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Го ран Мак си мо вић (Ниш)

Документарно-умјетнички стил
Петра Кочића

� Кључне речи:
приповијетка, путопис, 
реализам, модерна, 
антропогеографска 
студија, народно предање, 
Змијање, Ратково, Скопље, 
Маћедонија.

У огледу су анализирани текстови Петра 
Кочића: „Змијање“, „Ратково“ и „Слике из 
Старе Србије и Маћедоније“, који имају 
документарно-умјетничку провенијенцију, 
те у којима су обједињене особине 
модерне приповиједне прозе с почетка 
20. вијека са путописним записима, као и 
антропогеографских студија и расправа 
са усменим народним предањима и 
запамћењима.

По сли је плод не при по ви јед не фик ци о-
на ли за ци је, као ре зул тат те ме љи тог 

ис тра жи ва ња про шло сти и ан тро по ге о-
граф ских осо бе но сти сво га за ви ча ја, а 
по узо ру на Цви ји ће ва из у ча ва ња зе мље, 
љу ди и оби ча ја у срп ским по кра ји на ма на 
Бал кан ском по лу о стр ву, Ко чић је у то ку 
1909. и 1910. го ди не у ви ше ча со пи са и ли-
сто ва (Срп ски књи жев ни гла сник, Срп ска 
ри јеч, Раз ви так, Бо сан ска ви ла) об ја вљи-
вао од лом ке из обим не до ку мен тар но-
умјет нич ке про зе, ко ју ће у збир ци Ја у ци 
са Зми ја ња (За греб, 1910) ску пи ти и пред-
ста ви ти под за јед нич ким на сло вом „Зми-
ја ње“. Као мај стор при по ви је да ња, Ко чић 
је вје што пре плео на уч ни и ли те рар ни 

дис курс, та ко да на ве де но дје ло мо же мо 
под јед на ко чи та ти као ан тро по ге о граф-
ску сту ди ју, обо га ће ну исто риј ским пре-
да њи ма и ле ген да ма, на род ним пје сма ма 
и оби ча ји ма, али и као ствар но сну про зу, 
про же ту бе ле три стич ком на ра ци јом.

По ред на ве де ног тек ста „Зми ја ње“, 
ко ји ти по ло шки свр ста ва мо у ред до ку-
мен тар но-умјет нич ких жан ро ва, Ко чић 
је 1905. го ди не об ја вио и пу то пи сни за пис 

„Сли ке из Ста ре Ср би је и Ма ће до ни је“, у 
ко јем се та ко ђе дје ло твор но про жи ма ју 
до ку мен тар но ис тра жи ва ње и умјет нич ко 
при по ви је да ње, та ко да ова два тек ста по-
сма тра мо као по себ ну цје ли ну у ње го вом 
књи жев ном ра ду.
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Ако је су ди ти по јед ном ра ном Ко чи-
ће вом ру ко пи су ко ји је нај вје ро ват ни је 
на стао још за ђач ких да на, 1891. го ди не, а 
об ја вљен је под на сло вом „Рат ко во“ пр ви 
пут тек 2002. го ди не,1) пи шче ва ин те ре со-
ва ња за про шлост, љу де и ге о гра фи ју Зми-
ја ња да ти ра ју од нај ра ни јих да на. О то ме 
је Ко чић украт ко про го во рио у „Ма лом 
об ја шње њу“, на кра ју збир ке Ја у ци са Зми-
ја ња, ко је пред ста вља са же ту упу ту у ње-
го ва ис тра жи ва ња, а за тим и ко мен тар 
до та да шњих из у ча ва ња, као и за пи са о 
ње го вом ужем за ви ча ју, ко је су дру ги ис-
тра жи ва чи би ли са чи ни ли. Ко чић на гла-
ша ва да му је циљ да „про сто ср дач но и 
без при по вје дач ког уљеп ша ва ња“ ка зу је 
исто ри ју ове обла сти, из ко је је и до сад 
узи мао гра ђу за сво је при по ви јет ке. По зи-
ва ју ћи се на на уч ну ме то ду ум ног Јо ва на 
Цви ји ћа, Ко чић ис ти че да се је прет ход-
ног ље та ба вио ан тро по ге о граф ским ис пи-
ти ва њи ма Зми ја ња, те да је на осно ву то га 
и на стао по ну ђе ни текст. Ко чић ис ти че 
да је Зми ја ње пре ма на род ном пре да њу 
од у ви јек би ло срп ско, те да је има ло ауто-
но ми ју и за тур ске упра ве, што по твр ђу је 
и на во ђе њем не срп ских из во ра (Ве не дикт 
Ку ри пе шић, фра Гр га Мар тић). На ро чи то 
је дра го цје но и ин те ре сант но по зи ва ње 
на ци тат из За пам ће ња фра Гр ге Мар ти ћа, 
ко ји је про шао пре ко Зми ја ња 1878. го-
ди не, „хо де ћи у Беч да ће са ру че сти та 
оку па ци ју“. Ра до зна ло ме фра тру, ста рац 
Пан те ли ја од 90 го ди на из но си сље де ће 
ка рак те ри стич но ми шље ње о та да шњој 
аустриј ској оку па ци ји Бо сне и Хер це го-
ви не: „А бо га ми све јед но је, зу лум ћар 
ово, зу лум ћар оно. Ово је срп ска зе мља“, 

