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Ху мор пред ста вља ком плек сни фе но мен на ко ји ути че чи тав низ чи
ни ла ца. Он са др жи об ред норе ли гиј ску, исто риј скоци ви ли за
циј ску, со циопси хо ло шку, кул ту ро ло шкоестет ску ди мен зи ју. 
Основ ху мо ра (ко мич ног и сме шног) тре ба по тра жи ти у об ред ном и 
ма гиј ском кон тек сту ко ји се до во ди у ве зу с при ро дом и чо ве ко вом 
по тре бом да њо ме овла да, у окви ри ма ри ту ал них и оби чај них еле
ме на та ко ји су не по сред ни део чо ве ко вог жи вот ног ци клу са. 
Ме ђу тим, чи ње ни ца је да у са вре ме но до ба ко мич но све ви ше до
би ја обе леж је цр но ху мор ног (тра ги ко мич ног), или ап сурд ног по и
ма ња све та, што га уда ља ва од ње го вих пр во бит них об ред нома гиј
ских ко ре на.
 Про блем де фи ни са ња ху мо ра је ме то до ло шке при ро де јер по
сто је знат не раз ли ке у при сту пи ма, на уч ним и те о риј ским ту ма че њи
ма, као и у пој мов ном од ре ђе њу. Но, ху мор се мо же озна чи ти као 
оп шта ка те го ри ја у окви ру ко је ко мич но и сме шно пред ста вља ју 
еле мен те ње го вог естет ског и фи зич ког из ра жа ва ња, при че му се 
сви ови пој мо ви мо гу ко ри сти ти го то во иден тич но без зна чај но из
ра же них зна чењ ских раз ли ка. У том сми слу, те о риј ски при сту пи ука
зу ју на чи ње ни цу да ху мор (ко мич но, сме шно) по чи ва на из не на ђе њу, 
не скла ду, кон тра сту (па ра док су), чи ме се им пли цит но и екс пли
цит но озна ча ва ју не до ста ци и ма не све та у ко јем жи ви мо. На тај на
чин, ху мор је и сво је вр сни вид по бу не, ко рак ка ду хов ној сло бо ди, 
пре ко ра чи ва ње гра ни ца, на ру ша ва ње та буа, не ис ти чу ћи са мо естет
ску ди мен зи ју (озна чен раз ли чи тим фор ма ма и ме ди ји ма) већ и 
етич ки, со ци јал ни, пси хо ло шки ка рак тер. По сво јим осо бе но сти ма 
ка тар зи чан и осло ба ђа ју ћи, смех пред ста вља спе ци фич ну вр сту ин те
лек ту ал ноемо тив но сло је ви тог фе но ме на ко ји је свој ствен најверо
ватније само чо ве ку.

О ху мо ру у срп ским 
на род ним при по вет ка ма



6

ТИ ПО ВИ ХУ МО РА

Ху мор се у срп ским на род ним при по вет ка ма за сни ва на основ ним 
прин ци пи ма ко ми ке си ту а ци је, вер бал не ко ми ке и ко ми ке ка рак те
ра. То се очи ту је кроз си ту а ци је и функ ци је, вер бал не на ра тив не, ди
ја ло шке еле мен те, фи нал не фор му ле и до сет ке, као и не по сред не чи
ни о це ка рак те ри за ци је тип ских ли ко ва. При хва тив ши као мо гу ћи и 
ини ци јал ни мо дел Про по ву ти по ло ги ју ху мо ра (ко ми ке и сме ха) мо
гу ће је ука за ти на не ке од ре ла ци ја у ве зи са жан ров ским си сте мом 
срп ске на род не про зе.1 До бро ћуд ни и ве дри смех при су тан је у из ве
сној ме ри у мно гим об ли ци ма, он је до бро на ме ран и у ње му не ма екс
пли цит но не га ти ви стич ког, ње го ва је функ ци ја да не вре ђа људ ску 
при ро ду, већ да чо ве ка опле ме њу је и за ба вља.2 Под сме шљи вом ху мо
ру Проп по све ћу је нај ви ше па жње, сма тра ју ћи га нај за сту пље ни јим. 
И у срп ској про зи је слич но, јер озна ча ва сво је вр сни вид кри тич ког 
са гле да ва ња људ ских ма на и не до ста та ка, за сни ва ју ћи се пр вен стве но 
на ди стинк ци ја ма ја/дру ги (од но сно сво је/ту ђе). Овај ху мор, при су
тан у свим об ли ци ма срп ске на род не про зе, под ра зу ме ва раз ли чи те 
ни вое ре а ли за ци је. Ис по ља ва се кроз ка рак те ри за ци ју ли ко ва, њи хо
ве функ ци је и атри бу тив на обе леж ја, на ни воу вер бал них чи ни ла ца и 
кон тек ста им про ви за ци је (уло га слу ша ла ца ко ји ак тив но уче ству ју у 
кре и ра њу и ре а ли за ци ји ко мич ног, ње го во при хва та ње или не го до ва
ње, кри тич ки од нос, под смех).
 Ци нич ни и злоб ни смех се нај ви ше те ме љи на ру га ла ча ком, сар
ка стич ном, цр но ху мор ном и ап сурд ном од но су пре ма дру ги ма при 
че му ова кве при че, пре ма ми шље њу не ких на уч ни ка, и из ла зе ван 
окви ра по и ма ња ху мо ра, с об зи ром на то да у сво јим нај и зра зи ти јим 
при ме ри ма пред ста вља ју ан ти е стет ску и амо рал ну ви зи ју све та. Ме

1 Вла ди мир Проп је на зна чио 6 ти по ва (вр ста) сме ха ко ји ма се, уз из ве сне мо ди фи
ка ци је, мо же ти по ло ги зо ва ти фе но мен ху мо ра и у срп ској на род ној про зи (до бро ћуд ни, 
ве дри, под сме шљи ви, ци нич ни и злоб ни, об ред ни, рас ка ла шни смех; Проп 1984: 14).

