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Го ран Мак си мо вић (Ниш)

Приповиједни хумор Петра Кочића

 Кључне речи:
при по ви јет ка, ко мич но, 
компо зи ци ја, комичне 
ситуације, комични 
карактери, језичка комика, 
сми јех, хумор.

У огле ду је анализиран приповједачки 
хумор Петра Кочића на примјерима 
из циклуса прича о Симеуну Ђаку 
(Зулум Симеуна Ђака, Истинити зулум 
Симеуна Ђака, Мејдан Симеуна Ђака, Из 
староставне књиге Симеуна Ђака, Ракијо, 
мајко!), као и на примјерима из других 
прича хумористичке провенијенције: Тајна 
невоља Смаје субаше, Моји познаници, 
Илица Одалица и Лазица Вуцалица. При 
томе је указано на особине комичке 
структуре: на тематско-мотивски склоп, 
композицију, комичне карактере, комичне 
ситуације, језичку комику; на умјетничку 
вриједност прича, као и на природу 
Кочићевог хумористичког смијеха.

Mа да је код срп ске књи жев не и по зо-
ри шне пу бли ке углав ном остао 

упам ћен као са ти ри чар, као аутор Ја зав-
ца пред су дом (1904) и Су да ни је (1910), 
Пе тар Ко чић се и као ху мо ри ста ис ка зао 
на умјет нич ки ври је дан и пре по зна тљив 
на чин. Нај пот пу ни је је то по сти гао кроз 
ци клус при ча о Си ме у ну Ђа ку, а дис крет-
не при мје ре ве дрог смје хо твор ног об ли-
ко ва ња љу ди и до га ђа ја про на ла зи мо и 

у при ча ма: Тај на не во ља Сма је су ба ше 
(1904), Моји по зна ни ци (1904), Или ца Ода-
ли ца и Ла зи ца Ву ца ли ца (1904).

По ред то га, ху мо ри стич ке епи зо де 
про на ла зи мо и у при ча ма на ту ра ли стич-
ко-пси хо ло шке и со ци јал не про ве ни јен-
ци је. На ро чи то је у том сми слу дра го цје но 
че твр то по гла вље ра не Ко чи ће ве при по-
ви јет ке Ту ба (1901), у ко јем се по ја вљу је 
Да вид Штр бац и ка зу је се ља ни ма да је 
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ту жио ја зав ца цар ским вла сти ма јер му 
је по јео њи ву ку ку ру за. Та ве дра ху мо ри-
стич ка епи зо да пред ста вља пред ло жак 
за ка сни ју са ти рич ку при по ви јет ку, а 
по том и драм ску ак тов ку Ја за вац пред 
су дом, у ко јој је Ко чић ко мич ним сред-
стви ма не ми ло срд но из об ли чио аустриј-
ску упра ву у Бо сни, те од ве ли ке и моћ не 
им пе ри је на пра вио па ја ца, ко јем се срп-
ска пу бли ка гро мо гла сно сми ја ла то ком 
чи та вог ХХ  сто ље ћа. На по ре до са на гла-
ше ним „ма гар че њем“ та да шње ве ли ке 
им пе ри је, са вје штим и лу ка вим ла кр ди ја-
шким пре ру ша ва њем у ма ску „блен та вог 
Бо шња ка“, Да вид се уве ли ко по и гра ва 
и је зич ком ко ми ком, та ко да окру жни 
суд на зи ва „окру глим су дом“, Зе маљ ску 
вла ду у Са ра је ву на зи ва „Зе мља ном вла-
дом“ и слич но, чи ме иза ве дрог и ху мо-
ри стич ког сми је ха уве ли ко на го вје шта ва 
оштру са ти ру.

Ври је ди на по ме ну ти овом при ли ком 
да је овај Ко чи ћев ју нак био аутен тич на 
лич ност. Пре ма по мним ис тра жи ва њи-
ма Ми ла на Ка ра но ви ћа, у тек сту „По мр-
ле лич но сти Ко чи ће вих при по ве да ка“, 
Да вид Штр бац не са мо да је по сто јао у 
ствар но сти, жи вио је од 1836. до 1906. го ди-
не у се лу Ме ли на на Зми ја њу, не го се је и 
до га ђај са до но ше њем ја зав ца на суд да га 
ту жи за по је де не ку ру ру зе за и ста де сио: 

„По ка за ше ми ку ћу у ко јој је жи вео с бра-
том и у ко јој му са да жи ви сна ха, бра то ва 
же на, са де цом. (…) По ка за ше ми и гроб 
Да ви дов на гро бљу и ону до ли ну где је у 
сво јој кр че ви ни ухва тио ја зав ца (фо то гра-
фи сао сам је) и од нео у Ба њу Лу ку. Хва лио 
се пред љу ди ма ка ко му је је дан ве ли ки 
го спо дин отво рио вра та, тј. су дац кад га 
је из ју рио из суд ни це. За ту ње го ву хва-
лу са знао је Ко чић и ис пи тао га о то ме 
по дроб но. Био је ше рет и хром у но гу. 
Штрп ци су ста ри ном од Унач ке Жу пе 
са Тро ме ђе Дал ма ци је, Ли ке и Бо сан ске 

Кра ји не из бли зи не Прин ци по ва род ног 
кра ја…“

Иако се на ла зи из ван ана ли ти чог кор-
пу са ово га ра да, по треб но је под сје ти ти 
и на чи ње ни цу да ин те ре сант не об ли ке 
Ко чи ће вог књи жев ног ху мо ра про на ла зи-
мо и у јед но чин ки Низ друм (1904), ко ја је 
са из ми је ње ним на сло вом Но ви учи тељ 
и са под на сло вом Сли чи ца из жи во та 
Ђу ре Јак ши ћа из ве де на на сце ни На род-
ног по зо ри шта у Бе о гра ду 15. но вем бра 
1904. го ди не, на про сла ви по во дом оби-
ље жа ва ња го ди шњи це смр ти пје сни ка 
Ђу ре Јак ши ћа (1832–1878).

