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ГО РАН МАК СИ МО ВИЋ

СА ТИ РИЧ НОХУ МО РИ СТИЧ КИ РО МАН  
СРП СКОГ РЕ А ЛИ ЗМА 

Рас про стра ње ност са ти рич коху мо ри стич ког ро ма на у срп
ској књи жев но сти епо хе ре а ли зма при род на је по сље ди ца из ми
је ње них књи жев них окол но сти у по сљед њој тре ћи ни 19. ви је ка, 
ко је су се ло гич но укло пи ле у кри тич ко са гле да ва ње дру штве них 
по ја ва и про бле ма у срп ском на ро ду иза зва них но вим ка пи та ли
стич ким од но си ма и на ру ша ва њем па три јар хал них фор ми жи вље
ња. У сва ком слу ча ју, за овај тип ро ма на мо же мо ка за ти да је про шао 
кра так пут од по ку ша ја кон сти ту и са ња жан ра у не до вр ше ним 
Сте ри ји ним и Иг ња то ви ће вим тек сто ви ма: Ро ман без ро ма на 
(1838) и Тр пен-спа сен (1873–74); па све до ва жних умјет нич ких 
оства ре ња на пи са них у по сљед њим де це ни ја ма 19. и на по чет ку 
20. ви је ка. Из два ја мо сље де ће тек сто ве: Ба ко ња фра-Бр не (1892) 
Си ме Ма та ву ља, за тим оства ре ња Сте ва на Срем ца Ли му на ци ја на 
се лу (1896), Ив ко ва сла ва (1895), Поп Ћи ра и поп Спи ра (1898), Зо-
на Зам фи ро ва (1903), Ву ка дин (1903); као и Ну ши ћев ро ман Оп-
штин ско де те (1902). Мо гу ће је у по ме ну ту ску пи ну увр сти ти и 
не до вр ше ни ро ман Си ме Ма та ву ља Де сет го ди на у Ма ври та ни ји 
(1899–1908), те два крат ка ро ма на Све то за ра Ћо ро ви ћа Ба рон из 
Дан гу би це (1901) и Же нид ба Пе ре Ка ран та на (1902).1 

У уво ду на са жет на чин ука за у је мо и на основ на ти по ло шка 
оби љеж ја са ти ре и ху мо ра, као ком пле мен тар них чи ни ла ца естет
ског фе но ме на ко мич ног у ком по зи ци ји ових ро ма на. Са ти ра раз
об ли ча ва дру штве не не до стат ке, по ли тич ке стра сти, људ ске се бич
но сти, не про ми шље но сти, ма не и глу по сти, а сво јим под сми је хом 

1 Оп шир но о то ме у књи зи: Го ран Мак си мо вић, Три јумф сми је ха – Ко мич но 
у срп ској умјет нич кој про зи од До си те ја Об ра до ви ћа до Пе тра Ко чи ћа, Про све
та, Ниш 2003, 171–224, 287–305. 
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на по дру гљив на чин кри ти ку је, опо ми ње и ка жња ва. Ху мо ри стич ки 
сми јех за ба вља и рас те ре ћу је, оне о би ча ва и за чу ђу је, а сво јом ве
дри ном на дах њу је, осло ба ђа и про чи шћа ва нај скри ве ни је тај не 
чо вје ко вог би ћа. И он да ка да са др жи еле мен те под сми је ха, ка да 
је про жет тра гич ким и цр но ху мор ним ко но та ци ја ма, ху мор не 
раз об ли ча ва сло же не ме ђу људ ске про бле ме и од но се, већ их са мо 
са не ком вр стом ја ну сов ске сје те име ну је и опи су је, а кри ти ку и 
пре врат нич ку гор чи ну пре пу шта са ти ри. 

У осно ви фа бу лар носи жеј не ор га ни за ци је срп ског са ти рич
коху мо ри стич ког ро ма на на ла зе се два до ми нант на по ступ ка. 
Пр ви је уте ме љен на при ка зи ва њу оно га што је нео че ки ва но или 
што иза зи ва из не вје ре но оче ки ва ње, а дру ги по сту пак је уте ме љен 
на ко мич ном пре у ве ли ча ва њу. При то ме је мо гу ће из дво ји ти и 
ве о ма ра зно вр сне по чет не мо ти ве, на ко ји ма је за сно ван за плет у 
тим ро ма ни ма, што пред ста вља до бру осно ву за ула зак у раз ма
тра ње број них со ци јал них, по ли тич ких, пси хо ло шких и мо рал них 
про бле ма срп ског дру штва у дру гој по ло ви ни 19. ви је ка. 

