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Навршило се столеће од када је 27. августа 1916. у Душевној 
болници у Београду у 39. години преминуо Петар кочић, велики 
српски писац, приповедач изузетног талента, народни трибун који 
није доживео победу српске војске у Великом рату, али је постао 
симбол националног и социјалног отпора малих народа против 
окупатора.

Петар кочић се родио 29. јуна 1877. године у селу Стричићи, у 
брвнари без прозора, на планини Мањачи код Бање Луке, годи
ну дана пре окупације Босне и Херцеговине, до које је дошло од
луком Берлинског конгреса 1878. године. имао је само две годи
не када му је умрла мајка Мара приликом рођења брата илије. 
она је потицала из познате породице Вулин, пореклом из горњег 
Врдника. Улогу старатеља над малишаном преузела је баба Ви
да, мајка кочићевог оца, која га је с љубављу васпитавала у духу 
српске епске традиције.

Његов отац, поп Јован (1847 – 1904) после женине смрти зака
луђерио се у манастиру гомионица у коме је постао јермонах гера
сим, окончавши овоземаљски живот као игуман. Међу сељацима 
Змијања уживао је велико поштовање и имао ореол мученика, 
јер је у озлоглашеном затвору „Црна кућа“ провео седам месеци, 
због тога што је приликом доласка принца престолонаследника 
аустроугарске рудолфа (1858 – 1889) у Бању Луку у лето 1888. го
дине подстрекивао народ на побуну. Млађи кочићев брат илија 
(1879 – 1927) школовао се да буде учитељ, али се по очевој смрти 
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закалуђерио и умро као парохијски свештеник код Санског Моста. 
имао је сестру Милицу која је била удата у селу кмећани, близу 
манастира гомионице.  На спо менику који је 1960. године свекру 
Јовану подигла „снаја Милка по жељи сина Петра кочића“ пише: 
„Послуживши вјерно по својој снази свом драгом српском народу 
и вјери православној, невин, под вла дама Турске и аустрије прет
рпи многа гоњења“. 

кочићи, који су славили Св. игњатија, били су позната поро
дична лоза, настањени не само у Стричићима, већ и у раткову, 
ребровцу, Вилусима, крупи и око которВароши. Било је и мус
лиманских породица које су се презивале кочић. Презиме кочић, 
по предању, настало је тако што су једну удовицу из Павића под 
градином која је имала много деце, прозвали квочка, а њено по
томство к(в)очић.

На кочићев духовни развој и књижевно стваралаштво утица
ло је детињство проведено на Змијању, у непосредном додиру са 
горштацима и дивљином природе, што се одразило на формирање 
његовог јаког карактера и бунтовне нарави. Црпећи књижевну 
инспирацију и мотиве са Змијања, области која је одвајкада нацио
нално била српска, кочић по угледу на етнолога Јована Цвијића, у 
причи „Змијање“, истиче да је северозападни део Босне познат под 
именом Босанска крајина, а део ове области „између ријека Врба
са и Сане и вароши Јајца и Бања Луке зове се Змијање“. У турским 
изворима нахија Змијање се помиње 1587. године. Постоји више 
предања како је ова област добила име у зависности од његових 
тумача и контекста историјских догађаја. У два предања се назив 
доводи у везу са змијама. Преко овог дела Босанске крајине про
лазио је турски државни друм који је био комуникација за тргови
ну, војску и поштански саобраћај. Змијанци су због своје изразите 
самосвести и оданости турској власти имали извесну аутономију, 
иако су поносно истицали „да се Змијање никад није турчило као 
ни Црна гора“, како запажа кочић. По легенди, кнез ратко, војвода 
од Змијања, по коме је највеће село ратково добило име, повео је 
војску на косово, али је закаснио у бој, јер га је на путу пресрео 
Троглави арапин. и после боја на косову 1389. године кнежевско 
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роДНа кУћа ПеТра кочића

наследство на Змијању се дуго одржало, а султан им је, уз услов 
да буду његови вазали, гарантовао „да не плаћају ни цару арача 
ни попу колача“, с правом на веру, земљу и оружје, записао је Пе
тар кочић народно предање Змијања. Далматински политичар и 
писац М. Павлиновић, пролазећи кроз овај крај је записао: „го
ропадна та земља није чудо да рађа и људе горопадне“. Милан 
карановић описујући људе овог дела Босанске крајине је рекао: 
„Змијанац је виолентан, плаховит тип, бунтован, борбен, поносан, 
саздан од противуречности“. Управо такав Змијанац био је и Пе
тар кочић. Професор Никола козомара је приметио: „Змијање је 
за некога змија, за неког јање“.

До своје десете године Петар кочић је био пастир на Змијању, 
али су му се у сећање дубоко урезале слике аустроугарске војске 
која је пролазила кроз село „у црним, чованим хаљинама и црве
ним капама“, хапсећи и убијајући невине људе. С пажњом је слу
шао приче о Херцеговачком устанку, познатијем као Невесињска 
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пушка, који је трајао од јула 1875. до почетка августа 1877. године 
против отоманске империје, што је искористила аустоугарска за 
своје циљеве.

основну школу је започео у манастиру гомионица, удаљеном 
око четири сата од родног села, а завршио је у бањалучкој српско
православној школи као најбољи ђак. Ту је стекао прва другарства 
од којих су га нека пратила до краја живота. Учитељ му је био Сте
во Вукић, врло строг, али правичан човек, који је добре ђаке во
лео, међу њима посебно кочића.

имао је четрнаест година када је у јесен 1891. године уписао 
гимназију у Сарајеву, која је била једина на територији Босне и 
Херцеговине. С неповерењем посматра нову средину у којој су 
„тежње туђинске управе долазиле јаче до изражаја“, што је у њему 
изазивало велико незадовољство. У писму упућеном из Сарајева 
25. августа 1893. моли оца да му пошаље новац за кирију и зим
ски капут, завршавајући писмо речима: „остајем твој послушни 
син. Петар кочић, уч. III разреда велике гимназије“. отац помаже 
колико може и сам живећи веома оскудно, о чему говори и његов 
одговор сину: „али, Петре, знадни да је код нас велика оскудни
ца за парама, ја по три месеца обрилујем по парохији, а нема ни 
крајцере добити“.

издвајајући се од осталих ученика примерним владањем и 
одличним учењем, тешко је успевао да контролише своју млада
лачку енергију. У разреду је био најстарији ђак, веома амбицио
зан, настојећи да у свему, од физичког ривалства са друговима, 
учења, па до кафанског истицања, буде најуспешнији и у центру 
пажње. ове његове карактерне црте помешане са револуционар
ним духом, веома често су га доводиле у сукоб са властима и око
лином, због чега је била угрожена његова егзистенција и друшт
вени положај. 

кочићева бунтовност се први пут екстремно исказала у школи, 
када на часу из веронауке из које је имао одличан успех, није мо
гао да понови једну молитву. У инциденту на овом часу, као уче
ник четвртог разреда гимназије, увређен, извињавао се учитељу 
веронауке Бољарићу, али је полазећи на своје место опсовао и 
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МаНаСТир гоМиоНиЦа

бацио уџбеник из веронауке, због чега је био избачен са часа. као 
одличан ученик ово понижење није могао да поднесе, па је почео 
да изостаје са часова, проводећи време по кафанама и крчмама. 
У једној крчми близу градске већнице у Сарајеву, Петар кочић 
међу српском омладином постаје познат због гласно изговоре
ног стиха: „Српско је небо плаве боје“, који ће касније многи често 
злоупотребљавати као симбол великосрпског национализма. Због 
инкримисаног стиха, после пријаве полицијског агента, кажњен 
је са шеснаест сати затвора и препоруком да је најбоље да напу
сти школу. Његова национална самосвет, како примећује истори
чар Владимир ћоровић, испољавала се у време „оштрих сукоба 
између Срба и Хрвата који су имали жива одјека и међу гимна
зиском омладином“, због различитих схватања улоге српског и 
хрватског народа у оквиру аустроугарске монархије. Директор 
сарајевске Велике гимназије Неманић већ 16. децембра 1894. го
дине у извештају властима о политичком стању међу омлади
ном, у негативном контексту спомиње бунтовног ученика Петра 
кочића. Потпуно је запоставио учење, упадајући из једне конфлик
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тне ситуације у другу. Тако је у хотелу „Цариград“ у Сарајеву са 
другом Симом кнежевићем наручивао српска кола и песме, што 
су гости схватили као провокацију. од Цигана је тражио да му 
певају песму краља Николе „онамо, намо“, о обнављању српског 
царства. Један од гостију, према изјави сведока, обратио му се 
речима: „Није ово Црна гора“, на што је он одговорио: „Јест, више 
од Црне горе“. Дошло је до кафанске туче и после јурњаве по град
ским улицама, полиција је ухапсила двојицу ученика. У извештају 
полиције је речено да су „у напитом стању увредили једног мус
лимана“, као и да је приликом хапшења код кочића пронађено 
„једно писмо богослова Прокопића из рељева“, а код његовог друга 
брошура „Србија на Балканском полуострву“. Владин комесар За
ржицки шаље извештај Земаљској влади у Сарајево у коме описује 
инцидент од 9. априла 1895. године, са кочићевом изјавом: „Ја 
сам српски син, нек сте ви који вам драго, ја са вама нећу ићи“. На 
предлог директора гимназије, после искључења из школе, кочић 
је 4. маја протеран у Бању Луку и даље праћен од полиције.
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ПоЛиЦиЈСки иЗВеШТаЈ о УчеШћУ ПеТра кочића  

У ДеМоНСТраЦиЈаМа – СараЈеВо 1906. гоДиНе





„Ни пред ким се  
нисам понизио“
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Петар кочић је чврсто одлучио да у Београду заврши гимназију. 
када је прешао реку Саву пољубио је српску земљу, испољавајући 
свој патриотизам према мајци Србији, без обзира што је исте ве
чери преноћио на клупи београдске тврђаве калемегдан, а другу 
ноћ је као скитница провео у затвору да се не би смрзао од ки
ше и хладноће. У јесен 1895. године кочић је уписао пети разред 
Прве београдске гимназије „краљ александар I“, жудећи за новим 
знањем и доказивањем савесно је учио, дружећи се са друговима 
који ће обележити српску историју XIX и XX века.