Ко мич ни за плет у јед но чин ки Низ 
друм ор га ни за ван је на прин ци пу улан-
ча ва ња ша љи вих епи зо да ко је го во ре о 
нео бич ном до ла ску но вог учи те ља у јед но 
шу ма диј ско се ло, смје ште но на дру му од 
Ужи ца пре ма Бе о гра ду. Ствар но сни кон-
текст ово га дје ла је очи гле дан. Ко чић се 
опре ди је лио за епи зо ду из жи во та сво га 
оми ље ног пје сни ка, Ђу ре Јак ши ћа, ко ја 
го во ри о то ме ка ко је од Бе о гра да пу то-
вао до Са бан те, гдје је ра дио као учи тељ 
у школ ској 1865/66. го ди ни, оно ли ко да на 
ко ли ко је на дру му би ло ме ха на. Пр ва 
и нај о бим ни ја драм ска „по ја ва“, ко ја 
има функ ци ју умјет нич ке екс по зи ци је, 
а смје ште на је у „се о ску ме ха ну, мрач ну, 
пр ља ву, оча ђе лу“, при ка зу је пси хо ло ги ју 
иш че ки ва ња но вог учи те ља, те на ја вљу-
је не из вје сност због ње го вог ка шње ња 
чи та вих три де сет да на. По ред на ја ве да 
је но ви учи тељ склон пи ћу и да пу ту је 
дру мом од јед не до дру ге ка фа не, Ко чић у 
увод ној по ја ви пред ста вља и за о ста лу се о-
ску сре ди ну, са по лу пи сме ним кме том, са 
ме хан џи јом Цин ца ри ном, те ра до зна лим 
се ља ци ма, ко ји су рас пра вља ли о све му и 
сва че му, од то га ка кав је био прет ход ни 
учи тељ, до би стре ња свјет ске по ли ти ке и 
од но са из ме ђу беч ког ће са ра и ко џе Ми ло-
ша. Ат мос фе ра не из вје сно сти по ја ча на је 
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сим бо ли стич ком ам би јен та ци јом, те при-
ка зи ва њем сна жног пљу ска и гр мља ви не, 
ко ји је у пу ном су гла сју и мо ти ва ци о ном 
скла ду са бу ром у не за до вољ ној пје сни ко-
вој ду ши што му је по но во слу жба до ди-
је ље на по ка зни и да ле ко од пре сто ни це. 
Се ља ци на га ђа ју о мен та ли те ту но вог учи-
те ља, о то ме да ли је оже њен и слич но, 
а јед но га од њих Јак ши ће во ста рин ско, 
срп ско пре зи ме под сти че на жал за ста-
рим вре ме ни ма, те опо ри бол што се све 
из ро ди ло и ис ква ри ло. Та кво гор ко ла мен-
ти ра ње над слав ном и уз ви ше ном про шло-
шћу за вр ша ва се са ти рич ком ин век ти вом 
на ра чун на шег мен та ли те та, ко ја је ве о-
ма бли ска Јак ши ће вом ам би ва лент ном 
до жи вља ју сви је та: „Све би нас тре ба ло 
спа ли ти, па он да ову кра сну зе мљу на шу 
ока ди ти сум по ром и смре ко вом бо бом, 
да не смр ди иза нас“.

Сâм до ла зак нео бич ног пут ни ка, 
по сли је до бро при пре мље не ша љи ве екс-
по зи ци је, ко ја го во ри о на ра ви сре ди не у 
ко ју учи тељ до ла зи, до дат но је мо ти ви сан 
по ја вом гла сни ка, тј. „мар ве ног тр гов ца“ 
ко ји је бар пет на ест пу та за те као у раз ли-
чи тим ме ха на ма ду го иш че ки ва ног но вог 
учи те ља. На спрам прет ход них на га ђа ња 
ка кав је то чо вјек, гла сник са свим кон-
крет но при ка зу је мен тал не цр те ју на ко ве. 
Пре по зна је у ње му „че сти ту и по ште ну 
ду шу“ и не ка кву го ле му не сре ћу ко ја га 
ти шти и про го ни, а што се ти че пи ћа 

„ви ше ча сти и тро ши за дру ге не го за се“. 
Сти хо ви пје сме „На но ћи шту“, ко ји се 
чу ју у не по сред ној бли зи ни, а за тим и 
пуц ња ва из ре вол ве ра и гр мља ви на са 
не ба, на ја вљу ју и учи те ље ву пје снич ку и 
бо ем ску при ро ду.

Кул ми на тив на тач ка драм ског за пле та 
је ре а ли зо ва на у тре ћој „по ја ви“, ка да на 
вра та ме ха не, за јед но са „стра шним вре-
ме ном“, са си је ва њем, ки шом и ви хо ром, 
ула зи Ђу ра Јак шић. Го сти ма ме ха не се 

обра ћа сти хо ви ма „Чу је те л’ ви хор ка ко 
го во ри?…“, а по том и но вом пуц ња вом из 
ре вол ве ра, ко ји су му по слу жи ли као увод 
у гро мо ви ти мо но лог о ње го вом не сна ла-
же њу и не схва та њу у про за ич ном и се бич-
ном сви је ту, те о сво јој суд би ни и гор ко ме 
бо лу што ни јед но око не гле да на ње га 
то пло, ни ти ијед но ср це искре но ку ца 
за ње га. У та квом рас пло же њу Јак шић 
ча шћа ва ком плет но ка фан ско дру штво 
да пи ју у част ње го вог „бед ног ср ца“, ко је 

„кад љу би, сна жни је и сил ни је љу би не го 
це ли свет, кад мр зи, сна жни је и сил ни је 
мр зи не го це ли свет а кад бе сни и гр ми, 
по доб но је не бе ском гро му“. У та квој 

„ве ли чан стве ној, ди вљач кој ле по ти“ пје-
сни ка об у зи ма „не из мер но ми ље“, чи ме 
је ја сно на зна че на ње го ва сна жна ро ман-
ти чар ска при ро да и до жи вљај бо ла због 
би је де и не во ље као вјеч них пра ти ли ца. 
Ти ме је Ко чић по ка зао да је упр кос не до-
ста ци ма у драм ској тех ни ци, а за тим и 
пре тје ра ној па те ти ци у ју на ко вим ис ка зи-
ма, до бро осје ћао ствар ну при ро ду дје ла 
и лич но сти Ђу ре Јак ши ћа, те да их је у 
овој крат кој ак тов ки ис ка зао на аутен ти-
чан на чин.

N

Ка да ко мич но по сма тра мо као умјет-
нич ки фе но мен, као естет ску и етич ку по-
ја ву, ви дје ће мо да се до жи вљај ко мич ног, 
као ин ди ви ду ал на и пси хо ло шка по ја ва, 
ма ни фе сту је кроз етос сми је ха. При то ме 
се из два ја ју два пре о вла ђу ју ћа об ли ка сми-
је ха: ху мор и са ти ра. Ху мор као пре те жно 
ве дри, бе за зле ни, до бро ћуд ни и за бав ни 
до жи вљај ко мич ног. Са ти ра као оштри, 
за је дљи ви и кри тич ки до жи вљај ко мич-
ног, те као не ми ло срд но раз об ли ча ва ње 
по је ди них до га ђа ја, по ли тич ких по ја ва, 
као исми ја ва ње дру штве них и људ ских 
ма на, сла бо сти и се бич но сти.
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Ко мич ни за плет у крат кој при чи Тај на 
не во ља Сма је су ба ше функ ци о ни ше на нео-
че ки ва ној про мје ни рас по ло же ња, ве се лог 
и ве дрог Сма је су ба ше, ко ји је због та квог 
ри јет ког и бла гог ка рак те ра за јед ног Тур-
чи на био оми љен ме ђу се ља ци ма, кме то ви-
ма ха џи-Се лим-бе га Џи ни ћа. У увод ним 
ди је ло ви ма при че Ко чић упра во об ли ку је 
тај ве дри, ху ма ни и не спу та ни ка рак тер 
Сма је су ба ше та ко што на гла ша ва да је 
био уви јек ве сео, за ки ћен сми је хом и пје-
смом, а да се је пре ма сво јим кме то ви ма 
од но сио за штит нич ки. „Сма јо је истин-
ски же лио да свак бу де ве сео и за до во љан, 
да свак пје ва и клик ће, из ви ја ју ћи се као 
ше ва ис под чи стог и ве дрог не ба. Ду ша 
би га за бо ље ла кад би ви ђео ту жно, не ве-
се ло ли це, и гле дао би да га ка ко би ло 
раз ве се ли“. Из не над ни пре о крет у рас по-
ло же њу и по на ша њу Сма је су ба ше, Ко чић 
мо ти ви ше сјет ним љу бав ним пје сма ма 
ко је је ју нак све че шће пје вао у ду гим ве че-
ри ма на сво ме чар да ку. Та ква про мје на 
је за бри ну ла се ља не, а оно што је гри зло 
њи хо вог су ба шу, што га је чи ни ло ту роб-
ним и мрач ним, би ла је љу бав на пат ња, 
због ко је је све че шће бо ра вио у гра ду. 
Са му љу бав ну пат њу Сма је су ба ше, ко ја 
је об ли ко ва на као ко мич на кул ми на тив на 
си ту а ци ја, Ко чић об ли ку је кроз ис по ви-
јед ни мо но лог ју на ка, из ко јег до зна је мо 
ка ко је до жи вио го ле му љу бав ну сласт и 
ми ло шту, а ка ко га сад гор ко му чи жуд ња 
и пат ња, јер га је љу бав ни ца од ба ци ла. 
Због то га се ју нак гор ко ка је и искре но 
при зна је да је знао ка ко ће по сли је оне 
сла сти и ми ло ште до ћи ова „гор чи на и 
ду ман“, да би во лио ско чи ти у Вр бас не го 
све ово до че ка ти. Да је ко мич но за сно ва но 
на људ ским сла бо сти ма и сит ни ца ма, нај-
бо ље се по твр ђу је на кра ју при че, у не кој 
вр сти ефект ног ме лан хо лич но-ко мич ног 
рас пле та. Сма јо су ба ша са зи ва ис пред 
сво га чар да ка све мом ке ко ји су се те је се-