2 Тре ба има ти у ви ду да је ова кав вид ху мо ра са мо еле мент сло је ви тог си сте ма про
зних тво ре ви на и да је на ша фол клор на кул ту ра, као и ру ска, о че му све до чи Проп, ви ше 
на кло ње на оним ти по ви ма ко ји се на кри тич ки на чин од но се пре ма чо ве ку и ње го вим 
осо би на ма (не до ста ци ма). О ком плек сно сти, по ве за но сти, син те зи раз ли чи тих ви до ва 
ко мич ног нај бо ље по ка зу ју при ме ри ша љи вих при ча (при су ство бе за зле ног и „до бро ду
шног“, ци нич ног и сар ка стич ног, цр но ху мор ног и ап сурд ног).
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ђу тим, чи ни се да баш ова кви при ме ри, об ли ку ју ћи се у фор мал ну не
га ци ју ху ма но сти, пред ста вља ју и нај ек спли цит ни ју осу ду не е тич ког и 
ап сурд ног устрој ства све та, бес по штед но се об ру ша ва ју ћи на све оно 
што озна ча ва ње го ве не до стат ке. Ова кав тип ху мо ра при су тан је у по
је ди ним вр ста ма срп ских ша љи вих при ча (ру га ли це), чи ји је осно в ни 
циљ по ру га и уни жа ва ње дру гог (што вр ху ни у ци нич ном, ка ри ка ту
рал ном, би зар ном и гро теск ном), као и у ви це ви ма (нај че шће ет нич
ког ка рак те ра, или тзв. „цр ња ци ма“ и „мор бид ња ци ма“). 
 Об ред ни и рас ка ла шни ху мор, ко је на во ди Проп, има ју сво је ко
ре не у ма гиј ском, об ред ном и ри ту ал ном, што се до во ди у ве зу с нај
ра ни јим па ган ским кул то ви ма по све ће ним плод но сти и ра ђа њу, као 
ре ле вант ном чи ни о цу сва ке тра ди циј ске кул ту ре. Ове пред ста ве озна
чавају про ме не у при ро ди и сво је вр сни па ра ле ли зам ко ји је би тан еле
мент и у од но су пре ма чо ве ко вом жи вот ном ци клу су (ра ђа ње, пе ри од 
ини ци ја ци је, сту па ње у по ро дич ну за јед ни цу, ства ра ње по то ма ка, ста
ре ње и смрт). Та ко ђе, оби ље на род них свет ко ви на ука зу је на рас ка ла
шност, отво ре ност и сло бо ду свих ни воа чул ног до жи вља ја све та, чо
ве ко ву ма гиј ску оп сед ну тост соп стве ном те ле сно шћу. Бах тин у том 
сми слу ука зу је на про це се „кар не ва ли за ци је“ и „сме хов ну кул ту ру“, 
ко ја на ста је на осно ва ма древ них пред ста ва о „гро теск ном ре а ли зму“, као 
пој мов ном об је ди ни те љу ам би ва лент них чи ни ла ца о смр ти и ра ђа њу, 
еро су и та на то су (Бах тин 2000: 120). Рас ка ла шни смех, сто га, при су тан 
је као ар хе тип ски обра зац и основ за ства ра ње фол клор не тра ди ци је 
сме ха. Ова кав об лик ху мо ра на ро чи то је ка рак те ри сти чан за све па
ро диј ске, са ти рич не и гро теск не пред ста ве утка не у ка зи ва ња о по ро
дич ним од но си ма, о по себ ној уло зи све штен ства, у ка зи ва ња оп сце
ног са др жа ја, по је ди не вр сте ви це ва, у на ра ци је о над ла ги ва њи ма итд.

ВР СТЕ ША ЉИ ВИХ ПРИ ПО ВЕ ДА КА

Као до ми нант но обе леж је по е тич ког си сте ма, ху мор је бит но свој ство 
ви ше усме них жан ро ва: ша љи ве при че, но ве ле, анег до те, ба сне, при
че о жи во ти ња ма, оп сце не при че, ша ле, ви ца. Тре ба има ти у ви ду ма
њи или ве ћи удео ху мо ра при сти ли за ци ји не ких ме ђу жан ров ских мо
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де ла (нпр. бај ка), као и за сту пље ност ко ми ке ме ђу кра ћим го вор ним 
фор ма ма (по сло ви це, пи та ли це, до сет ке, за го нет ке итд.).
 Ко мич но се у ша љи вим при ча ма очи ту је кроз си ту а ци је (ко мич
не по ступ ке ли ко ва), на вер бал ном ни воу (кроз ди ја ло ге, до ми шља
те и па ра док сал не ис ка зе, до сет ке и по ен ту), кроз ка рак те ро ло шка 
свој ства ак те ра. Ка ри ка ту ра, па ро диј ски и са ти рич ни еле мен ти ука
зу ју на ин ди ви ду ал не и дру штве не ма не и не до стат ке. Струк тур но, 
ша љи ва при ча је јед но став на фор ма, усред сре ђе на на је дан до га ђај, 
без раз ви је ног опи са, ка рак те ри стич на по крат ким ди ја ло зи ма, нео
че ки ва ном обр ту и „усме ре на ка ефи ка сној фор му ла ци ји по ен те“ (Са
мар џи ја 2006: 11).3 По ка зу је се да ко мич не ре ла ци је про ис хо де из опо
зи ци о них од но са ја (ми): он (дру ги), при че му се отва ра мо гућ ност за 
ко мич но и кри тич ко уоб ли ча ва ње пред ста ва о дру ги ма као не га тив
но озна че ним пред став ни ци ма су че ље ног и су прот ста вље ног све та.4 
Ша љи ва при ча по не кад укљу чу је и еле мен те дру гих жан ров ских фор
ми као што су бур ле ска, тра ве сти ја, фар са, па ро ди ја.5
 Сло же ни ја фор ма је сва ка ко об лик но ве ле (реч је о ша љи вој но
ве ли). За раз ли ку од ју на ка бај ке, глав ни лик но ве ле не мо же ра чу на
ти на ча роб на сред ства и фан та стич не по ма га че у раз ре ше њу за да та
ка, већ их ре ша ва му дро шћу, до ми шља то шћу, ду хо ви то шћу (вер бал
ним сред стви ма с еле мен ти ма ху мо ра). Ша љи ве но ве ле се од ша љи
вих при ча пр вен стве но раз ли ку ју по ду жи ни и си жеј ној раз ви је но
сти, при че му су те мат скомо тив ски слич не (и јед не и дру ге ка рак те
ри шу ин тер на ци о нал ни еле мен ти). У но ве ла ма се ка зу је о људ ским 

3 Ша љи ва при ча се нај че шће од ре ђу је као крат ка на род на при по вет ка ко ја се те ме љи 
на ко ми ци си ту а ци је или ре чи, а мо же би ти јед но е пи зо дич на и ви ше е пи зо дич на (Ми ло
ше вић Ђор ђе вић 1985: 784). Ка рак те ри ше је зби је ност, са же тост, „од сеч ност за вр шет ка“, 
„тво рач ки“ прин цип и у на ше вре ме (Лат ко вић 1975: 125). Ова на ра ци ја из ри че уни вер
зал не све вре ме не по ру ке, има и ди дак тич ки зна чај, јер раз от кри ва људ ске ма не (Lju bo ja /
www.rast ko.rs/an tro po lo gi ja i et no lo gi ja), док у естет ском сми слу ша љи ве при че пред ста вља
ју „из вр сне про зне ми ни ја ту ре, дра гу ље на род не му дро сти“ (Љу бин ко вић 1982: 289).

4 У Вр че ви ће вим збир ка ма тај си стем би нар них опо зи ци ја до во ди се у ве зу из ме ђу 
При мо ра ца и Хер це го ва ца, као и жи те ља град ских и се о ских под руч ја, у збир ка ма тзв. 
ли ми троф них под руч ја очи ту је се у од но си ма из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца, Гр ка итд. (Бо ван 
1980, II: 13).