У писмима оцу из Београда се жали на немаштину, али не 
доводећи у питање свој крајишки понос: „Ни пред ким се ни
сам понизио нити сам кога за што мољакао, јер кочићи не знају 
мољакати. Било је дана, и по два и три, кад нисам ништа окусио 
али ипак зато нисам ни пред ким главе сагнуо у овом туђем све
ту посрнуо и пао, да нисам имао тако доброг и нежног оца као 
што сте ви“.  Са радошћу учи, ослобођен туђинских стега, али се 
бави и писањем. Песме донете из Босне читао је својим другови
ма на скуповима литерарне секције „Нада“, наилазећи на њихово 
одобравање и подршку. Прву песму, под називом „Поноћни зву
ци“ објавио је у београдском средњошколском листу „Подмладак“ 
(I/189798, бр. 16) с потписом „Петар кочић, гимназијалац VII р“. 
У овој песми од пет строфа, првa гласи: „У поноћне слатке часе, 
/ кад царује анђ`о мира, / као болник са постеље, / Тужно јекне 
моја лира“. Прве песме објављује у листу „Подмладак“, а касније 
у „Босанској вили“ и другим листовима, верујући да је у поезији 
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пронашао свој најбољи књижевни израз. У младости је објавио 
осам песама. Стихови су имали лирски емотивни набој окренут 
љубави, али и социјалну тематику, што се може видети у песми 
„Пролетни звуци“: „ал` данас за ме утехе нема, / Пролеће само, о 
друже мили, / Низ бледо лице сузе ми мами, / Докле ми народ у 
ропству цвили“. ипак, желећи да провери свој таленат и умеће у 
писању, са песмама се обратио лично писцу од ауторитета Јанку 
Веселиновићу (1862 – 1905), посетивши га у његовој кући. После 
разговора кочић је добио савет да би се много боље књижевно 
изразио ако почне писати радове у прози, што је невољно при
хватио, не слутећи да ће неколико година касније својим делима 
постати изузетан српски приповедач. Њихов сусрет из маја 1895. 
године кочић је објавио под насловом „Прво виђење с Јанком“ 
1906. у „Босанској вили“, дивећи се свом узору који је био на врхун
цу књижевне славе.

гимназију у Београду завршава 1899. године, пошто је испит 
зрелости полагао од 1. до 12. јуна, стекавши услов „за факултет, 
велике школе или универзитет“, чиме је његов дечачки сан био 
остварен. Са одличним и врло добрим успехом положио је српски 
и старословенски, латински, немачки и накнадно грчки језик, што 
ће му веома значити приликом његовог књижевног стваралаштва. 
У писму оцу кочић с носталгијом каже како су прошле три године 
од када је напустио своју домовину, износећи оцу и разлоге због 
којих је био избачен из сарајевске гимназије: „За првих година 
свога гимназијског образовања у Сарајеву, нарочито у IV разреду, 
био сам често пута изазиван од извесних професора, који су без
обзирно вређали оно што је мени најсветије било, јест и биће, док 
сам жив. Та моја светиња јесте: на првом месту ослобођење моје 
домовине и уједињење раскомаданог српства. Ја сам против тих 
испада енергично устајао, и зато сам био истеран из гимназије. 
истина, неки моје изгнанство друкчије тумаче, међу које долази 
и мој учитељ Ст. Вукић, који је рекао својим ђацима да сам бајаги 
био пијан, па сам избацио неке речи који су неповољан утисак из
азвале код мојих наставника“. Да би оставио што бољи утисак на 
своју родбину и пријатеље по повратку у отаџбину, као свршени 
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београдски матурант гимназије, тражи од оца да му пошаље но
вац за одело, ципеле и шешир. С поносом вели: „ако икад, а оно 
сад помозите и осветлајте образ и себи и свом сину, јер ја сам 
једини који сам свршио матуру из племена кочића. Можда ће 
бити мало претерано, али је истина да је тако“. 

У кочићевој преписци са родбином и пријатељима присутни 
су меланхолија и песимистички однос према животу, што је било 
у супротности са његовим политичким деловањем и бунтовништ
вом. исидора Секулић ће рећи да је Петар кочић носио у себи ком
плекс планинског босанског карактера, а Перо Слијепчевић га је 
овако описао: „крупан и јак, велика ока, опуштена брка; хајдучина 
јуче изашла из босанских шума, па му европско одело стоји за
тегнуто и ненамештено; а на равном високом челу, као на каквом 
жалу, још се бели ваздушна плима белих пропланака. кад прого
вори као да за њим планина проговори“. Посматрајући кочићеву 

ЈаНко ВеСеЛиНоВић
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фотографију нобеловац иво андрић је у делу „Знакови поред пу
та“ забележио да његов лик подсећа на слику Фридриха Ничеа: 
„Не бих умео казати шта је било то што је изазвало у мени так
во сећање. коса? Бркови? Поглед? Држање? Можда ни једно од 
свега тога; можда свако појединачно, а можда и све заједно“. ко
лико је кочићев крајишки пркос био изражен показује и његово 
понашање, када је након једног изласка из затвора, попуњавајући 
хотелску пријавницу, на питање одакле долази одговорио: „из 
Бањалуке, без жандара“. У рубрици „Дан одласка“ написао је: „кад 
ја хоћу“.

По завршеној матури кочић распуст проводи код оца у гоми
оници, редовно се дописујући са девојком Милком Вукмановић, 
којој је посветио и песму „Спустивши главу на моје груди“, 
објављену тек 1961. године у сабраним делима Петра кочића.

Школовање и интелектуално формирање, жељан знања, на
ставио је у јесен 1899. године у Бечу на Филозофском факултету, 
где студира славистику код чувеног проф. Ватрослава Јагића. По
ред студирања филозофије са српским студентима организовао 
је разне политичке активности, од писања меморандума до про
тестних скупова који су били уперени против аустријског режима 
у Босни. Проучава руске писце у немачким преводима, Тургењева, 
Толстоја, Достојевског, гогоља и чехова. Упознаје се са Шекспиро
вим „Хамлетом“, Мопасаном, ибзеном, чита раскинове, Бранде
сове и емерсонове расправе о уметности. критичари ће приме
тити да је кочић био писац који је асимиловао неке од значајних 
вредности модерне књижевности и културе, управо захваљујући 
свом боравку у Бечу који је био жив и динамичан књижевни цен
тар европе. 

У Бечу је као члан Српског академског друштва „Зора“ читао 
своје прозне радове, слушајући стручне савете и критику Пав
ла Лагарића који је младом писцу помогао да савлада различи
те књижевне жанрове. Прву приповетку „Туба“ кочић је објавио 
1901. године у београдском часопису „Нова искра“. иво андрић је за 
ово дело рекао  да су у њему „садржани главни елементи доцнијих 
приповедака“ и да је оно било „пун регистар и сав инвентар целог 
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будућег књижевног рада“, сатканог од девет фрагмената у којима 
се налази галерија ликова који ће касније бити обрађени у посеб
ним делима. Судбина сиромашне и поносне Тубе, као и већине 
српских девојака тадашње Босне и Херцеговине, која у тајности 
чека повратак свог драгог из туђинске војске била је трагична. Ду
ховну и физичку лепоту девојке кочић је нијансирано портрети
сао, сликајући „онај поносити, делијски ход, како лијепо доликује 
витком и правилно развијеном струку“, који је мамио уздахе сео
ских младића. Јабука коју су једно другом даровали девојка Туба 
и младић Благоје гатарић пред одлазак на служење војног рока у 
далеки грац је симбол заруке, верности и обичајне веридбе. Јабука 
је тајни залог да ће једно другом бити верни и да ће девојка чекати 
драгог све док траје војни рок. На запрепашћење Тубе сеоски кнез 
доноси вест да је после годину дана служења војник умро и да јој 
враћа јабуку, што је била покојникова последња жеља. Девојка 
јавно ни туговати није смела, само ће зајецати: „Најо драага уме
мете нас грааац!“.

Узор за овај лик је имао у својој девојци Милки Вукмановић 
којој у писму од 21. марта 1901. године каже: „ Лепа моја Милко, 
Циганко моја, ти не знаш колико те ја волим! Учинићу све на свету 
за те, што год хоћеш. Хоћеш душе, хоћеш крви, све ћу ти дати! ако 
хоћеш да читаш, послаћу ти 'Босанску вилу' и 'Нову искру', па мало 
читај и забављај се. Та оба књижевна листа добивам ја бесплатно. 
У њима има лепих прича. Ја сам две написао, и то: у 'Босанској 
вили' 'Ђурини записи', а у 'Новој искри' 'Тубу'. То је једно женско 
име, управо име једне девојке чији драган умире у грацу. она ће 
ти се допасти – то знам унапред“. У једном од следећих писама 
кочић упозорава будућу супругу да јој живот са њим неће бити 
лак и да ће „можда и по затворима и апсанама провести већи дио 
свог живота, јер ћемо ми сви ђаци отпочети борбу против Швабе, 
који гули наш народ, отима му слободу и убија срећу. ако си на 
све приправна, можеш поћи за ме; ако ниси, онда је боље да ме 
оставиш, па са мном шта буде“.

из његове преписке са девојком, а касније женом Милком 
Вукмановић осећа се његова суптилна и разиграна романтичност 
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и заљубљеност у биће које неизмерно воли и коме се до краја по
верава. Не постоје поуздани подаци када су се упознали, али се 
претпоставља да их је упознала кочићева сестра Милица, непо
средно пред одлазак на студије у Беч. Против њиховог брака би
ли су Милкини имућни родитељи, отац Стево који је био трговац 
и мајка угоститељ у Јошавици код Бање Луке, али и кочићев от
ац Јован. Тајно су се венчали 18. септембра 1904. године ноћу у 
селу романовци на подручју Босанске градишке, без присуства 
њихових родитеља. Петар је имао 27, а Милка 22 године. Затим је 
са супругом боравио у Београду до краја јануара 1905. године, све 
до њиховог заједничког одласка у Скопље, где је добио посао.

Драгоцен извор њихове љубави су писма у којима се 
испољавала њихова оданост, разумевање и спремност на личну 
жртву да би склопили и сачували брак. Сачувано је четрдесетак 
писама које је кочић писао Милки, а прво писмо датира из авгу
ста 1899. године када одлази у Сарајево да би молио чиновнике 
Високе земаљске владе да му обезбеде стипендију за студирање у 
Бечу. У писму вели да му је тешко било отићи из Бање Луке: „ону 
целу ноћ нисам могао спавати, него сам тричетири пута прола
зио покрај твоје куће, гледајући на онај прозор где ти обично се
диш“. из Беча пише писмо у коме јој нуди брак и предлаже да се 
венчају: „За то не треба нико да зна. Ја ћу извадити од свог попа 
вјенчаницу, па ћу тамо доћи да се у највећој тишини вјенчамо. Ја 
нећу ни оца звати, ни брата – никог! онда ћу те пољубити као своју 
женицу и оставити код мајке, а ја ћу наставити школу“.

Једна вест објављена у србијанском листу „Слога“ почетком 
јануара 1903. године о веридби извесне гђице Милице и г. Николе, 
дубоко је узнемирила кочића. У очајању, мислећи да је реч о ве
ридби његове девојке, пише писмо њеном оцу Стеви Вукмановићу 
који му није био наклоњен и противио се браку ћерке са сиромаш
ним студентом. У писму каже да се дописује са његовом кћерком 
пуне четири године, да је „од свег срца воли“ и да га је „вијест у 
постељу оборила“, тражећи објашњење. Убрзо је стигло писмо, 
не од оца, већ од девојке и кочић изражава велику радост што 
се новинска вест односила на неку другу девојку. он каже: „Пи
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таш ме шта бих учинио да си се случајно за другог удала? Ја бих 
те отео, а кад не би хтјела ићи са мном, на мјесту бих те убио,  па 
онда сам себе. чудноват сам ја човјек. Ја бих све могао учинити. 
Мила моја Милко, немој се ни с ким дружити, чувај се, јер не бих 
желио да што рђаво о теби чујем кад тамо око ферија дођем. имај 
увијек у очима да ћеш ти бити жена једног српског књижевника 
и будућег професора“. 