ни оже ни ли, а за ко је је вје ро вао да су 
спо зна ли слич ну љу бав ну пат њу и бол, 
на кон сму ше ног и не ја сног го во ра, ко ји 
ни ко од оку пље них ни је ра зу мио, гор ко 
се за пла као и кроз ја у ке их по звао да за јед-
но за пла чу и за ја у чу: „На ша је не сре ћа и 
не во ља ду бо ка и цр на ко ка ра-де њиз, и 
ви со ка ко ово не бо над на ма!“

У при чи Мо ји по зна ни ци Ко чић у об ли-
ку ре тро спек тив не на ра ци је об ли ку је 
ко мич не ка рак те ре сво јих при про стих 
зми јањ ских се ља ка и по зна ни ка Цви ка и 
Ду ру та, ко ји су му при по ви је да ли о број-
ним до га ђа ји ма, мје сти ма и љу ди ма њи хо-
вог за ви ча ја, а он је то пе дант но за пи си вао 
у сво ју би ље жни цу и та ко ску пљао гра ђу 
за бу ду ће при по ви јет ке. До нео че ки ва ног 
при вре ме ног за хла ђе ња од но са и љут ње 
зми јањ ских при по вје да ча пре ма сво ме 
Пе три ћу, ко ји их је ли је по го стио ка фом, 
ра ки јом и ду ва ном, до ла зи усљед сплет ке 
сум њи ча вог и за ви дљи вог се о ског кне за. 
На мјер но је не пи сме ним се ља ци ма до ста-
вио ста ре, ту ђе суд ске по зи ве, опо ми њу ћи 
их да су на пи са ни про тив њих због то га 
што их је Пе трић „из теф те ра ту рио у 
но ви це“ и што је Шва би до ја вио све оно 
што су му ка зи ва ли. Кад је сам Пе трић 
по гле дао о ка квим је пи сми ма ри јеч, те 
кад им је об ја снио о ка квим се под ва ла ма 
ра ди, Цви ко и Ду рут из но ва и са ра до-
шћу при хва та ју дру же ње и на глас хва ле да 
та квог „Ср ба и чо је ка не ма од Цр не Го ре 
до Са ве во де“, као што је њи хов Пе трић. У 
ис по ви јед ном и ре тор ском епи ло гу Ко чић 
ша ље ис кре не и то пле по здра ве пре ко 
но ви на сво јим ста рим по зна ни ци ма Цви-
ку и Ду ру ту, а за тим их за чи ка ва ју ћи и 
го ли ца ју ћи њи хо ву ма шту из вје шта ва да 
ће за об ја вљи ва ње при че о њи ма до би ти 
хо но рар у из но су од 50 гро ша.

У при чи Или ца Ода ли ца и Ла зи ца 
Ву ца ли ца кроз ша љи ви за плет о то ме 
ка ко је пу ту ју ћи се о ски тр го вац исми јао 
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и по ква рио ра чу не ва шар ској ко мен ди ји, 
у ко јој су за но вац ла ко вјер ном на ро ду 
по ка зи ва ли то бо же нај де бљег и нај те жег 
чо вје ка на сви је ту – Ко чић са оп шта ва 
ме лан хо лич ну ис по ви јед о иш че за ва њу 
по сљед њих се о ских пу ту ју ћих про да ва ца 
и сит них швер це ра. У са же том об ли ко-
ва њу ко мич них ка рак те ра Ко чић нај при-
је по ла зи од ша љи вих на ди ма ка ју на ка: 

„Ода ли ца“ и „Ву ца ли ца“, за тим ука зу је 
на њи хо ву ве дру при ро ду, бли скост са 
на ро дом, не во ље са мно гом ве ре си јом и 
слич но, да би у под тек сту упу тио и дис-
крет ну ин век ти ву про тив аустриј ских 
вла сти у Бо сни, ко је су до при ни је ле да 

„све га ста рог по ла га но не ста је“.
Док је у на ве де ним при ча ма Ко чић 

са мо на зна чио ко мич не пор тре те, пот-
пу ну ху мо ри стич ку сли ку сви је та оства-
рио је у об ли ко ва њу ко мич ног ка рак те ра 
Си ме у на Ђа ка. Ка да је ри јеч о Ко чи ће вом 
ци клу су при ча о Си ме у ну Ђа ку: Зу лум 
Си ме уна Ђака (1902), Исти ни ти зу лум 
Симеуна Ђака (1902), Меј дан Си ме уна 
Ђака (1904), Из ста ро ста вне књи ге Си ме-
уна Ђака (1904), Ра ки јо, мај ко! (1904) – с 
пра вом се мо же го во ри ти о ана ло ги ја ма 
с ти пом за не се ња ка, ла кр ди ја ша и хва ли-
сав ца из свјет ске ли те ра ту ре и уоп ште 
с тра ди ци јом ху мо ри стич ко-са ти рич ке 
ра бле ов ско-свиф тов ске про зе, али и 
ње го вим ве за ма у срп ској тра ди ци ји с 
Љу би ши ним Ка њо шем Ма це до но ви ћем, 
Срем че вим „ђу веч-кар да шем“, хва ли-
са вим лов цем и ме ра кли јом Кал чом, с 
Ма та ву ље вим „хва ли са вим вој ни ци ма“ 
и ми то ма ни ма, по пут Или је Бу ли на из 
По шљед њих ви те зо ва и Ђу ка на Ска кав-
ца из исто и ме не при по ви јет ке, или са 
ка сни јим ју на ци ма срп ске про зе, при је 
све га са Ћо пи ће вим Ни ко ле ти ном Бур-
са ћем из про зне тра ди ци је два де се тог 
сто ље ћа. Упр кос то ме, чи ни нам се да је 
Пе тар Ко чић лик Си ме у на Ђа ка, као и 

лик Да ви да Штрп ца у са ти рич ној ак тов-
ки Ја за вац пред су дом, об ли ко вао ма ње 
пре ма ли те рар ним обра сци ма, а ви ше, и 
го то во ис кљу чи во, пре ма про то тип ским 
ис ку стви ма из не по сред не ствар но сти, 
пре ма лич ном по зна ва њу љу ди чи ја је 
ка зи ва ња имао при ли ке да слу ша (баш 
као што у ци клу су при ча оку пље но дру-
штво слу ша Си ме у но ва ка зи ва ња у ма на-
стир ској ка ча ри и пе ца ри), док је и сам 
по хо дио ма на стир Го ми о ни цу, у ко јем је 
ње гов об у до вје ли отац био ка лу ђер и про-
игу ман, те док је у ње му из вје сно ври је ме 
жи вио и шко ло вао се.

