈИ ПЕРИОД, 

ПЕРИОД ОД 1884. до 1912. и ПЕРИОД ОД 
1920. до 1938. године. 

Најранији период представљају само 

три слике: ХРИСТОС, ПОРТРЕТ НЕПО

ЗНАТОГ и ГРАНИЧАРИ. За прве две, 

цртеж (ХРИСТОС) и уље (ПОРТРЕТ НЕ

ПОЗНАТОГ) рећи ћемо да нас импресиони-



Не иди, Jrto .. l-pte, из nашеz села! Отацбиnи да се 
одужиш! Из 1935. zod. 

IUustration JJNe ldi, Мотсе, iz Naseg Sera! 
Otadzbini da se OduZi§k, 1935. 

ра техни~и НИВО и рутина младог слика

ра, који, како смо већ рекли, !Није !Имао си

стематско ликовно образовање. 

Други период је најплоднији и за 'сли

кара најзна-чајнији. На жалост, ми га ·мо

жемо оценити само као изузетно важан по 

мисији коју је Никшић извршио својим де

лом у тек ослобођеној средини. Надајмо се 

'" 

СТЕВАН НИКШИЋ - ЛАЛА 

да је макар једно од дела, 'Ло којима је 

Никшић штампао своје листове и репро

дукције, сачувана и да ве изаћи .на јавност. 

Тада ћемо, макар и на основу једног рада, 

моћи нешто одређеније и тачније да каже

мо и о осталим радовима -("ачуваним само 

као репроду.кције. 

Ликовна заоста,вштина из трећег перио

да, период од 1920. до 1938. године пред
ставља ,нам Никш.ића као рут.иНИРЭЈног ц.р

та-ча, IMajcTopa оловке. 'у тим малим сли

карским задацима он нам се представља и 

као добар познавалац композиције. Са жа

љењем констатујемо, прелиставајуви црте

же и листове намењене штампи (насловне 

стране за листове и часописе, цртежи са 

фо.rnклорним тема'ма и не~и други), да је 

Никшив претерано инсистирао ма детаљи

ма, на перфекцији, што ове цртеже, у од- ' 

носу 'На краки и скице, чини мање живот

ним. Још једном ,се понавља досад често 

запажање да ано што уметник не сматра 

ЖИВО'Ilно важним за своју уметност остав

ља на посматрача дубљи, снажнији rи и

скрениј и У'Ilисак од студираrне композици

је. 'Управо такав утисак буде цртежи и 

крокији Стевана н.икшића, којlИ ће, нај,ве

роватније, заувек -остати у тами фасцикли 

у коју су их сложиле руке његових !Кћери 

Косанке и Емилије, с намером да их сачу

вају од зуба времена. 

Стеван Никшив, по свему изузетна и 

свестрано обдарена личност, учинио је, у 

среДина'ма у којима је живео и радио, да

леко више ,него што се 'ОД њега могло ·оче

кивати. Сликар, али пре свега педагог, 

просвет,ни и јавни радник - на плану на

родног просвећивања -оставио је дело к,оје 

му -обезбеђује трајно место у историји на

рода за који је управо и стварао. ОНИ који 

буду писали историју српског ,сликарства, 

у поглављу посвећеном срединама које су 

се тек бу-диле после турског ропства, неће 

изоставити -име Стевана Никшића - Лале. 

Надајмо се да ће до тада, из таме ,неког 

тавана или подрума, изронити и неко са

чувана, значајније Никшићево дело које 

ве га приказати у бљештавијем светлу. 
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НАПОМЕНЕ 

1 Др Лазар Тр.ифуновиh., СРnС'КО слu'Кар
СТВО 1900-1950, Нолит 1973, стр. 496. 

2 На основу провере септембра 1978. го
дине. 

3 Ново гробље, парцела 20, г.роб 20, вели
чина 4. Подаци из Књиге умрлих и сахрање
них 193Н. године у Београду . 

4 Никола Никшић , брат Стевана Никши
ћа - Лале. 

5 Зет Стевана Никшиh:а, муж његове кће
ри Теодоре Грг.иh, рођене Никшић. 

6 По сећању кhери и .из БЈ.Юграфије С. 
Никшиhа коју је написао Никола Аранђело
вић, бригадни инж. ђенерал у пензији. Био

графија се налази у поседу Никшиhеве кћери 
Косанке . 

7 Пруск,о-аустриј-ски рат, 1866. 
8 На основу сведочењ:а његових кhери и 

класних фотографија. 