ко је ја сно пре до ча ва на ци о нал ну са мо-
сви јест Зми ја ња ца и не за до вољ ство што 
је умје сто жу ђе не сло бо де до шла но ва 
оку па ци о на си ла.

Ка да го во ри о нај ста ри јим спо ме ни ма 
име на Зми ја ње у на род ним пје сма ма, 
Ко чић на гла ша ва ка ко се до ста пје ва ло 
о бо сан ском вла сте ли ну Рај ку са Зми ја ња, 
по ко ме је на сву при ли ку и про зва но нај-
ве ће срп ско се ло у том кра ју Рат ко во, а 
за тим се освр ће и на два еп ска сти ха у 
дру гом из да њу Ву ко вог Срп ског Рјеч ни ка 
из 1852. го ди не, ко ја су на ве де на под пој-
мо ви ма Зми јањ: „А не ма нам са Зми ја ња 
Рај ка“ и зми јањ ски: „Пу на му је Зми јањ ске 
ра ки је“. Ин те ре сант но је на по ме ну ти да 
Ко чић том при ли ком из во ди по гре шан 
за кљу чак да „у Ву ка не ма пје са ма ко је 
пје ва ју ју нач ке под ви ге од Зми ја ња Рај ка, 
по бра ти ма Ми ло ша Оби ли ћа, Ре ље од 
Па за ра и Ба но вић Стра хи ње, иако се и 
да нас мно ге пје ва ју на Зми ја њу“. Ка сни ја 
ис тра жи ва ња Љу бо ми ра Зу ко ви ћа су по-
ка за ла да у Ву ко вим збир ка ма по сто је 
дви је пје сме у ко ји ма се по ми ње и Рај ко 
од Зми ја ња. Пр ва је ма ње по зна та пје-
сма „Ко тар ци и Тур ци“, а дру га је пје сма 

„Же нид ба Кра ље ви ћа Мар ка“.2) Ко чић је 
и сам 1909. го ди не об ја вио у Бо сан ској 
ви ли дви је еп ске пје сме о Рај ку са Зми-
ја ња, ко је је за пи сао од срод ни ка Ми ла 
По па ди ћа Ко чи ћа из се ла Рат ко ва. Пр ва 
пје сма има на слов „Рај ко од Зми ја ња и 
Кра ље вић Мар ко“, а дру га „Од Зми ја ња 
Рај ко и Ђу лић Бар јак тар“.

Ка да је ри јеч о при по ви јед ном по-
ступ ку, Ко чић се опре ди је лио за тзв. „пут-
нич ки мо дел на ра ци је“, за тур ге ње вљев-

1) Петар Кочић, Сабрана дјела I – IV , књ. I , приредили Никола Цветковић и Ненад 
Новаковић, нав. дјело, стр. 62–64.

2) Љубомир Зуковић, „Кочићев однос према усменој књижевности“, Трећи програм Радио 
Сарајева, 1980, год. I Х , бр. 30, стр. 560–561.
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ски мо дел оп сер ва ци је3) и дра ма ти зо ва ну 
по зи ци ју аутор ског при по вје да ча, ко ји 
пу ту ју ћи кроз Зми ја ње слу ша по ви јест 
ово га кра ја. Зна чај ну при по ви јед ну уло гу 
за у зи ма у то ме „умет ну ти при по вје дач“, 
ста ри Ми лић Ву ји но вић, ко ји ка зу је о 
про шло сти за ви ча ја, нај при је на осно ву 
пре да ња, а по том и пре ма соп стве ном 
сје ћа њу. При то ме је ње го ва на ра тив на 
по зи ци ја оне о би че на при су ством још јед-
ног са бе сјед ни ка и слу ша о ца, мла до га и 
прич љи во га ко чи ја ша, та ко да је бли ска 
тех ни ци „ска за“, тј. усме ног из ла га ња 
при че пред гру пом оку пље них слу ша ла ца, 
ко ји сво јим при су ством или пи та њи ма 
и ко мен та ри ма бит но усло вља ва ју ток и 
са др жи ну из ла га ња.

