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ДУ ШКО ПЕ ВУ ЉА

КРИ ТИЧ КА СВИ ЈЕСТ У ПРО ЗИ  
РА ДО ЈА ДО МА НО ВИ ЋА 

Се о ске и са ти рич не при че

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се на по ред но ана ли зи ра ју при че са се о
ском те ма ти ком и гла со ви те але го рич носа ти рич не при по ви јет ке 
Ра до ја До ма но ви ћа. У ре цеп ци ји дје ла ово га пи сца, ње го ве се о ске 
и ма ло ва ро шке при по ви јет ке, ко је је пи сао то ком чи та ве сво је спи
са тељ ске ка ри је ре, или су за не ма ре не или пот ци је ње не. Ми смо 
по ка за ли да је и њи ма има нент на кри тич ка оштри ца ко ја од ли ку
је нај по зна ти је але го рич носа ти рич не при по ви јет ке Ра до ја До ма
но ви ћа, иа ко ме ђу њи ма по сто је су штин ске раз ли ке у на чи ни ма 
умјетнич ког уоб ли ча ва ња при по вјед ног умјет нич ког сви је та.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: Ра до је До ма но вић, кри тич ка сви јест, при
по вјед ни по ступ ци, при по вјед не пер спек ти ве, але го ри ја, са ти ра.

Пр ву при по ви јет ку под на сло вом „Ро ђен дан” Ра до је До ма но
вић је об ја вио као два де се то го ди шњак у но во сад ском ча со пи су 
Ја вор 1893. го ди не. Од та да је, па све до кра ја жи во та, био не по
су ста ли са рад ник нај у глед ни јих књи жев них ча со пи са у Ср би ји. 
Ства ра лач ки рад за по чео је при ча ма из се о ског и ма ло ва ро шког 
жи во та, ко је је ис пи си вао то ком чи та ве сво је не ду ге пет на е сто го
ди шње спи са тељ ске ка ри је ре. Об ја вио је ви ше при по вје дач ких 
збир ки ко је су на и ла зи ле на из у зе тан при јем код кри ти ке и чи та
ла ца. Ње гов при по вје дач ки опус Го ран Мак си мо вић је ти по ло шки 
по ди је лио на сље де ће ком плек се: ма ло ва ро шке при че, се о ске при че, 
ху мо ри стич ке при че, анег дот скоса ти рич не при че, гро теск нофан
та стич ке при че, але го рич носа ти рич не при че и па ро дич носа ти ричне 



528

при че.1 Ис так ну то мје сто у исто ри ји срп ске књи жев но сти Ра до је 
До ма но вић је сте као по нај ви ше за хва љу ју ћи сво јим са ти рич ним 
при ча ма. Тај пре по зна тљи ви траг До ма но вић је оста вио пи шу ћи 
ова књи жев на дје ла у не ве ли ком ра спо ну од 1897. до 1903. го ди не. 

При че са се о ском и ма ло ва ро шком те ма ти ком вред но сно 
знат но за о ста ју за До ма но ви ће вим са ти рич ним и ху мо ри стич ким 
ли те рар ним оства ре њи ма. Њи хо ву оцје ну Дра ги ша Жив ко вић 
за кљу чу је сље де ћим ри је чи ма: 

Пре ма овим при по вет ка ма [...] До ма но вић не би спа дао у при
по ве да че ко је тре ба увр сти ти у исто ри ју срп ске књи жев но сти.2

Иа ко се ово стро го ви ђе ње од но си на До ма но ви ће ве се о ске и 
мало ва ро шке при че на ста ле до 1900. го ди не, ни о они ма из овог 
кру га ко је су на ста ле доц ни је Жив ко вић не ма по вољ но ми шље ње:

До кра ја сво га пре ра но пре ки ну то га жи во та До ма но вић ни је 
ус пео да се пот пу но осло бо ди фељ тон скокли ше ти ра ног при по
ве да ња и спас је про на шао у сво јим але го рич носа ти рич ним при
по вет ка ма [...] Са ти рич на ин тен ци ја спре чи ла га је да упад не у 
књи шку ре то ри ку и па те ти ку, а кон зе квент ни на ту ра ли зам по у чио 
га је да ин вен тив но кон кре ти зу је сво је са ти рич ноале го рич не при
по вет ке.3

У сво јим ра ним при по ви јет ка ма са се о ском те ма ти ком До
ма но вић се на сла ња на тра ди ци ју срп ске се о ске при по ви јет ке, 
чи ји су глав ни пред став ни ци у епо си ре а ли зма би ли Ми ло ван 
Гли шић и Јан ко Ве се ли но вић. Ме ђу тим, раз ви ја ју ћи се као пи сац 
и тра га ју ћи за соп стве ном по е ти ком До ма но вић се уда ља вао од 
ути ца ја ко ји су ви дљи ви у ње го вим ра ним при по ви јет ка ма. Ши ри 
се те мат скомо тив ски ре ги стар ње го вих при ча, усло жња ва умјет
нич ка сли ка сви је та и по себ но на гла ша ва ју ра зно вр сни ње ни аспек
ти. Ако се де таљ но осмо тре До ма но ви ће ве се о ске и ма ло ва ро шке 
при по ви јет ке, он да ће се уви дје ти не при хва тљи вост Скер ли ће вог 
су да из не се ног о њи ма: „Ње го ве се о ске при по вет ке или су на ив на 
улеп ша ва ња или љу ти те ка ри ка ту ре, и у сва ком по гле ду за о ста ју 

1 Го ран Мак си мо вић, „До ма но ви ће ва умјет нич ка про за”, у де лу: Ра до је 
До ма но вић, Иза бра на де ла, прир. Горан Максимовић, Издавачка књижарница 
Зо рана Стојановића, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 2001, 7–46.