У срп ским ху мо ри стич ким при ча ма, 
уте ме ље ним на ка рак те ри за ци ји нео бич-
них по је ди на ца, ко је су не по сред но прет хо-
ди ле овом Ко чи ће вом ци клу су, ко мич ни 
ти по ви су нај че шће ста тич ни и за вр ше ни, 
а њи хо ви ка рак те ри фик си ра ни та ко да 
се ми је ња ју са мо анег дот ске си ту а ци је и 
са др жа ји. Исто вре ме но, ко мич не ма ске 
ко је но се и ко ји ма при па да ју раз ли чи те 
су и са сва ким но вим про та го ни стом 
до жи вља ва ју умјет нич ке ме та мор фо зе. 
Анег дот ски по сту пак ка рак те ри за ци је 
углав ном је пре по зна тљив код Ну ши ћа, 
код До ма но ви ћа и Све то за ра Ћо ро ви ћа, 
код Срем ца већ пре о вла да ва тен ден ци ја 
ка ко мич ној ка рак те ри за ци ји, да би код 
Ма та ву ља (Бо ду ли ца, По шљед њи ви те зо-
ви, Ђу кан Ска ка вац), или Ко чи ћа (Си ме-
ун Ђак) из ра стао у аутор ски по сту пак 
об ли ко ва ња за о кру же них (ре љеф них) 
пор тре та.

По ла зе ћи од мо де ла ју на ка пу ста хи-
је, еп ског за не се ња ка и древ не пи ја ни це 
Ко чић је у Си ме у ну Ђа ку из гра дио на ци-
о нал ни и еп ски мит, па ра диг ма ти чан за 
ра зу ми је ва ње ди нар ског мен та ли те та, а 
по умјет нич ком уми је ћу ана ло ган (ма да 
на су прот ном по лу ар хе тип ске ма три це) 
Ма та ву ље вом Пи ли пен ди. Ра ди се о аутен-
тич ном ли ку бр ђа ни на ко ји је чи тав свој 
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ви јек (од ра ста ње, са зри је ва ње и ста рост) 
про вео у роп ству и от по ру ту ђи ну, а сво ју 
сви јест и вје ру у на ци о нал ни оп ста нак 
са чу вао уз „ра ки ју му че ни цу“, уз гу сле, 
бу не и при ча ња о ју на штву и не гда шњој 
сла ви уга ше ној.

У окви ру до ми нант ног по ступ ка „ска-
за“ на ко јем је, из у зи ма ју ћи при чу Из 
ста ро ста вне књи ге Си ме уна Ђака, и 
за сно ва на на ра ци ја у ци клу су о Си ме у-
ну Ђа ку, као ка зи вач из два ја се, по ред 
глав но га про та го ни сте, и ко тлар Ми ћан 
у при чи Исти ни ти зу лум Симеуна Ђака. 
Смје хо твор но оне о би ча ва ње про ис ти че 
из по ступ ка ко мич ног пре на гла ша ва ња, 
ана ли тич ки пре по зна тљи вог у Про по вом 
из два ја њу „три основ на об ли ка пре у ве-
ли ча ва ња: ка ри ка ту ре, хи пер бо ле и гро-
те ске“ и тврд њи да је „пре у ве ли ча ва ње 
ко мич но са мо он да кад раз от кри ва не до-
стат ке“. Су шти на ко мич ног пре у ве ли ча ва-
ња са сто ји се у на мјер ном при ка зи ва њу 
не че га си ћу шног и не при мјет ног ве ћим 
не го што оно за и ста је сте. У ка ри ка ту рал-
ном па жња је уви јек усмје ре на на дио, 
хи пер бо лич ко уви јек за хва та цје ли ну у 
то та ли те ту, док је гро теск но де фор ми са на 
вер зи ја ко мич ног пре у ве ли ча ва ња, ко ја је 
по при ми ла фан та стич ке, не ствар не раз-
мје ре. На гла ше ној ин ди ви ду а ли за ци ји 
и ка рак те ро ло шким од ли ка ма глав но га 
про та го ни сте до при но си и мон та жа кла-
сич них сред ста ва вер бал не и си ту а циј-
ске ко ми ке (мје ша ви на сла ве но срп ске 
и ру ско цр кве не лек си ке, ис ква ре ни тур-
ци зми, де фор ми са ни гер ма ни зми, хе ле-
ни зми, се ман тич ки обо је ни ло ка ли зми, 
по ви ше на еп ска ин то на ци ја, на мјер на 
пре тје ри ва ња и гре шке, а за тим и алу зи-
је и упа ди це као ко рек ти ви на ра то ро вог 

„уда ра ња у стра ну“, ко мич на пре ру ша ва ња 
и слич но).

По сту пак ка ри ка ту ра ли за ци је до ми ни-
ра у ју на ко вој/на ра то ро вој еп ској пор тре-

ти за ци ји, од но сно, пре ру ша ва њу. Све је 
на Си ме у ну Ђа ку нео бич но и чу де сно. У 
при чи Зу лум Си ме уна Ђака на гла ви му 
је „швап ска шкр ља чи на“, на ле ђи ма „ге не-
рал ска ка ба ни ца“, под њим ат по кој ног 
игу ма на Пар те ни ја „што му га је по кој-
ни вла ди ка Про ко пи је, (…) по кло нио за 
сто ти ну жу ти је’ ду ка та…“ Пред по ла зак 
Си мен да шу „не ги не оку дви је ра ки је 
по пи ти“, ка ко би га „му че ни ца“ охра бри-
ла пред мег дан од луч ни. У Исти ни тoм 
зу лу му Си ме уна Ђака, у ко јем ка зи вач 
ју ри ша на ра киј ски ка зан Га вре Бра да ре 
оне је се ни кад је „шљи ва пре ма кла“, пре-
ру ша ва ње је по при ми ло хи пер бо лич ке 
ди мен зи је. Уоч љи во је то у на гла ша ва њу 
ауг мен та ти ва „ћур чи на“, „шу ба ре ти на“, 
ко ло кви јал них ис ка за/из ре ка „па се на о-
ру жај, што ’но има ри јеч, до зу ба“, као и 
не при мје ре но сти раз мје ра и озбиљ но сти 
при пре ма ња за до га ђај са ствар ним ње го-
вим ци љем ка кав је ра киј ски ка зан. Отац 
Пар те ни ја оди је ва Си ме у на и при то ме 
му, у тех ни ци фин ги ра не ко ме ди о граф ске 
ре жи је, са оп шта ва шта је „ижи њо“: „По 
Кра ји ни се про чу ло да ћеш се ти од мет-
ну ти у ешки ју. Је ли? Јест… Е, до бро. Кад 
сад по ђе мо од на ма сти ра, ти ме по ће рај на 
ату, па кад бу де мо по ред Бра да ри не ку ће, 
ја ћу ко тлу, а ти за мном. Ка за ћу им да си 
се од мет но, по ро био на ма стир и ме не, па 
’оћеш и гла ву да ми узмеш… Ја не знам 
ка ко би друк чи је раз би ли овај не срећ ни 
ма мур лук?“