У ху мо ри стич ким ро ма ни ма, за пле ти су уте ме ље ни на ша
љи вим, анег дот ским, ствар ним или из ми шље ним, до га ђа ји ма и 
лич но сти ма, а ис при ча ни су кроз по сту пак ко мич ног пре у ве ли ча
ва ња и про ши ри ва ња тих по чет них мо ти ва. У Ив ко вој сла ви то је 
ка зи ва ње о ни шким по бра ти ми ма (Ив ку, Кал чи, Кур ја ку, Сму ку), 
ко ји су три да на про сла вља ли Ђур ђев дан. У Поп Ћи ри и поп Спи ри 
при ка за на је сва ђа дви је по пов ске по ро ди це око из бо ра мла до же
ње, а за тим и ту ча по по ва, те за мје на из би је ног зу ба ко ја ће би ти 
раз от кри ве на тек на ау ди јен ци ји код те ми швар ског вла ди ке. У 
Зо ни Зам фи ро вој при ка за на је за бра ње на љу бав дво је мла дих, те 
ла жна от ми ца дје вој ке, што ће им на кра ју, по сли је чи та вог ни за 
пе ри пе ти ја, омо гу ћи ти скла па ње бра ка. У Ба ко њи фра-Бр ни при
ка за но је ка ко је лу ка ви на род ни ви дар Пје ва ли ца на пра сно из ли
је чио фра тра ко ји је уми слио да ће се рас пр сну ти као мје хур од са
пу ни це ако иза ђе из сво је со бе. У Оп штин ском де те ту при ка за не 
су не во ље ван брач ног дје те та, по што га је мај ка оста ви ла убр зо 
по сли је ро ђе ња, те мо ра ло по ср ну ће чи та вог јед ног дру штва уте
ме ље ног на ла жним ври јед но сти ма, ко је ни је би ло спрем но да се 
су о чи са тим ве ли ким про бле мом. По што су осум њи че ни за то 
не же ље но очин ство би ли нај у глед ни ји љу ди у оп шти ни (поп, кмет 
и ћа та), по ку ша ва ли су по сва ку ци је ну, нај че шће на нај не о бич ни је 
и ко мич не на чи не да га удо ме и да та ко олак ша ју сво ју са вјест. У 
Ба ро ну из Дан гу би це при ка зан је по вра так ла жног ба ро на и сва ђа 
про вин циј ских пр ва ка око то га ко ће му се ви ше при бли жи ти, 
чи ју ће кћер ку за гле да ти и с ки ме ће се оро ди ти. У Же нид би Пе ре 
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Ка ран та на при ка за ни су број ни ма ле ри глав ног ју на ка због ко јих 
ни ка ко ни је успи је вао да се оже ни. 

У са ти рич ким ро ма ни ма у на ра тив ном сре ди шту на ла зи се 
при ка зи ва ње про бле ма тич них ка рак те ра, од ре ђе них раз ли чи тим 
пси хо ло шким, мо рал ним, со ци јал ним или иде о ло шким раз ло зи
ма. Та ко је у Ли му на ци ји на се лу при ка зан тип за гри же ног стра нач
ког иде о ло га, учи те ља Сре те, док је у Ву ка ди ну ка рак те ри зо ван бла
зи ра ни чи нов ник, пол трон и ка ри је ри ста, Ву ка дин Кр кљић, ко ји 
не би ра сред ства са мо да оства ри сво је пре тје ра не ам би ци је. У 
не до вр ше ном ро ма ну Де сет го ди на у Ма ври та ни ји у але го рич ној 
фор ми при ка за на је чу де сна зе мља Иво ни ја, у ко јој ца ру ју по ли
тич ки ау то кра ти зам, удво ри штво, до у шни штво и нај ру жни ји об ли
ци ми ми кри је и ла жи, ко ји су се скри ва ли иза уста ље не пред ста ве 
о по но сном гор штач ком мен та ли те ту и гло ри фи ка ци ји хе рој ства 
са бој ног по ља. На рав но, ра ди се о Ма та ву ље вом раз об ли ча ва њу 
ано ма ли ја са ко ји ма се су о ча вао док је жи вио и ра дио на Це ти њу 
(1881–1889). 