2 Дра ги ша Жив ко вић, „Стил ске од ли ке и ге не за До ма но ви ће ве са ти ре”, 
у де лу: Ра до је До ма но вић, Са ти ре и при по вет ке, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, Бе о град 2000, 9.

3 Исто, 12.
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за ње го вим са ти рич ним ра до ви ма.”4 До ма но ви ће ве при по ви јет ке 
о ко ји ма је ри јеч ни кад ни су пре суд но оби ље же не на ив ним уљеп
ша ва њи ма и љу тим ка ри ка ту ра ма, при че му ни је спо р но да и те 
мо мен те мо же мо уо чи ти у њи хо вој струк ту ри. На при мјер, у при
ча ма „Ба ба Ста на” и „Смрт” глав ни ју на ци стра да ју усљед не се бич
не по жр тво ва но сти и бри ге за вла сти те по ро ди це. При по ви јет ка 
„На ме се чи ни” от кри ва нам рас по лу ће ност се о ске дје вој ке из ме ђу 
па три јар хал них на че ла (пре ма ко ји ма мла ђа се стра не мо же да се 
уда при је ста ри је) и љу ба ви ко ју осје ћа пре ма во ље ном мла ди ћу. 
Иа ко се при по ви јет ка за вр ша ва пре ва зи ла же њем ис ка за них про
ти вр јеч но сти, До ма но вић уну тра шњим мо но ло гом и пси хо ло шком 
на ра ци јом усло жња ва ка зи ва ње и ис ти че ра ђа ње ин ди ви ду а ли зма, 
ко ји от кри ва пу ко ти не у са мо при вид но иди лич ном по рет ку па три
јар хал но сти. При ча „У се о ској ме ’а ни” до но си упе ча тљи ве портре
те се о ских бес по сли ча ра и не срећ ни ка (ме ђу ко ји ма се из два ја 
га зда „ко ји је упро па стио и сво је и ту ђе жи во те”), пре ко ко јих пи сац 
сли ка те рет ну те гоб ност се о ског жи во та, ко ја је на ро чи то по тре
сна у крат кој при чи „А хле ба!”, у ко јој је не мо гућ ност пре вла дава
ња си ро ма штва узрок про па да ња че сти тог и ври јед ног те жа ка.

За До ма но ви ћев од нос пре ма се лу и ми је на ма ка рак те ри стич
ним за ње го во об ра ђи ва ње ове те ма ти ке од на ро чи те ва жно сти је 
при по вје дач ки ци клус „Из бе ле жа ка са се ла”. По ред увод не, овај 
ци лус са др жи још три при по ви јет ке под на сло ви ма: „Ки ћа”, „Сео
ски по греб” и „До бра ду ша”. У увод ној (не на сло вље ној) при по ви
је ци на зна че на је на ра тив на си ту а ци ја ка рак те ри стич на за чи тав 
ци клус. Све че ти ри при по ви јет ке пре зен то ва не су као сје ћа ње, што 
зна чи да у њи ма до ми ни ра ка зи вач ко ста но ви ште при по вје дач ког 
ја, уз тек по вре ме на укљу чи ва ња по зи ци је мла ђег, до жи вљај ног 
ја, при по вјед ног су бјек та. Ви ђе ње се ла, ње го вог ам би јен та и ста
нов ни ка у ци клу су се са оп шта ва на ви ше мје ста и са раз ли чи тих 
по зи ци ја. На по чет ку су у пр ви план ис так ну те при по вје да че ве 
пред ста ве о се лу сте че не у дје тињ ству, до де ве те го ди не. Сли ке 
из тог пе ри о да по твр ђе не су у још три на ра то ро ва су сре та са се лом, 
из ме ђу де ве те и два де сет осме го ди не (упа дљи во је ин си стира ње 
на го ди на ма).

Нај ра ни ји ути сци по не се ни из се о ског ам би јен та жи ве као 
при јат на сје ћа ња у при по вје да че вој сви је сти: „Се ло, по мом ми
шље њу, још бе ше чи сто, све же, иде ал но. То бе ше за ме не још је
ди но уто чи ште, јер сам био убе ђен да се ло, мо је се ло, па раз у ме се 
и дру го, не мо же ни би ти дру го ја чи је не го она ко ка ко су га мо је 

4 Јо ван Скер лић, Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти, Завод за уџбенике 
и наставна средства, Бе о град 1997, 345– 346.
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на ив не де ти ње очи гле да ле.”5 На по сљед ње ри је чи из овог ко мен
та ра тре ба обра ти ти по себ ну па жњу. Иде а ли зо ва на сли ка се ла 
по ис то ви је ће на је са ње го вим на ив ним дје ти њим до жи вља јем, док 
је ре ал на сли ка, уте ме ље на на ка сни јим ис ку стви ма (па ла нач ким 
и пре сто нич ким) и ра зу ми је ва њи ма, са свим дру га чи ја. То је на гла
ше но у сље де ћим ри је чи ма, ко је има ју још јед ну зна ко ви ту ко но
та ци ју: „Та ко сам као де те гле дао се ло срећ но, за до вољ но, а та ко 
га и мно ги пи сци на ши гле да ју и да нас, у зре ло до ба.”6 До ма но вић, 
сар ка стич но, на ив не пред ста ве о иди лич ном се лу из јед на ча ва са 
уљеп ша ном сли ком се ла у при по ви јет ка ма са се о ском те ма ти ком из 
епо хе срп ског ре а ли зма, пре ма ко ји ма је ус по ста вље на дис тан ца. 