5 Ова ка зи ва ња мо гу пред ста вља ти па ро ди је дру гих жан ров ских об ли ка: де мо но ло
шких и ети о ло шких пре да ња, ле ген дар них при ча, бај ки.
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ма на ма, о глу по сти, не у ко сти, о до ми шља тим пре ва ра ма и ла ко вер
ним жр тва ма под ва ла, ап сурд ним по ступ ци ма ли ко ва. Те мат ски 
кру го ви гру пи шу се и око по ро дич них од но са у ко ји ма же на има по
себ ну уло гу, или су при ка за ни од но си ме ђу бра ћом. Ове но ве ле го во
ре и о људ ским вр ли на ма, о му дро сти и они ма ко ји ви спре но шћу не 
са мо да ре ша ва ју нај тај но ви ти је за го нет ке, већ ру ше и со ци јал не ба
ри је ре.6
 По себ ну гру пу ша љи вих но ве ла чи не ка зи ва ња о над ла ги ва њи
ма, у ко ји ма се чу де сно хи пер бо ли зу је, али и дез ин те гри ше под при
ти ском ко мич них ефе ка та. У овим при ча ма на до ве зу ју се и улан ча ва
ју би зар не, гро теск не, ап сурд не сли ке и асо ци ја ци је. Оне пред ста вља
ју про цес „кар не ва ли за ци је“ и по се бан вид ко му ни ка ци је, при че му 
се вер бал но и ви зу ел но син кре тич ки спа ја у је зич коли ков не сег мен
те па ра док сал них, ок си мо рон ских, над ре ал них ко мич них пред ста ва. 
 Ло вач ке при че би се те мат ски мо гле свр ста ти у ка зи ва ња о над
ла ги ва њи ма, с тим што су оне по струк ту ри нај бли ски је ша љи вим 
при ча ма. Ло вач ке при че мо гу би ти об ли ко ва не кроз ди ја лог у ко јем 
су на ра тив ни сег мен ти део гра да циј ског ни за с ко мич ном по ен том. 
Циљ ка зи ва ња је оне о би ча ва ње си ту а ци ја, хва ли са во ис ти ца ње соп
стве не уме шно сти и хи пер бо ли за ци ја хра бро сти. Ме ђу тим, ло вач ке 
при че су ко мич нопа ро диј ског ка рак те ра, фан та стич но се ка ри ки ра 
и пре о бра жа ва у ап сурд но. Лов цију на ци пре у зи ма ју уло гу ла жљи ва
ца и ва ра ли ца ко ји у ко мич нонад ре ал ном све ту жи во ти ња и би ља ка 
по ку ша ва ју да скри ју сво је сла бо сти пред мо ћи ма при ро де. Ло вац ће 
се хва ли ти ка ко је у не до стат ку му ни ци је „ко шчи ца ма“ од тре шње на
пу нио пу шку и убио зе ца, док ће у дру гом при ме ру при по ве да ти ка
ко га „ме ђед“ над не ком про ва ли јом „рас тр же“, да му се „ни гро ба не 
зна“ (Ку кић 1898, бр. 8). При ча с Ко со ва и Ме то хи је об ли ко ва на је као 
на ра ци ја о над ла ги ва њу, с па ра док сал ним си ту а ци ја ма и сли ка ма. Ис
при ча на с еле мен ти ма ло кал ног го во ра и лек си ке, она на ко ми чан на
чин ка зу је о ло вач ким атри бу ти ма (пу шка „од два на јест пе ди“ мо же 

6 О од но су но ве ле и ша љи ве при че, ка да је реч о за јед нич ким те мат скомо тив ским 
еле мен ти ма, пи ше На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић ука зу ју ћи на за јед нич ке и ди стинк тив
не чи ни о це, а на при ме ру об ли ко ва ња ва ри ја на та о ле њој же ни (Ми ло ше вић Ђор ђе вић 
2006: 35).
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да ста не у лов чев џеп), или на кра ју о на чи ну спре ма ња уло вље ног зе ца 
(ка ко су „ту ри ли зај ца да ва ре“ у „гр не“ без дна; Бо ван 1980, II, бр. 33).7
 За раз ли ку од ша љи ве при че и но ве ле, анег до те од ли ку ју по ступ
ци кон кре ти за ци је. Осим пре ци зни јег хро но то па, на то ука зу ју и ју
на ци – лич но сти из свих обла сти жи во та. У фор мал ном сми слу, анег
до ту ка рак те ри ше са же тост (ру ди мен тар ни ји об лик у од но су на ша
љи ву при чу), ње ну струк ту ру чи ни тро чла на ше ма: екс по зи ци о ни део, 
ди ја лог или крат ка на ра ци ја о не ком до га ђа ју или лич но сти, дра ма
ти зо ва на и ду хо ви та до сет ка или по ен та на кра ју (Злат ко вић 2007: 
16). Њо ме се ка зу је са мо нај ну жни је, без ве ли ких на ра тив них за хва
та, ди гре си је, ко мен та ра, док је крај анег до те кон кре тан и од се чан, јер 
је на ње му, као и у ша љи вој при чи, те жи ште при по ве да ња. Као што и 
но ве ла са др жи драм ске еле мен те, слич но је и са анег до том ко ја је сва 
у „су ко бу, драм ском ди ја ло гу и рад њи“, док су кључ ни мо мен ти ко ји 
је чи не „до бар стил ски из раз, објек тив ност, жи во пи сни је зик, уни вер
зал ност ко ја на ди ла зи ло кал но“ (Сли јеп че вић 1972: 529).
 Фор ма ви ца, пак, спе ци фич на је по ре ду ко ва но сти на ра ци је, али 
бли ска свим прет ход ним об ли ци ма (на ро чи то анег до ти). Виц се сма
тра јед ном од нај мла ђих фол клор них на ра тив них фор ми, го то во нај
ви тал ни јим об ли ком ко јим се на у ка ни је мно го до ско ро ба ви ла.8 Ме
ђу тим, не ко ли ке збир ке из 19. ве ка по твр ђу ју да су мно ги об ли ци, сма
тра ни ша љи вим ка зи ва њи ма, за пра во ја ко бли ски фор ми ви ца и да он 

7 И ри бо ло вач ка ка зи ва ња за сно ва на су на ко ми ци пре у ве ли ча ва ња уло ва по сва ку 
це ну, ис ти ца њу спо соб но сти и хи тро сти ри бо ло ва ца. Јед но од та квих је из пи рот ског кра
ја: „На ри ба ра ру ће вр за ли, па га пи та ли кол ку је ри бу ува тил. Он мр дал, мр дал, не мо же 
ру ће те да од вр же, да ђи осло бо ди, па ра ши рил ша ће те, па рек’л: – Еј тол ко њој око!“ (Злат
ко вић 2005, бр. 882). У не што дру га чи јем ду ху је и над ре ал на Бу а да мо ва при ча о мо ру ко је 
го ри, а из ко јег иска чу пе че не ри бе (Сре мац, бр. 43).