„Зми ја ње“ је у осно ви „не ка вр ста 
ло кал не исто риј ске хро ни ке“,4) у ко јој 
су опи са не гра ни це и ге о граф ски по ло-
жај ово га про сто ра, а за тим из ло же на и 
бор ба та мо шњег на ро да за очу ва ње на ци-
о нал не и вјер ске сви је сти. У при ка зу те 
вје чи те бор бе за са мо о др жа ње по ја вљу ју 
се број не ле ген дар не и ствар не лич но сти. 
О не ки ма од њих, по пут зна ме ни тог и ле-
ген дар ног Рај ка од Зми ја ња, пје ва ле су чак 
и еп ске пје сме из ко сов ског ци клу са,5) о 
дру ги ма, по пут Си тву ка Ба би ћа, ши ри ла 
су се усме на пре да ња. У та кве ле ген дар не 
ис ка зе упле те не су по вре ме но и ствар не 
исто риј ске лич но сти, по пут Цр ног Ђе ор-
ђи ја (Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа), Га вра Вуч-
ко ви ћа Кра ји шни ка, или „кња за у Би о-
гра ду“ Ми ха и ла Обре но ви ћа и Ху се ин 
То пал-па ше из Са ра је ва, ко ји се по ми њу 

у уз бу дљи вом пре да њу о то ме ка ко су Зми-
јањ ци из но ва по твр ди ли ста ри „цар ски 
вер ман“ о цр кве ној и те ри то ри јал ној ауто-
ном но сти и са мо стал но сти у до ба тур ске 
упра ве у Бо сни и Хер це го ви ни.

За вр шне де скрип тив не сли ке Зми ја ња 
у су тон, у ко ји ма се пре ли је ва ју сви је тли и 
там ни то но ви пре ко го ро ста сних пла нин-
ских вр хо ва и про до ли на, те стру ја ње про-
хлад ног вје тра, пу ног „гор ског ми ри са, 
здра вља и сна ге“, сим бо лич ки на го вје шта-
ва ју Ко чи ћев мит ски до жи вљај за ви ча ја, 
за хва љу ју ћи ко јем су ње го ви пре ци, а 
за тим и са вре ме ни ци, оп ста ли у вје чи тој 
бор би про тив за во је ва ча и ту ђи на.

Сли чан успје шан при мјер до ку мен-
тар но-умјет нич ке про зе, Ко чић је оста-
вио у крат ком пу то пи сном за пи су о Ско-
пљу, об ја вље ном под на сло вом „Сли ке 
из Ста ре Ср би је и Ма ће до ни је“, у са ра јев-
ском ли сту Дан, у сеп тем бру 1905. го ди не, 
у два на став ка. Ко чић је жи вио у Ско пљу 
од ја ну а ра до но вем бра мје се ца 1905. го-
ди не, гдје је ра дио као на став ник срп ског 
је зи ка у Срп ској му шкој гим на зи ји и Учи-
тељ ској шко ли, та ко да су ње го ве сли ке и 
оп сер ва ци је љу ди, про сто ра и под не бља 
ово га гра да пот пу но аутен тич не.

Ко чић је до шао у Ско пље са ве ли ким 
оду ше вље њем и ен ту зи ја змом, мо жда и 
за то „што с ње го вим на ме ште њем у Ср-
би ји ни је ишло ла ко“.6) По зна то је да је 
до пу то вао у Бе о град још у апри лу 1904. 
го ди не, и то као де ле гат беч ког срп ског 
књи жев ног дру штва „Зо ра“ на Скуп-
шти ни срп ске и бу гар ске ве ли ко школ ске

3) Радован Вучковић, Модерна српска проза, Просвета, Београд, 1991, стр. 355.
4) Исто, стр. 355.
5) О пишчевом односу према народној књижевности, као и различитим видовима 

народног стваралаштва и њиховој улози у Кочићевом дјелу, поуздано је писао 
Љубомир Зуковић у наведеном раду „Кочићев однос према усменој књижевности“, стр. 
548–583.