По сту пак ко мич ног пре у ве ли ча ва ња за сно ван је на ка ри ка
ту рал ним, хи пер бо лич ким и гро теск ним епи зо да ма, ко је нам омо
гу ћа ва ју да при ка за не по ја ве, лич но сти и до га ђа је, са гле да мо у што 
пот пу ни јем об ли ку, те да за хва љу ју ћи то ме умјет нич ким сред
стви ма бу де по стиг нут ефе кат смје хо твор ног пре по зна ва ња и про
чи шћа ва ња. По зна то је да ка ри ка ту ра пре у ве ли ча ва ње те ме љи на 
де та љи ма, хи пер бо ла на цје ли ни не ке по ја ве, лич но сти или до га
ђа ја, док гро теск но пре у ве ли ча ва ње по при ма та кве огром не раз
мје ре да не ка по ја ва, лич ност или до га ђај гу би ре ал на оби љеж ја 
и по при ма фан та стич ке об ли ке и раз мје ре. Упра во та вр ста ства
ра лач ке на мје ре усло ви ла је да и у са ти рич коху мо ри стич ким 
ро ма ни ма, мо же мо пре по зна ти ве о ма спе ци фич ну тро дјел ну 
струк ту ру ко мич не ком по зи ци је (екс по зи ци ја, за плет и кул ми на
ци ја, рас плет), ко ја је ве о ма слич на са ко ме ди о граф ским ком по
зи ци ја ма. Све оно што је Бра ни слав Ну шић у „Пред го во ру” за 
ко ме ди ју Го спо ђа ми ни стар ка (1929), де фи ни сао као „нор мал ну 
ли ни ју жи во та”, као „си ла же ње са нор мал не ли ни је жи во та”, те као 
„вра ћа ње на нор мал ну ли ни ју жи во та”, мо же мо на ве о ма сро дан 
на чин да уо чи мо и у са ти рич коху мо ри стич ким ро ма ни ма.2 Ва жно 
је на гла си ти да су на вед не ком по зи ци о не фа зе на го то во пра ви лан 
на чин про пра ће не и од го ва ра ју ћим по ступ ци ма ко мич ног пре у
ве ли ча ва ња. Та ко се мо же уо чи ти да у екс по зи ци о ним ди је ло ви ма 
до ми ни ра ју по ступ ци ка ри ка ту рал ног пре у ве ли ча ва ња, да су за

2 Бра ни слав Ну шић, „Пред го вор Го спо ђи ми ни стар ки”, Ода бра не ко ме-
ди је, Срп ска књи жев ност у сто књи га, књ. 60, Ма ти ца срп ска – Срп ска књи жев на 
за дру га, Но ви Сад – Бе о град 1970, 7–10.
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пле ти за сно ва ни на по ступ ци ма хи пер бо лич ког пре у ве ли ча ва ња, 
да су тач ке ко мич не кул ми на ци је за сно ва не на гро теск ном пре у
ве ли ча ва њу, те да у рас пле ти ма из но ва до ми ни ра ју по ступ ци ка
ри ка ту рал ног пре у ве ли ча ва ња.