„гладан, бос, с пропалим 
прстима кроз ципеле, 

ходам ја по Бечу“
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Милка је Петра ословљавала са кочо, а он њу са Цоцо. Док је 
био по затворима Милку је углавном молио да му обезбеди редов
но добијање новина, а она му је приликом посете кришом доносила 
цигарете, због чега је саслушавана код управника затвора у Доњој 
Тузли. Знајући да своју супругу доводи у веома тешку ситуацију и 
излаже је ризику од прогона власти кочић се у писму из затвора 
у „Црној кући“ 11. новембра 1907. године њој обраћа речима: „Ја 
знам, ти се силно патиш и у себи проклињеш мене, али немаш 
право. Наш је народ тако убијен и сатрвен јадом и невољом, па је 
неко морао устати и подвикнути против силних зулума и неправди 
које се над њим непрестано чине. Тај неко у овом случају био је твој 
кочо. опрости му и заборави на своје патње, јер ће те благосиљати 
народ. како живили да живили,  умријећемо и иза нас ће остати 
свијетла успомена да смо се жртвовали за свој народ“.

Пожртвовано се брине о супрузи и сину Слободану који је 
рођен у септембру 1910. године: „како је он? Је ли здрав? гуче ли?“. 
Супругу обавештава о сукобима у Босанском сабору и Српском 
клубу, уз напомену: „Таке се комедије дешавају у свим саборима, 
па и у босанском. Зато се немој бринути“.

Плату коју је добијао, живећи одвојено од породице у Сарајеву, 
била је недовољна да подмири основне животне трошкове. У пис
му крајем јануара 1911. године вели: „иако је у Сарајеву велика сту
ден, ја се не могу никако да одлучим да купим капут, јер држим да 
ова зима неће дуго трајати“. Жалећи се на хладноћу, зиму проводи 
без капута, да би могао послати новац породици у Бању Луку.
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крајем априла 1901. године Српска академска омладина из 
Босне и Херцеговине која живи у Бечу објавила је протестну 
резолуцију поводом конгреса словенских новинара у Дубровни
ку који су тражили уједињење Босне и Херцеговине са Хрватском. 
Међу противницама овог предлога био је и Петар кочић, филозоф, 
а за реаговање српске омладине ће Милорад екмечић рећи да је 
то био „први знак нових политичких снага које долазе...и које ће, 
годину касније, преузети челне позиције политичке борбе“.

Прву кочићеву књигу приповедака „С планине и испод плани
не“ издало је бечко академско удружење „Зора“ у Сремским кар
ловцима крајем 1902. године, а друга књига под истим насловом, 
укључујући и сатиру „Јазавац пред судом“, објављена је у Загре
бу 1904. године. кочићева дела су наишла на изванредан пријем 
код критике. Скерлић је рекао: „ове ведре, крепке и пуне живо
та приповетке одају писца од талента, од стварног и оригинал
ног талента. Задовољство је у причи видети онај здрави и снаж
ни свет, задовољство је наћи онолику количину сведеног живота, 
задовољство је писати о овим приповеткама пуним младости и 
свежине, и о писцу који сав одише здрављем и поезијом живота“. У 
каквим условима је живео и стварао бечки студент најбоље сведо
чи писмо упућено 1903. године Б. Поповићу у Београду: „гладан, го, 
бос, с пропалим прстима кроз ципеле, ходам ја по Бечу и – сјећам 
се свог детињства, својих планина, својих драгих брђана, па ако 
гдјегод сретнем ког доброг друга, заиштем од њега коју крајцару, 
свратим се у какву кавану, гдје је јефтино, па пишем 'С планине и 
испод планине'. По три дана буде да се ништа вруће не окуси. али ја 
сам задовољан, јер сам самосталан не бендам никог, осим оног што 
поштено мисли и ради“. У таквим околностима је настало и дело 
„Јазавац пред судом“. Меша Селимовић је записао како је кочићев 
друг Сима ераковић трагао по бечким улицама за кочићем, не 
знајући где се он налази. Пронашао га је у једном сиротињском 
предграђу, запуштеног, али веома расположеног. Узбуђено је ис
причао другу да је за ноћ написао причу о Давиду Штрпцу „што ту
жи проклетог јазавца у оном нашем несретном крају“. 

Његове песме у прози „Јелике и оморике“, „У магли“, „кроз ма
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глу“, „кроз свјетлост“ и „Пјесма младости“ су отвориле врата но
вим, модернистичким поступцима, до тада непознатим у српској 
књижевности. У лирској прози „У магли“ слике природе су сред
ство да се искажу лична расположења а магла има метафизич
ко обележје и израз је меланхоличних и депресивних осећања: 
„Мој је живот магловит, и кад год настану дуге јесенске кише с 
намрштеним, мутним небом и блатавом земљом, мене обузме 
неодољива туга и немио, потајан бол који ме силно и немилосно 
раздире. Тада ме душа заболи и срце зажели да се уклони негдје 
далеко, далеко испод овог суморног, тешког неба“.

када је завршио Филозофски факултет у јуну 1904. године об
ратио се властима краљевине Србије са молбом да му нађу по
сао наставника, јер није желео да служи у Босни и Херцеговини. 
Прижељкивао је Београд, али је послат на службу у Скопље које је 
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било под турском влашћу. У „Цариградском гласнику“ је 25. мар
та 1905. године објављена непотписана вест да је „Српска мушка 
гимназија и Учитељска школа у Скопљу добила младог и стручног 
наставника за српски језик – г. Петра кочића“. Добио је решење 
да буде наставник српског језика и књижевности у гимназији и 
учитељској школи и овај посао је са великом одговорношћу при
хватио, али је у Скопљу боравио непуних годину дана, од почетка 
фебруара до краја септембра 1905. године.

У сарајевском листу „Дан“ је објавио текст под насловом „Слике 
из Старе Србије и Маћедоније“ у коме похвално говори о Српској 
мушкој гимназији, као једној од најлепших зграда у Скопљу, хвалећи 
уређеност ове школске установе, услове за учење, као и њеног ди
ректора Стеву Димитријевића који је у очима тамошњег народа 
„постао као неки светац, као нека загонетна, митска личност“. С дру
ге стране, незадовољан је утицајем Срба у Скопљу у коме се води 
невидљива политичка борба различитих интереса, упозоравајући 
„да ће Скопље, ако у њему дође до онаквих крвавих сукоба као у Со
луну и Битољу, задрмати из темеља не само болну Турску империју 
него и цио Балкан, па и европу“.

Прихватајући се посла наставника преносио је ученицима своје 
богато стручно знање, али и научене лекције из живота о односу 
према окупатору и љубави према отаџбини. Није био класичан 
наставник, већ је своје ученике подучавао да не буду књишки об
разовани, већ да критички размишљају о важним делима свет
ске литературе, али и да имају свој поглед на актуелне догађаје 
на Балкану. Међу темама које је задавао својим ученицима биле 
су оне које су се односиле на патриотски позив савременог Срби
на и критички погледи на Босну и Херцеговину и њено уређење. 
развијао је код ученика патриотски однос према српском народу, 
сматрајући да ученици треба да буду равноправни са наставници
ма и да имају право на сопствено мишљење, с чим се није слагала 
већина наставника, имајући конформистички приступ учењу и об
разовном процесу. кочић је највише волео епску народну песму 
„Смрт војводе кајице“  коју је забележио Вук Стефановић караџић 
према казивању слепе песникиње. Са ученицима учитељске шко
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ле је спремио позоришни комад „Јазавац пред судом“ у коме је Да
вида Штрпца играо ученик Михаило куртовић. У првом српском 
позоришту у Скопљу изведена је успешно представа којој су 
присуствовали угледни гости града, али је изостало присуство 
аустријског конзула. Са ученицима се као наставник интензивно 
дружио, разговарао и организовао излете до села Нерези у бли
зини Скопља, организујући слободне активности у Ђачкој дружи
ни „Српско коло“. Посебно је био толерантан према матурантима 
који код кочића нису морали устајати кад су одговарали за оцену. 
имао је посебан начин оцењивања, користећи слова из жениног 
имена Милка као шифру за оцењивање, од један до пет, што је 
често збуњивало његове ученике.

Једном приликом 17. јуна 1905. године, када је са колегама 
организовао излет до манастира Свети Никола Шишевски, један 
његов друг је упао у реку Треску. истог часа, Петар је ризикујући 
живот у оделу скочио у ледену матицу  да би спасао колегу, али 
је и њега бујица почела да носи и само захваљујући присебности 
осталих избегнута је трагедија. У Скопљу где је живео са супругом 
примио је вест о смрти оца Јована на чијој сахрани није ни био. 
Жалећи се брату илији што му отац није благословио брак и што 
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му није одговарао на његова писма, каже: „Хвала теби и сестри 
Милици што му се нађосте при последњем часу. Вас је благосло
вио, то ми годи души, јер ћете бити сретни на овом свијету, а ја ћу 
и даље лутати, патећи се и мучећи по туђем свијету“. када је чуо да 
ће му брат бити калуђер , он каже: „Што се тиче твог калуђерења, 
мени је као брату много жао, али немој се ни најмање кајати: жи
вот је живот. Боље је као просјак живјети у својој домовини него 
се као ја потуцати по туђини. Буди миран и спокојан, служи богу и 
народу, па свршена ствар. Шта ћемо, тако нам је ваљда суђено“.

У више наврата је био у улози дописника различитих листо
ва, било да је писао за сарајевски лист „Дан“ или за „Политику“ у 
којој је 22. јула 1905. године, објавио текст „Једна фамозна свад
ба“, у време док је био наставник у Скопљу. Запис из Тетова, у ко
ме се кочић случајно затекао, започиње вешћу да се венчао „Бу
гараш и Србождер гогов са Зугром, ћерком г. архимандрита Са
ве, администратора Срп. Скопљанске епархије“, уз запажање да 
је венчање извршено у бугарској капели, иако је у позивницама 
стајало да ће се младенци венчати у цркви Светог Николе, тј. у 
српској цркви. Мештани Тетова су објаснили кочићу да је г. Са
ва, како би обезбедио смештај за многобројне сватове, наредио 
да се испразне 42 куће, а 28 да буду у резерви за сваки случај, 
пошто у овом граду није био хотел у коме се могло преноћити. 
Свадба, чије је одвијање из прикрајка посматрао кочић, била је 
понижење за Србе, јер се на њој нису чуле српске песме. Посеб
но је био иритиран односом сватова према домаћинима: „Дрско 
и победоносно изводе девојку уз још горе и увредљивије песме 
за српско осећање“. У новинском тексту констатује: „Србин, по
гружен, тужан као да је све покопао, иде улицом оборене главе 
а Бугараш дигао главу као неслан ован, па се заједљиво осмехи
ва, осврћући се на све стране“. Међутим, ово писање није могло 
проћи без реаговања српских власти. генерални конзулат Србије 
у Скопљу на челу са г. ристићем 22. септембра 1905. године шаље 
допис Министарству иностраних дела у коме захтева да се настав
ник за српски језик Петар кочић премести из Скопља због гру
бих увреда изнетих у „Политици“ на рачун архимандрита Саве и 



ТРАГИКА ПеТра кочића

/   35   /

његове породице. Месец дана касније министар иностраних дела 
Ј. М. Жујовић доноси решење да се кочић премести за наставни
ка Мушке гимназије у Битољ. Био је разочаран по ко зна који пут 
у „мајку Србију“. Пошто у Београду није могао добити објашњење 
за казну, одбио је да се као наставник премести у другу гимназију. 
када је конзул у Скопљу донео одлуку да избаци кочића из школе, 
ученици су хтели да протестују и спрече његов одлазак, али им је 
то њихов наставник забранио. Ученици трећег разреда су по не
времену, противно школским правилима, изашли на железничку 
станицу да испрате свога наставника, чије су знање и ауторитет 
описали у својим каснијим сећањима.