8 Виц се мо же озна чи ти и као „ти пич ни усме ни, фол клор ни жа нр но ви је ур ба не ци
ви ли за ци је“ (Три фу но вић 2009: 17), при че му је сва ко но во „ка зи ва ње и пре при ча ва ње ви
ца сво је вр стан ства ра лач ки усме ни чин“ (Љу бин ко вић 1990: 365). Ак ту ел ност по твр ђу ју 
и са вре ме ни за пи си Дра го љу ба Злат ко ви ћа из пи рот ског кра ја у ко ји ма је све при ла го ђе но 
ово вре ме ном ам би јен ту и кон тек сту жи во та, што се очи ту је на је зич ком пла ну (во ка бу лар 
са вре ме не тех но ло ги је, ли ко ви из са вре ме ног по ли тич ког еста бли шмен та итд.). Је дан од 
при ме ра ба ви се и ово вре ме ним со ци јал ним кон тек стом, а кри тич ка жа о ка упе ре на је про
тив би ро кра ти зо ва не и кри ми на ли зо ва не ви зи је дру штва. На лик при чи о жи во ти ња ма, у 
са же тој фор ми, овај виц ка зу је о ме две ду и дру гим жи во ти ња ма ко је бе же пред „фи нан сиј
ском по ли ци јом“ (Злат ко вић 2005, бр. 896).
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има сво ју ду гу тра ди ци ју у на шем усме ном фол кло ру.9 То ком два де
се тог ве ка ја вља ју се мно го број не пу бли ка ци је ви це ва и њи хо ва основ
на на ме на је по пу лар ног ка рак те ра, да на сме ју и за ба ве. Та ко ђе, на 
елек трон ским мре жа ма мо гу ће је про на ћи пре гршт ви це ва нај ра зли
чи ти јих те ма и са др жа ја, при че му се виц да нас мо же схва ти ти и као 
је зик но ве и особене кул ту ре.
 Ша ла је ко мич ни усме ни об лик ко ји се сма тра оп штом ка те го
ри јом за све усме не ко мич не фор ме, ту ма че ћи се, ме ђу тим, и као за
себ ни жа нр. Мо гу ће је у те мат ском сми слу, као по себ ну вр сту, из дво
ји ти ђач ку ша лу, ко ја се као тип ка зи ва ња об ли ку је нај че шће кроз ди
ја ло ге из ме ђу на став ни ка и уче ни ка (на лик пи та ли ца ма). Њо ме се ис
ти че ду хо ви тост и ви спре ност уче нич ких од го во ра или, на су прот то
ме, њи хо во не зна ње, а кључ ни еле мент је до сет ка ко ја пред ста вља 
ефект ни ко мич ни за вр ше так. У јед ном од при ме ра с под руч ја Вој во
ди не, учи тељ пи та шта је то „лаж“ на шта је дан од уче ни ка од го во ра: 
„Лаж је на пр. кад би ђак ре као да – во ле сво је учи те ље“. Слич но то ме, 
у ди ја ло гу из ме ђу учи те ља и уче ни це (на кон не ко ли ко по ста вље них 
пи та ња ко ја би тре ба ло да бу ду асо ци ја тив на), „ма ла Пер си да“ од го
ва ра да ње на „на на“ иде у цр кву са мо он да ка да до би је но ву ха љи ну (Ко
стић 1880, стр. 101, 100). Очи то је да је срж ко мич ног па ра док сал ног 
ка рак те ра, а да деч ји од го во ри раз об ли ча ва ју сва ки вид не и сти не. У 
са вре ме ним об ли ци ма ђач ких ша ла ин си сти ра се на хи пер бо ли за ци ји 
не зна ња уче ни ка ко је до би ја ка ри ка ту рал не и ап сурд не ди мен зи је.10

 Ба сна је та ко ђе по све ће на људ ским осо би на ма, иако су но си о ци 
рад ње жи во ти ње. Але го риј ским је зи ком се ука зу је на људ ске ма не и 
вр ли не. На ра во у че ни је је би тан струк тур ни еле мент, не по сред но по
ве зан с то ком при че, док ху мор мо же би ти ве о ма ва жан чи ни лац ко

9 Мно ге збир ке на ју жно сло вен ском под руч ју су са др жа ле ка зи ва ња ко ја су по 
струк тур ним и ком по зи ци о ним еле мен ти ма иден тич на ви цу, иако их са ку пља чи и при ре
ђи ва чи ни су тер ми но ло шки озна ча ва ли на тај на чин (реч је нпр. о Ста ни ће вој Дра га чев ки, 
или Ко сти ће вој Раз би бри зи, као и Ши ма то ви ће вим Смје ши ца ма из Се ња).

10 За пи си на ста ли на ча со ви ма у шко ла ма упра во по твр ђу ју ову тврд њу, а ка рак тер 
ових ша ла је све бли жи об ли ци ма ру га ли ца. „На став ни ца пи та уче ни ка: ’Ко ли ко ме тар 
има сан ти ме та ра?’ Уче ник раз ми шља. ’Три ста ше зде сет пет!’ ’Ма, ка кви!’, згра ну се на став
ни ца, ’за до ма ћи за да так да ми на пра виш ме тар’. ’А, ко ли ки ме тар да Вам на пра вим?’“ (Ма ја 
Ма рин ко вић, ру ко пи сна збир ка Ђач ке ша ле и пи та ли це, бр 1). Нај по пу лар ни ји лик са вре
ме них ђач ких ша ла и ви це ва је Пе ри ца, ко ји пред ста вља син те зу раз ли чи тих тип ских цр та.
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ји по ја ча ва сми сао и да је сна гу по ен ти. На тај на чин ба сна се на ра во
у че ни јем и ефект ном за вр шни цом при бли жа ва по сло вич ком и сен
тен ци о зном ис ка зу, ша љи вој при чи и анег до ти ко ја се кру ни ше до
сет ком као за вр шном фор му лом. За раз ли ку од ба сни, при че о жи во
ти ња ма сли ка ју свет жи во ти ња и љу ди без мо ра ли за тор ских пре тен
зи ја. У раз ви је ни ји си же (улан ча ва њем и ни за њем епи зо да) уно се се 
со ци јал не и исто риј ске алу зи је (жи во ти ње се иден ти фи ку ју с љу ди ма 
и њи хо вим по ступ ци ма), што по бу ђу је ко мич не ре ак ци је.
 Јед на од бит них од ли ка усме ног ства ра ла штва ис по ља ва се и кроз 
жан ров ско про жи ма ње. Усме на тво ре ви на ни је ауто ном ни из дво је ни 
и за себ ни си стем, већ сло је ви то на ра тив но „зда ње“ уте ме ље но на ком
плек су ра зно вр сних обе леж ја и ути ца ја. Ху мор про ди ре и у по је ди не 
ва ри јан те/мо де ле бај ки (при мер при по вет ке „Ме ђе до вић“), што ина
че ни је свој стве но овом жан ру, јер се ху мо ром фан та стич ни свет бај
ке уру ша ва. И ле ген дар не при че под ути ца јем ху мо ра гу бе сво ју основ
ну ре ли гиј скомо ра ли за тор ску функ ци ју, пре о бра жа ва ју ћи се у ша љи
ва и са ти рич на ка зи ва ња. Са крал но по ста је соп стве на не га ци ја, а ли
ко ви све та ца три ви јал ни но си о ци ин вер зив них са др жа ја. Те мат ско
мо тив ски фонд и идеј ни аспект ових при ча до би ја ју ко мич ну ди мен
зи ју и при бли жа ва ју се пред ста ва ма у ко ји ма је основ ни прин цип – 
де тро ни за ци ја све га, а је ди но бо жан ство – смех. На сли чан на чин и 
пре да ња ме ња ју сми сао и функ ци је под ути ца јем ко мич ног. Ва ри јан
та о же ни ве шти ци за сно ва на је на вер бал ној ко ми ци (је зич кој за бу
ни), а обрт па ро ди ра и ма гиј ску фор му лу и окол но сти ри ту а ла бит
них за сти ца ње од ли ка де мон ских би ћа. Еле мен ти ми то ло шког пре
да ња на ру ше ни су осо бе но сти ма ша љи ве при че, јер је зич ка по гре шка 
(по гре шно из го ва ра ње ма гиј ског тек ста) про у зро ку је ко мич ну си ту
а ци ју и по сле ди це (же на ће се сва „из ра зби ја ти“, а ње на на ме ра да се 
пре тво ри у ве шти цу би ће ко мич но осу је ће на; Ка ра џић 1972: 302). 
 Крат ке го вор не фор ме (по сло ви це, пи та ли це, до сет ке, за го нет
ке) мо гу би ти и са мо стал не, али до би ја ју и раз ли чи те функ ци је у сло
же ни јем на ра тив ном скло пу. Мо гу би ти је дан сег мент ком по зи ци је, 
за вр шне фор му ле (по сло ви ца, до сет ка), но си о ци струк ту ре (пи та ли ца, 
за го нет ка), основ за при по ве да ње (од нос из ме ђу за го нет ке и га та ли це). 
Та да са про зним жан ром чи не не рас ки ди во мор фо ло шко и зна чењ ско 
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је дин ство.11 И кра ћим об ли ци ма се на иро ниј ски, па ро диј ски или са ти
рич ни на чин сли ка свет људ ских ма на и не до ста та ка, ука зу ју ћи на гро
теск ност и ап сурд ност исто риј ских, со ци јал них и ци ви ли за циј ских 
не га тив них по ја ва.