Хи пер бо лич ко ко мич но пре у ве ли-
ча ва ње на ро чи то је ком пле мен тар но са 
еп ским нео д мје ре ним ве ли ча њем под ви-
га и ју на шта ва из при че Зулум Симеуна 
Ђака. У Брон за ном Мај да ну „пр ве не ђе ље 
иза уко па ци је“ Ко чи ћев ју нак у сво јој из о-
гла вље ној ма шти уно си страх и по мет-
њу ме ђу нај о ко ре ли је тур ске зу лум ћа ре. 
Ко ман ду је из ми шље ним „ба та ли ју ни ма“, 
тје ра хо џу да „учи са му на ре“, а он као 
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„ка кав ке се џи ја“, док му во да ју ата, иде 
„си ло ви то кроз со ка ке и ма ле“, за по ви је да 
и уно си та кву гро зу да је све „мр тво ко гро-
бље“, са мо „са бље ти на о кал др му звец ка, 
а ’оџа на „џа ми ји учи“. На кра ју, са свим 
у скла ду са ми то ман ском про јек ци јом 
ствар но сти, све се окон ча ва „ке се џи ским 
руч ком“ и за до би ја њем „на ме та“: „Ру шим 
ти ја кр ме ти ну, пи јем ви но, а ’оџа јед на ко 
учи. ’Учи, ’оџа, и ја сам учио! Ту сам ’на ко 
ке се џи ски ру чо и по ку пио не што на ме та. 
(И да нас се од тог, ме ђу на ма бу ди ре че но, 
по ма ло бе сле и шем и ду ва ним)“.

Хи пер бо лич ко се на ла зи и у осно ви 
оних ко мич них си ту а ци ја ко је раз от-
кри ва ју Си ме у нов при ча лач ки за нос и 
по ни шта ва ју раз ли ке из ме ђу сви је та фик-
ци је и ре ал них зби ва ња. Нај у оч љи ви је 
при мје ре про на ла зи мо у при чи „Меј дан 
Си ме у на Ђа ка“. Ју нак у сна жном ка зи вач-
ком на дах ну ћу ју ри ша по сред ко тла и не 
пре ва љу је га са мо за хва љу ју ћи хи трој 
ре ак ци ји пре пла ше ног Ми ћа на. Ко мич-
на хи пер бо ли за ци ја, бит но усло вља ва и 
са ми хро но топ при ча ња (ври је ме, мје сто, 
ат мос фе ру, на ра то ро ву по зи ци ју, уло гу 
слу ша ла ца). Све је у Си ме у но вом при ча-
њу до хват но и оствар љи во. Пре ла зе се у 
тре ну огром не раз да љи не, оди је ва ју „пан-
ци јер-ко шу ље“, „ге не рал ске ка ба ни це“ и 

„шкр ља чи не“, при па су ју са бље, а штуц и 
остра гу ша пре ба цу ју пре ко ра ме на: „Ври-
шти ђо гин по да мном ко цар ски ат, гри зе 
ђем и раз ба цу је пје ну, про пи ње се на пред-
ње но ге, а из стра жњи’ пр ште вар ни це 
ко не бе ске свје тли це. А кад пир не кроз 
но здр ве – не ће те ми, бра ћо, вје ро ва ти – а 
кад врк не и пир не кроз но здр ве, са др ве ћа 
по ли је ће ли шће!“ У та квом не појм љи вом, 
ва тре ном за но су „кад сви жив ци др шћу 
и тре пе ре у ог ње ви том оду ше вље њу, кад 
ри је чи жи во пр ште као вар ни це, а сли ке 
се ни жу не из мјер ном ла ко ћом, кад лаж 
по ста је исти на у ко ју се твр дом, ка ме ном 

вје ром вје ру је и кад се оби чан ла жов чи на 
пре тва ра у чуд но ва то, за го нет но ство ре-
ње“ – Си ме ун Ђак по при ма мит ски оре-
ол и из ра ста у па ра диг му на ци о нал ног 
оп стан ка и бор бе.

Гро теск ни сте пен ко мич ног пре у ве-
ли ча ва ња про из ла зи из сни жа ва ња, из о-
кре та ња и па ро ди за ци је ствар не при ро де 
еп ских мег да на. Си ме ун не во ди мег да не 
ка ко се они ина че „ди је ле“, не го их пре-
тва ра у ко мич не си ту а ци је и ла кр ди ја шке 
сце не. Са Га вром Бра да ром у „Исти ни том 
зу лу му“ од мег да на пра ви „је ру са лим ско 
вјен ча ње“ и во да га де вет пу та „око ко тла“ 
као на „на шој све тој ћа би“. На сли чан, 
ла кр ди ја шки на чин, та ко што га тје ра 
да уз ја ху је и сја ху је с ко ња док му „ду ша 
не ис пад не“, об ра чу на ва се и са зна ме-
ни тим зу лум ћа ром Асан-бе гом Че ком у 
Мејдану Симеуна Ђака. Из но ва је ко мич-
но уте ме ље но на гро теск ном по на вља њу 
иден тич них по сту па ка и рад њи: „Уз ја ши, 
Тур чи не! – ви чем ја и уви јек др жим на пе-
рен штуц, – ни је штуц већ мај ку сво ју. 

– Сја ши, Тур чи не; уз ја ши, Тур чи не! Сја-
ши, ба ли јо; уз ја ши, јо пе’, ба ли јо! Сја ши, 
Аса не; уз ја ши јо пе’, Аса не! Сја ши, бе же; 
уз ја ши јо пе’, бе же! Сја ши, Че ко; уз ја ши 
јо пе’, Че ко! – ко ман ди је рам ја, а он сја’ива 
и уз ја’ива“.

Све је у Си ме у но вом при ча њу ег зал-
ти ра но и уз ви ше но, све је пре у ве ли ча но, 
не вје ро ват но и огром но, и ње го ви под-
ви зи и чу де сно име и још чуд ни ја ти ту ла 
(„Си ме ун Пе јић Ру дар Ђак од на ма сти ра 
Го мје ни це на Кра ји ни љу тој“), и нео бич на 
жи вот на суд би на, и ње го ва нео бја шњи ва 

„ћуд“ про же та не пред ви ди вим по ступ ци-
ма и рас по ло же њи ма: „Ћуд је ње му ње го ва 
кри ва, ћуд! Он ће шје ђе ти с то бом, раз го-
ва ра ће се, брат ски ће се љу би ти и гр ли ти, 
он да ће ско чи ти и под ври сну ти: ‘Стој! 
Бу ди ме не ми ран’, па ће те на мр тво име 
ис пре би ја ти, ако је ја чи. Кро што, за што, 
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то нек са ми Бог зна. А пра во, по ду ши кад 
бу де мо го во ри ти, ме ка на је ср ца и по дат не 
ру ке; за ло гај би чо је ку из уста дао. Не ма 
вај де кри ти, во ли, бра ћо, и да ма ло уда ри 
у стра ну кад се што о се би го во ри. Али 
ње го ва лаж, ње го ве, ’оћу ре ћи, беш је де, 
ни је су ни ком на ште ти“. Ме ђу тим, упра во 
из те нео бич не, ја ну сов ске при ро де Си ме-
у на Ђа ка, из ње го вих ег зал ти ра них при ча, 
за но са, от по ра и пр ко са, из ра ња по вре-
ме но, као ри је ка по нор ни ца, и ме лан хо-
лич на и сјет на ди мен зи ја ње го вог би ћа, 
ко ја бит но ми је ња и усло жња ва при ро-
ду ње го вог сми је ха. На кон иш чи та ва ња 
та квих при мје ра на јед ном уви ђа мо да је 
ла кр ди ја шко по и гра ва ње и ла кр ди ја шки 
сми јех са мо ма ска иза ко је се скри ва ју 
ње го ви тра гич ки акор ди. Кад га у јед ном 
ча су у при чи Ра ки јо, мај ко! об ли ју су зе и 
за ста не му ри јеч у гр лу, Си ме ун ће кроз 
ка рак те ри сти чан жал за про шлим отво-
ри ти ду шу и от кри ти и дру гу, ово зем ну 
стра ну сво је при ро де и ег зи стен ци јал ну 
ди мен зи ју сво га сми је ха, као од бра не од 
су ро во сти жи во та:

„Да ни је ша ле – на ста ви Си ме ун ме ко 
и бла го – да ни је ша ле, егле на и ове бла го-
сло вље не, што се ка же, му че ни це, вје руј те 
ми, дје цо мо ја, да би по ла сви је та у на шем 
не срет ном оте че ству од гр ког ја да и че ме-
ра по лу ђе ло и си шло с ума. Дје цо мо ја и 
бра ћо мо ја, ви не зна те оног ста рин ског 
вре ме на: пу шка ми, пу шка ти! Ви не зна те 
оног де ли ског шен лу ка и ве се ља. Знам ја, 
ви тр пи те и ми сли те, и све се ва ми чи ни 
да је ово ’ва ко од у ви јек би ло. Али нас, 
ста ре и из не мо гле, на го ни на су зе не ми-
ло и гр ко ту го ва ње за ста рим вак том и 
зе ма ном. То ста рин ско ври је ме на шим 
ста рим и оја ђе ним ду ша ма ми ри ше ко 
уве ли бо си љак и све то ми ро. На ми на 
’вом гре шном сви је ту ни шта не оста је до 
пре вјеч на жа лост и ту го ва ње за ми ну лим 
вре ме ном… Ме ни уви јек ср це за дрк ће и 

ми сли не куд да ле ко, да ле ко од ле те, кад 
се шје тим шта сам не кад био, а шта сам 
да нас до че ко. Али шта ћу, та ко је, ваљ да, 
су ђе но!“

У окви ру ко мич ке на ра ци је и по ступ-
ка ко мич ног пре у ве ли ча ва ња Ко чић при-
бје га ва спе ци фич ној тех ни ци алу зив них 
ко рек ци ја, сво је вр сном из ми је ње ном 
об ли ку ко ме ди о граф ског „го во ра у стра-
ну“, и вра ћа њу при че у ре ал не окви ре уви-
јек он да кад при ча лац су ви ше „уда ри у 
стра ну“. Ме ђу тим, онај „иза ка це“ ни је 
ту са мо да са пи ње и спу та ва Си ме у но ву 
ма шту, и да при чу вра ћа у окви ре ре а ли-
стич ке ка у зал но сти, он је ту и да при чу 
под сти че ка да она по су ста не. Ре дов но, на 
при мјер, под сје ћа ко тла ра Ми ћа на ка да 
би ка зи ва чу тре ба ло „ули ти јед ну“. „Онај 
иза ка це“ ни је са мо скри ве ни ци ник и 
подсмје вач, не го је и по шти ва лац остар је-
лог за штит ни ка ра ки је „му че ни це“. За то, 
ни ма ло слу чај но, у Меј да ну Си ме уна 
Ђака, на кон окон ча ња Си ме у но ве при че 
о дво бо ју са Асан-бе гом Че ком, из ла зи 
из мра ка, љу би га у ру ку, пру жа му ча шу 
рас хла ђе не ра ки је и ка зу је: „Ово сам ја 
ци је лу ве че за те бе ’ла дио, де ли јо наш 
и бра ни те љу ове на ше све те ћа бе! При-
ми ову ча шу, на здра ви ми, опро сти ми и 
бла го сло ви ме!“, а у при чи Ра ки јо, мај ко! 
на здра вља у сла ву Си ме у но ву: „‘Ју на чи но 
на ша!’ – чу се онај иза ка це. – ‘Не ка ти је 
про сто и од Бо га и од љу ди, да је ка блом 
пи јеш кад си је та ко де лиј ски и ју нач ки 
бра нио и од бра нио! То чи, Ми ћа не!’“. Ти ме 
се ја сно раз от кри ва да Си ме у но во пи јан-
ство ни је пре ра сло у по рок, као и то да је 
ју на ко ва при пи тост, да је ње го ва љу бав 
пре ма ра ки ји „му че ни ци“ онај бла го твор-
ни под сти цај ње го вим из о гла вље ним при-
ча њи ма, да на пло дан на чин раз бук та ва 
ње го ву ма шту, а он да за хва љу ју ћи то ме и 
да при вла чи па жњу слу ша ла ца и иза зи ва 
њи хов сми јех.
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Ко ми ка ли ка и ко мич не си ту а ци је у 
Ко чи ће вом ци клу су при ча о Си ме у ну 
Ђа ку, за ко је смо ка за ли да при мар но про-
из ла зе из тех ни ке ко мич ног пре у ве ли ча-
ва ња, зна чај но је усло жње на и вер бал ним 
ко мич ким сред стви ма.

Ка да је ри јеч о вер бал ној ко ми ци 
по ре ђе ње је без сум ње јед но од нај за сту-
пље ни јих сред ста ва. Ко мич на по ре ђе ња 
у ци клу су при ча о Си ме у ну Ђа ку от кри-
ва ју из у зет но оби ље је зич ког ма те ри ја ла, 
ко ји до при но си екс пре сив но сти ли те рар-
них сли ка, иза ко јих се ре дов но от кри ва ју 
и подсмје шљи ве ко но та ци је. По ре ђе ња 
раз об ли ча ва ју ствар ност на ху мо ри сти-
чан или са ти ри чан на чин, тј. до при но се 
об ли ко ва њу цје ло ви те умјет нич ке сли ке 
сви је та, ам би јен та ци ји ат мос фе ре, пси-
хо ло ги за ци ји про та го ни ста, мо ти ва ци ји 
зби ва ња и по сту па ка, а ефе кат ко мич но га 
про из ла зи из нео че ки ва не по ду дар но сти 
или раз ли чи то сти и не-при мје ре но сти 
по ред бе них еле ме на та. Упра во је мо ме нат 
не при мје ре но сти по ред бе них ре ла та нај-
че шћи из вор смје хо твор ног код Ко чи ћа. 
Кад швап ски ка пе тан у при чи Ра ки јо, мај-
ко! ис пи је Си ме у нов „по лић му че ни це“, 
он ће да се „стре се упра во ко остри же на 
ов ца под је сен кад обла да мраз и стег не 
сту ден“. А кад му Си ме ун „за сла ђу је“ по ли-
ће, тј. кад га под ми ћу је злат ним ду ка ти-
ма, ка пе тан се „раз ра ко ли ко пи је то око 
ко ко ши“. Упла ше ни Иса јиа у Меј да ну 
Си ме уна Ђака се „уз вр тио ко Ци га нин 
у ко тлу“. Шо шља ги на здра ви ца упу ће на 
швап ском ка пе та ну у при чи „Ра ки јо, мај-
ко!“ за хва љу ју ћи ко мич ним по ре ђе њи ма 
по при ма са свим но ве умјет нич ке ко но та-
ци је: „Сил ни, ће се ро краљ ски ге не ра ле и 
вој во до! (То сам му ја при шап но). ’Ва ла 
ти од не ба до цр не зе мље на тво ме до че ку 
и че ство ва њу! Да Бог да се ти, до бри чо је-
че и ме де но ље то мо је, ди чио и по но сио 
сво јом си лом и мо ћи ко Ло ква ри кра ђом, 