То је на ро чи то из ра же но у Срем че вим и Ма та ву ље вим ро ма
ни ма, у Ив ко вој сла ви, Зо ни Зам фи ро вој, Ву ка ди ну, као и у Ба ко њи 
фра-Бр ни и Де сет го ди на у Ма ври та ни ји. По сту пак ко мич ног 
пре у ве ли ча ва ња нај е фект ни је мо же мо по ка за ти на при мје ри ма из 
Ив ко ве сла ве. Увод ни ди је ло ви ро ма на у ко ји ма је из ло же на нор
мал на ли ни ја жи во та, ка ри ка ту рал ним сред стви ма при ка зу ју при
пре ме за ђур ђев дан ску сла ву у ку ћи Ив ка јор ган џи је, са ма слав ска 
ат мос фе ра при ка за на је хи пер бо лич ким сред стви ма, док су кул
ми на ци ја слав ских до га ђа ја, пи јан ство по бра ти ма и Кал чи на ка зи
ва ња ло вач ких при ча, пре ра сли у гро теск не фан та зма го ри је. При
ча лац у за но су пре у ве ли ча ва ко ли чи ну уло вље них зе че ва, ја ре би ца 
и срн да ћа, због че га је мо рао да узме „под ћи ри ју јед но мо га ре из 
лој зе”. По ми је шао је го ди шња до ба и кли мат ске при ли ке, по ла зи 
у лов у „зим ње вре ме”, а у по врат ку „пе че зве зда од о згор ке, ка ко 
у ле то; зној лип ти, бож’ке, лип ти та да по цр ца мо и мо га ре и ја!” 

У Поп Ћи ри и поп Спи ри увод на сли ка иди лич ног се о ског 
жи во та об ли ко ва на је ка ри ка ту рал ним об ли ци ма пре у ве ли ча ва ња. 
До за пле та и хи пер бо лич ког пре у ве ли ча ва ња до ла зи са по ја вом 
мла дог учи те ља и су ко бља ва ња по пов ских по ро ди ца око из бо ра 
бу ду ћег зе та. Гро теск не раз мје ре ко мич ног пре у ве ли ча ва ња ја вља
ју се у при ка зу ту че по по ва, за тим пре но ше њу и ши ре њу гла си на 
о то ме до га ђа ју, у дје ло ва њу се о ске то ро ку ше фрауГа бри је ле, те 
у при ка зи ва њу по пов ске ау ди јен ци је код те ми швар ског вла ди ке. 

У Зо ни Зам фи ро вој ка ри ка ту рал не об ли ке ко мич ног пре у ве
ли ча ва ња про на ла зи мо у при ка зи ва њу ва ро шког жи во та, те по
ро дич ним и љу бав ним од но си ма. Хи пер бо лич ко пре у ве ли ча ва ње 
мо ти ви са но је ра ђа њем за бра ње не љу ба ви Зо не и Ма не та, док 
гро теск не об ли ке пре у ве ли ча ва ња про на ла зи мо у До ки ној сва ђи 
са ха џи Зам фи ром, те по го то во у кул ми на тив ној сце ни ла жне от ми
це дје вој ке, гла си на ко је су пра ти ле ту от ми цу, а ка сни је и у ха џи 
Зам фи ро вом лу ка вом збли жа ва њу са Ма не том, што ће омо гу ћи ти 
срећ ни рас плет и же нид бу за љу бље ног мла ди ћа и дје вој ке. 

У Ба ко њи фра-Бр ни ка ри ка ту рал но пре у ве ли ча ва ње до ми
ни ра у увод ним сли ка ма се о ског жи во та и хро ни ци „све те ло зе” 
Јер ко ви ћа из Звр ље ва. Ма на стир ски жи вот при ка зан је по ступ ком 
хи пер бо лич ког пре у ве ли ча ва ња (смрт и по вам пи ре ње ђа ко на 
Шко ран це, до ла зак Бу ка ра да слу жи у ма на сти ру, по ха ра ма на
сти ра и сл.). Кул ми на тив на сце на у ро ма ну, осми шље на као при каз 
„ис по ви ди ве ли ког гри шни ка”, има све осо би не ко мич не гро те ске. 
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На род ни ви дар Пје ва ли ца на пре ва ру, та ко што је од глу мио на ступ 
лу ди ла у ко јем је то бо же имао по тре бу да уби је пр во га ко ји му је 
на ру ци, из ли је чио је фраБр ну од уми шље не бо ле сти и на тје рао 
га да у стра ху по бјег не из со бе у ко јој је про во дио да не и мје се це 
у до бро вољ ном за то че ни штву. 