ТЕ МЕ И МО ТИ ВИ

Те мат скомо тив ски си стем на род них ша љи вих при по ве да ка об у хва та 
раз ли чи те усме не об ли ке, раз ли чи та вре мен ска раз до бља и ши ре те ри
то ри јал но под руч је с ко јих за пи си по ти чу (Ср би ја, Цр на Го ра, Бо сна и 
Хер це го ви на, Хр ват ска). Тај фонд пред ста вља ком плек сност од но са 
пре ма жи во ту и ства ра ла штву, син те зу исто риј скоци ви ли за циј ских 
чи ни ла ца, со циопси хо ло шких и естет ских еле ме на та ко ји ма се по
твр ђу ју нај ра зно вр сни је фол клор не пред ста ве о људ ској ег зи стен ци ји. 
 Те ме и мо ти ви об ли ко ва ни ху мо ром ука зу ју на људ ске осо би не, 
ин те лек ту ал не, етич ке, ду хов не и фи зич ке ма не, али и на вр ли не. Сем 
по ро дич них од но са (ре ла ци је из ме ђу да љих и бли жих срод ни ка), по
себ но се те ме гру пи шу око етич ких и со ци јал них од но са, ве ре и ду
хов но сти, по и ма ња соп стве не при ро де и сек су ал но сти, док ва ри јан
те о смр ти по ка зу ју да не по сто ји област ко јом се ху мор не ба ви.12

 Ка да је реч о људ ским ма на ма, нај и зра же ни ји и нај ка ри ка ту рал
ни ји од нос је у по и ма њу људ ске глу по сти, што пред ста вља и јед ну од 
нај че шће об ли ко ва них те ма. Оно што је па ра док сал но и нео че ки ва
но, по ступ ком хи пер бо ли са ња и ка ри ка ту ре до во ди се до гро те ске и 
ап сур да. У опо зи ци о ном и кар не вал ском ду ху, глу пост се мо же ту ма
чи ти и као „прав да на о па ко, сло бод на пра знич на му дрост осло бо ђе
на свих нор ми и огра ни че ња офи ци јал ног све та“ (Бах тин 1978: 277). 
Овај про зни кор пус, нај че шће ша љи вих при ча, но ве ла, анег до та, оп
сце них ка зи ва ња и ви це ва, мо тив ски је ра зно вр стан, као што су раз
ли чи те и ре а ли за ци је ко мич них по сту па ка.

11 При мер за то је Ка ра џи ће ва збир ка по сло ви ца у ко јој ко мич на ка зи ва ња пред
ста вља ју вид об ја шње ња, до пу не, на ра тив ног под тек ста на осно ву ко јег по сло ви ца до би ја 
сво је кон крет но зна че ње и сми сао.

12 О сек су ал но сти као по себ ној те ми и ка рак те ру оп сце них на род них при ча в. сту
ди ју Ива на Злат ко ви ћа Ка по е ти ци сме ха и ан то ло ги ју на род них оп сце них ка зи ва ња под 
на зи вом Че сто скок (Злат ко вић 2017, 2016).
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 Људ ска глу пост се очи ту је у кон тек сту бу квал ног, до слов ног 
схва та ња, или по гре шног раз у ме ва ња не чи јих ре чи. Гре шка по кре ће 
ко ми ку за бу не у вер бал ном, али и си ту а ци о ном сми слу (гре шни ца ће 
по гре шно раз у ме ти сми сао по ко ре, па ће уме сто да је де јед ном у се
дам да на, је сти се дам пу та на дан; Ста нић 1872, бр. 34). Чи тав низ ап
сурд них си ту а ци ја ко ји ма се озна ча ва људ ска глу пост, не зна ње, до во
ди се у ве зу са се ља ци ма и жи те љи ма ру рал них и гор штач ких под руч
ја. У те мат ском кор пу су ру га ли ца се ља ци ће по се ћи цео воћ њак ка ко 
би ухва ти ли ор ла, стри за ти ов це и ма гар це да их ву ко ви не пре по зна
ју, под у пи ра ће ме сец мот ка ма да се не смра чи, при вла чи ти го ру ужа
ди ма, пу ца ти на ска кав це, по кри ва ти жи то ха љи на ма и оде ћом ка ко 
би га за шти ти ли од су ше итд. Мно ги од ових по сту па ка ука зу ју на 
ани ми стич ки ка рак тер, ко ји се су прот ста вља ло гич ком на чи ну раз
ми шља ња (Ми ло ше вић Ђор ђе вић 2006: 37), при че му и на ста је ос
нов за ко мич но.
 Мо гу ће је из дво ји ти и си ту а ци је у ко ји ма љу ди пр ви пут ви де не
ки пред мет, спра ву, сред ство ко је је од оп ште по зна тог и упо треб ног 
ка рак те ра. Њи хо ве ре ак ци је, ап сурд на нео ба ве ште ност по ста ју еле
мент са ти рич не и ка ри ка ту рал не за вр шни це при ча. Та ко ће Бо шњак 
или Пи ро ћа нац по је сти са пун (ис ти чу ћи да је дао но вац за ње га), се
љак ко ји ни ка да ни је ви део нар ги лу, мо ли ће свог агу да још јед ном 
„за грок ће“ у њу. Сте ван, лик цр но гор ских анег дот ских ка зи ва ња, ви
дев ши се бе пр ви пут у огле да лу, по сти де ће се соп стве не ру жно ће и 
из ви ња ва ти до ма ћи ну што је та кав до шао у ње го ву ку ћу на сла ву (Па
ви ће вић 1937, стр. 32). Та ко ђе, и мо тив ку по ви не је ко ми чан због из
бо ра/ту ма че ња ро бе и по сту па ка ко ји сле де на кон ре а ли за ци је. Екви
ва лент но функ ци ји у мор фо ло шком си сте му бај ке, и ју на ци ша љи вих 
и анег дот ских при ча по ла зе да от кло не „не до ста так“ и до ба ве оно што 
се чи ни кључ ним еле мен том њи хо ве ег зи стен ци је. Та ко ће се ља ци ку
по ва ти „па мет“ у Мле ци ма или код ва ро шких адво ка та, ко ји им про
да ју ми ша у ти кви (а он им по бег не).13 По слич ном прин ци пу жи те
љи су ро вих пла нин ских кра је ва ку по ва ће „вру ћи ну“ (или бар још јед
но „ле то“) од Мле та ка. Ова ка зи ва ња ука зу ју на па ра док сал не раз ли