6) Тодор Крушевац, Петар Кочић, Просвета, Београд, 1951, стр. 123.
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омла ди не. Би ло је то при је не го што је ап-
сол ви рао фи ло зо фи ју у Бе чу, у ју ну 1904. 
го ди не. Иза то га је ље то про вео код оца 
на Зми ја њу, за тим се тај но вјен чао са Мил-
ком Вук ма но вић 18. сеп тем бра, а од мах су 
иза то га мла ди су пру жни ци до пу то ва ли 
у Бе о град с на мје ром да у Ср би ји Ко чић 
про на ђе по сао јер се сво јим књи жев ним 
и по ли тич ким ак тив но сти ма био уве ли ко 
за мје рио аустриј ским вла сти ма и ни је оче-
ки вао да ће ла ко до би ти од го ва ра ју ћи 
по сао у Бо сни.7) Ме ђу тим, иако је имао 
већ ли је по књи жев но име и углед на ци о-
нал ног пр ва ка, Ко чић је у Бе о гра ду био 
чи та ва че ти ри мје се ца без по сла, „па те ћи 
се и жи ве ћи од ми ло сти ње сво јих при ја-
те ља и по зна ни ка“8), да би тек у ја ну а ру 
1905. го ди не до био пр ву слу жбу, али не у 
Бе о гра ду или Ср би ји, не го у Ско пљу.

Пре ма по у зда ним ис тра жи ва њи ма 
Пе тра Ми тро па на о на став нич кој дје лат-
но сти Пе тра Ко чи ћа у Ско пљу, очи глед но 
је да је он ква ли тет ним и ин те ре сант ним 
пре да ва њи ма вр ло бр зо при ву као па жњу 
уче ни ка, а да је за тим сво јим на ци о нал-
ним и сло бо до ум ним иде ја ма при до био 
њи хо ве оп ште сим па ти је. Под ста као их 
је да у ђач ком ин тер на ту тра же ви ше сло-
бо де и пра во на из ла ске у град, што је 
би ло про пра ће но по до зри во шћу и при-
го во ри ма ста ри јих ко ле га про фе со ра. 
По ред то га, Ко чић је у окви ру ра да ђач ке 
ли те рар не дру жи не „Срп ско ко ло“ био 
по ста вио на сце ну сво га Ја зав ца пред 

су дом, чи је при ка зи ва ње су по ред уче ни ка 
пра ти ли и број ни гра ђа ни Ско пља и сви 
кон зу ли, осим аустриј ског, док је у име 
тур ских вла сти при су ство вао скоп ски 
за по вјед ник.9)

О то ме да је Ко чић са мно го успје ха 
пре да вао срп ски је зик и књи жев ност нај-
бо ље го во ри го ди шњи из вје штај ди рек-
то ра шко ле Сте ва на М. Ди ми три је ви ћа 
(1866–1953) за школ ску 1904–1905. го ди ну: 

„На род ни је зик, по ред на род не исто ри је, 
без по го во ра тре ба да су ва жни пред ме ти 
у јед ној ова квој шко ли. И по ред све га овог, 
шко ла све од сво га по стан ка до да нас ни је 
има ла струч но-спрем на и спо соб на на-
став ни ка за срп ски је зик. Из гле да ло је 
јед но вре ме да је та по тре ба за до во ље на 
ка да је за на став ни ка за тај пред мет по ста-
вљен г. Пе тар Ко чић. И не сум њи во је да 
је шко ла у г. Ко чи ћу би ла до би ла спрем на 
и до бра на став ни ка. Али од мах по сле не-
ко ли ко ме се ци г. Ко чић био је при ну ђен 
да на пу сти ову шко лу и уоп ште слу жбу у 
овим кра је ви ма. У ње му је шко ла мно го 
из гу би ла“.10)

Пу то пи сни за пис о Ско пљу, ко јем је 
Ко чић дао на слов „Сли ке из Ста ре Ср-
би је и Ма ће до ни је“ у скла ду са та да шњим 
па три от ским за но сом и на ци о нал ним и 
по ли тич ким пла но ви ма о осло бо ђе њу срп-
ских по кра ји на ко је су још уви јек би ле 
под тур ским роп ством, ула зи у ред пи-
шче ве до ку мен тар но-умјет нич ке про зе, 
по пут тек сто ва „Рат ко во“ и „Зми ја ње“, у 

7) Опширно о томе у књизи: Миодраг Вулин, Кочић и Србија, Задужбина „Петар Кочић“, 
Бања Лука – Београд, 1994, стр. 7–393.