У Ву ка ди ну ка ри ка ту рал но пре у ве ли ча ва ње ука зу је на сва ко
днев ни и мо но то ни чи нов нич ки жи вот, на сит не па ла нач ке стра сти 
и се бич но сти. Ко мич на хи пер бо ли за ци ја до ла зи до из ра жа ја у пра
ће њу Ву ка ди но вих чи нов нич ких ам би ци ја, ње го вих тра па вих за
љу бљи ва ња, те у об ли ко ва њу ју на ко вог без об зир ног и пол трон ског 
ка рак те ра, али и па ла нач ких под ме та ња и па ко сти, ме ђу ко ји ма 
је на ро чи то успје шно оства ре на епи зо да о тра га њу за „Ка ска ло вим 
ду ћа ном”. По ступ ком ко мич не гро те ске об ли ко ва на је кул ми на тив
на сце на у ко јој Ву ка дин ја ше ди вљег цир ку ског ма гар ца Бу це фа ла 
и ти ме при до би ја та кву по др шку јав но сти да ће ус пје ти да оства ри 
циљ и да по ста не ука зни чи нов ник ђу мруг џи ја. 

У Ли му на ци ји на се лу по ступ ком ко мич ног пре у ве ли ча ва ња 
при ка за не су по ли тич ке стра сти се о ског учи те ља, из об ли че ног у 
„лик за блу де лог пар тиј ског дог ма те, ко ји је из гу био ме ру за жи вот 
и ствар ност”.3 Кул ми на тив ну тач ку у струк ту ри са ти рич коху мо
ри стич ког за пле та пред ста вља гро теск но при ка зи ва ње „ли му на
ци је на се лу” по во дом ре пу бли кан ске ре во лу ци је у Бра зи ли ји.

За хва љу ју ћи по ступ ку ко мич ног пре у ве ли ча ва ња, ве о ма 
успје шно су оства ре ни и ка рак те ри ју на ка. У срп ском са ти рич коху
мо ри стич ком ро ма ну епо хе ре а ли зма, ко мич ни ју на ци но се вео ма 
спе ци фич не фор мал ножан ров ске ма ске, ко је по ма жу пи сци ма да 
ода бе ру раз ли чи те пер спек ти ве за са гле да ва ње ко лек тив них или 
ин ди ви ду ал них по ја ва. Бах ти нов ски ка за но те ко мич не ма ске нам 
по ма жу да пре у ве ли ча ва мо жи вот и ти ме стек не мо „пра во да се 
го во ри па ро ди јом, да се не бу де бу ква лан, да не бу деш оно што је си; 
пра во да се жи вот жи ви у ме ђу про стор ном хро но то пу по зо ри шних 
сце на, да се жи вот при ка зу је као ко ме ди ја а љу ди као глум ци; 
пра во да  се де ма ски ра ју дру ги; пра во да се јав но сти обе ло да њу је 
при ва тан жи вот са свим ње го вим нај при ват ни јим тај на ма”.4 

Об ли ко ва ње ју на ка у са ти рич коху мо ри стич ким ро ма ни ма 
до жи вља ва ве о ма дра го цјен пре о бра жај ко мич них ма ски у ре љеф не 
ко мич не ка рак те ре. То је на ро чи то из ра же но код Сте ва на Срем ца 
и Си ме Ма та ву ља. У Ив ко вој сла ви мо гу ће је из дво ји ти, као на ро
чи то функ ци о на лан, тип ко мич ног ју на ка ла кр ди ја ша, гдје до по

3 Си ме он Ма рин ко вић, Сте ван Сре мац – Жи вот и књи жев но де ло, Екс
пор тпрес, Бе о град 1988, 113. 