9 Више докумената у поседу уметникове 
кћ.ери. Сачу,вана је класна фОТОl'рзфија за
вршне, четврте године Војне академије. По

ред с. Никш.иhа, на ,овом матурском паноу, 
међу дипломираним академцима има још мла

дих официра словенског порекла. Његови кла 

сни другови, ПО овом документу су : Покорни , 

Баюало:вић, Цаниh, Малановиh и други. 

10 Податак из "Решења г. Министра Про
свете, надлежног по тражењу г. Стевана Ник
шића, професора IV Мушке гимназије у Бео
граду, у пензиј и. Д 'а м у с е 'о Д О б р и к 0 -

л и ч и н а п е н з и ј е. Министарство Просве
те КСХС Одсек за статистику СН. бр. 8678 од 
12. маја 1924. године у Београду. 

11 у поседу уметникове кhер.и Косанке. У 
свеску су забележена имена школских друго

ва, наставника и професора њоји су му пре
давали у школ-ама, колеI1а с којима је радио, 
ђака којимд је предавао и МНQ!IЭ.' друг-а. 

1~ Извештај Г.имназије Краља Милана у 
Нишу , за школску 1898/99. годину, стра'на 33. 
Новопостављени наставници, под 26: "Никшиh 
Стеван учитељ из Гимназије Вук Караџиh, 
посro·вљен 12. V п. бр. 36·23. Исти извештај, 
страна 34. стаље на крају године; под 19: "Сте
ван Никшиh , учитељ 1 хласе, год. службе 16. 
Примедба : помагао у аДМИНИС'I1рацији шК'оле." 
Податке о педагошком раду СТ. Никwић'а 
пратимо у извештај има Гимназије у Нишу и 
следеhи"Х година : 1899/90, 1909/10 .. . 

13 Поменуто решење под 10. 
14 Поменута биографија под 6. Биографиј у 

Ст. Никшиhа написао је Никола Аранђеловић, 
бригадни инж. ђенера;л у пензији и профе

сор Војне АК'адемије у пензији. Биографију 
је Аранђеловић написао 14. јануара 1952. го
дине и један примерак посветио кhе.рима Сте
ка Војне 'станице у Нишу. Чланак о смрт.и Ст. 
Никшиhа. 

15 Из биографије споменуте под 6 и 14. 
16 "Бал-кап", 25. јуни 1939. године, број 334. 

Година ХХII, стр. 4. 
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17 Некадашњи посед Апела . У време Ник

шиhа, а дуго и после њега .и злетиште Ни
шлија. 

18 .. Поводом zодuш.њuце ос'Нивања Пева'Ч.
"К02. друштва "Бра-н.'Ко" у Н1.~шу", исечах из 
'Неког од београдских листова. На· исечку нема 
податка из ког л,иста је изреза.н. У поседу 
уметникове кhери Косанке. 

19 'у поседу уметникове кhери Коса-нке. 

20 У поседу уметникове кhери К'осанке. 

21 ,,50 nозорuш'Uuх 2.0дипа у Нншу", Ниш 
1938, стр. 33. 

22 На основу сачу,ване фотографије осни
вача и руком записане године и места осни

вања·. У поседу уметникове кћери Косанке. 

23 У поседу уметникове кhери Косанке. 

24 На основу податак-а добијених од уме

никових кhери Коса'Нке и Емилије. Фотогра
фија је об}ављена у листу ".малu журнал" 15. 
VI 1909. године. Онимљена је у Атељеу Соти
ра Недељковић.а, фотографа из Ниша. 

2(> "Малu журнал", 15. VI 19'09. године, 
бро' 163, стр. 1. 

26 Сачувана је фотографија нишке ста
нице испред које се фотографисал3' г.рупа за + 
послених у станици. Централно место на фо
тографији, у групи, заузима Ст . Никшиh. ПО 
сведочењу његове кћери Косанке он је био 

управник Војне станице. Из другог извора са
знајемо да је Никшиh био помоnник начелни
ка Војйе .станице у Нишу. Члана к о СМP'I'И Ст. 
Никшиhа "ПолuТ'lИro" ·од 12. VI 1938, C'I'p. 6. 

27 ПО сећању уметник-ове кћери Коса'Нке. 

28 Кнез Т.рубецкој , Руски дипломата у Ср
бији - Нишу. 

29 Супруга Хартвига Николаја Хенрико
вића, руског дипломате у Београду. 

30 Живановић, београдски књижар - ком
пањон Ј ефте Павловића књижара. 

31 Јефта Павловић , књиж,ар, држао књи
жару у данашњој Кнез Михајловој улици, 

изнад САНУ. 

:12 Апотекар Викторовиh, дртао апотеку 

на Теразијоама. 