Дуј ков ци сва ђом, ко Па ви ћи де се та ри ма, 
а Та ти ћи кан та ри ма; ко Го мје ни ца де ли ја-
ма и ка лу ђе ри ма, а Лу си ћи по по ви ма; ко 
Стри чи ћи пи ром, а До бр ња про вом; ко 
Пер ван удо ви ца ма, а Ме ли на цу ра ма; ко 
Ко чи ћа Гла ви ца ви си ном, а Ти мар ни зи-
ном; ко Ко ла пло ска ма, а Шљив но шљи ва-
ма; ко Ре ка ви це ка са плу ком, а Ба ња Лу ка 
га здин ским ло по влу ком и не вјер лу ком! 
Жи вио! И на здра вље!“

У есте тич кој ли те ра ту ри о ко мич ном 
за лаж је кон ста то ва но да је функ ци о нал-
но и ра ши ре но сред ство вер бал не ко ми ке. 
Вла ди мир Ја ко вле вич Проп, на при мјер, 
раз ли ку је „две ка те го ри је ко мич них ла жи. 
У пр вом слу ча ју ла жов по ку ша ва да пре-
ва ри са бе сед ни ка, при ка зу ју ћи лаж као 
исти ну. (…) У дру гом слу ча ју – ла жов 
не те жи да пре ва ри слу ша о ца, ни је му 
то га ста ло: ње гов циљ је да раз ве се ли“. 
Та ко ђе, Проп на гла ша ва да „ни је сва ка 
пре ва рант ска лаж ко мич на. Да би би ла 
ко мич на, она – као и дру ги људ ски по ро-
ци – тре ба да бу де сит на и да не иза зи ва 
тра гич не по сле ди це. На да ље, она мо ра 
би ти раз об ли че на. Не ра зо бли че на лаж 
не мо же би ти ко мич на.“

Ко чи ће ве ко мич не ла жи углав ном про-
из ла зе из Си ме у но вог „уда ра ња у стра ну“, 
а ко мич ни ефе кат про ис ти че усљед ко рек-
ци ја ко је нај че шће упу ћу је „онај иза ка це“. 
Кад се у при чи Зу лум Си ме уна Ђака пре-
ру ше ни на ра тор ра ном зо ром док „још 
сун це и не ми сли гра ну ти“ огле да „на шје-
ну“, па му се у за но су при чи ни да је „пра-
ва прав ца та швап ска ге не ра ли на“, онај 
иза ка це се у чу ду пи та: „Е, љу ди, да и то 
чу јем док ни је сам умро: шјен брез сун ца!“ 
Кад Си ме ун у сво јој из о гла вље ној при чи 
по гу би зна ме ни тог тур ског зу лум ћа ра и 
ке се џи ју Ша ћи ра Пул ца, на ста је чи та ва 
рас пра ва у об ли ку ко мич не ди ја ло шке 
си ту а ци је: „Бу ди на ри је чи при ко јој си, а 
мен’ с’ чи ни да је Ша ћир лањ ске го ди не на 
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са ра о ри ни по ги но? – Ни је то, чо че, онај 
Ша ћир! – Ама, јест, чо че! Је дан је Ша ћир 
Пу лац. Не ма и’ сто ти на!… Ша ћир Пу лац, 
онај зу лум ћар што је за тур ског су да сто 
пу та, ма кар, за ча сном тра пе зом ру чо… 

– Ма да, чо че, тај! Зу лум ћар? Зу лум ћа ри 
су сви они би ли, осим че сти ти је’ и па мет-
ни је’ Џи ни ћа… Бо га ти, не мој ме по ме-
та ти, јер…“.

Ла жи Си ме у на Ђа ка, ње го ва пре тје-
ри ва ња, не за ви сно од то га ко ли ко би ла 
ко мич на, но се у се би ду бље умјет нич ке 
ко но та ци је. Иза за мје на, пре ру ша ва ња 
и за бу на, док при ча о раз ли чи тим из ми-
шље ним под ви зи ма и ју на штви ма, док 
ка зу је о Ша ћи ру Пул цу или док на здра-
вља за по кој ду ше жи во ме Бе ле ме зу, 
скри ве на је но ва ег зи стен ци јал на на да, 
ди мен зи ја пер спек ти ве и ви зи ја бо ље 
ствар но сти, због че га су ње го ве ла жи, 
тј. „беш је де“, сим па тич не и дра ге и не по-
сред ним слу ша о ци ма по ред ма на стир-
ског ка за на, као и чи та о ци ма Ко чи ће вог 
про зног ци клу са.

За ко мич не алу зи је тач но је ре че но да 
су „по сво јој при ро ди пре ла зне из ме ђу 
(…) оног што је из ри чи то ре че но и оног 
што се под ра зу ме ва, оног што се са свим 
гла сно ка же и оног што се ша пу ће.“ Оту да 
алу зив ни сми јех и про из ла зи из ме ха ни-
зма при вид ног не ра зу ми је ва ња и на ив но-
сти, а за пра во пре ћут ног на слу ћи ва ња и 
схва та ња по ру ке. У срп ској ху мо ри стич-
кој про зи на кра ју про те кло га ви је ка 
уче ста ла су два ти па ко мич них алу зи ја: 
ху мо ри стич ке и са ти рич ке. Пр ви ма се раз-
об ли ча ва ју при кри ве не же ље или на мје ре 
про та го ни ста и нај че шће су бе за зле не и 
за бав не. У по за ди ни дру гих је же ља да 
се на ма гар чи или исми је по је ди нац или 
не ка по ја ва, дру штве на не пра вил ност и 
слич но, а нај че шће су да те у об ли ку иро-
ни је, еуфе ми зма, пер си фла же, сар ка зма 
или по ре ђе ња.

Ко чи ће ве ко мич не алу зи је усмје ре не 
су углав ном у прав цу ху мо ри за ци је Си ме-
у но ве скло но сти ка ра ки ји „му че ни ци“ 
и у прав цу ње го вих пре у ве ли ча них или 
из ми шље них ју на шта ва, те у прав цу иро-
ни за ци је по ли тич ке суд би не срп ско га 
на ро да у Бо сни. Кад у Меј да ну Си ме уна 
Ђака отац Со про ни ја и Си ме ун до ла зе 
ка за ну и тра же мје сто гдје да сјед ну, Си ме-
ун по ла зи ка клу пи ко ја је би ла мо кра. У 
том ча су ко тлар Ми ћан му ну ди сто лац 
а онај „иза ка це“ до ба цу је: „Ни је ни он 
нај су вљи“. И са мо ме оцу Со про ни ју кад 
сјед не на праг од по дру ма уз обра зло же-
ње да „нај во ли на пра гу“, до ба цу је не ко 
из мра ка: „Од по дру ма“, алу ди ра ју ћи на 
ње го ву го ле му љу бав пре ма пи ћу. Кад је у 
при чи Зу лум Си ме уна Ђака оду ше вље ни 
ју нак у при ча лач ком за но су за пје вао крај 
ка за на еп ску пје сму „Ме де ња че, ви со ка 
пла ни но, // не ’ра ниш ли у се би ју на ка, 
// ко ји би ми на меј дан из иш’о“, не ко „из 
мра ка“ од мах до че ку је: „Не чуј, ви ло, не 
пре у зми гла са!“, ја сно алу ди ра ју ћи на 
мо гу ћу вје ро до стој ност до га ђа ја.