4 Ми ха ил Бах тин, О ро ма ну, пре вео Алек сан дар Бад ња ре вић, Но лит, 
Бе о град 1989, 280.
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себ ног из ра жа ја до ла зи лик хва ли са вог лов ца, ку јун џи је и дуг ме
џи је, Ми ка ла Ни ко ли ћа Кал че. У ње му је до шло до пот пу не умјет
нич ке адап та ци је ма ске ла кр ди ја ша, ко ја до при но си ко мич ном 
уго ђа ју и ве се лој ат мос фе ри, али се од сво јих по бра ти ма (Сму ка, 
Ив ка, Кур ја ка), раз ли ку је и по хва ли са њи ма и ла жи ма, те по љу бав
ном за не се ња штву и фан та зи ра њу. Као хва ли са вац Кал ча је ве о ма 
бли зак ти пу ју на ка „хва ли са вог вој ни ка”, из ан тич ких и ре не сан
сних ко ме ди ја, те га мо же мо по сма тра ти и као сво је вр сног књи
жев ног са пле ме ни ка Љу би ши ном Ка њо шу Ма це до но ви ћу или 
Ко чи ће вом Си ме у ну Ђа ку. У Кал чи ном ко мич ном ка рак те ру на 
ори ги на лан на чин је упот пу ње на она дра го цје на лир ска ди мен
зи ја у еп ском пор тре ту бал кан ског ho mo he ro i cu sa. По љу бав ном 
за не се ња штву и скло но сти ка фан та зи ра њу, Кал ча је срод ник са 
ли ко ви ма пре ва ре них и исми ја них му шка ра ца, а још ви ше са ју
на ци ма ко ји сна жно жу де за ужи ва њи ма у жи во ту, али и па те за 
про ху ја лом мла до шћу и нео ства ре ним љу ба ви ма. У то ме је он 
ау тен тич ни прет ход ник Стан ко ви ће вог бе кри је и дер тли је Мит
ке та из Ко шта не. Спа ја њем ра зно род них ма ски и њи хо вим ре
љеф ним ка рак те ро ло шким про ду бљи ва њи ма, Кал ча је по стао 
не ка вр ста срп ског Тар та ре на и још ви ше „но си лац ус пе лог спо ја 
ме ди те ран ске при по ве дач ке ма ште, не у кро ти ве бе криј ске при ро
де и еле гич не че жње за ле по та ма жи во та”.5 

У ро ма ну Поп Ћи ра и поп Спи ра по себ но ва жне ко мич не ју
на ке, Сре мац оства ру је кроз ка рак те ри за ци ју шва ле ра и се о ског 
ки цо ша Ша це бер бе ри на, кроз при ка зи ва ње ла кр ди ја ша „ту жног 
ли ка”, ка кав је био Ни ћа бок тер, те кроз об ли ко ва ње се о ске то ро
ку ше и ма ша мо де, фрауГа бри је ле. Из два ја мо по сљед њу по ме ну ту 
ју на ки њу, као ме то ни миј ски при мјер при ка зи ва ња жи во та у па
ла нач ким сре ди на ма, за сно ва ног на ши ре њи ма ла жних или пре
у ве ли ча них гла си на. Ве о ма је то успје шно оства ре но кроз ко мич не 
ди ја ло шке си ту а ци је и гро теск на сни жа ва ња у ко ји ма су пред ста
вље ни Га бри је ли ни ма ле ри, тј. гу бље ња ди је ло ва одје ће при ли ком 
јур ња ве по се о ским ку ћа ма и шо ро ви ма и раз но ше ња сен за ци о
нал не ви је сти о ту чи по по ва. Сре мац је био и пра ви мај стор за ка рак
те ри за ци ју епи зод них ли ко ва, ко ји има ју уло гу ак тив них по ма га
ча и ка ко је то до бро те о риј ски уоп ште но у опи си ва њу ово га ти па 
ју на ка „по вје ре но им је сми шља ње на у ма што до во де до ју на ко ве 
по бје де”.6 Код Срем ца је нај цје ло ви ти је оства рен лик до сје тљи вог 

5 Бо шко Но ва ко вић, „Сте ван Сре мац”, пред го вор у књи зи: Сте ван Сре мац, 
Поп Ћи ра и поп Спи ра, При по вет ке, Срп ска књи жев ност у сто књи га, књ. 38, 
Ма ти ца срп ска – Срп ска књи жев на за дру га, Но ви Сад – Бе о град 1972, 28.

6 Нор троп Фрај, Ана то ми ја кри ти ке, пре ве ла Ги га Гра чан, На при јед, 
За греб 1979, 197.
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цр кве ња ка Ар ка ди ја Про вла ко ва, бли ског ко мич ним ма ска ма лу
ка вих слу га из ре не сан сних ко ме ди ја, ко ји у два на вра та по ма же 
по пу Спи ри, не са мо да се из ву че из не при јат них си ту а ци ја, не го 
и да аван зу је и по пра ви свој све ште нич ки углед код вла ди ке. Упе
ча тљи во је то по ка за но за ври је ме из не над не вла ди чан ске по сје те, 
а ка сни је и кроз сми шља ње до сјет ке о за мје ни Ћи ри ног из би је ног 
кут ња ка коњ ским зу бом. 