„ПоЛиТика” 
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Почетком 1905. године у Београду је објављена трећа збир
ка прича „С планине и испод планине“, чиме је кочић на велика 
врата ушао у свет српске књижевности. За његова дела ће иво 
андрић рећи: „У својим приповеткама кочић је обрадио неколи
ко сасвим нових тема за које није знала наша дотадашња проза 
и створио неколико свежих и снажних ликова“, користећи се раз
личитим књижевним поступцима. Тако је реља кнежевић у при
чи „кроз мећаву“, оличењу људске борбе са животним недаћама, 
у почетку био у напону снаге и богатства, да би живот окончао у 
сиромаштву и немоћи, али не губећи свој понос и наду, када ка
же: „Ја сам краљ без краљевине, цар без царевине“. 

У светској литератури ретки су примери књижевног мајсторства 
у перцепцији блискости човека и животиње, као што је то пример 
кратке приче „Јаблан“, где се описује мегдан сеоског бика Јаблана са 
царским биком рудоњом, на српски верски празник Преображење. 
У делу које је по речима исидоре Секулић „сублимирани патрио
тизам духа“ млади пастир Лујо се обраћа бику Јаблану, храбри га 
пред двобој, тепајући му, каже: „Добро се ти, Јабо наруцај. руцај, 
брате, колико ти дуса подноси... Само шјутра! рођени мој, мили 
мој, драги мој Јабо – само шјутра!“. У мегдану Јаблан побеђује цар
ског бика и светло слободе је обасјало душу српског сељака под 
аустроугарском окупацијом. 

Приповетка „Мргуда“ има драмску структуру и унутрашњу ди
намику у којој долази до убрзања радње са трагичним исходом. 
Девојка Мргуда носи у себи усуд своје мајке која је „немирна“ и због 
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њеног неморала муж се жалио чак и попу. Врхунац у љубавном од
носу између девојке „слатке крви“ и младића Мике настаје када она 
ножем засеца мишицу како би доказала своју љубав, уз јаук: „Душе 
би ти дала. 'оћеш душе?! а у чему је душа? Је л' у крви?“. и када се 
обесила Мргуду село осуђује, само је мудри старина чочорика бра
ни: „Мргуда је погријешила, крв је занијела, ама и гријех свој окајала. 
Дјецо, не кун`те је, већ реците: Бог да јој душу прости!“. Њен нагон 
и пожуда били су јачи од стида, али је убија усуд да ће заувек бити 
анатемисана од средине која не прихвата девојачки грех. ова при
ча у којој је кочић светло бацио на положај сеоске девојке разапете 
између патријахалности  и сексуалности, одударала је од његовог 
реализма, изазивајући згражавање пуританске јавности и критике. 
Лист „коло“ објавио је негативну критику Данила Живаљевића, под 
псеудонимом Elie о „Мргуди“, називајући је „бестијалном и одврат
ном“. Подршку је добио од Марка Цара из Задра који је у „Српском 
гласу“ дао позитивну рецензију кочићеве приповетке. У једном од 
ретких анализа сопственог дела у писму Цару из Беча 9. фебруа
ра 1903. године, кочић каже: „као уваженом нашем критичару и 
естетичару, човјеку који познаје највеће стране књижевности,као 
њежној и племенитој српској души, ја вам се исповиједам да сам у 
Мргуди покушао оцртати праву сељачку љубав. Ја сам, дакле, по
кушао да тој љубави дам што је могуће непосреднији израз, што 
љепши, углађенији израз...“. У откривању себе као уметника кочић 
каже: „Умјетникова душа је налик на биљку. Што је за ову сунце, 
то је за њега разумјевање, признање. Потпуно потцјењивање ути
че као мрак; у њему биљка блиједи, вене, мора да угине, сви њени 
трзаји и напори не помажу без свјетлости и топлине“.

обе приче „Вуков гај“ и „гроб Слатке Душе“ имају елементе ан
тичке трагедије, јер њени јунаци постају страдалници, због тога 
што им аустроугарска власт силом одузима земљу на којој су го
динама живели и обрађивали је. када жандарми долазе на по
сед Слатке Душе да му сатру његово огњиште он ће запомагати: 
„Земљо моја, мајко моја, колико ти сам зноја, суза и крви своје на 
теби пролио! колико ли сам јада и чемера на теби видио?“. али, 
помоћи није било ниоткуда, остали су само јауци са Змијања.
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У необичној причи „Мрачајски прото“ из које вреба опасност, 
говори се о страху и мржњи особењака проте који се повукао да 
живи као вук самотњак, изгубивши веру у људе који су му нанели 
велико зло. иако свештеник, његова мржња према ближњима је 
огромна, а један од сведока његове несреће ће рећи: „У парохији 
нити ће гдје ноћити нити шта окусити. Ни воде неће да се напије 
из туђе руке... док сврши вјенчање, крштење, опијело или што дру
го, одма' на коња, па кући. код себе не да никоме преноћити. Сам 
владика да дође, па ништа!“. Шибан од живота, мучен од Турака, 
преварен од жене и мештана, огорчен, плаховит и горд, прота је 
решио да казни свет својим одсуством из њега.

У више различитих прича („Зулум Симеуна Ђака“, „истинити 
зулум Симеуна Ђака“, „Мајдан Симеуна Ђака“, „из староставне 
књиге Симеуна Ђака“ и „ракијо, мајко!“) главни јунак Симеун Ђак, 

Део Приче 

„МргУДа”
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звани Симеун Пејић рудар, ђак манастира гомионица, прича уз 
чашицу ракије оно о чему се није смело: о борби против Тура
ка и епским победама, јунаштву у коме и сведоци учествују не 
спутавајући машту. Бранећи се причом и речима од сурове реал
ности он постаје психотерапеут људи са којима живи. Подстреки
ван од својих слушалаца, постаје весник слободе и националног 
поноса и како вели исидора Секулић, Симеун Ђак није лажов и 
лакрдијаш, већ он има „фигуру борца“ и „осветника раје“, а његови 
сељаци „слуте да Симеун у некој својој стварности не лаже“, већ да 
им ропски живот чини лакшим и подношљивијим. Уосталом и сам 
ће Симеун рећи: „Да није шале, еглена и ове благословене мучени
це, вјерујте ми, дјецо моја, да би пола свијета у нашем несрећном 
отечеству од горког јада и чемера полуђело и с ума сишло“.

У мало познатој причи „Просјаци“ учесник је и писац Пе
тар кочић који у сусрету са двојицом просјака, где је један сле
пац и гуслар, чује да се они не жале на своју судбину  и да су 
слободнији од цара. Минијатурно дело постаје основа за фило
зофску и књижевну расправу – када слепац моли Бога да његов 
народ прогледа: „Ваког народа нема надалеко. Само да `оће већ 
једном Бог драги и њему да провиди и просвијетли...“. као мелем 
на кочићеву душу следи сцена у којој слепи гуслар пева: „рани си
на па шаљи на војску/ Србија се умирит` не може“.



Давид Штрбац, симбол 
слободе и отпора  

српског народа
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Његово дело „Јазавац пред судом“, настало у почетку као 
приповетка, а касније као драма, радњу заснива на лику Дави
да Штрпца, српског сељака који се жали царском суду на ште
точину јазавца. ова кратка позоришна представа веома често је 
приказивана једострано, као шаљива једночинка или монодра
ма, без креативности редитеља који би уметнички надградили 
и препознали филозофију овог дела, без довољно смелости да 
интерпретирају и читају ово дело у духу и контексту варљивих 
друштвених парадигми.

Давид Штрбац је симбол слободе и отпора српског народа 
туђинској и поданичкој власти актуелан и данас у XXI веку када је 
Босна и Херцеговина под туторством тзв. међународне заједнице 
и њених представника са „специјалним бонским овлашћењима“. 
Ниједан народ у европи, као српски, у свој национални иденти
тет није имао уграђену свест и самосвест о слободи, јер је на се
би имао утиснут жиг  отоманске и аустроугарске окупације. Давид 
је метафора и симбол не само српске, већ космичке борбе добра 
против зла, правде против неправде, националног и социјалног 
ослобођења. Зато је у праву исидора Секулић када каже да кочић 
није само сатиричар, већ је „човек са култом бола и етиком и естети
ком бола“, мислећи на његовог „Јазавца пред судом“. Српски сељак 
који од царске власти тражи да суди јазавцу, иронично и езоповски 
постаје тужилац и судија империји која му убија сина, отима имо
вину, кажњава га и прогони на сваком кораку. он постаје емил Зо
ла који брани недужне, Сократ који се брани од лажи и неправде, 
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Сизиф који се нада да његова борба има смисла, горди крајишник 
који поставља питања на која зна одговоре, али се боји јавно да 
их саопшти знајући снагу противника. Политички дискурс у делу 
„Јазавац пред судом“ обухвата однос према власти, према туђинској 
војсци, домаћој буржоазији, бирократији, иностраним школама, 
свештенству отуђеном од народа... Занимљиво је нагласити да су 
прве негативне реакције на дело „Јазавац пред судом“ уследиле од 
богатих српских студената чији су очеви, богате газде, били колоба
рационисти окупаторске власти. Због свог дела кочић је био и суд
ски прогањан управо од своје српске сабраће. кочић, као и његов 
Давид Штрбац, није прихватао сумњу у свој национални идентитет. 
Давидово објашњење није пуки драматуршки монолог: „али ми је 
врло тешко, што ми газде кажу, да нијесам Срб. Погледај ме госпо
дине добро, добро ме сад погледај: мјерио сам се на два царска кан
тара, на турском кантару и на кантару вашег цара, па ни драм мање 
ни драм више од 25 ока, а кад се Срб у мени напири и надме, нема 
тог царског кантара на овом свијету који би ме могао измјерити“. 
идентификујући се у потпуности са кочићевим јунаком у „Јазавцу 
пред судом“, Јован Дучић у заносу истинољубивости кличе: „Ни
чег у нас није било написано ни духовитије ни трагичније него тај 
Штрпчев хумор, његова привидна наивност, беспомоћни протест чо
века кога бичују по очима и по устима, а који нема довољно руку да 
подави и покоље сав тај олош, који се по Босни нагурао под изгово
ром да ту земљу просвети и уљуди“. ова мисао је можда актуелнија 
данас, него кад је изречена, јер већ три деценије инострани властод
ршци „држе за гушу“ Босну и Херцеговину, не дозвољавајући њеним 
народима да одрасту и самостално воде своју, а не туђинску поли
тику, у интересу опстанка Срба, Бошњака и Хрвата.