33 Класни друг Ст. Никшиh а из ВОЈне 
ака'демије. 

34 Поменуто решење под 10. 
36 Две копије писма (рукопис и куцано на 

машини) у поседу уметникове кћери Кос,энке. 

36 -оу поседу уметникове кћери Косанке. 

37 У поседу умеТНИКQве кћери Косанке. 

38 На основу провере и разговора са Ћ. 
Стаменковићем, директором Историјског Ар
хива, и п. Цветича нином, дугогодишњим би

блиотекаром и сарадником Народне библиоте
ке у Нишу. 

39 "ПОЛUТ1t'Ка", бр. 10.800 од 24. јуна 1938, 
стр. 6. 

40 "Бал'Ка'Н«, бр. 334 од 25. јуна 1938, годи
на ХХII, стр. 4. Аутор написа Света Савковић. 



41 "ПОЈLUтuка", бр. 10.980 ОД 21. ХII 1938. 
Потписани "СТАРИ НИШЛИЈА" је ђенерал 
АЈр~НђеЛОВИh, бивши ученик Ст. Никшића. 

42 ИСТО под 41. 
43 'Указ бр. 423 ОД 15. августа 1894. године 

у Београду. У поседу уметникове кhери К,О
санке. 

44 Указ бр. К. С. бр. ОД 21. јануара 1910. 
године у Београду, У поседу уметникове кће
ри Косанке. 

45 По сећ'ању уметник-ове кћери Косанке. 

46 По сведачењу проф. др Павла Васића. 

47 ПО сведочењу уме~никових кhери Ко-
ОЭlНке .и Емилије. 

48 Нај~ероватниј,е акварел. Кћи Косанка 
тврди да Је у питању акварел. 

49 "Подне", бр. 79, C'I'1p. 3. 
50 Исечак из непознат,ог листа, новина, на

ђен у зааС'I'авштиНiИ Ст. Њикшића. У поседу 
уметникове кhери Косанке. 

51 у поседу уметник-ове кhери Косанке. 

52 Кhи Косанк,а се сећ.а да је њен отац ову 
слику штампао у тиражу ,ОД 1.000 примера
ка. Листове је поклањаО,слао школама и про
давао. ПОШТО је остао већ.и број ·ових слика, 
на интервенцију министра војске ђенерала Пе·· 
тра Ристиhа откупило је з-а'остале листове Ми
нистарство војске за симболичну суму. 

53 "Малu жур'Н.ал", бр. 157. 

54 Одломак из песме "СМРТ СРПСКОГ 
ПЕСНИКА" (посвеhена спомену Ј . С. Попови
ћа t1856) ,строфе: 3, 12, 13 и 14. Песма јеоб
јављена у Сабра'Ним делима Љубомира П. Не
надовиhа, БеОI1рад 1893. год., Париа радикална 
штампарија, свеска пета, -стр . 114- 117. 

СТЕВАН НИКШИЋ - ЛАЛА 

55 "Нuшкu zласnuк", бр. 157. 
:;0 С'l1ИХЈови непознатог песника. 

:;7 Књижара у Нишу пред крај прошлог 

столећа. 

58 Исто под 57. 

59 "Беоzрадске uовиuе", бр. 17. СТ1р.4. 

60 Писмо је упуhено из Сашина 31. маја 
1901. године. 'у поседу уметникове кћери Ко
санке. 

61 Сви цртеж.и налазе се у поседу уметни

кових кћери KOCatНKe и Емилије. 

'62 Највероватније да је ликове јунака из 

Ивњове славе Никшић сликао и цртао за по

требе редитеља представе која је у то време 
ПОС'l1ављена у На1родном позоришту у Бео
граду. 

63 Кћери се сећају и илу,страција из књи

ге Ј. Веселиновића "Робuњuца Злата«. Аутор 
овог текста поменуту књигу није на·шао ни у 

једној београДСК'Ој библиотеци. 

64 Многи су И сачувани, а о изгубљеним 
сведоче уметникове кћери. 

65 По сведочењу уметниюове кћери Ко

санке, Ст. Никшић. је сам финансирао Ш'l1ам
пање дописница и других публикованих ли
ст-ова. Његово материјално ,ст-аље у старости 
се знатно попра:вило. Добио је наследство, а 
имао је и друге изворе прихода. 

66 Стих др Воје Рашиhа , аутора књиге 
"СО1<:олuјада". 

67 у поседу уметни:кове кћери Косанке. 

68 у време када Ш'l1ампа прве листове и
мао је изузетно скромне приходе. 

69 Његове кhери се 'сећају да је сликао 
славске иконе познаницима и пријатељима. 