У сво јим се о ским при ча ма До ма но вић иди лич но пред ста вља 
се ло на два на чи на: он да ка да га по сма тра дје ти њим очи ма, или 
ка да, на кнад но, ожи вља ва сли ке се о ских пеј за жа и при род них 
ље по та: 

Па да ве че, ру ме не се бр да, зла те обла ци, жа ре шу ме, шу шти 
ве чер њи ве трић кроз ли шће и но си нам ми рис ли по ва цве та, ди же 
се ве сео жа гор. Чо ба ни те ра ју ста да, ди жу се обла ци пра ши не, блеје 
ов це, ри чу кра ве и но се пу но ви ме мле ка за де цу, за нас.7 

Чи тав ци клус „Из бе ле жа ка са се ла” До ма но вић гра ди на 
кон траст ној осно ви: не кад –сад, иди лич на про шлост – су ро ва са
да шњост. То се ви ди и у на вед ном ци та ту у ко јем се на кнад но 
ви ђе ње, да се не би чи та ло као при по вје да че во до ми нант но ста
но ви ште, спа ја са не ка да шњом, до жи вљај ном пер спек ти вом.

Раз о ча ра ње у се ло и се о ске при ли ке на ра тор ци клу са „Из 
бе ле жа ка са се ла” по твр ђу је при по нов ном су сре ту са сви је том из 
ко га је при је мно го го ди на оти шао: „Кад сам пре го ди ну да на 
оти шао у се ло да се од мо рим, осве жим и раз га лим, раз о ча рао сам 
се још пр во га да на.”8 Да би ово за па жа ње учи нио ау тен тич ни јим, 
До ма но вић га по ја ча ва су мор ним ква ли фи ка ци ја ма при по вје да
че вог ко чи ја ша, оно га ко ји сви јет о ко ме свје до чи по сма тра из ну
тра. Ка кво је уи сти ну се ло у До ма но ви ће вој при по вје дач кој пер
спек ти ви? Не ка да шњи до бри се о ски све ште ник пре о бра зио се у 
осор љи вог уцје њи ва ча и ма ни пу ла то ра људ ским не сре ћа ма; нека
да шњи чу дак Ки ћа по стао је нај бо га ти ји се о ски га зда; по сто ја на 
и пре ма про мје на ма от пор на оста ла је са мо на о па ка људ ска скло

5 Ра до је До ма но вић, Са бра на де ла, 1–3, прир. Димитрије Вученов, књи га 
1, Просвета, Бе о град 1964, 222.

6 Исто, 225.
7 Исто, 223.
8 Исто, 225.
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ност, ка ква је оп се сив на по тре ба за са пу ном као нај вред ни јим 
да ром, на ко јој упор но ис тра ја ва ју на ки ња при че „До бра ду ша”.

Кри тич ки дух има нен тан се о ским при ча ма Ра до ја До ма но
ви ћа до ћи ће до пу ног из ра жа ја и умјет нич ке сна ге тек у ње го вим 
нај бо љим але го рич носа ти рич ним при ча ма („Дан га”, „Во ђа”, и 
„Стра ди ја”) те гро теск нофан та стич ном дје лу „Мар ко Кра ље вић 
по дру ги пут ме ђу Ср би ма”. Глав не дру штве не и мо рал не про бле
ме сво га вре ме на До ма но вић је уо чио и књи жев но об ра дио на 
не по но вљив на чин. Ње гов кри тич ки дух је свој при род ни из раз 
про на шао у са ти ри као нај у бо ји ти јем сред ству раз об ли ча ва ња 
људ ских сла бо сти и дру штве них де ви јант но сти. Са ти ри ча ри их 
исми ја ва ју нај че шће по ступ ком пре у ве ли ча ва ња (хи пер бо лом, 
ка ри ка ту ром и гро те ском), јер та ко нај о го ље ни је на гла ша ва ју њи
хо ву бе сми сле ност и штет ност. Због то га се са ти рич на књи жев на 
дје ла по сма тра ју као не пот ку пљи ва огле да ла ко ја до но се вјер ну 
сли ку јед ног вре ме на ко је пре ва зи ла зе сво јим трај ним уни вер зал
ним ври јед но сти ма.

При по ви јет ка „Дан га” ор га ни зо ва на је као при повје да чев извје
штај о стра шном сну, чи ме је за сно ва на ње на але го риј ска по став ка. 
У увод ном ди је лу, ни зом иро нич них кон ста та ци ја, До ма но вић на
гла ша ва де но та тив ну ка зи вач ку ра ван, ко ја ће про жи ма ти чи та ву 
при чу. При по вје дач ис по ља ва чу ђе ње от куд му хра брост да са ња 
сва ко ја ке сно ве, ука зу је по што ва ње пре ма дуг ме ту са по ли циј ске 
уни фор ме, про ста ци ма на зи ва оне ко ји то не чи не, нај зад, ве че ром, 
пи јуц ка њем ви на и чач ка њем зу ба, ку ра жно упо тре бља ва сва сво ја 
гра ђан ска пра ва, што су сна жни иро ниј ски мо мен ти смје хо твор ног 
ка рак те ра. Опис ко ји за тим сли је ди пред ста вља на ја ву и је зо ви ти 
(тра гич ни) епи лог гро теск них не по ду дар но сти ко је про из и ла зе из 
ин вер зив ног по рет ка сви је та у ко јем се за те као на ра тор: 

Од је дан пут се об ре тох као на не ком уском, бр до ви том и каља
вом пу ту. Хлад на, мрач на ноћ. Ве тар ја у че кроз ого ле ло гра ње, и 
чи сто се че где до хва ти по го лој ко жи. Не бо мрач но, стра шно и не мо, 
а си тан снег за ве ја ва у очи и би је у ли це. Ниг де жи ве ду ше. Жу рим 
на пред, и кли зам се по ка ља вом пу ту то ле во, то де сно. По ср тао сам, 
па дао, и нај зад за лу тао. Лу тао сам та ко, Бог све ти зна ку да, а ноћ 
ни је би ла крат ка, обич на ноћ, већ као не ка ду гач ка ноћ као чи тав 
век, а ја не пре ста но идем, а не знам ку да.9