из пера Милана карановића лист „Политика“ је 1936. године 
на три ступца са фотографијом куће Давида Штрпца објавио текст 
„Помрле личности кочићевих приповедака“, у коме се наводе име
на стварних личности које су послужиле као основа и инспирација 
за бројна књижевна дела српског писца: Туба, Мргуда, Давид 
Штрбац, Симеун Ђак, Лујо, Мрачајски прота, игуман Партеније, 
Шошљага, Белемез, Цвика, Дурут, Јуре Палиграп и др.
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исти аутор у репортажи „Породична задруга кочићевог деда и 
оца“ наводи да је породица Петра кочића када се родио бројала 
„36 чељади, међу њима осам брачних парова, па шест девојака 
за удају и шест момака за женидбу“. Сваки брачни пар је имао 
своју посебну кућу.

Девет година раније 1927. новинар карановић је у чланку „У 
Змијању Петра кочића“ написао: „Бавећи се сваког лета по један 
месец у Змијању за три године осведочио сам се да су све лич
ности кочићевих приповедака живе и истините“. осврћући се на 
значај „Јазавца пред судом“ у формирању српске националне све
сти омладине он ће рећи: „То је више шкодило угледу аустријске 
управе него све тужбе, жалбе, меморандуми и нападаји у нови
нама“. Новинар као прави истраживач наводи и следећи детаљ 
који се односи на главну личност из „Тубе“, приче „из босанског 
сеоског живота“: „Поручио сам по кнезу да Туба, која се удала за 
Лазара Мајсторовића, дође о манастиру о Малој Недељи 1926. 

ЦрТеЖ ДаВиДа ШТрПЦа
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год. у августу. Једва је дозволила да је фотографишем. има већ 
сина у војсци. Веле да се покојни Петар, кад је као студент из Беча 
долазио, радо забављао са Тубом“. Новинар се сусрео и са Лујом, 
пастиром из приче „Јаблан“ који му је испричао да је његов бик 
„могао 65 пута рикнути у једном душку без предаха, а рика се це
лим Змијањем разлегала“. кочић је волео своје јунаке, а према 
сведочењу његове супруге једном приликом је Давиду Штрпцу 
поклонио кошуље и опанке.

Поново се 6. новембра 1905. године вратио у Босну „можда и 
стога да му је лакше било да се носи с туђинским властодршци
ма него да се бори против својих сународника“, како је оценио 
Светозар кољевић. кочић је започео нову књижевну и политичку 
каријеру, већ прихваћен као познати књижевник и опасан против
ник власти. Почетком 1906. године у Сарајеву је изабран за секре
тара Српског културног друштва „Просвјета“, уз молбу руководства 
да сузбије своју напрасну ћуд и да избегава сукобе.  честитајући 
му на овом избору Јован Скерлић га моли да почне писати за 
„Српски књижевни гласник“, али му због осећаја кривице што је 
напустио Србију каже: „Само, не мешајте наше бирократе са свима 
нама овамо, и Србију, канцеларије, јерархије и хипокритије вечи
тих обзира са Србијом која хоће да слободно мисли и да независ
но и поштено ради. Требаће године да протекну па да се отресемо 
тих остатака прошлости. У сваком случају, због комшије Николе 
немојте омрзнути и на Светог Николу“. Потврду свога књижевног 
рада кочић добија првим извођењем „Јазавца пред судом“ у На
родном позоришту у Београду 26. новембра 1905. године. Лист 
„Политика“ даје стидљиву најаву представе, уз коментар: „кочићу 
је ово први пут, што излази на позорницу, а главну улогу игра г. 
Тодоровић“. У каснијим бројевима није објављена позоришна кри
тика, коју је вероватно уредништво избегло да не би дошло до ди
пломатског спора са аустроугарском.

Без обзира што је имао изражену политичку индивидуалност у 
политичком деловању кочић је често подржавао заједничке акције 
себи идејно блиских људи који су били актери јавног деловања 
у интересу освајања демократских и економских права народа 
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Босне и Херцеговине. Међу двадесетак потписника резолуције 
за слободну штампу коју су у фебруару 1906. године поднели 
књижевници, новинари и публицисти министру Буријану, на че
лу са Светозаром ћоровићем и алексом Шантићем био је и Пе
тар кочић. У уводном делу представке констатује се да је прошло 
„близу 30 година како је аустоУгарска окупирала нашу земљу и 
ми се у овом погледу (мисли се на слободу штампе, п.а.) налазимо 
на истом мјесту“, с обзиром да не постоје никакви закони о збо
ру, договору и удруживању. За народ ове напаћене земље се каже 
да „стоји на рубу пропасти, политички не означава ништа, јер се 
његов глас нигдје не чује“, па се захтева да се укине првостепена 
цензура, обезбеди потпуна слобода штампе, слобода збора, до
говора и удруживања, као и слобода науке и уметности.

До другог протеривања Петра кочића из Сарајева долази по
сле једног инцидента изазваног писањем „Хрватског Дневника“ у 

МоЛБа 

ЗеМаљСкоЈ 

ВЛаДи У 

СараЈеВУ Да 

Се кочић Не 

ПроТера
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коме је вређан српски народ, када је 25. и 26. октобра 1906. годи
не дошло до нарушавања јавног реда и мира групе од једанаест 
млађих Срба међу којима су били Стијепо кобасица, кочић и 
Настић. Том приликом су пијани студенти, како пише у извештају 
полиције, ишли Улицом Фрање Јосипа у Сарајеву и кочић је узвик
нуо „Доле са Швабама, живила Српска Босна“, након чега је дошло 
до свађе и напада на једног стражара. ови протести су били, како 
наводе Петар кочић и Стијепо кобасица у жалби Земаљској влади 
у Сарајеву, реакција на изношење увреда у хрватским новинама, 
где су Срби називани „мафијом, паликућом, разбојничком четом“, 
прибјеглицама с коца и вјешала“ а да власт није реаговала. Против 
кочића су поднете две пријаве, а у другој пријави од 11. новембра 
се оптужује да је као коловођа покушао да придобије и раднике у 
нарушавању јавног реда и мира у Сарајеву. Узалуд је главни од
бор „Просвјете“ молио Високу земаљску владу у Сарајеву да се 
укине наредба да се „госп. Петар кочић за 48 сати мора уклонити 
из Сарајева“, наглашавајући „да је то убиство за тога човјека“ и да 
се тим актом угрожава рад друштва и егзистенција кочићеве по
родице.  када је кочић протеран из Сарајева и сарајевског кота
ра 23. новембра 1906. организован му је величанствен испраћај о 
чему је обавестио своју супругу: „У рајловцу код рељева дочекали 
су ме сви богослови, један је држао говор, ја сам му одговорио. 
кроз мрачну ноћ орило се: Да живи кочић, неустрашиви борац 
народа српског. Доле с тиранима земље наше!“. Савременици и 
сведоци другог протеривања кочића из Сарајева забележили су 
да је воз у коме је био кочић на рељевској станици стајао око 
једног минута, а да је на станици у рајловцу задржан пет минута, 
што је било довољно да му се организује свечани испраћај. када 
се воз појавио на станици, зачули су се повици: „Живио кочић!“. 
Све се одиграло веома брзо, али ефектно, у присуству детектива 
који су пратили кочића. Дочекала су га 42 богословска ученика 
у свечаним одорама, у чизмама и шеширима са великим ободи
ма, који су упркос забрани да не напуштају интернат дошли на 
станицу. Богослов треће године Мирко Микулић је одржао краћи 
говор, а хор ученика је запевао песму „У бој за народ свој“. кочић 
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се на тренутак појавио на прозору и према сећању присутних је 
узвикнуо: „Браћо, и кина и Јапан имају већ свој устав и свој сабор, 
а ми га још немамо“. када је воз кренуо, отпевали су песму Ђуре 
Јакшића „Падајте браћо, плините у крви“. На станици су били и 
богослови Милан Петковић и Милан Божић, који ће касније по
стати народни посланици мотивиасни кочићевим националним 
и слободарским духом.

Полиција је кочића протерала из Сарајева, како наглашава 
В. ћоровић, због тога што је доследно бранио „српско име и об
раз“. После краћег боравка у Будимпешти настанио се у Бањој 
Луци 21. децембра 1906. године, а за њим је стигла депеша којом 
се обавештава окружна област овог града да кочић „спада међу 
најватреније подбуњиваче и агитаторе“ и да он својим радом „по
кушава да своје српске, као и социјалистичкодеструктивне идеје 

НаСЛоВНа 

СТраНа 

„оТаџБиНе“ 

Са ТекСТоМ 

„ТеЖак“
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унесе не само међу радништво и градски пролетеријат, него и 
међу сељаштво“. Писац се одмах укључио у активности младе 
српске интелигенције која се борила за афирмацију социјалних 
права радника и сељака. У овом граду је 1907. године на Видов
дан покренуо политички часопис „отаџбина“ који ће постати сте
циште окупљања и деловања српске омладине. оснивању листа 
„отаџбина“ претходиле су озбиљне припреме. У Бањој Луци је 
5. октобра 1906. године одржана Скупштина Српског пјевачког 
друштва „Јединство“ на којој је учествовало преко стотину грађана 
и родољуба из Босанске крајине. У записнику са скупштине се на
глашава да се „одавно осјећала потреба, да се и у Бањој Луци по
крене један политички лист, који би се држао најопозиционалнијег 
становишта према данашњој апсолутистичкој владавини и те
жио свим силама за што већим политичким и грађанским слобо
дама“. За покретање листа било је скупљено преко 3.000 круна. 
У почетку су била два предлога за име листа, „Српска странка“ и 
„Српски борац“, али је предност добио трећи предлог „отаџбина“ 
који је дао Петар кочић. он је уз бурно одобравања присутних 
изабран за уредника „отаџбине“. У расправи око уређивачке по
литике листа „провејавала је силна чежња за слободом и сло
гом свих опозиционих елемената“ и подржана је „слога са поште
ном и патриотском опозицијом браће муслимана“. У уводнику 
кочић истиче да ће се часопис залагати да се укине „овај данашњи 
апсолутистичкополицијски систем туторисања“. За отаџбину вели 
да је то „њива на којој се непрестано сије и жање“ и да је она „веза 
која нас спаја са људима нашега рода и језика, било да припадају 
прошлости или будућности, било да живе у садашњости“. Убрзо 
је часопис и забрањен због његове песме у прози „Тежак“, која је 
била коментар актуелног политичког стања у Босни и Херцегови
ни. Поредећи турску и аустроугарску власт Петар кочић каже: „У 
стари земан, за турског суда и турске, да кажемо, суданије, мог
ло се некако живкарити и прометати. Боже ми прости, и Бог је 
боље даво. Берићета је било у свачем... свачег је било у изобиљу. 
Свијет је асли био пунијег и ситијег срца. ага је остављо, царевина 
није прегонила ни сваку брезпослицу узбијала. Било је за нас, да 
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рекнемо тежаке, и прàве веће. (...) кажем ти, рођено моје, могло 
се лијепо живкарити и деверати, а откад заступи ова проклета и 
црна укопација, налет је било, све нас у црно зави. Бијели некакви 
људи у црној ођећи и црним шкрљацима размиљеше се ко мрави 
по земљи нашој и отроваше нам и земљу и живот... љетина нам 
поче издавати, сермија пропадати, а у људе уђе некакво проклет
ство и невјерлук. Царевина удари тешке намете, а владике накри
више наеро камиланке и ударише у страну... од народа. и вјера 
нам посрну. Замрзну свијет сам на се. Све ти је то оштро, набуси
то; ниђе меке ни слатке ријечи. и љубав се и оно лијепо поштење 
старинско забаци, изгуби, ко да га никад није ни било...“.

