
Зона Замфирова 

                                                   Стеван Сремац (1855-1906) 

 

О писцу: 

Рођен је у Сенти. 

Рано остао без родитеља, бригу о њему преузео ујак Јован Ђорђевић, чувени српски 

историчар и књижевник. 

*Радио као професор историје у гимназијама у Нишу, Пироту и Београду. 

*Најпознатија дела: Поп Ћира и поп Спира, Зона Замфирова, Ивкова слава, Кир Герас, 

Чича Јордан. 

ПАМТИМО! 

*Књижевни правац: Реализам 

*Књижевни род: Епика 

*Књижевна врста: роман (љубавни, социјални, хумористички) 
 
*Анегдотско језгро: Нушић је Сремцу испричао анеготу о лажној отмици за коју је чуо 
док је службовао у Приштини, коју је Сремац искористио за свој роман 
 
* Тема: љубав двоје младих који потичу из различитих друштвених слојева 
 
*Место радње: Ниш 
 
* Време радње: крај 19. века, након ослобођења Србије  од турске власти 
 

 Друштвено-историјски контекст: Ниш, град тек ослобођен од Турака; 
ослободилачки рат 1876−1878. Сукоб старог и новог; старих богаташа, газда и 
чорбаџија, остатака старих феудалних односа. Као богати могли су посетити 
Христов гроб (хаџије). Ново: грађанско друштво, узнапредовали ситни трговци, 
постигли моћ, богатство  и углед. 

 
* Ликови: Мане кујунџија, Зона Замфирова, хаџи Замфир, ,,веће тетака“, Манулаћ 
 



*Сукоб старог и новог – У основи романескне приче јесте љубав двоје младих из 

различитих друштвених слојева, али и однос старог и новог 

 Углед: друштвени положај и статус Зонине породице намеће  јој да са висине 
гледа на друге, иако гаји искрена осећања према Манету . 

 Увреда и понижење које доживљава Мане пресудно одређују пут љубавне 
приче двоје младих. Овај мотив покренуће нов мотив – подвале, којој ће 
прибећи Мане из освете, али која ће му омогућити да ситуацију разреши срећно 
по њихову љубав.  
 

Домаћи задатак 
 Препиши и усликај све што има ознаку * па ми пошаљи на мејл 
 Прочитај роман или одгледај истоимени филм из 2002. од Здравка 

Шотре https://www.youtube.com/watch?v=jOQfi8cg6d0 
 

 А онда одговори на ова питања! 
 
По чему се Мане издваја у својој друштвеној средини? Чиме привлачи 
девојке? Које његове мане истичу Зонине тетке како би је одговориле од 
Манета? Зашто Мане смишља лажну отмицу? Када он лично долази да 
испроси Зону? 
 
Како је описана Зона? Чиме је мотивисана њена охолост? Објасните зашто 
вређа момка у кога је заљубљена? 
 
ИОП: ученици који иду по ИОП-у, да препишу назначено и у пар реченица 
напишу своје утиске о делу (шта им се допало). 
 

 

Ваше одговоре ми шаљете до четвртка 30.04.2020. на мејл 

andelijajezdic@gmail.com 
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