Иро нич не алу зи је про из ла зе нај че шће 
из игре ри је чи ма. У Си ме у но вом ка зи ва-
њу „оку па ци ја“ је ре дов но „уко па ци ја“. 
По вре ме но подсмје шљи ве алу зи је пре ра-
ста ју у оштре ин век ти ве. У при чи Ра ки јо, 
мај ко! Си ме ун гор ко уз ви ку је: „Шва бо, 
Шва бо, жив се ти рас па до, што нам отро-
ва зе мљу и уби у сва че му сна гу и бе ри ћет!“ 
У при чи Из ста ро ста вне књи ге Си ме уна 
Ђака алу зи је из ра ста ју у цје ло ви те але го-
риј ске сли ке и ви зи је, у ко ји ма се исми-
ја ва од ла зак тур ске и до ла зак аустриј ске 
вла сти у Бо сну и Хер це го ви ну: „Зе мљом 
ће за вла да ти два го спо да ра. Је дан ће се 
зва ти Ићин ђи, а дру ги Би рин ђи. Ићин-
ђи ће по че ти си ла зи ти са при је сто ла, а 
Би рин ђи се пе ња ти. Ићин ђи кад се бу де 
си ла зио са при је сто ла, за пе ће ћур чи на за 
зла тан ек сер, и не ће мо ћи са ћи; а Би рин-
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ђи, кад се бу де пе њао, ста ће Ићин ђи 
но гом на по др па ну ли сич ју ћур чи ну, те 
се не ће мо ћи по пе ти. И та ко ће то чу до и 
ру гло оста ти за мло го и мло го го ди на на 
по ру гу и сра мо ту ро ду че ло вје че ском“.

Ин ди ви ду ал не го вор не ка рак те ри сти-
ке (уз ре чи це, по ру ге, кле тве, жар го ни зми, 
сленг и дру ги об ли ци сло бод ног го во ра), 
у ху мо ри стич ко-са ти рич кој про зи ко ри-
сте се као ди ја ло шке по шта па ли це, ко је 
по ја ча ва ју увјер љи вост и ори ги нал ност 
ко мич них ма ски. На по ре до са ди ја ле кат-
ским го во ром, са име ни ма и на дим ци ма, 
до при но се до дат ној се ман ти за ци ји ко мич-
них про та го ни ста.

И Ко чи ће ве псов ке у ци клу су при ча 
о Си ме у ну Ђа ку но се ка рак те ри стич на, 
ко мич на оби љеж ја ло кал ног го во ра. На 
при мјер, у Меј да ну Си ме уна Ђака отац 
Пар те ни ја кад је из ва љао „ци је ло цјел ца то 
бу ре ра ки је из по дру ма, да се на род ма ло 
осло бо ди и при бе ре“, ова ко им на здра-
вља: „Пиј те, бра ћо и Ср бо ви мо ји! Бо ље 
да ми по пи је мо не го Тур ци Кра ји шни ци 
и Асан-бег Че ко, бу ле ши ку му ње го ву и 
џа ми ски ши љак!“

Ко чић је и пра ви мај стор упо тре бе 
ло кал не лек си ке са ко мич ним ко но та-
ци ја ма. Ко мич но нај че шће про из ла зи 
усљед ис кри вље ног адап ти ра ња ту ђи ца у 
ло кал ни го вор. На при мјер, у Исти ни ти 
зу лум Симеуна Ђака ма на стир ско ђа че 
до но си ко тла ру Ми ћа ну по ру ку игу ма-
на оца Со про ни ја да бу де па жљив, јер 
су „при ма кли је дан ред пре ко до зво ле“, а 
мо гла би „ви лан ци ја“ (фи нан си) „тр на пи-
ти“ (на тра па ти, на и ћи, упа сти, ба ну ти): 

„…Игу ман ти је при кри чио да до бро при-
па зиш, јер би, ве ли, мо гла оклен ви лан ци-
ја тр на пи ти…“.

Ко чи ћев ци клус при ча о Си ме у ну 
Ђа ку от кри ва функ ци о нал но при су ство 

тех ни ке ко мич ног пре у ве ли ча ва ња, као и 
чи ње ни цу да је успје шно оства рен по сту-
пак пре о бли ко ва ња ко мич ног ти па у сло-
же ни ли те рар ни ка рак тер. Ге не рал но се 
кад је ри јеч о де фи ни са њу ти по ва сми је ха 
у ху мо ри стич кој при по ви је ци мо же го во-
ри ти о два пре о вла ђу ју ћа об ли ка. Пр ви је 
ин тен ци о нал ни или за бав ни сми јех, ко ји 
је на стао као свје сна аутор ска на мје ра да 
за ба ви, да ра зо но ди и „убла жи су ро во сти 
жи во та“, ка ко би то ка зао Ну шић, али и 
да ре а ли зу је оне о би че ну ствар но сну про-
јек ци ју, са оп шти ду бље и да ле ко се жни је 
исти не и по сред но раз об ли чи дру штве не 
ано ма ли је. Нај и зра зи ти ји ње го ви пред-
став ни ци су Сре мац и Ну шић. Дру ги је 
им пли цит ни или ег зи стен ци јал ни сми-
јех, ко ји је про ис те као ма ње из аутор ске 
на мје ре, а ви ше из жи во та, из сва ко днев-
не ег зи стен ци јал не пер спек ти ве. Очи глед-
ни при мје ри су Ма та ву ље ва „ко мич на 
об лич ја“, по пут Ђу ка на Ска кав ца, Или је 
Бу ли на, Ра ду ла Пи во ди ћа, као и Ко чи ћев 
мит ски ју нак Си ме ун Ђак, ко ји су од ре да 
про ис те кли из чу де сних жи вот них си ту-
а ци ја и по себ не ет ноп си хо ло шке ка рак-
те ри за ци је.

Ко чи ћев при по вје дач ки ху мор, ис ка-
зан кроз сми јех Си ме у на Ђа ка, као и ху мо-
ри стич ке при че (Моји по зна ни ци, Тај на 
не во ља Сма је су ба ше, Или ца Ода ли ца и 
Ла зи ца Ву ца ли ца), пред ста вља пре плет 
ко мич ног (ла кр ди ја шког и ху мор ног 
по и гра ва ња), са тра гич ким осје ћа њем и 
спо зна јом ствар но сти. Оту да су ње го ви 
смје хо твор ни акор ди, упр кос ка ри ка ту-
рал ним, хи пер бо лич ким и гро теск ним 
си ту а ци ја ма, ви ше мол ски и сјет ни, ме лан-
хо лич ни уз ди са ји над суд би ном срп ског 
на ро да, не го ве дри и не спу та ни сми јех 
ла кр ди ја шке и ори ја шке ин то на ци је.
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 Σ Narrative comic by Petar Kočić

Th e narrative humour by Petar Kočić has been analyzing at the model from stories cyclus 
about Simeon Đak (“Zulum Simeona Đaka”, “Istiniti Zulum Simeuna Đaka”, “Mejdan 
Simeuna Đaka”, “Iz starostavne knjige Simeuna Đaka”, “Rakijo, majko!”), and also in the 
comical stories: “Tajna nevolja Smaje subaše”, “Moji poznanici”, “Ilica Odalica i Lazica 
Vucalica”. Th e point was on characteristics comical composition, comical character, 
comical situations, comical languages, artistical value of stories and Kočić’s humoristics 
nature laughter.
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