редакцијски уводник објављен 16. новембра 1907. године у 
„отаџбини“ под насловом „Брину се“ коментарисао је аустоугар
ску власт три деценије после окупације Босне и Херцеговине, а по 
својој актуелности као да је писан ових дана. Да се новине не би 
забраниле у пренесеном значењу коментарише се судбина Бос
не и Херцеговине: „Јест, за овај народ брину се наши управници, 
јер, ако нас пусте да сами собом управљамо, ето анархије у Босни, 
коју је тако тешком муком угушила окупациона власт... Вјерски ан
тагонизам још увијек бучи у нашим душама; једни друге мрзимо 
канибалском страшћу и чим би нас окупациона власт оставила, 
ми би смо се сви међусобно – прождрли. Њихова је правда сила, 
наша је сила правда. и докле ће то трајати, да се о нама и без нас 
ријешавају наша најважнија питања“. Доводећи у питање начин 
управљања Босном, коментар се завршава оценом „да нас они ра
ди наших несигурних живота неће оставити“, што је заправо био 
одговор на извештај аустроугарске да би народи у Босни одмах 
заратили ако би се укинула окупациона власт.





 Прогон и тамница  
за српског писца
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Окружни суд у Бањој Луци је 6. децембра 1907. године после 
одржане главне расправе осудио Петра кочића и Васу кондића 
на по осам месеци тешке тамнице. кондић је као одговорни уред
ник „отаџбине“, између више инкримисаних дела, оптужен што је 
у чланку „Неправдо, твоје је име босанска влада“ подстрекивао „на 
мржњу и на презирање против органа владе ових подручја...“. У 
опсежној пресуди наводи се да је кочић као писац у чланку „Нит
ковлук зворничких газда“ показао „да презире и мрзи Његово 
Величанство“ кога назива „бечки ћесар“, а за аустријску заставу 
каже да је „застава бечког ћесара“. Уз коментар „ово је најцрњи 
зулум што може бити на свијету“ у тексту „Српска политика бо
санске владе“ описује се рушење кућице „сиромашног тежа
ка Цвије карановића у рисовцу“, зато што је саграђена на цар
ском земљишту. С друге стране, царевина даје дозволу двојици 
досељених католика да себи направе кућу поред већ срушене. Уза
луд се српски сељак два пута жалио, али одговор од власти није 
добио. и овај текст је био предмет истраге власти.

Још у мају 1907. године српски писац је судски прогањан зато 
што је са песником Јовом г. Поповићем написао летак у коме је 
позивао грађане Бање Луке да бојкотују дочек поглавара алборија 
који је као управник земље био одговоран за многе социјалне 
неправде према народу. После хапшења кочића у „отаџбини“ је 
објављен оглас: „Уредништво отаџбине потребан је одговорни 
уредник. Плата: у слободи 40 круна, у затвору 80 круна“. Нико се 
није јавио.
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Смењивале су се једна за другом нове оптужнице и нова суђења, 
све са циљем да се кочић и његови другови, симпатизери и народ 
заплаше и спрече протести против аустроугарске власти. У јесен ис
те године сарајевски градоначелник есад куловић је тужио кочића 
што га је у једном чланку назвао „сумлатастом фигуром“, изгледом 
„слична каквој османлијској кајмакамчини“, због чега је осуђен на 
14 дана затвора, али му је казна замењена новчаном. Због члан
ка „Мирише барут“ који је био позив на оружану побуну, поново 
је осуђен. У уводнику „отаџбине“ од 29. фебруара 1908. године се 
отворено коментарише стање на Балкану: „На Балканском Полу
острву ваздух стално мирише на барут. Ту су истину забиљежили 
руски, енглески, француски, талијански и балкански листови. Зрак 
је узбуркан, замагљен. Све се живо спрема за судбоносне догађаје. 
русија се оружа. краљевине Србија и грчка већ су се наоружале. 
кнежевина Бугарска је такође наоружана. Турска царевина се спре
ма. аустроУгарска је све то изазвала својим освајачким намјерама 
на Балкану... Мирише барут! Данашње покољење Српскога Народа 
дочекаће, да се судбоносни догађаји одиграју и да оно участвује у 
њима. Лозинка је за ово вријеме: Брату брат – Шваби рат!“. Више
месечне казне затвора са прекидима је издржавао у бањалучкој 
„Црној кући“ и окружном затвору у Тузли, све до амнестије до које 
је дошло почетком децембра 1908. године.

Поред тога што је био приповедач крајишког сеоског живота, 
он се бавио и књижевном критиком дела српских писаца и песни
ка, настојећи да опажањима и примедбама буде пажљив и одме
рен у изношењу својих оцена. говорећи поводом 25. годишњице 
смрти Ђуре Јакшића кога је највише ценио, кочић је рекао: „Да је 
љепота у умјетности бесмртна, познато је. али има још нешто у 
умјетности што је бесмртније: живот. Његова је лирика пуна жи
вота, живота који плаче, јауче, пишти и у болу бјесни...“. објавио 
је некролог мостарском песнику осману Ђикићу за кога је рекао 
да је „био једини Муслиман у земљи који није у напредовању 
и економској слободи српског кмета гледао пропаст муслиман
ског дијела нашег народа“. Писао је о алекси Шантићу, Стевану 
Сремцу, гавру Вучковићу, Стојану Новаковићу, Миловану глишићу, 
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Васи кондићу, Милутину Ускоковићу у „омладинском гласнику“, 
„Босанској вили“, „отаџбини“ и другим листовима. У непотписа
ном прилогу у „отаџбини“ објавио је приказ Шантићевих песама 
за кога каже да „у читавој својој поезији изгледа као рањен гор
ски орао“. Називајући себе лаиком у оцени његове поезије, моли 
мостарског песника да му обезбеди књижевни прилог за божићни 
број. Пратио је нове књиге руских аутора, интересујући се и за 
њихове биографије, испољавајући репортерски дар у опису живо
та Максима горког, који је боравио у изгнанству на италијанском 
острву капри, на коме су живели сиромашни земљорадници, 
књижевници, сликари и политички бегунци.

Немерљив је кочићев допринос очувању чистоте српског језика 
у чему је показао различита знања о лингвистици, језичким фине
сама, као и рефлекс да благовремено реагује на кварење српског 
језика, оглашавајући се у новинама, али и објављујући стручне 
текстове који су били ближи науци него публицистици.

У новинама се објављују текстови о дискриминацији српског 
језика и ћирилице. У „отаџбини“ из 1907. у бр. 23 објављена је вест 
„Наклада или издање“ у којој се јавност информише да је окружни 
суд казнио штампара г. С. Угреновића зато што је у једној књизи 
написао „издање“, а био је обавезан, по мишљењу суда – „накла
да“. Два броја касније у вести „Не трпи ћирилицу“ каже се да је из
весни чиновник одбио да плати рачун Српкињи за услугу израде 
шешира, незадовољан што је рачун написан ћирилицом.

Бењамин калај, бечки повереник за окупирану Босну и Хер
цеговину 1891. године покренуо је часопис „Бошњак“, увео терми
не босански језик и босанчицу. одобрио је издавање „граматике 
босанског језика“ и забрањивао је све уџбенике из краљевине 
Србије у којима се говори о српској историји и борби за нацио
нално ослобођење. 



одбрана српског језика
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Позивајући се на мисао Вука караџића да се у Босни и Хер
цеговини српски говори најчистије и најправилније, Петар кочић 
је у „отаџбини“ објавио научни рад „За српски језик“, започињући 
вишеслојну анализу констатацијом: „ко иоле има смисла и осјећаја 
за стил и језик, тај је несумњиво опазио и осјетио како се у Босни 
и Херцеговини под новом управом и њеним културнопросвјетним 
установама ствара некакав нарочит језик који се сасвим на покла
па са говором у Хрватској, а исувише је далеко од језика који се 
данас развија у Србији, као културном средишту српског језика“.

Упркос великој неписмености, народне масе „чувају још 
једнако наш језик у његовој оригиналној чистоти и љепоти“, 
тврдећи да се „најнечистије и најнеправилније пише и говори у ре
довима наше интелигенције“. У аустроугарској управи, у књигама, 
новинама и законима се користи „српскохрватска наказа“, а не 
језик који је научен „са мајчиних усана“, наглашава кочић. По
ред туђинске управе за кварење језика у Босни највише оптужује 
Србе и Хрвате који су донели из Хрватске накарадни језик „под 
утицајем њемачког канцеларијског језика и граничарске коман
де“. овако неразумљив језик велику штету је наносио пресуда
ма у судским споровима: „колико ли је само окорјелих злочина
ца избјегло заслужену казну, а колико праведника осуђено ради 
незнања језика!“. Веома је критичан према хрватским кованица
ма језика, наводећи речи течевина и пошљедак, уместо правил
но написаних речи тековина и резултат. Бавећи се семантиком 
и етимологијом српског језика, наводећи бројне примере непра
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вилних облика, кочић наглашава „да је снага српског језика у 
глаголу а не у именици, која је битна особина њемачког језика“, 
показујући тиме и своје лингвистичко знање стечено на студијама 
у Бечу. Са забринутошћу кочић опомиње: „Утицај нове управе и 
њених установа на наш језик тако је штетан и тако очигледан да 
морамо страховати да нам се наш красни језик, најлепши међу 
словенским језицима, сасвим не исквари, не изблиједи, не изгу
би сву ону своју кристалну јасност и љупку звучност којој готово 
равне нема“. оштро се супротставља и писцима средњошколских 
уџбеника који користе неправилне језичке изразе и појмове, 
правдајући се „како је српски језик сиромашан у тачним ознака
ма за поједине појмове, како је неразвијен, како се њиме не мо
же све тачно и прецизно изразити“, убедљиво оспоравајући ове 
тврдње на конкретним примерима.

За време политичких иступа у Босанском сабору, сваку при
лику је користио да говори о језику, као и да исмеје власт због 
њеног лингвистичког незнања и погрешног коришћења језика у 
нормативном регулисању државне управе. обраћајући се на два 
заседања сабора током новембра 1910. године, указивао је на по
грешно коришћење језика у законским текстовима, с освртом на 
судство, где је приликом суђења долазило и до комичних и трагич
них ситуација. На питање судије зашто је некога убио, оптужени 
одговара: „Сам ме је шејтан на то нагнао“, да би тужилац предло
жио да се одмах подигне оптужница против шејтана. У сали је на
стао смех. За саборском говорницом кочић, уз одобравање при
стуних узвикује: „Узето нам је све...али не дамо вам нашег језика!“. 
На крају говора кочић је предложио Сабору да изабере одбор од 
три лица који ће се бавити језичким садржајем појединих закона 
пре него што уђу у јавну расправу, што је и усвојено. 

критички се осврћући на коришћење језика у државној упра
ви и припреми материјала за Сабор, констатује да се и у овој об
ласти може уштедети: „Не треба извјештаје и закључне рачуне 
штампати на мађарском ни на њемачком језику; не би требало 
ни штампати у два писма, српском и хрватском. ово је народ који 
је сиромашан, па би требало да се прими једно писмо у интересу 
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културнога уједињења и националне штедње. Ми смо један на
род, један нам је језик, па треба да буде и једно писмо“.