До га ђа је у „Дан ги” До ма но вић до ча ра ва сте пе но ва њем гро
теск ног ефек та. Нај ве ћа по част у чуд ној зе мљи у ко јој се об рео 

9 Ра до је До ма но вић, Иза бра на де ла, 252.
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на ра тор при па да они ма ко ји су нај че шће ја ха ни. У из о кре ну том 
вред но сном по рет ку, углед и по пу лар ност сти чу се уче ста лим по
ни жа ва њи ма, при че му се пред ност да је мла ђи ма ко ји су спрем ни 
на ова на ро чи та „ува жа ва ња”. Као су прот ност том „ви те штву” и 
по зи ва њу на „крв на ших ђе до ва”, а не по сред но пред гро теск ни 
вр ху нац при по ви јет ке, ње ну нај ма сов ни ју и нај у пе ча тљи ви ју сце ну, 
у ко јој се упри зо ра ва уда ра ње жи га на че ло сва ког гра ђа ни на, као 
опо нент ни глас ко лек тив ној уни со но сти, огла ша ва се „је дан блед, 
из не мо гао ста рац, сме жу ра на ли ца и бе ле ко се и бра де као снег”: 

Де цо, [...] ме ни је те шко и ско ро ћу умре ти, али ми се чи ни да 
је бо ље не до пу сти ти та кву сра мо ту. Ме ни је сто ти ну го ди на и жи
вео сам без то га... Па зар сад да ми се на ову се ду из не мо глу гла ву 
уда ра жиг роп ски?10

Ње го ве ри је чи, из го во ре не у су за ма, иза зи ва ју хи сте рич но 
ко лек тив но не го до ва ње, док се не срет ни ста рац, озна чен као ку
ка ви ца и из дај ник, је два спа са ва од ка ме но ва ња.

Глав ни до га ђај у при по ви је ци До ма но вић при ка зу је са же то, 
али као ве ли ки мај стор усло жња ва ња на ра ци је и не на пад ног по
ја ча ва ња ко мич ног ефе ка та, оби ље жа ва га са не ко ли ко ва жних 
по је ди но сти. Сва ка ко се из два ја ју мај ке ко је су и ма лу дје цу по ни
је ле у на руч ју „да их жи го шу роп ским, од но сно по ча сним жи гом, 
ка ко би по сле има ли пре ча пра ва на бо ља ме ста у др жав ној слу жби”; 
у исто вет ној функ ци ји је и оти ма ње ме ђу гра ђа ни ма око то га ко 
ће пр ви до ћи до чи нов ни ка ко ји овје ра ва жи го ви ма; чи нов ник је 
ви зу ел но оби ље жен јер је „у бе лом, све ча ном оде лу”; нај зад, по 
за вр шет ку жи го са ња, нај ве ћу љу бав на род ну и све оп ште ува жа
ва ње за до био је Ле ар, ко ме су уда ре на два жи га на че ло.

„Дан га” се за вр ша ва при по вје да че вим бу ђе њем, не по сред но 
по што се и сам за те као пред суд ни цом и за тра жио да му се уда ри 
де сет жи го ва. Ка рак те ри стич не су ње го ве за вр шне ри је чи: „Ума ло 
ја не по там нех сла ву њи хо вог Ле а ра, по ми слим, и окре нем се за до
вољ но на дру гу стра ну, а би ми по ма ло кри во што се цео сан ни је 
за вр шио.”11 На кон ова квог епи ло га на ме ће се сље де ће пи та ње: ка ко 
ту ма чи ти крај при по ви јет ке? При по вје да чев жал што ни је жи го сан 
са де сет пе ча та, бу ду ћи да се у ње му прет ход но „про бу ди ла ју
нач ка крв срп ска” има не сум њи ви де но та тив ни ка рак тер. Ње го вим 
бу ђе њем, три јум фу је ху ма ни стич ки и оп ти ми стич ни До ма но вић, 
ко ји се у „Дан ги” ипак за у ста вља на вр хун цу гро те ске, што зна чи 
у пре двор ју де мон ског сви је та, а не у ње го вом про сто ру.

10 Исто, 255.
11 Исто, 258.
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„Во ђа” је нај по зна ти је До ма но ви ће во дје ло, ре пре зен та тив на 
при по ви јет ка ње го вог опу са. Иа ко по при по вје дач кој по став ци 
але го риј ска, пи сац је знат но ола ба вио гра ни цу из ме ђу ње ног пре
не се ног и до слов ног зна че ња. Екс по зи ци о ним ди је лом она нај при
је под сје ћа на на род ну при чу („та ко је го во рио не кад, на не ком 
збо ру”), да би нам ау тор ски при по вје дач, за тим, по ступ ком ин си
ну а ци је, са оп штио ка ко је „це лу ову ствар сам од не куд из ми слио” 
(на го вје шта ва ју ћи але го риј ски сми сао), а он да одр је ши то на гла сио: 
„Сад твр до ве ру јем да је ово све што ћу сад при ча ти би ло и мо ра
ло би ти не где и не кад, и да ја то ни кад и ни на ко ји на чин ни сам 
ни мо гао из ми сли ти.”12

У осно ви ко мич ног за пле та „Во ђе” је ле ги тим на људ ска по трага 
за бо љим усло ви ма за жи вот (плод ни јом зе мљом). Ње на струк тура 
се усло жња ва при ли ком из бо ра пу то во ђе за то не из вје сно пу теше
стви је. До ма но вић нам кроз ри је чи нај гла сни јих (ано ним них) про
та го ни ста пре до ча ва не мо гућ ност оп штег до го во ра о на род ном 
пред вод ни ку. До ма но вић по сред ством при по вје да че вог гла са, који 
је не дје лат ни дис тан ци ран свје док, са оп шта ва да се тра га за во ђом 
ко га пра ти о ци же ле да „без у слов но слу ша ју и по ко ра ва ју му се”.