13 Уп. ва ри јан те: Вр че вић 1868, бр. 315; 1889, стр. 164; Ка ра џић 1870, бр. 11.
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ке у ци ви ли за циј ском, со ци јал ном, али и етич ком сми слу из ме ђу на
зна че них сре ди на. Се ља ци ће увек би ти пре ва ре ни, а и у про зним об
ра да ма очи ту је се сте ре о тип о мо рал ним осо би на ма Мле та ка, ко ји су 
и ов де озна че ни атри бу том беш ча сних ва ра ли ца. 
 Скло ност ка пре ва ри, ко ја је ср жна функ ци ја мно гих си жеа, уз 
ло по влук, ла жљи вост, об је ди ни тељ је срод них по сту па ка, здру жу ју
ћи се и с пој мом до се тљи во сти (опо зи ци о на функ ци ја у од но су на 
људ ску глу пост). Овим мо ти вом оства ру ју се опреч не мо гућ но сти, 
оштре кри тич ке ди мен зи је осу де, али и бла го на кло ност пре ма они ма 
ко ји при па да ју ни жим дру штве ним сло је ви ма, или пред ста вља ју ет
нич ку гру пу. Про ме на дис тан це мо ти ви са на је осо бе ном иден ти фи
ка ци јом ка зи ва ча/слу ша ла ца. Пре ступ се одо бра ва уко ли ко пред ста
вља на чин одр жа ња ма те ри јал ног оп стан ка или очу ва ња на ци о нал ног 
иден ти те та.14

 По хле па и твр дич лук се здру жу ју, уз до след ну не га тив ну ка рак
те ри за ци ју, а но си о ци ова квих обе леж ја пред ста вља ју ка ри ка ту рал
носа ти рич не ли ко ве (ви со ки дру штве ни сло је ви и чи нов ни ци, пред
став ни ци све штен ства, ет нич ки ли ко ви), док се мо тив ку ка вич лу ка 
до во ди у ве зу са стра хом од смр ти, де мон ских си ла, еп ских про тив
ни ка (али и же не). 
 Твр до гла вост је ка рак те ри стич на за па ро диј ска ка зи ва ња о еп
ским ју на ци ма или ет нич ким ли ко ви ма, при че му по ста је њи хо во ка
рак те ри за циј ско тип ско обе леж је ко је у не ким при ме ри ма до би ја ети
о ло шки и со ци јал ни ка рак тер. Ле њост је не га тив на осо би на пре вас
ход но же на, али и ли ко ва ет нич ког ка рак те ра код ко јих ова основ на 
ка ри ка ту рал на цр та вр ху ни у са ти рич ном, цр но ху мор ном и ап сурд
ном (Цр но гор ци, Бо шња ци).
 Ме ђу фи зич ким ма на ма ис ти чу се сле пи ло, глу во ћа, те ле сни не
до ста ци. Ка да се за плет те ме љи на сла бом ви ду, глав ни ли ко ви су же
не, при че му се не исме ва не до ста так већ по ку шај и на чин да се ова 
ма на скри је. Та ко „ћо ра ва же на“ кр пи му жу ко шу љу бо ду ћи се, али се 

14 Ла жљи вост се као по сту пак до во ди у ве зу с функ ци јом оп кла де, од но сно у но ве
ли стич ким ка зи ва њи ма о над ла ги ва њу, док је иден ти чан мо ти ву хва ли са во сти, у при ча ма 
у ко ји ма се ис ти чу и хи пер бо ли зу ју по зи тив не осо би не ли ко ва у фи зич ком, со ци јал нома
те ри јал ном и ду хов ном сми слу.
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пре тва ра као да све ви ди (Вр че вић 1868, бр. 30). Срж ко мич ног је не
склад из ме ђу ре ал ног ста ња и рад ње ко ју же на оба вља, јер ње ни по
ступ ци под сти чу смех. Ка зи ва ња о глу вим и на глу вим љу ди ма те ме ље 
се на вер бал ној ко ми ци, али се ни у овим при ме ри ма не исме ва ди
рект но не до ста так као фи зич ка ма на, већ обе сми шље на је зич ка ин
тер пре та ци ја, при че му је зик по ста је глав но ко мич но сред ство. Ка да 
је реч о те ле сним де ви ја ци ја ма, оне се озна ча ва ју пр вен стве но хи пер
бо лом, ка ри ка ту ром и гро те ском.
 Вр ли не са ме по се би и ни су пред мет ко мич ног (као што ни ле
по та не иза зи ва смех). Ме ђу тим, ово људ ско свој ство се по ста вља у 
вер бал ни ко мич ни кон текст, као кон траст ин те лек ту ал ним ма на ма. 
Ис ти чу се до се тљи вост и му дрост, а му дри ји су увек љу ди из на ро да 
у од но су на пред став ни ке ви со ких со ци јал них кру го ва или су прот
ста вље них ет нич ких гру па ци ја. Ху мор се очи ту је кроз ме та фо рич не 
и за го нет не ди ја ло ге, а ду хо ви тост од го во ра је сим бо лич ки три јумф 
над са го вор ни ком. 
 Фре квент не и ва жне те ме гру пи шу се и око чла но ва по ро ди це. 
Пр вен стве но се сли ка ју па три јар хал ни обра сци, етич ки и со ци јал но
пси хо ло шки чи ни о ци, при че му се ко мич но и кри тич ки озна ча ва ју 
све вр сте ано ма ли ја и од сту па ња од ко дек са. Кључ но ме сто при па да 
од но су из ме ђу му жа и же не, док су нај че шћи мо ти ви зла и ле ња же
на, љу бав на пре ва ра, ко мич на за ме на по ро дич них уло га итд. У овом 
кру гу при ча из ра жен је и вид фи зич ке агре сив но сти, муж ка жња ва же
ну због не га тив них по сту па ка или ло ших ка рак тер них осо би на, али 
вид агре си је до би ја и дру га чи је обе леж је ка да се ове уло ге ме ња ју, па 
муж по ста је жр тва фи зич ког раз ра чу на ва ња. Ове ва ри јан те са др же 
еле мен те ху мо ра јер се у њи ма па ра док сал но ме ња ју по зи ци је до ми
на ци је му шке фи зич ке сна ге, при че му се и утвр ђе ни па три јар хал ни 
обра сци па ро ди ра ју. Љу ти ти муж уда ри же ну, али га она пре ту че ку
де љом, док у не ким при ме ри ма же на кон стант но би је свог му жа (Вр
че вић 1889, стр. 36). То по твр ђу је и иро ниј ски кон текст при че у ко јој 
чо век пре ма же ни ном рас по ло же њу пред ска зу је вре мен ске при ли ке 
– уко ли ко га пре ту че, си гур но ће да „оју жи“ (Вр че вић 1889, стр. 172). 
Муж ће и за пла ка ти ка да га же на би је, јер он је „ју нач ког“ ср ца, чи ме 
се ко мич ни ефек ти по ја ча ва ју. Иро ниј скосар ка стич на дис тан ца усме
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ре на је ка то бо жњој му же вље вој хра бро сти и ју на штву, ука зу ју ћи су
штин ски на ње гов страх од же не (Ко стић 1880, стр. 81).
 Ко ли ко је зла же на за по ро дич ну за јед ни цу „про клет ство“ го ре 
и од са ме смр ти, по ка зу је при мер о хај ду ци ма ко ји оста вља ју чо ве ка 
у жи во ту са мо за то што му је још ве ћа ка зна ње го ва же на.15 Чо век са
оп шта ва сво ме по бра ти му ка ко је „нај го ра ствар на све ту“ зла же на 
(Вр че вић 1889, стр. 169), док муж хо ће с ла ђе да ба ци сво ју же ну као 
нај ве ћи те рет. Же на је у свим овим при ча ма тип ски но си лац не га тив
них свој ста ва, иако се ње ни по ступ ци екс пли ци те не на во де ни ти мо
ти ви шу раз ло зи та кве ка рак те ри за ци је. Она дис хар мо ни зу је брач ну 
за јед ни цу, а му шка рац је ин фе ри о ран као при су сре ту с де мон ским 
све том.16