Предмет његове пажње, о чему је износио своје мишљење, 
биле су и новине, званични државни орган „Сарајевски лист“ и 
„Вечерњи сарајевски лист“, као полузваничан орган, оба издржа
вана из буџета. Не доводећи у питање постојање ових новина, за 
потребе земаљске управе и народа, кочић замера „Сарајевском 
листу“ што је годинама „стално кварио наш језик, и искварена га 
по народу ширио“, оспоравајући квалитет подлистака и професи
оналност новинара „који немају ништа заједничко ни са науком 
ни са књижевношћу“. У прилог својој тврдњи каже да ниједан 
домаћи књижевник од интегритета никада није сарађивао са 
„Сарајевским листом“. У односу на средства која се улажу, оба 
листа не испуњавају друштвену одговорност. рекао је да „Вечерњи 
сарајевски лист“, за кога се издваја из буџета 33.940 круна, нема 
никакву вредност, јер се у њему објављују чланци који бране вла
ду и „безобзирно вријеђају читав један народ“, мислећи на комен
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тар „да српски народ зна само или ропски пузити или као хајдук 
палити и рушити“, што је изазвало бурно негодовање Срба у Бос
ни и Херцеговини. кочић је такође реаговао и на текст „Женске 
гаће у Бечу“, белешку објављену 28. фебруара 1911. у „Вечерњем 
сарајевском листу“, сматрајући да је наслов неприкладан за један 
званичан лист. У белешци се каже да су се у Бечу „опет понови
ле демонстрације против женских гаћа“, а заправо је реч, како 
исправља кочић новинара, о делу муслиманске одеће – димијама. 
У свом дугом излагању кочић даје примедбу да није оправдано 
да сарадници листа имају веће плате од главног уредника. Такође 
је реаговао на формирање пресбироа – уреда за новине, чија је 
улога нејасна, изузев што је г. Јосип кнафлич, његов управник, са 
великом платом и раскошном канцеларијом у влади. овај госпо
дин, говорио је кочић, тражио је да му се у стану у посебној соби 
обезбеди намештај и за разлику од новинара имао је бесплатну 
карту да се вози железницом. кочићево излагање наишло је на 
подршку већине посланика у босанском Сабору.

Веома емотивно и са мноштвом аргумената говорио је о ло
шем квалитету гимназијских уџбеника у којима су „језик и стил 
испод сваке критике“, указујући на бројне недостатке „читанке за 
I разред средњих школа“, аутора Марцела кушара, гимназијског 
професора, за кога се чуди да је дописни члан Југословенске 
академије у Загребу. аутор уџбеника из кога су учили и српски 
ђаци не познаје значење многих речи, тако да је за њега ћуп – 
лонац, порта – гробље, бостан – врт, станарица – жена која гаји 
овце, а зна се да је то жена која музе овце и бави се само сиром 
и млеком, образложио је кочић.

У језику је видео последње упориште српског идентитета, што 
речито истиче у песми у прози „Молитва“ када каже: „о, Боже 
мој велики и силни и недостижни, дај ми језик, дај ми крупне 
и големе ријечи, које душмани не разумију, а народ разумије, 
да се исплачем и изјадикујем над црним удесом свога Народа и 
Земље своје. Поклони ми ријечи, господе, крупне и замашне к`о 
брда хималајска, силне и моћне к`о небески громови, оштре и 
језиве к`о свјетлице божје, и тирјанима неразумљиве к`о што је 
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неразумљива сфинга египатска роду човјечанском“. Језик може да 
има вишесмислену улогу за народ који сања слободу и окупатора 
коме је језик инструмент принуде и наметања својих закона. Зато 
у последњем кочићевом делу „Суданија“ следи савет како да опту
жени прође са што блажом казном – „убацуј што више њиовије 
ријечи у свој говор“. о замкама туђег језика друго лице у истом 
делу износи оцену: „Док год солдат на тури баганету (бајонет, п.а.) 
у корице, не можеш знати да ли си осуђен или ослобођен“. када су 
питали кочића на суду да ли је разумео оптужницу против њега, 
он је одговорио да није у потпуности, „јер је писана на некаквом 
језику налик српском“.

Народу је наметнута хрватска латиница, а ћирилица је на сва
ком кораку потиснута. Земаљска влада је наредила 6. јуна 1879. 
године да званични језик у основним школама буде хрватски,  
касније се звао босанскоземаљски језик, да би тек од 1907. годи
не званичан језик у Босни и Херцеговини био српскохрватски.





Народни трибун  
у Босанском сабору
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Петар кочић је у јесен 1907. године изабран за посланика 
Српске народне странке која је била највећа међу четири странке 
у Земаљском сабору, а која је основана на митровданској Народној 
скупштини у Сарајеву од 7. до 11. новембра. Српска странка је на 
изборима за Земаљски сабор Босне и Херцеговине 1910. године 
освојима 31 мандат који је припадао православном становништ
ву, постајући највећа странка у Босни и Херцеговини.

Време анексионе кризе провео је у тамници када је на питање 
супруге Милке да ли има наде да тражи помоћ за свој безнадежан 
положај рекао: „Запамти добро ово: као што год у густој помрчи
ни не можеш наћи свјетлости, исто ћеш узалуд у земљи без Сло
боде тражити Правду. Слобода је света и узвишена мајка Правде. 
Без Слободе, без мајке своје, Правда се претвара у једну обичну 
курветинупутару, која по широким царским друмовима трује и 
заражава невине, одузимајући им подмукло, младост, свјежину 
и здравље“.

Земаљски устав или Статут је донет 20. фебруара 1910. године 
гарантујући једнакост пред законом, иако је врховна управа би
ла у рукама Заједничког министарства у Бечу. Сабор није могао 
да самостално доноси законе, а Земаљска влада није била одго
ворна Сабору који није утицао на састав Владе. Снага Сабора је 
била у његовом одлучивању о годишњем буџету, због чега су се 
водиле жестоке расправе о сврсисходности појединих државних 
трошкова.

Према изборном закону становништво је било подељено 
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у три курије. Прва се односила на лица која својим посе
дом, образовањем и сходно пореским обавезама чине посе
бан социјални сталеж друштва. ова курија је обухватала виши 
социјални сталеж, муслиманске земљопоседнике – бегове и аге, 
имућне трговце и индустријалце, високошколство и војна лица. 
Њима је у Сабору припало 18 мандата. Друга курија се односила 
на градско становништво и имала је 22 посланика, док је трећој 
курији припадало сеоско становништво и она је имала 43 манда
та. Према величини конфесија, православни су имали 31 мандат, 
муслимани 24, католици 16 и Јевреји један мандат. Национална 
заступљеност политичких странака у Сабору била је израз етничке 
структуре тадашње Босне и Херцеговине у којој је, према попису 
аустоугарске власти из 1910. године, живело 1.898.044 становника, 
од чега: 825.418 српскоправославних, 612.137 муслимана, 434.061 
римокатолика и око 26.000 осталих. Приликом избора у мају и 
септембру 1910. године Српска народна организација је добила 
све православне мандате, Муслиманска народна организација 
такође све мандате за муслимане, једино су се поцепали католици 
на Хрватску народну заједницу – 12 и Хрватску католичку удругу 
– четири. када се погледа социјална структура Сабора највише је 
било интелектуалаца – 45 и земљопоседника – 24. Председништ
во Сабора је постављао цар без утицаја Сабора, а Влада је била 
потпуно независна од Сабора. У Сабору се водила борба између 
муслиманских и српских посланика, с обзиром да су први засту
пали интересе земљопоседника, а други закупаца земље.

објашњавајући политичке прилике пред Први светски рат у Бос
ни, Васа чубриловић каже да је устав био недемократски, „јер није 
био изгласан од једне Босанске уставотворне скупштине, него де
кретиран, а по њему су владе у Бечу и Пешти и даље задржале кон
тролу над пословима у земљи“, а изборни закон је само допринео 
националноверској и социјалној поцепаности земље. Управна власт 
је била неограничена, са апсолутизмом и полицијским режимом, 
док је у привреди владао колонијализам. и поред напора аустроу
гарске да се продуби сукоб између српског и хрватског народа преко 
католичке цркве и надбискупа Јосипа Штадлера, 23. јуна 1910. годи
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не посланици су усвојили заједничку резолуцију тражећи да се про
шире уставна овлашћења Сабора. Нова власт је од окупације 1878. до 
анексије 1908. године донела Босни успон капиталистичких односа, 
али и промену етничке и социјалне структуре земље. Српски народ 
је очекивао да ће се укинути феудални односи на селу и кметство, 
али се то није догодило, јер је Бењамин калај, министар финансија, 
проценио да ће преко муслиманских велепоседника најлакше успе
ти да створи нову, босанску нацију. Уведена је могућност хипоте
карног кредита за откуп кметова, али је то изазивало још већу за
дуженост сељака и појаву хајдучије, веома изражене у Босанској 
крајини. Српски народ је морао служити четворогодишњи војни 
рок у туђинској војсци далеко од свога завичаја, што је условило ма
совну емиграцију у америку. У писму упућеном из чикага, Душан Б. 
Поповић, издавач кочићевих дела, жали над судбином војних бегу
наца из Босне и Херцеговине којих има око 40.000 између 18 и 32 
године: „Сад замислите како је овом народу; прво је: сиромашно 
живи у Херцеговини; друго: овдје радње сасвим слабо има, а треће 

БоСаНСки СаБор
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је: већином смо сви бјегунци од војништва. Сад овдје нема радње, 
а не смије се вратити својој кући, јер мора четири године да служи 
Францела без паре и динара“, надајући се да ће после доласка пред
седника Вилсона на чело државе бити побољшан положај радништ
ва. Долази и до исељавања муслимана у Турску, а до 1911. године и у 
делове Балканског полуострва под контролом отоманске империје. 
Поред насељавања аустроугарске администрације у Босну дошло је 
до таласа нове колонизације Немаца, Мађара, чеха и других народа 
из аустроугарске. ангажовањем католичког свештенства потискује 
се домаће становништво са подручја Босанске крајине, а Здрав
ко Недовић бележи да је у прњаворском округу 1879. живело 243 
католика, да би њихов број 1910. године достигао око 13.700 ста
новника. У више градова Босанске крајине католички свештени
ци спроводе агитацију да се Срби исељавају у русију, а међу њима 
се истицао Хрват из Петроварадина анте Топаловић. аустроугар
ска власт је финансијски форсирала изградњу католичких храмо
ва, чак и у местима са знатно бројнијим муслиманским и српским 
живљем. аустријски цар је 1880. године на основу конвенције са 
Цариградском патријаршијом имао право да поставља и смењује 
црквене великодостојнике, архијереје, угрожавајући својим одлу
кама црквену аутономију.

Укључивањем у рад Босанског сабора као народни посланик 
кочић је желео да институционално каналише своју политичку 
активност, избегавајући своју младалачку анархистичку склоност 
да самостално иступа и исказује бунтовност и незадовољство од
носом власти према народу у Босни и Херцеговини. Свештеник 
р. Бубљевић 20. априла 1910. године поздрављајући кандидатуру 
Петра кочића за посланика тежачког бањалучког котара, верује 
да ће он бити изабран, „јер ти си и досада свом снагом дијелио 
јаде твоје браће, сиротиње раје“.