Код во ђе, ко ји се слу чај но за те као не да ле ко од на род ног збо
ра, на ро чи то се ци је не не ко ли ке од ли ке: нај при је то што је стра нац 
и што се не упли ће у на род не раз го во ре и пре пир ке; за тим што је 
му дар, а му дар је јер не пре ста но ћу ти и ми сли; на кра ју, во ђу, пре
ма за па жа њи ма оних ко ји га би ра ју, као да је и сам Бог по слао, 
пре ма сво јој ви шој про ми сли. Пу то ва ње ка плод ни јој зе мљи и 
из вје сни јој бу дућ но сти оби ље же но је не во ља ма и стра да њи ма, 
због че га је пут ни ка све ма ње. Улан ча ва њем пут нич ких не во ља, 
умно жа ва њем по ги бељ них по сље ди ца, по ја ча ва се гро теск ни сми сао 
при по ви јет ке, ко ји је уте ме љен на спа ја њу ко мич ног и тра гич ног. 

Пред вод нич ке спо соб но сти во ђе раз от кри ве не су већ на по
чет ку пу та, чи ме је ис ка ри ки ра но и ње го во бес по го вор но сли је
ђе ње. Кад од ва жни пра ти о ци во ђе, ко ји је уда рио у огра ду оп штин
ске згра де, за сли је пље но поч ну да раз ва љу ју пре пре ку, за чу је се 
глас дје це: „Ено вра та, ено вра та!”, ко ја се, ка ко нас дис крет но 
оба вје шта ва при по вје дач, на ла зе на „про тив ној стра ни”, чи ме се 
сим бо лич ки на вје шћу је стран пу ти ца иза бра ног смје ра пу то ва ња 
и чи та вог на род ног спа си тељ ског по ду хва та. По ме ну том на ра тив
ном уз гред ни цом још јед ном се на ја вљу ју гро теск не раз мје ре ове 
До ма но ви ће ве при по ви јет ке.

У чи та вој при по ви је ци во ђа ће про го во ри ти све га не ко ли ко 
ри је чи: „Хо ћу!”, „Мо же те!”, „Па зар ни сте сви на бро ју?”, „Не могу 

12 Исто, 259.



534

да по гле дам!”, „Слеп сам!” и „Ја сам се ро дио слеп.” Гро теск ни вр ху
нац до стиг нут је у по сљед њем ис ка зу во ђе, у тра гич ном фи на лу 
при по ви јет ке. Ја зо ви ти опис, ко ји се на ла зи на по чет ку „Дан ге”, 
у „Во ђи” је по мје рен у епи ло шки дио и гла си: 

Је се њи ве тар стра хо ви то ху чи пла ни ном и но си уве ло ли шће, 
по бр ди ма се по ви ла ма гла, а кроз хла дан, вла жан ва здух шу ште 
га вра но ва кри ла и раз ле же се зло слут но грак та ње. Сун це са криве
но обла ци ма, ко ји се ко тр ља ју и ју ре жур но не куд да ље, да ље.13

За по че та ди ја ло гом, при по ви јет ка се на исти на чин и за врша
ва; од дви је сто ти не по ро ди ца ко је су кре ну ле за сли је пим во ђом, 
бес пого вор но сли је де ћи ње го во уро ђе но сље пи ло, пре те кла су са мо 
тро јица. На пи та ње јед но га, а упа дљи ва је де пер со на ли зо ва ност 
свих ли ко ва, „Ку да ће мо сад?”, пре о ста ла дво ји ца од го ва ра ју: „Не 
зна мо!”14

Нај о бим ни ја ме ђу До ма но ви ће вим але го рич носа ти рич ним 
при по ви јет ка ма је „Стра ди ја”. Јо ван Скер лић је тач но при ми је тио 
да је она „нај ши ри и нај и згра ђе ни ји ње гов по сао”, те „нај бо ља поли
тич ка са ти ра срп ска”15, што је оцје на ко ја је и да нас при хва тљи ва.

„Стра ди ја” пред ста вља „чуд ну при чу” пре у зе ту из јед не „ста
ре књи ге” на ста ле на осно ву пут нич ких ути са ка о зе мљи у ко ју је 
до спио на ра тор, пе де сет го ди на тра га ју ћи за отаџ би ном сво јих 
пре да ка: 

Пе де сет го ди на сво га жи во та про вео сам у пу то ва њу по све ту. 
Ви део сам мно го гра до ва, мно го се ла, мно го зе ма ља, мно ге љу де и 
на ро де, али ме ни шта ни је за чу ди ло као јед но ма ло пле ме у јед ном 
див ном, пи то мом пре де лу. Ја ћу вам при ча ти о том срећ ном пле
ме ну, иа ко уна пред знам да ми ни ко жи ви не ће ве ро ва ти, ни сад, 
ни ти икад по сле мо је смр ти, ако ко ме до ђе до ру ку да ово уш чи та.16 

Као у „Дан ги” и „Во ђи”, и у „Стра ди ји” је екс по зи ци о ни дио 
струк ту ри ран на исто ве тан на чин. Јед но вре ме но се на гла ша ва 
але го риј ски оквир при че и на зна ча ва де но та тив ни ка рак тер дје ла. 
Знат но обим ни ја од на ве де них До ма но ви ће вих але го рич носа ти
рич них оства ре ња, „Стра ди ју” од ли ку је упо тре ба исто вет них 
при по вјед них по сту па ка и смје хо твор них ефе ка та, с тим што је у 