8) Тодор Крушевац, нав. дјело, стр. 123.
9) Петар Митропан, „Петар Кочић као наставник“, Политика, Београд, 6, 7, 8. и 9. јануар 

1939, год. Х Х Х V I , број 10996, стр. 14.
10) Стеван М. Димитријевић, Извештај о раду и напретку ученика у Српској Мушкој 

гимназији и Учитељској школи у 1904-1905-ој школској години, Архив Српске академије 
наука и уметности, сигн. број 14243, под бројем 14243/1149. (Прештампано у цитираном 
раду Петра Митропана, „Зашто је Петар Кочић отпуштен из државне службе“, нав. 
дјело, стр. 15).
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ко ји ма су опи са ни зе мља, љу ди и оби ча ји 
пи шче вог за ви ча ја, по узо ру на Цви ји-
ће ва ан тро по ге о граф ска из у ча ва ња Бал-
кан ског по лу о стр ва. У при ка зу Ста ре 
Ср би је и Ма ће до ни је, од но сно Ско пља, 
као нај ве ћег гра да то га про сто ра, Ко чић 
не ма на уч не, ан тро по ге о граф ске пре тен-
зи је, већ је при је све га пу то пи сац ко ји има 
ам би ци ју да срп ској књи жев ној пу бли ци 
пред ста ви јед но за бо ра вље но или не по-
зна то под не бље и љу де са свим њи хо вим 
вр ли на ма и ма на ма, те да ука же на ње гов 
са вре ме ни ге о по ли тич ки и на ци о нал ни 
зна чај.

На кон увод них оп сер ва ци ја у ко ји ма 
је пред ста вље на слав на сре дњо вје ков на 
про шлост Ско пља, при че му се по себ но 
на гла ша ва да је то би ла сред њо вје ков на 
пре сто ни ца ца ра Ду ша на Сил ног, Ко чић 
са до ста опо ро сти пред ста вља са вре ме ну 
сли ку гра да. Про па да ње тур ске им пе ри је 
оста ви ло је по губ не по сље ди це на мо-
рал ни, мен тал ни и ма те ри јал ни жи вот 
сре ди не. Ме ђу на ро ди ма сва ка квих вје ра, 
а до ми ни ра ли су: Гр ци, Цин ца ри, Шо по ви, 
Ар на у ти, Чи ву ти и Ци га ни, Ко чић као 
глав ну осо би ну из два ја пре вр тљи вост, љи-
га вост и про бле ма ти чан мо рал, та ко да је 

„че сто пу та од Гр ка пре ко ноћ по ста јао Бу-
га рин, од Бу га ри на Цин ца рин итд., ка кав 
је кад курс био“. По себ но је би ла из ра-
же на скло ност ка сум њи вим по сло ви ма, 
шпи ју ни ра њи ма и пот ка зи ва њи ма, што је 
мо рал но не пот ку пљи вог Ко чи ћа нај ви ше 
ири ти ра ло и љу ти ло: „Ва рош је про ша-
ра на мно гим кон зу ла ти ма и сум њи вим 
рад ња ма, ко је се мо гу по у зда но др жа ти за 
по је ди не фи ли ја ле тих кон зу ла та. Мно го-
број ни, бес по сле не и про бле ма тич не ег зи-
стен ци је љу ди сре та ју вас сва ког ко ра ка и 
сва ког ча са на ули ци, пра те вас, ни са ми 
не зна те за што, до ста на или она мо ку да 
сте по шли, са оном глу пом ори јен тал ском 
лу ка во шћу ко ја им ви ри из очи ју, од ла зе 

за тим сво јим ше фо ви ма, ја вља ју им ‘но-
во сти’ и пот пи су ју при зна ни це.“