У Зо ни Зам фи ро вој Сре мац пра во мај стор ство тран сфор ми
са ња ко мич них ма ски у ко мич не ка рак те ре по ка зу је и на при мје ру 
тет каДо ке, као же не са бе ћар ским ка рак те ром и тем пе ра мен том 
му шкар ца. До ка је пу ши ла као Тур чин, пи ла је ма сти ку, сје ди ла 
пре кр ште них но гу, до ба ци ва ла је ли је пим дје вој ка ма на со ка ку, 
би ла је спрем на да се по ту че са сва ким му шкар цем, а ни је за зи ра
ла ни од ха џи ја, ни ти је про пу шта ла сва ку при ли ку да им скре ше 
у брк и нај не при јат ни је исти не. По себ но је то умјет нич ки ефект
но оства ре но у сце ни ка да је оти шла у ку ћу ха џиЗам фи ро вих и 
са мо и ни ци ја тив но за про си ла Зо ну за Ма не та. По што су је од би ли, 
До ка без има ло за зо ра ка зу је Зам фи ру да ни ње го ви ни су „од у век 
би ли аџиј ски”, те да он си ла зи „низ мер ди вен”, а њен Ман ча се 
„то прв ка чи”. 

У ро ма ну Ву ка дин ка рак тер глав ног ју на ка на стао је спа ја њем 
ко мич не ма ске ва ра ли це и хва ли сав ца са ма ском нео те сан ца и 
гру би ја на. Ко мич ни мо ти ва тор у об ли ко ва њу Ву ка ди но вог ка рак
те ра са др жан је у сна жној оп сјед ну то сти не ре ал ном ам би ци јом да 
по ста не ца ри ник. У осно ви се ра ди о ко мич ној ма ски „вла сти и 
нов ца”, о ју на ку ко ји за сту па не га тив не прин ци пе, ко ји је но си лац 
осо би на по роч но сти и амо рал но сти. По то ме је Срем чев Ву ка дин 
ду хов ни срод ник Го го ље вих и Ну ши ће вих ко ме ди о граф ских ма ски, 
као што су гра до на чел ник Ан тон Ан то но вич, те Је врем Про кић, 
Је ро ти је Пан тић, Жи во та Цви јо вић и сл. 

У ро ма ну Ба ко ња фра-Бр не Ма та ву ље во мај стор ство ко мич
не ка рак те ри за ци је ју на ка до ла зи до из ра жа ја на три ка рак те ри
стич на при мје ра. Кроз об ли ко ва ње пре ру ше ног хај ду ка ко га су 
кр сти ли име ном Бу кар, кроз при ка зи ва ње лу ка вог на род ног ви
да ра Пје ва ли це, те кроз при по ви је да ње о пре вр тљи вом се о ском 
кне зу Ку шме љу из „све те ло зе” Јер ко ви ћа у дал ма тин ском се лу 
Звр ље ву. Ме ђу епи зод ним ју на ци ма за па же но мје сто при па да и 
Ку шме ље вом бра ту Ча га љу, као лу ка вом се о ском бе сјед ни ку. 

Ва жно је на кра ју украт ко ука за ти и на то да је Сре мац ство рио 
још јед ну, и то не пре ва зи ђе ну, ску пи ну ко мич них ју на ка, а чи не је 
је дан „ду вар ски сат”, „по хо тљи ви па так”, два по пов ска мач ка, поп 
Спи рин „ша ров” и сл. Ко ри сте ћи се тех ни ком ко мич не пер со ни фи
ка ци је и ре и фи ка ци је, Сре мац је на чи нио од јед ног ду вар ског са та 
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дје лат ног ју на ка, не за мје њи вог чла на по ро ди це, од по хо тљи вог пат
ка је на чи нио сим бол ро ман тич ног љу бав ни ка, а од јед ног и дру гог 
по пов ског мач ка але го риј ску сли ку мен та ли те та јед ног истог на ро да.