13 Исто, 269.
14 Исто.
15 Јо ван Скер лић, Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти, 346.
16 Ра до је До ма но вић, Иза бра на де ла, 270.
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пре до ча ва њу из о кре ну те сли ке сви је та и на њој из гра ђе ног гро
те ско ног сми сла, пи сац по ка зао ве ли ку ин вен тив ност, ши ро ки 
за хват у дру штве не ано ма ли је и мен та ли тет ске уни форм но сти 
ста нов ни ка Стра ди је. При све му то ме, по ка зао је ре то рич ку функ
ци о нал ност упо тре бе ко мич них по сту па ка по на вља ња и на го ми
ла ва ња, уче ста лих оби љеж ја ње го вих нај у спје ли јих са ти рич них 
и ху мо ри стич ких дје ла.

Ко мич ни за плет у „Стра ди ји”, ко ја је об ли ко ва на као књи га 
пут нич ких ути са ка, за по чи ње из не над ном не во љом у ко јој се за
те као при по вје дач. Он је при ву као па жњу оста лих гра ђа на за то што 
на се би не ма за ка чен ни је дан ор ден. Ко мич ном хи пер бо ли за ци јом 
опи са ни су гра ђа ни са ко ји ма до ла зи у кон такт: 

Ко га год по гле дам, укра шен ор де ни ма и лен та ма. Рет ко ко од 
си ро ма шни јих но си је дан ор ден или два, ина че је сва ки то ли ко 
на чич кан да му се ни оде ло не ви ди. По не ки их то ли ко има ју да не 
мо гу ни да но се сва о се би, већ ву ку ко ли ца за со бом и у њи ма пуно 
ор де на за раз не за слу ге, зве зда, лен та, ка квих не од ли ко ва ња.17

Нај зад ће се и сам на ра тор, по себ но ува жен због то га што је 
стра нац, укло пи ти у ту оп шту гро теск ну сли ку: 

Шеф на ре ди, те ми на бр зу ру ку мет ну ше дветри зве зде, јед ну 
лен ту, триче ти ри ор де на обе си ше ми о врат, не ко ли ко при ка чи ше 
на ка пут, а, сем то га, до мет ну ше још два де се так ра зних ме да ља и 
спо ме ни ца.18 

На је дан пут, пут ник и стра нац по ста је пред мет глав ног ин те
ре со ва ња у Стра ди ји; бу ду ћи да му је ше зде сет го ди на, „а ни је за то 
вре ме ни кад био ми ни стар, ни ти је ијед ним ор де ном од ли ко ван”, 
о ње му из вје шта ва ју но ви не, пи шу се књи ге и ро ма ни. 

Хи пе бо лич ним пре на гла ша ва њем, ко је че сто вр ху ни у гро
те ски, пре зен то ва на су на ра то ро ва за па жа ња о су сре ти ма са ми
ни стри ма у зе мљи Стра ди ји. Ни ко од ми ни ста ра ни је по све ћен 
про бле ми ма ко ји при па да ју ње го вом ре со ру. На при мјер, ми ни стар 
фи нан си ја је па си о ни ра ни про у ча ва лац исто ри је, ми ни стар при
вре де је пре о ку пи ран по сло ви ма око отва ра ња чи та о ни ца по сели
ма, ми ни стар вој ни је вје ру ју ћи чо вјек ко ји сма тра да је вој ни ци ма 
нај пре чи по сао да се „мо ле све ви шњем Бо гу”, а глав ни за да так: 
ор га ни зо ва ње про сла ва и па ра да; у Ми ни стар ству про свје те је 

17 Исто, 274.
18 Исто.
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„све сам ове јан на уч ник”, па се због то га и по не ко ли ко да на до
тје ру је и сти ли зу је сва ки, па и нај ма њи акт, и та ко да ље.

Гро теск ни вр ху нац у за вр шном ди је лу „Стра ди је” пред ста вља 
сце на са ма сов ним ода ва њем по ча сти стран цу за ко га се претпо
ста вља мо да до но си уго вор о вла ди ном зај му за спа са ва ње бу џе та. 
Ме ђу тим, у мо ме на ту гро теск ног сни жа ва ња пи сац нам от кри ва 
да ни је ри јеч о оче ки ва ном по вје ре ни ку, већ о стран цу ко ји са до
ма ћим тр гов цем уго ва ра тр го ви ну шљи ва ма.

Сло же не струк ту ре, „Стра ди ја” има не ко ли ко фа бу лар них 
ли ни ја, од ко јих је сва ка уте ме ље на на хи пер бо лич ном или гро
теск ном при ка зи ва њу ста нов ни ка, оби ча ја, по ли тич ких при ли ка 
и ин сти ту ци ја чуд не зе мље Стра ди је. Већ на по чет ку при по ви јет ке 
при ка за на је ма сов на про сла ва, као из раз све на род ног ус хи ће ња 
због то га што је по што ва ни др жав ник и углед ни ди пло ма та успје
шно пре бо ло вао ки ја ви цу; ње гов за слу жни док тор, тим по во дом, 
при мје ре но је на гра ђен и од ли ко ван. У ре жи ра ном по ли тич ком 
жи во ту, у ко ме су уло ге уна при јед по ди је ље не, ни ко од на род них 
по сла ни ка не же ли да си му ли ра уло гу опо зи ци о ног пред став ни ка. 
Вла да би ра на род не по сла ни ке јер „скуп шти на и на род ни по сла
ни ци ра де са мо оно што хо ће вла да”. Го то во све на о па ко сти у „Стра
ди ји”, као и у дру гим До ма но ви ће вим са ти рич ним при ча ма, про
пра ће не су гро мо гла сним па три от ским ти ра да ма, ре то рич ким 
пра зно сло вљем ко је по твр ђу је из о кре ну тост јав не сви је сти. Ста
нов ни ци Стра ди је спрем ни су све да учи не за сво ју зе мљу и за образ 
сво јих слав них пре да ка, што се нај бо ље очи ту је у сље де ћем ис ка зу 
јед ног на род ног по сла ни ка, ко ји је моћ но осјен чен До ма но ви ће вом 
иро ниј ском умје шно шћу: „Жи вот су на ши ста ри жр тво ва ли за ову 
зе мљу, а ми се још пре до ми шља мо да ли за њу са мо част сво ју да 
жр тву је мо!”19