КАТАЛОГ ВАЖНИЈИХ САЧУВАНИХ РАДаНА 

1. Портрет nеnоз'Н.атоz (око 1870), уље на 
пл'З<т.ну, вел. 50Х 80 см, трагови сигнатуре 
д. с. 

2. Христос (1874), црна и бела. креда, вел. 
34 Х 42 см, сигнирана д. д. Gezeichnet уоп 
Stefan У. Nikschics, zogling 4 jahrgang. 

3. Schuhputzer (Чистач обуће) (1886), туш и 
оловка у боји, вел. 10,5Х 15,5 см, сигнира
но д. с. Schuhputzer, d. d. Niksic 1886. Nisch. 

4. Граnuчар, акварел у комбинованој техни
ци, вел. 31,5 Х 42 см, 'СИГНИр'ано д. д. С. Н. 

Лала. 

5. Девој1<:а 1 (1934), ,олавка у боји, вел. 7 Х 9 

см, сигнирано д. д. СН Лала 1934. 

6. Кочuјаш (1934), туш, оловка и 'Славка у 
бој'И, вел. 13 Х 18 СМ, сигнирано Д. д. СН 
Лала. 

7. Девојка П, олавка, вел. 14,5X21 см. 

8. Девој1<:а ЈП, туш, 'Оловка и оловка у боји, 
вел. 11,5Х17 см, сигнираНQ д. с. СН Лала 

1936. 

g. ЋУ..lt.ура, zocnotJo - старо, ZOCnODo (1936), 
оловка и оловка у боји, вел. 18 Х 13 см, сиг
нираНQ д. с. ен Лала 1936. 

10. Овчар (1936) , туш, оловка IИ оловюа у боји, 
вел. 17 Х 11,3 см, сигнира'Но д. д. СН Лала 

1936 Б. 

11. Да се .ltал.о nОТ1<:реnu.мо (1936), туш, оловка 
и 'олавка у боји, вел. 11 Х 17 см, сигнира

'но Д. д. СН Лала 1936. 

12. Ба'liаћ.а1iС'КU "Цuzа" (1936), туш, оловка и 
олавка у боји, вел. 11 Х 17 см, сигнирано 
д. д. СН Лала 1936. 
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13. ЖU8КО Jopzauvuja (1'937), оловка и оловка 
у боји, вел. 13 Х 17,5 см, сигнирано д. д. ен 
Лала 1937. 

14. Јова Ку6еџија, туш, ОЛQвка и оловка у 
боји, вел. 1 2,5 Х 18 см, <:ИГШ1рано д. д. ен 
Лала, 

15. Љуба Курјак, оловка и оловка у боји, вел. 
12,5 Х 18 см, сигнирано д. д. СН Лала. 

16. Портрет Б. СJtободе (1937), олавка, вел. 
6,5 Х 9 см, сигнирано Д. д. СН Лала 1937. 

17. Старац с 6радо.м (19'37), 'Оловка у боји, вел. 
7,5 Х 10 см, сигнирано Д. д' СН Лала 1937, 

18. Човек с ЉУАО.м" оловка, вел. 11,5 Х 15 см. 

19. Пушачu, туш, оловка, оловк,а у боји, ак'ва
рел, вел. 21 Х 31 см. 

20. Дечак с 'К:њuzо.м., мастило и оловка, вел. 
5 Х 4,5 см, сигнирано Д. л. СН Лала. 

21 . у апсу, туш, вел. Ig X 13 см, оигнирано Д. д. 
СН Лала. 

22. Дете, .м.uш u ..чй·ч:ка, туш, оловка и оловка 
у боји, вел. 19 Х 11 ,5 см, СИl'нирано д. д' СН 
Лала. 

ДИПЛОМЕ, ПОВЕЉЕ, СПОМЕНИЦЕ ... 

1. Спо.мен.ица БО -zодuшњuце беоzрадскоz Са
веза стрељачкuх дружuна, оловка, оловка 
у боји и бела креда. 

2. Дuпл.ОЈ.ta Добротворн.oz фО1{'да нuшке zu,м,
н.азuје краљ Mu.wu 1 (Ниш 1893). 

3. Спо.меuица поводо.м, четвртоz рОfеuдаuа 
Њ. К. В. престол.оuаследuuка Петра зй
штuТ1tuх:а јадра'Ис'Ке страже (1927). 

4. ПЛQх:ета дО.\tа стараца u старица - Бео
'рад (1932). 

5. Спо.м.ен.ица vive lа France Жuвеља 
Фраuцусх:а, (штампана у Француској 1934). 