У та квом окру же њу Ср би су у са мом 
гра ду Ско пљу вр ло тра ља во ста ја ли, би ли 
су у ма њи ни и пре ма Ци га ни ма, та ко да 
су се го то во на пр сте мо гле из бро ја ти срп-
ске ку ће и рад ње. Ни по ја ча но до се ља-
ва ње Ср ба из врањ ског кра ја, нај че шће 
тр го ва ца и за на тли ја, ко је се осје ћа ло у 
по сљед ње ври је ме, ни је бит но по бољ ша ло 
оп шту срп ску ствар и по зи ци ју „јер су 
љу ди из тог кра ја вр ло ни ског и љи га вог 
мо ра ла, и уоп ште пре зре ни са тих сво јих 
не де ли кат них ду шев них осо би на.“ Ко чић 
као сви је тле тач ке у жи во ту срп ске за јед-
ни це из два ја Срп ску му шку гим на зи ју и 
Учи тељ ску шко лу, ко ја је би ла смје ште на у 
нај ве ћој и нај љеп шој згра ди у гра ду, на де-
сној оба ли Вар да ра. Са до ста по је ди но сти 
опи су је им по зант ни из глед те згра де, ко ја 
се ма је стет ски уз ди за ла из над окол них 
ни ских и не зграп них ку ће ра ка, пре до ча ва 
из глед мо дер ног ђач ког ин тер на та, за тим 
огром не са ле са би ном за по зо ри шне пред-
ста ве, школ ске ка пе ле и ку па ти ла, освр ће 
се на ве ли ко школ ско дво ри ште и врт са 
нео бич но ли је по уре ђе ним по врт ња ком и 
цви јет ња ком, ко ји су укра ше ни де бе лим 
мла зе ви ма до бро кон стру и са ног во до-
ско ка. Та ква гра ђе ви на је без би ло ка кве 
по себ не ре кла ме при вла чи ла пут ни ке на-
мјер ни ке, а ни је дан стра нац не би оти шао 
из Ско пља при је не го што не по сје ти ову 
уста но ву.

Као нај вред ни ју и нај за слу жни ју лич-
ност за по сто ја ње јед не та кве срп ске ин-
сти ту ци је у Ско пљу Ко чић на во ди ди рек-
то ра шко ле Сте ву Ди ми три је ви ћа, ко ји 
је сво јим па три от ским и на ци о нал ним 
ра дом у очи ма та мо шњег на ро да „по стао 
као не ки све тац, као не ка за го нет на, мит-
ска лич ност“. Ко чић на гла ша ва да Ср би 
у Ско пљу има ју још и Ви шу дје во јач ку 
шко лу, Жен ску учи тељ ску шко лу и
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че ти ри основ не шко ле, да се оне на ла зе 
у не а де кват ним при ват ним зда њи ма, те 
да се чак „по го ва ра да ће се Жен ска учи-
тељ ска шко ла, као су ви шна и не по треб на, 
уки ну ти.“ О свим дру гим на ци о нал ним 
срп ским ин сти ту ци ја ма Ко чић го во ри 
са мно го кри тич но сти и је да, а по себ но 
на гла ша ва да „има мо Ми тро по ли ју без 
ми тро по ли та; има мо књи жар ни цу без 
књи жа ра; има мо оп штин ски пе чат без 
оп шти не; има мо цр кву, али смо без цр кве. 
(…) Има мо пи ва ру без пи ва“.

На ве де ни ис ка зи су сва ка ко би ли мо-
ти ви са ни Ко чи ће вим су ко бом са срп ском 
епар хи јом у Ско пљу, због тек ста „Јед на 
фа мо зна свад ба“, об ја вље ног у По ли ти ци, 
1905. го ди не, ка да је оштро на пао не при-
мје ре ну ат мос фе ру по во дом свад бе срп ске 
све ште нич ке кћер ке са јед ним „ужа сним 
бу га ра шем“ у Те то ву. Та да су та мо шње 
цр кве не вла сти, пре ко срп ског кон зу ла 
Ми ха и ла Ри сти ћа (1864–1925), оп ту жи ле 
Ко чи ћа про свет ним вла сти ма у Бе о-
гра ду, та ко да су га за ка зну пре мје сти ли 
у Би тољ. Ко чић је, на рав но, од био та кво 
срам но пре мје ште ње, дао от каз и вра тио 
се у Са ра је во.11)

Ко чић до бро пре по зна је ге о по ли тич ки 
зна чај Ско пља у го ди на ма ти хог сла бље ња 
и про па да ња не гда шње моћ не тур ске др-
жа ве, у ко јем су се по ред ма лих су сјед-
них др жа ва и ве ли ке и моћ не си ле, по пут 
Аустри је, Фран цу ске, Ру си је и Ен гле ске, 
бо ри ле да ус по ста ве пре ко сво јих кон зу-
ла та по ли тич ки ути цај и оства ре у ско рој 
бу дућ но сти го ле ме ин те ре се: „Ов дје се 
во ди, та ко ре ћи, под зем на и на пр ви по-
глед не ви дљи ва бор ба. Ин те ре си су та ко 
из у кр шта ни да ни је ни ма ло пре тје ра но 
твр ђе ње да ће Ско пље, ако у ње му до ђе 
до она квих кр ва вих су ко ба као у Со лу ну 