У увод ном ди је лу гро теск нофан та стич не при по ви јет ке 
„Кра ље вић Мар ко по дру ги пут ме ђу Ср би ма” Ра до је До ма но вић 
је уте ме љио дви је при по вје дач ке ли ни је: пр ву, ко ја при ка зу је зби љу 
пи шче вог до ба, оби ље же ну ла жним па три о ти змом и жа ло пој ка ма 
за слав ном про шло шћу, и дру гу, за по че ту ире ал ним ди ја ло гом на 
не бу из ме ђу Бо га и еп ског ју на ка Мар ка Кра ље ви ћа. На њи хо вом 
су прот ста вља њу из гра ђен је глав ни сми сао и ври јед ност ове при
по ви јет ке.

Већ у пр вим сце на ма очи ту је се гро теск на не по ду дар ност из
ме ђу еп ског сви је та ле ген дар ног ју на ка Мар ка Кра ље ви ћа и ње
го вих по то ма ка, пи шче вих са вре ме ни ка. Ти ме се су ге ри ше бе
сми сле ност не ис кре ног при зи ва ња про шлих вре ме на и кри ти ку је 

19 Исто, 322.
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су лу да зло у по тре ба дав но уста но вље них на ци о нал них ври јед но сти. 
Су че ља ва ње не ка да шњег и са да шњег об ли ко ва но је и ху мо ри
стич ки, на гла ша ва њем ци ви ли за циј ских не по ду дар но сти (Мар ко 
и ве ло си пе ди ста, Мар ко и ме хан џи ја итд.).

На упе ча тљив на чин и са ви ше раз ли чи тих сред ста ва Ра до је 
До ма но вић је у овој при по ви је ци из вр шио де хе ро и за ци ју Мар ка 
Кра ље ви ћа. Ка ко еп ски ју нак про ла зи у су сре ту са сво јим су на род
ни ци ма? Ко ли ко они др же до ври јед но сти ко је он пред ста вља и 
ко је и они уче ста ло при зи ва ју и на ко је се по зи ва ју? Су на род ни ци 
хап се Мар ка Кра ље ви ћа и, на кон дво го ди шњег суд ског про це са, 
осу ђу ју на де се то го ди шњу ро би ју. Не ка да го ро ста сни ју нак мо рао 
је про да ти оруж је и Шар ца да би на ми рио суд ске тро шко ве; свој 
еп ски го вор, ко јим је опје ван у на род ним пје сма ма, за мје њу је сва
ко днев ним је зи ком; фи зич ки је оро нуо и уве нуо; нај зад, ври је ме 
про во ди оба вља ју ћи ба нал не по сло ве, по ни жа ва ју ће у од но су на 
ње го ву ју нач ку ре пу та ци ју: „Но сио је во ду, за ли вао ба ште и пле
вио лук, а доц ни је поч не учи ти да пра ви бри тви це, чет ке, ку де ље, 
и ва зда дру гих ства ри.”20

И на кон за твор ског ис ку ства Мар ко Кра ље вић је од луч но 
пре дан сво јој на ци о нал ној (ко сов ској) ми си ји. Пре ру шен оби ла зи 
Ср би ју за ни ма ју ћи се за од нос су на род ни ка пре ма Ко со ву. Из раз
ли чи тих раз ло га, Мар ко ви са го вор ни ци ре а гу ју на иден ти чан на
чин: се бич но окре ну ти се би не по ка зу ју ни какв ин те рес за при
зна те на ци о нал не ври јед но сти. То се до дат но по твр ђу је у ма сов ној 
сце ни на па три от ском збо ру на ко јем Мар ко Кра ље вић, нај зад, 
слу ша баш оне ри је чи ко ји ма је при зи ван ско ро пет ви је ко ва. Кад 
му се учи ни да је на по кон на и шао на Ср бе због ко јих је по но во 
до шао, он ски не ма ску ано ним но сти у ко ју се пре ру шио и, за не сен 
и ра до стан, ука же се су на род ни ци ма. Мар ко Мар ко вић, ва тре ни 
го вор ник на ро до љу би вом збо ру, са оп шта ва Мар ку Кра ље ви ћу 
оно што До ма но вић не на ме тљи во и вје што про вла чи кроз чи та ву 
ову при по ви јет ку: при зи ва ње слав них ју на ка и по зи ва ње на на
ци о нал не ври јед но сти, ствар је по е ти ке и ре то ри ке, што зна чи да 
ни ко га ни на шта не оба ве зу је. Из го во ре не ри је чи су ре то рич ки 
укра си ко ји ма се из ра жа ва оно што се ствар но не ми сли и на ја
вљу је оно што ни кад не ће би ти оства ре но. Та ко је До ма но вић при
ка зао мо рал ну би је ду јед ног вре ме на у ко ме су из врг ну те ру глу и 
све оп штој ба на ли за ци ји и нај ве ће на ци о нал не све ти ње.

У де ми то ло ги за ци ји и пот пу ној де гра да ци ји овог еп ског ју
на ка, Ра до је До ма но вић иде и ко рак да ље, од но сно иде до кра ја. 
Адап ти ра ју ћи се на ре ал ност, Мар ко Кра ље вић по ста је пан дур. 