STEVAN NIkSrC-LАLА (1853-1938) 

Ugljesa Rajcevic 

Stevan Niksic-Lala was -born in the fiamily 
of а border officer in Zabalj in Јапиату 1853. 
ТО continue the tradition о! his family Stevan 
Nik~ic finished мшtагу School at Sankt Роltеп 
(1870) and мшtагу Academy at Wiener Neustadt 
(1874). 

Јп the регјод of his schooling Niksic 
schowed а ргопоипсед sense fOl' painting. Не 
left а <letail \vhich informs us that МаН, Pinter 
апд Н. Hildebrandt gave ћјт lessons јп drawing 
апд painting јп Ље мшtагу Academy. There 
аге по data that Ье was instructed јп painting 
either јп ап аг! .асадету ог private school. 
Fro.m this period and the period of his агту 
service derive his oldest preserved paintings: the 
portrai,t of ап unknown mап, Christ, border 
guard. 

Afteг а serious conflict with ап оНјсег о'; 
the monarchy of Нuпgагiап nationality, Niksic 
fled to Sel'bla ј-п 1882. Тће Љеп authorities gave 
hilm sheltel' and Niksic's first оНјсе јп Serbla 
was јп Cacak as а teacher о! drawing ј 'п high 
school. From C,acak he moved to Nis \vhere he 
stayed for [иН thirty years. 1п the town оп the 
Nisava river ће was а teacher of drawing, 
painter, ШиstгаtОl' , scenographer јп the thea ter 
and а person active јп риЫЈС life. Niksic was 
engaged in the founding о! two singing clubs, 
ј11 the Nis theater, rifle clubs, reading гоот and 
other institutions. 
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Niksic, а тап 'educated and trained јп high 
mшtагу schools, offered his services to the state 
which gave ћјт hospitality. Не took part јп Ље 
wars о! 1885, 1912-1916. 1п 1916 he was јт
prisoned јп Beograd because of his making 
caricatures. Although he escaped responsibi1ity, 
he was kept јп house arrest after he left the 
Austro-Hungarjan prison. 

Aftel" the country \vas liberated, Niksic 
retиrned to his pupils again апд worked as а 
teacher апд <lirector о! school ипtп he retired 
јп 1924. 

Although retired, he neither broke contacts 
wi'th his pupils пог stopped his being interested 
јп painting. Не continued painting until his 
dсз-Љ 'оп Јипе 21, 1938. Не i's Ьигјоо јп Beograd. 

Nik~iC's work јп painting has been divided 
into the fol1owing groups: paHing and drawing, 
illustl'a'tions, caricatures апд applied art, 

The painting.s have Ьееп ranged јп Љгее 

subgroups: Ље paintings preserved јп original, 
those kпоw'п today опlу after their reproductions 
апд Ље paintings whose previous existence is 
known from wr irtten sources. 

The first subgroup is formed Ьу Љгее above 
mentioned paintings ,опlу: the portrai t of ап 

unknow.n тап, Christ апд Ьогдег guard. 
The second subgroup includes the pictures 

preserved as reproductions: Stevan &ind:elic at 



сапоп, Martyrs, Ппi tеd Kingdom and the 
pOl'itra1t of the poet Branko Radicev.ic. 

The third subgroup constists о! the following 
раiпtiпgs: the portrait of Ljuba Nenadovic 
(apotheosis) and the Тетрlе of Serbian 1т-
mortals. ' 

Niksic a1so made а large питЬег о! draw
ings which - created in the period [гот 1920 
ti11 1938 - аге p.reserved for the greatest part. 
These аге in the first р1асе .illustrations [ог 
periodicals, caricatures and occasional sketches, 
drawings representing his асquаiпtапсеs and 
friends. 1п the first group of the drawings the 
persons from the comedy »1vkova Slava« 
wrHten Ьу St. Sremac should Ье singled out. 

We kпоw that NiksiC's Шustгаtiопs were 
publish.ed јп the works о! St. Sremac (»Bal u 
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Еlетјги«) and Janko Vese1inovic (»Od Srca 
Srcu« апd )Robinjica Zlata«). 

Niksic left а .1arge питЬег о! diplomas, 
charters, letters о! thanks, either sketched or 
made, or ,given as ап idea only. 

Although more а ,self-educated person than 
artistically educated, Niksic left а w·ork of art 
which should Ье collected and evaluated. ТЬе 
book )}Stevan Niksic-Lala« presents the gath
ered material and gives the evaluation о! this 
partly preserved work о! ar-t with the purpose 
that particular w.itnesses аге recorded and that 
places ,are pointed out where Niksic's works о! 
art, although not large in extent, are preserved 
today. 