Срп ски са ти рич коху мо ри стич ки ро ман епо хе ре а ли зма ка
рак те ри ше не ко ли ко бит них чи ни ла ца. Усло вље ност ко мич не 
струк ту ре про ши ри ва њем анег дот ског пред ло шка из сва ко днев ног 
жи во та, ко ји мо же би ти пот пу но из ми шљен, мо же би ти ства ран, 
а мо же би ти за сно ван и на има ги на ци ји оних до га ђа ја ко ји су има
ли ини ци јал ни пред ло жак у ствар ном жи во ту. Ка рак те ри сти чан 
је у том сми слу при мјер Зо не Зам фи ро ве, чи ји се ствар ни до га ђај 
од и грао При шти ни, а Сре мац га је са знао од Бра ни сла ва Ну ши ћа 
у то ври је ме кон зу ла у овом гра ду. Уте ме ље ност ком по зи ци о не 
струк ту ре ро ма на на тро дјел ној осно ви, ко ја је ве о ма срод на са 
ко ме ди о граф ским ком по зи ци ја ма, а по чи ва на раз ви је ним увод
ним екс по зи ци ја ма, на ви ше стру ким за пле ти ма и фин ги ра ним 
или ствар ним кул ми на ци ја ма, те на крат ким али ве о ма функ ци
о нал ним рас пле ти ма. Осла ња ње на по сту пак ко мич ног пре у ве
ли ча ва ња, за сно ва ног на еле мен ти ма ка ри ка ту ре, хи пер бо ле и 
гро те ске. Уз све то, овај тип ро ма на ка рак те ри ше чи тав низ ве о ма 
ра зно вр сних ко мич них ма ски, ко је у нај бо љим при мје ри ма (код 
Срем ца и Ма та ву ља), пре ра ста ју у ре љеф не и ве о ма сло же не ко
мич не ка рак те ре.

Срп ски са ти рич коху мо ри стич ки ро ман епо хе ре а ли зма, ако 
као ње го вог пре те чу узме мо Сте ри јин Ро ман без ро ма на (1838), а 
као ње гов за че так не до вр ше ни ро ман Тр пен-спа сен Ја ко ва Иг ња
то ви ћа, об ја вљи ван у на став ци ма у то ку 1873–1874. го ди не, пре шао 
је ве о ма кра так, али из ра зи то бо гат пут од сво га кон сти ту и са ња 
па до ве ли ких оства ре ња, као што су Срем че ви Ив ко ва сла ва, Поп 
Ћи ра и поп Спи ра и Зо на Зам фи ро ва, те Ма та ву љев ро ман Ба ко ња 
фра-Бр не. Тај ди на мич ни пут био је мо гућ упра во за то што је овај 
тип ро ма на кон сти ту и сан на тра ди ци ји срп ске но ве ли сти ке фол
клор ног ти па. Ми сли мо на усме ну на род ну про зу, Ву ко ве уста нич
ке тек сто ве, ме мо ар ску про зу, при че и при по ви је сти Сте фа на Ми
тро ва Љу би ше, при по ви јет ке Ми ло ва на Гли ши ћа. Овај тип ро ма на 
об ли ко ван је и под ути ца јем ру ске ре а ли стич ке про зе (Го гољ, Че хов), 
а у не што ма њој мје ри и на за пад но е вроп ској тра ди ци ји аван ту ри
стич коза бав них ро ма на пи кар ске про ве ни је ни ци је (Стерн, Ви ланд, 
До де). Овај тип ро ма на по ку ша ва и успи је ва у умјет нич ки нај бо
љим при мје ри ма да спо ји за бав ну, ве дру и до бро ћуд ну ди мен зи ју 
сми је ха, са подсмје ши вим, за је дљи вим и кри тич копо ле мич ким 
раз об ли ча ва њем дру штве них, по ли тич ких, пси хо ло шких, етич
ких, ко лек тив них и ин ди ви ду ал них, не до ста та ка, ко ји су оп те ре
ћи ва ли срп ско дру штво у то ку дру ге по ло ви не 19. ви је ка.