20 Исто, 261.
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Ипак, при ла го ђа ва ње при ли ка ма ко је су пот пу но стра не ње го вом 
ли ку (и оно ме што он ова пло ћу је) ни је мо гу ћа. У за вр шном раз
ра чу на ва њу, су на род ни ци сво га еп ског ју на ка ша љу у луд ни цу, 
од че га он пре сви сне.

До бро осми шље на и па жљи во ком по но ва на, при по ви јет ка 
„Кра ље вић Мар ко по дру ги пут ме ђу Ср би ма” за вр ша ва се она ко 
ка ко и по чи ње, Мар ко вим раз го во ром са Бо гом. Го спод њем сли
је га њу ра ме ни ма и за бри ну том ма ха њу гла вом из про ло шког ди
је ла при по ви јет ке, До ма но вић до да је и ње го ве уз да хе из епи ло
шког дје ла. Упр кос овом фан та стич ном окви ру, не дво сми сле на је 
пи шче ва алу зи ја на ста ње и бу дућ ност вла сти тог на ро да уко ли ко 
не от кло ни ма не на ко је је ука зао у сво јој умјет нич кој ви зи ји.

Са ти рич не оштри це До ма но вић у овој при по ви је ци усмје ра
ва у ви ше пра ва ца. Исми ја ни су и де ма ски ра ни, по ред оста лог: 
ла жно ро до љу бље, фра зер ски па три о ти зам, уско груд ни дух ко ји 
се за до во ља ва са мо вла сти том ко ри шћу, од су ство лич не хра бро сти 
и при вр же но сти трај ни јим жи вот ним ври јед но сти ма, би ро крат ски 
ау то ма ти зо ва ни од но си ме ђу љу ди ма. 

Функ ци о нал ним по на вља њи ма, оми ље ним пи шче вим са ти
рич ним сред ством, пре до чен је нај ве ћи гри јех Мар ка Кра ље ви ћа, 
ње го ва при јет ња да ће уби ти тур ског сул та на. Ви ше ак те ра у 
при по ви је ци са ко ји ма овај ју нак до ла зи у кон такт осу ђу је ње го ву 
на мје ру, уви јек из истих раз ло га, јер је „на ша зе мља [...] сад у при
ја тељ ским од но си ма са тур ском ца ре ви ном”.21 С дру ге стра не, Ра
до је До ма но вић је пи сац ко ји уми је да не на ме тљи во и го то во при
кри ве но сми сле но обо га ти при по ви је да ње. На при мјер, ка кво је 
фи нан сиј ско ста ње у др жа ви Мар ко вих по то ма ка ви ди мо из по ре
ђе ња са ино стра ним трам вај ским дру штвом: „Оруж је и оде ло од
мах от ку пи др жа ва на ве ре си ју за му зеј, а Шар ца ку пи трам вај ско 
дру штво за го то ве па ре.”22

При по ви јет ка „Кра ље вић Мар ко по дру ги пут ме ђу Ср би ма” 
Ра до ја До ма но ви ћа иде у ред ње го вих нај бо љих са ти рич них дје ла. 
То ме по себ но до при но се сло је ви тост, ви ше знач ност, мо гућ ност 
ра зно вр сних ин тер пре та ци ја, те сми са о на уни вер зал ност. Она по
твр ђу је До ма но ви ћа не са мо као ве ли ког умјет ни ка ри је чи не го и 
као ху ма ни стич ки и на ци о нал но ан га жо ва ног ства ра о ца, ка квим 
се пред ста вља и у дру гим нај бо љим са ти рич ним оства ре њи ма.

Кри тич ки и по сма трач ки дар Ра до ја До ма но ви ћа, при мје тан 
у по је ди ним се о ским и ма ло ва ро шким при по ви јет ка ма, до пу ног 
из ра жа ја и ма ги страл не умјет нич ке ре а ли за ци је до шао је у ње го

21 Исто, 265.
22 Исто, 270.
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вим са ти рич ним при по ви јет ка ма, на ро чи то у нај знат ни јим: „Дан ги”, 
„Во ђи”, „Стра ди ји” и „Кра ље вић Мар ко по дру ги пут ме ђу Ср би
ма”. Ове при по ви јет ке, ко је пред ста вља ју врх срп ске са ти рич не 
књи жев но сти, вјер но су огле да ло јед не епо хе чи ји је До ма но вић 
био не пот ку пљи ви свје док. Иа ко су у њи ма при мјет ни слич ни 
мо де ла тив ни обра сци, оне по твр ђу ју До ма но ви ћа као мај сто ра 
са ти рич не на ра ци је, ра зно вр сно сти умјет нич ког ка зи ва ња и ње
го вог обре ме ња ва ња ин вен тив ним смје хо твор ним сред стви ма. 
Са ти рич ни и ху мо ри стич ни дар Ра до ја До ма но ви ћа под јед на ко је 
ви дљив у сре ди шњим то ко ви ма и глав ним си жеј ним ли ни ја ма 
ње го вих при по вје дач ких оства ре ња, у број ним на ра тив ним ру кав
ци ма ко ји раз гра на ва ју сми сао и зна че ња при ка за них са др жа ја. 
Због зна ча ја сво га књи жев ног дје ла Ра до је До ма но вић ни је са мо 
ве ли ки умјет ник ри је чи већ и ху ма ни стич ки и на ци о нал но осви
је шће ни ства ра лац.

Др Ду шко Пе ву ља
Уни вер зи тет у Ба ња лу ци
Фи ло ло шки фа кул тет
Сту диј ски про грам срп ског је зи ка и књи жев но сти
du sko pe vu lja@g mail.co m