и Би то љу, за др ма ти из те ме ља не са мо 
бол ну Тур ску им пе ри ју не го и цио Бал кан, 
па и Евро пу.“ Ко чић за то на гла ша ва да се 

„мир не ду ше и чи сте са вје сти“ мо же ре ћи 
да је „сва ки де се ти чо вјек у Ско пљу не-
чи ји шпи јун“, а да је ри јеч кон зул „те шка 
и ка ба ста“ за оли ња ле по том ке „Осма на 
Ра то бор ног и Су леј ма на Ве ли чан стве ног“. 
Ни су смје ли у го ру јер су се пла ши ли број-
них ко мит ских че та, док су их у гра ду 
че ка ли кон зу ли и бол не ре фор ме, ко је 
су из те ме ља ра за ра ле њи хо во цар ство 
и ори јен тал ни на чин жи во та. Исти на, та 
ри јеч је „стра шна и је зи ва“ за скоп ске 
Тур ке са мо он да ка да се ра ди о ен гле ском, 
ру ском, фран цу ском или аустриј ском кон-
зу ла ту, а ка да се ра ди о грч ком, бу гар ском 
или срп ском кон зу ла ту, он да та ри јеч „не 
ври је ди ни лу ле ду ва на“, не го од мах ора-
спо ло жи Тур ке за ша лу и сми јех, па се 
по спрд но хва та ју за бр ко ве и бра ду, те са 
иро нич ним осми је хом пи та ју: „Кач па ра 
(ко ли ко па ра)?“

У дру гом ди је лу за пи са „Сли ке из 
Ста ре Ср би је и Ма ће до ни је“ Ко чић об ли-
ку је пор трет жи ве срп ске зна ме ни то сти 
у Ско пљу, га зде Мла де на По по ви ћа, вла-
сни ка Хо те ла При зрен. Све је у лич но сти 
то га чо вје ка би ло нео бич но, по ма ло сми-
је шно, а опет та ко дра го и сим па тич но, 
та ко да су га сви мје шта ни по зна ва ли, а 
пут ни ци ко ји су ма кар јед ном свра ти ли 
у ње го ву ка фа ну пам ти ли су га ду го и са 
не ком чуд ном и нео бја шњи вом но стал ги-
јом. По што је на гла сио ју на ко во при зрен-
ско по ри је кло, те нас упо знао са ње го вим 
фи зич ким из гле дом, Ко чић пре ла зи на 
мен тал ну и пси хо ло шку ка рак те ри за ци ју. 
Био је та ко на о чит, да је по ма ло под сје ћао 
на из да нак ка кве вла сте лин ске по ро ди це, 
а Ко чић је уби је ђен да се је суд би на гор ко 

11) Петар Митропан, „Зашто је Петар Кочић отпуштен из државне службе“, Политика, 
Београд, 24, 25. и 26. април 1938, год. Х Х Х V , бр. 10744, стр. 15.
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по и гра ла с њим. Био је ва тра од вје ре и 
све тог пра во сла вља, та ко да је ко јим слу-
ча јем жи вио у Цр ној Го ри, си гур но би 
био вој во да и „шје дио би у ше нат“, да га 
је огри ја ло бо сан ско сун це, „ди вов ски би 
за га зио у на род ну бор бу“, а ова ко је у Ско-
пљу био осу ђен да се бо ри са ве ре си јом, 
са скоп ском чу ве ном пра ши ном, са је зи ча-
вим учи те љи ма и цр ним по по ви ма. Га зда 
Мла ден је имао нео би чан по глед на срп-
ску исто ри ју. Као При зре нац је на ро чи то 
стра сно кри ти ко вао Чар но је ви ћа и Ша ка-
бен ту што су му у ве ли ким се о ба ма опу-
сто ши ли и ис пра зни ли за ви чај, док су у 
ме ђу на род ним ства ри ма Ита ли ја ни би ли 
ње гов не пре ва зи ђе ни иде ал и она сна га 
ко ја је мо гла ус по ста ви ти по ли тич ки ред 
на бал кан ском бу ре ту ба ру та.