 Те ма ти ка ко ја се од но си на ет нич ке и со ци јал не кон флик те, као 
и од нос пре ма ве ри, нај че шће је об ра ђе на раз ли чи тим ти по ви ма ко
ми ке. Овај си стем ре ла ци ја ја сно је за сно ван на би нар ним опо зи ци
ја ма ја/дру ги (свој/туђ). Кључ не уло ге у овим об ра да ма (ша љи вим 
при ча ма, ру га ли ца ма и ва ра ли ца ма, анег до та ма, но ве ла ма, ви це ви ма, 
ша ла ма) има ју хри шћа ни и Тур ци, Ци га ни, пред став ни ци све штен
ства. Ту ђа ет нич ка и со ци јал но дру га чи ја по зи ци ја је го то во увек не
га тив но озна че на, она је не за о би ла зни пред мет са ти ре и по ру ге. На 
сли чан на чин је ока рак те ри сан и од нос пре ма све штен ству, док и са
крал ни ли ко ви до би ја ју ин вер зив ну, па ро диј ску и ко мич ну ди мен зи
ју. Ко мич ни за пле ти че сто се те ме ље на ет нич ким су ко би ма, а нај че
шће се по ми њу Ср би, Цр но гор ци, Тур ци, Ци га ни, Је вре ји.17 Нај и зра
зи ти ји пар је Ср бин/Тур чин, Ср бин је озна чен као ра ја, хри шћа нин, 
Ера (Хе ра), док су Тур ци аге, па ше, су ба ше, ка ди је (нај че шће под оп
штим ет ни ком Тур чин). Од но си из ме ђу хри шћа на Ср ба (Цр но го ра
ца) и Ту ра ка за сно ва ни су на исто риј ској пред ста ви о Тур ци ма као 

15 Вид. ва ри јан те: Вр че вић 1868, бр. 99; Ка ра џић 1870, бр. 20.
16 У ова квим при ча ма од ра жа ва се „де ли мич но па три јар хал ни, де ли мич но де мо ни

зо ва ни (у би блиј ским и древ ним тра ди ци ја ма) по глед на же ну“ (Ме ле тин ски 1997: 37).
17 Срод ност је зич ког под не бља и исто риј ска бли скост из ме ђу Ср ба и Цр но го ра ца 

пру жи ла је за јед нич ки иден ти тет мно гим ва ри јан та ма ко је су на ста ле и за пи са не то ком 19. 
и 20. ве ка на под руч ју Ср би је, Цр не Го ре и Хер це го ви не. Оне су озна че не као део срп ског 
усме ног тра ди циј ског на сле ђа, иако се у по след ње вре ме ин си сти ра и на на ци о нал ној, и на 
је зич кој раз ли ков но сти.
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ве ков ним за во је ва чи ма. Тур чин је при пад ник со ци јал но до ми нант
ни јег ста ле жа, пред став ник ро бов ског си сте ма са пре ци зно утвр ђе
ним прин ци пи ма, док „ра ја“ ра ди за ње га и уве ћа ва му ма те ри јал но 
бо гат ство. У та квим зле ху дим окол но сти ма, под јарм ље ни на род је у 
по зи ци ји да се сна ла зи на све на чи не ка ко би соп стве ну ег зи стен ци ју 
учи нио мо гу ћом. Циљ ху мо ра ни је ства ра ње уз ви ше не хе рој ске пред
ста ве о на ци о нал ној бор би, већ се ука зу је на те жи ну исто риј ских и 
со ци јал них окол но сти, што под ра зу ме ва и дру га чи је ви до ве су прот
ста вља ња (ин те лек том, умом, ду хов ном сна гом). Срж ко ми ке у раз ли
чи тим про зним фор ма ма чи ни до се тљи вост, про ниц љи вост, ко ја као 
од бра на, дис тан ца или „стра те ги ја“, ме ња уло ге „ја чег“ и „сла би јег“. 
 У са вре ме ним ви це ви ма на ро чи то се ка ри ки ра ју со ци јал не раз
ли ке ме ђу ста ле жи ма, ис ти чу дру штве не не га тив не осо би не (скло ност 
ка ло по влу ку, по хле па), на са ти ри чан на чин се ка рак те ри шу од ре ђе
не про фе си је (по ли ти ча ри, ди рек то ри, ца ри ни ци итд.). Сан о бо гат
ству при су тан је и у при ча ма о жи во ти ња ма. У ве ћем бро ју ве ри жних 
ва ри ја на та тран спо но ван је мо тив пе тло вог од ла ска у свет, ко ји успе
ва на кон ни за пе ри пе ти ја и оба вље них за да та ка да стек не бо гат ство 
и вра ти се ку ћи. Пе тао се при по ла ску од ме ће и у хај ду ке, што ука зу
је на ди рект ни ути цај ак ту ел них со ци јал них зби ва ња, као и од јек еп
ске по е зи је и пе са ма о хај ду ци ма ко је су опе ва ле ову дру штве ну и 
исто риј ску по ја ву (Ми ло ше вић Ђор ђе вић 1981: 31).
 На кра ју, по ка зу је се да је и те ма смр ти при сут на у мно гим ва ри
јан та ма. Иро ни ја, цр ни ху мор или тра ги ко мич не и ап сурд не си ту а
ци је пред ста вља ју основ на обе леж ја. Осим пси хо ло шке стра не људ
ског би ћа (страх од смр ти), идеј ни кон цепт уте ме љен је на ху мо ру као 
је ди ној ду хов ној од бра ни.18 Те ма смр ти об ра ђе на је у раз ли чи тим 
усме ним фор ма ма: ша љи вим при ча ма и но ве ла ма, анег до та ма, ви це
ви ма, при ча ма о жи во ти ња ма, а чо ве ко ва те жња да ода гна страх од 
смр ти ини ци јал ни је по рив и основ ни циљ. У мно гим при ме ри ма тра
гич но и ко мич но ука зу је на људ ску не са вр ше ну при ро ду, при че му ко
мич но има функ ци ју да исме ва или се ру га тој не са вр ше но сти. 

18 У том сми слу по себ ну гру пу при ча чи не ка зи ва ња под на зи вом „смех под ве ша ли
ма“, при че му се чо ве ко ва ду хов на сна га огле да у не по сред ном до ди ру са смр ћу и ње го вој 
мо ћи да јој се на ру га.
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ТИП СКИ ЛИ КО ВИ

Ли ко ви су основ ни но си о ци ко мич них по сту па ка (функ ци ја). Сем 
тип ске ка рак те ри за ци је уоча ва ју се и еле мен ти ин ди ви ду а ли за ци је, 
као син те за исто риј ских, тра ди циј ских, со ци о ло шких, ре ли гиј ских 
(ми то ло шких) пред ста ва. Ти по ло ги јом ко мич них ли ко ва ус по ста вља 
се опе ра тив ни мо дел про це са по сту па ка и њи хо ве ка рак те ри за ци је. 
По ка зу је се да су ет нич косо ци јал ни ли ко ви, пред став ни ци све штен
ства, раз ли чи тих за ни ма ња, нај фре квент ни ји (у са гла сју с те мат ским 
зах те ви ма). Ипак, нај по пу лар ни ји су ли ко ви ко ји се из два ја ју ве ћим 
сте пе ном јед но став не ин ди ви ду а ли за ци је (Ера, На сра динхо џа), а 
овој гру пи при па да ју и ју на ци еп ске и исто риј ске тра ди ци је, као и ли
ко ви ле ген дар них при ча. По се бан тип чи не ли ко ви по ро дич ног и 
срод нич ког кру га (бли жа и да ља род бин ска ве за ност; ду хов но срод
ство). Уз но си о це од ре ђе них ин те лек ту ал них, етич ких, ка рак тер них 
тип ских осо би на, ве о ма су фре квент ни ли ко ви озна че ни еле мен ти ма 
оп ште но мен кла ту ре, док сво је вр сну гру пу чи не ак те ри ба сни и при
ча о жи во ти ња ма (као и пер со ни фи ци ра ни де ло ви људ ског те ла).
 Ме ђу ет нич косо ци јал ним ли ко ви ма Ци га нин је при ка зан као 
со ци јал на и мо рал на ка ри ка ту ра, асо ци јал ни чи ни лац и опо зи ци ја сва
ког дру штве ног си сте ма, до се тљи вац и ва ра ли ца, ло пов, ле њи вац, склон 
осо бе ном ви ду со ци јал не иро ниј ске има ги на ци је, а де ли мич но су му 
бли ски Ера и поп. Тур чин је ре дов но не га ти вац и увек у ко ли зи ји с хри
шћа ни ма. Исто риј ска и со ци јал на ствар ност је под сти цај за ње го ву сим
бо лич ку де мо ни за ци ју, што на ро чи то до ла зи до из ра жа ја код пред став
ни ка тур ског фе у дал ног роп ског устрој ства. Са ти рич ни и ру га лач ки 
од но си пре ма функ ци ја ма ко је оба вља ка ди ја те ме ље се на ка ри ка ту рал
но сти прав де и мо ра ла, док су у екс пли цит но опо зи ци о ном од но су 
ли ко ви ра је (ро ба), чип чи је (кме та) пре ма ли ко ви ма спа хи је (аге).19

 Основ на цр та ко ја се до во ди у ве зу са Цр но гор цем је ле њост или 
ка ри ка ту ра ју на штва, еп ске и људ ске ча сти.20 И лик Ср би на се као ју

19 Уло га слу ге има не што дру га чи ју функ ци ју, иако је озна чен со ци јал ним кон тек
стом, он пре у зи ма уло гу „на ив ца“ или „бу да ле“ ко ја увек на са ма ри свог га зду (спа хи ју).

20 Рат нич копа три јар хал не анег до те га сли ка ју по све дру га чи је, у све тлу очу ва ња 
етич ког, на ци о нал ног и вер ског иден ти те та.
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нак анег до та об ли ку је у кон тек сту исто риј скорат нич ких при ли ка, 
али и као са мо вољ ни, твр до гла ви и асо ци јал ни (не) при пад ник соп
стве не ет нич ке за јед ни це. У са вре ме ним ви це ви ма ис ти чу се ње го ве ма не 
(ла жљи вац, ло пов, при ми ти вац). Лик Је вре ји на (Чи ву ти на, Ју да и је) 
те ме љи се на ет нич ким сте ре о ти пи ма, ка ри ка ту рал носа ти рич но је 
озна чен као твр ди ца, али и на и вац, ме та под ва ла и по ру ге, со ци јал но 
не при ла го ђен и не при хва ћен у сво јој сре ди ни. Са вре ме ни ви це ви о 
хо ло ка у сту оби лу ју агре сив ним цр ним ху мо ром. Ста тус Је вре ји на до
ве ден је до ап сурд ног тра ги ко мич ног без на ђа. 
 Ли ко ви све штен ства су јед но ди мен зи о нал ни но си о ци не га тив
них цр та. Њи хо ва тип ска свој ства су у ди рект ној су прот но сти с ду
хов ном ми си јом ко ју оба вља ју (на том па ра док су и на ста је ко мич но). 
Поп и ка лу ђер су у етич ком и ин те лек ту ал ном сми слу не га ци ја мо
рал но сти, ду хов но сти и до бро те. Тек у су че ља ва њу с ет нич ки дру га
чи јим при пад ни ци ма (хо џом, Тур чи ном) до би ја ју обе леж ја бра ни те
ља и чу ва ра на ци о нал ног иден ти те та. Тр гов це, док то ре, апо те ка ре од
ли ку је по се бан со ци јал ни ста тус и опо зи ци о ни од нос пре ма жи те љи
ма се о ских сре ди на. Увек су скло ни под ва ла ма и по ру га ма чи је су жр
тве се ља ци. Ли ко ви чо ба ни на, во де ни ча ра озна че ни су или ум ним 
свој стви ма или глу по шћу, док се про ниц љи во сти вој ни ка у ша љи вим 
при ча ма и анег до та ма су прот ста вља ап сурд на глу пост по ли ца ја ца у 
об ли ци ма са вре ме них ви це ва. 
 Ме ђу ли ко ви ма ин ди ви ду ли зо ва ним на ни воу но мен кла ту ре из
два ја ју се Ера, На сра динхо џа, Ла ла и Ћо са. Ера је у срп ској усме ној 
про зи ма три ца за сло је ви ту ка рак те ри за ци ју, а ње го ве основ не цр те 
су до се тљи вост и му дрост. Он је на след ник ар хе тип ског трик сте ра 
(ва ра ли це), нај по зна ти ји срп ски ша љи вац ко ји пред ста вља на ци о нал
ни ко мич ки сим бол. У раз ли чи тим на ра тив ним фор ма ма (ша љи вој и 
но ве ли стич кој при чи, анег до ти и ви цу), Ера ће има ти и раз ли чи те 
уло ге. Он је про да вац, а не до стат ке сво га ма гар ца пред ста вља као вр
ли ну, јер ње гов ма га рац не „по пу шта“ за то што је стар, већ што је „му
дри ји“ (Ђе нић 1976, стр. 44). Ерин луч, пре ма ње го вом до се тљи вом 
обра зло же њу, не го ри да њу, не го са мо но ћу (Ђе нић 1976, стр. 43). Ера 
је ока рак те ри сан и као ду хо ви ти град ски бо ем, ко ји се ру га би ро крат
ским за бра на ма и та бу и ма. До ми шља ти Ера ће ка сно но ћу у ка фа ни 