Дру ги угао ју на ко ве ка рак те ри за ци је, 
онај ко ји го во ри о ње го вој дру штве ној 
уло зи у жи во ту срп ске за јед ни це, оства-
рен је кроз при каз ат мос фе ре у „чуд но-
ва тој ка фа ни“ Хо те ла При зрен. Би ло је 
то мје сто у ко јем је би ло ује ди ње но срп-
ство у ма лом, та ко да је у сва ко до ба го-
ди не би ло мо гу ће про на ћи Ср бе из свих 
на ших по кра ји на, од Шу ма ди је до Вој-
во ди не и Сла во ни је, и од Хер це го ви не 
до Цр не Го ре, Бо сне и Дал ма ци је. Го сти 
га зда-Мла де но ви на ро чи то су ра до за ди-
је ва ли сво га до ма ћи на, сви су га то бо же 
гр ди ли а за пра во су га искре но во ље ли и 
по што ва ли. При го ва ра ли су му у ша ли 
што три пут „пи су је ве ре си ју“ и по го то во 
за то што „стра сно по гле ду је“ на не ка кве 
евро пеј ске пје ва чи це.

Ин те ре сант но је да се Ко чић и мно го 
го ди на ка сни је у пре пи сци ко ју је во дио 
са сво јим ма ке дон ским при ја те љи ма 
рас пи ти вао за га зду Мла де на. Та ко је у 
пи сму упу ће ном Гли ши Еле зо ви ћу 30. 
сеп тем бра 1909. го ди не, по во дом спи ска 
прет плат ни ка за ње го ву књи гу Ја у ци са 

Зми ја ња, од мах уочио да не до ста је име 
„по зна тог хо те ли је ра го спо да ра Мла де на 
По по ви ћа“. То га је под ста кло да се за пи та 
шта је би ло с њим, „да ни је иш че за ја от 
Ско пје?“ А за тим мо ли Еле зо ви ћа ако је 
с њим у би ло ка квој ве зи да му пре не се 
Ко чи ће ве по здра ве.

Пу то пи сне „Сли ке из Ста ре Ср би је и 
Ма ке до ни је“ Ко чић ша ље ре дак ци ји са-
ра јев ског ли ста Дан у об ли ку два пи сма 
(пр во је да ти ра но ав гу стом мје се цом, а 
дру го пр вим да ни ма сеп тем бра 1905. го-
ди не), та ко да је ло гич но за по вје ро ва ти 
да би се ње го ви за пи си про ши ри ли из Ско-
пља и на дру ге ди је ло ве ове ста ре срп ске 
по кра ји не, да пи сац ни је уско ро био при-
ну ђен да за у ви јек на пу сти Ма ке до ни ју. 
За то их да нас и мо же мо по сма тра ти са мо 
као успје ли фраг мент ве ћег и не на пи са-
ног ру ко пи са, те као за ме так пу то пи сног 
жан ра у Ко чи ће вом дје лу, за ко ји је овај 
пи сац очи глед но имао књи жев ног осје-
ћа ја и афи ни те та.

Ма да је пре вас ход но био убје дљив као 
при по вје дач, Ко чић је и у до ку мен тар но-
умјет нич кој про зи по ка зао из ра зи ту 
спо соб ност об је ди ња ва ња фик ци о нал не 
са објек тив ном, до ку мен тар но-на уч ном 
сли ком сви је та. Убје дљи ва на ра ци ја и де-
скрип ци ја, пси хо ло шка ка рак те ри за ци ја 
и ди ја ло зи про та го ни ста про жи ма ју се са 
до ку мен тар ном оп сер ва ци јом, са же тим 
ан тро по ло шким и ет но граф ским сту ди-
ја ма, усме ним пре да њи ма и за пам ће њи ма, 
ко ја су ве за на за про стор, зе мљу и љу де 
пи шче вог за ви ча ја. Све то ову Ко чи ће ву 
про зу чи ни под јед на ко ко ри сном за ра-
зу ми је ва ње ње го ве при ват не лич но сти, 
за схва та ње ње го вог при по ви јед ног по-
ступ ка и књи жев не по е ти ке у ци је ло сти, 
али и за ни мљи вом и ко му ни ка тив ном 
за са вре ме ну књи жев ну и струч ну пу-
бли ку.
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There are analysed texts by Petar Kočić in this essay: “Zmijanje”, “Ratkovo”, “Slike iz Stare 
Srbije i Macedonije”, with scientific-artistically style and personality modern literary prose 
at the beginning of 20th century with traveling devises, geographical studies and treatises 
with verbal national traditions and memories.
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