Петар кочић је доследно бранио интересе најсиромашнијих 
слојева Босне и Херцеговине убедљивим, аргументованим гово
рима и интерпелацијама, на основу којих су се отварале распра
ве и спроводило гласање. Тешко је одредити да ли је кочић био 
бољи политичар или приповедач или су се ова два дела његове 
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личности допуњавала, тако да су његови књижевни радови били 
наличје његовог бунтовног духа и обратно, јер он је „био човек из 
једног комада“, како наглашава Јован кршић.

Стога су увек његови говори у Сабору били у додиру са 
реалношћу, пуни језичких и циничних провокација и ратоборних 
упадица, не штедећи ни Сабор, ни своје противнике. илустрације 
ради, када је председник Сабора рекао да је остварена апсолут
на већина за предлог владе, кочић је добацио: „Не апсолутна не
го покорна већина!“.

У Сабору је кочић заступао крајишке сељаке, али и раднички 
покрет који није имао своје представнике. Већ на почетку сабор
ског рада кочић се разишао са Српским клубом који није уважио 
заједнички договор да не подрже босански буџет.

Његову политичку активност у Босанскохерцеговачком Сабо
ру који је почео са радом 1910. године, 32 године после окупације 
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Босне и Херцеговине речито је описао Велибор глигорић: „Бун
тован, борбен и смео, са позитивним особинама свога ужег 
завичаја, кочић је цео живот у рад ставио у службу националног 
и социјалног ослобођења, жртвујући при том свој лични живот 
и задовољство“. кроз његова излагања и полемике проговорили 
су обесправљени кметови, прогоњени радници и осиромашени 
сељаци који деценијама своје политичке интересе нису могли да 
артикулишу кроз легалне и демократске институције аустроугар
ске државе. кочић је постао „борбена застава потиштених народ
них маса“ испољавајући своју вулканску енергију, како кроз језик 
и мотиве његових приповедака, тако и кроз јавне наступе у поли
тичком ангажовању који су били  прецизна политичка дијагноза 
слабости аустроугарског друштва.

У босанском сабору, истиче ћоровић, „кочић је био стално на 
крајњој лијевици“, стварајући тиме противнике не само од про
владиних странака, већ и у својој странци. За свако излагање у 
Сабору кочић се озбиљно припремао, сагледавајући различите 
аспекте области о којима је говорио, износећи актуелна питања 
тадашње Босне, са предлогом закључака.

Уочи дискусије о аграрном питању пише супрузи да мора би
ти присутан на Сабору, да га народ не би назвао издајником, 
стрепећи од исхода расправе: „Босански католици хоће да нас 
све уз припомоћ Турака похрвате, а Турци уз припомоћ католика 
хоће да кмета и сељака за вјечита времена заробе“.

износећи разлоге зашто је са неколико својих другова напу
стио Српски клуб, он вели да има велики број чланова који „врло 
често заборављају интересе народне и теже свим силама да се 
допадну онима горе“. Због тога су изложени нападима „Српске 
ријечи“, али га то не брине, јер, како каже, има подршку читаве 
крајине и Босне.

Почетком јула 1910.  године у говору о шумском сервитутном 
праву бранио је право сељака да могу користити своју шуму, јер 
„они сијеку што им треба и сијеку да могу другом продати, да 
купе соли и брашна за своју дјецу“. У критици аустријске упра
ве у Босни жестоко се обрушио на чиновничку власт која је има
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ла колонијалну улогу у Босни. Штитећи интересе сељака он ка
же: „Немилосрдни орган политичке власти, не испитујући разлоге 
узурпирања и крчења, намеће и кажњава нашег тежака“, у чему 
учествују шумари и жандарми. Уз аплаузе и смех посланика рекао 
је и ову мисао која се односи на обавезу сељака да чува шуму: „То 
је исто тако кад бих ја скувао погачу и заклонио руком од гладна 
човјека и рекао: немој ти дирати, ово чувам ја за своју унучад“.





Весник народног 
ослобођења
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Био је противник вишегодишњег служења војног рока, 
износећи мишљење да је за државу и народ корисније да се војска 
уместо четири служи једну годину у земљи, „тако да би могла 
за вријеме жетве бити пуштена кући да помогне радити пољске 
усјеве“, уместо што „продајемо зјале по касарнама у Бечу, Пеш
ти и грацу“. кад је реч о спремности народа на жртву, он је ре
као: „истина, наш је народ храбар, зна страшно пролијевати крв 
за другог, само на жалост, није никад знао за себе ништа учини
ти“. о жандармерији је такође говорио са презиром, јер их је у 
детињству упамтио по црвеним капама, када су имали „гадна вар
варска лица“, а касније „шпијунску дужност“: „када сам се вратио 
из Србије, дошао сам у манастир гомионицу, гдје ми је отац жи
вио, и једне вечери примјетих како бајунета бљесну кроз ноћ. Ма 
шта је ово, запитам се, приђем тамо и нађем жандаре. Познати 
су ми људи, и они су ми искрено казали да имају дужност да пазе 
на мене – једног обичног ђака, да немам случајно какво велико 
подузеће да срушим аустрију, само зато што сам био у Србији“. 
говорио је смело о терору аустријске власти, често прекидан упа
дицама, смехом и добацивањем. У једном моменту је нагласио: 
„говорити о политичким властима у Босни и Херцеговини не мо
же човјек хладно, не може а да се не узрујава. Политичке су вла
сти у Босни и Херцеговини биле туђинске кад су овамо дошле и за 
ових 30 година остале су туђинске и грдно нерасположене према 
нашем народу. ово терорисање и ове зулуме политичких власти 
највише је осјетио наш тежак“. главно питање које аустроугарска 
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власт није успела да реши било је аграрно питање и раскид са 
кметовским односима у Босни које је оставила турска владавина, 
иако је то био „један од главних мотива престанка османлијске 
власти и доласка нове, аустоугарске“, како наглашава андрић, 
констатујући да је сељак без обзира да ли је био поробљен или 
не „чинио све за своју земљу, а против власникаексплоататора“. 
Заједно са црквеном и школском аутономијом аграрно питање је 
било каментемељац слободе и демократије српског народа у Бос
ни и Херцеговини, због чега је Петар кочић као народни посланик 
„био много нападан од беговских представника муслимана, а то 
је био и један од разлога за његов разлаз са саборским Српским 
клубом“, истицао је Владимир ћоровић. Зато је кочић поново 
учинио један корак који је својствен његовој личности – основао 
је свој посебан клуб са само пет посланика и почео је сарађивати 
са „Народном групом“ са којом је својевремено био у сукобу. То
дор крушевац, један од најбољих познавалаца лика и дела Пе
тра кочића, оцењује да писац није имао представу о социјалном 
уређењу друштва, али да се кретао „у либералистичким идејама 
које су струјале са Запада“. кочић је био револуционарни весник 
народног ослобођења, предосећајући тектонске промене друшт
ва почетком ХХ века: „По овом осећању он је сличан једној птици, 
врсти галеба, која пред буру долеће на обалу и ниско лети, као 
да жели опоменути створове да се олуја приближава“, закључио 
је крушевац.

У изјави о раду Сабора, у име своје посланичке групе, Петар 
кочић је на 3. седници другог заседања Босанског сабора 16. окто
бра 1911. године рекао: „Пошто је сваки успјешан рад у границама 
овога жалосног устава немогућан и илузоран, ми вас позивамо да 
сви заједнички ступамо у борбу за опће интересе земље, у борбу 
за проширење уставних и грађанских слобода, за промјену овог 
наказног изборног конфесионалног реда“, одбацујући одговорност 
за све будуће одлуке Сабора.

изгледа да је кочићев политички рад у Босанском сабору убио 
писца у њему и психички га учинио још рањивијим на проблеме 
српског народа, које је као осетљиви сеизмограф осећао и беле
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жио, што се неминовно одражавало на погоршање његовог ду
шевног стања. За то време готово да није писао и успео је, после 
одбијања власти да издаје лист „Јазавац“, почетком јануара 1910. 
у Бањој Луци да покрене часопис „развитак“. Добио је подршку 
Скерлића који му је послао делове аутобиографије Васе Пелагића 
и објавио је чланак „Народна насеља српских земаља“, по савету 
Јована Цвијића. Међу запаженијим чланцима били су радови гав
ре Вучковића који је 1858. године као посланик Босне и Херцегови
не био учесник цариградске скупштине у расправи о просветним 
и верским питањима православног народа у Турској. У „развитку“ 
је почео да објављује делове „Суданије“, политичке и књижевне 
критике окупаторске власти, али је часопис после шест бројева у 
јуну 1910. године престао да излази, јер је кочић напустио Бању 
Луку и почео да живи у Сарајеву, као посланик, потписујући се као 
„књижевник и народни посланик“. Његова приповетка „Змијање“ 
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објављена је у целини 1910. у збирци „Јауци са Змијања“, заједно 
са проширеном верзијом „кроз мећаву“, чији делови нису били у 
првобитном издању. 

После гашења часописа у Бањој Луци своју „отаџбину“ са но
вом енергијом покренуо је кочић у Сарајеву 1911. године која је 
промовисала његове иступе у Сабору. „отаџбина“ је бранила ау
тентичне интересе српског народа за разлику од „Српске ријечи“ 
која је била протагониста краткорочних чаршијских интереса 
обојених компромисима и опортунистичким ставовима. 

Током 1912. године у „Босанској вили“ се наставља објављивање 
делова „Суданије“ која ће светло дана угледати исте године у посебној 
књизи. кочић је у „Босанској вили“ од 30. јула 1913. године превео 
причу Максима горког под насловом „Бајка“. Мидхат Бегић говори о 
стилским сродностима кочића и руског писца: „Довољно је истаћи 
идејну и композицијску сличност без обзира на коначну уобличе
ност, кочићеве приче 'гроб слатке душе' (1902) (...) и случај стилске 
подударности кочићева писања с тадашњим причама Максима 
горког који је стварао сличан виталистички мит обесправљених, а 
горки је и као човјек и као писац посебно занимао Петра кочића, и 
он га је чак, једино и преводио“. Практично у лето 1913. године завр
шава се књижевно дело Петра кочића, јер су му лекари препоручи
ли да се уздржи од писања и политичког ангажовања.

Петар кочић је на своја нејака плећа преузео сав терет му
ке, беде и понижења босанског народа, борећи се за социјалну 
правду против јачих противника. Био је јунак свога времена. 
Јован Скерлић за њега каже: „кочић је човек од силне национал
не енергије, моћан изданак једне српске расе која је много стра
дала и која се много борила. Његов борбени национализам има 
широку социјалну основицу. он је смео и борбени дух...“.

као човек високих етичких принципа није дозволио да му 
живот буде у несагласју са етиком главних личности његових 
књижевних дела. Зато се за њега с правом каже да је био идејни 
и духовни творац „Младе Босне“, а овај термин је први пут објавио 
у часопису „отаџбина“. као Дон кихот расипао је своју крајишку 
снагу на писање, уређивање новина, борио се у Сабору, настојао 
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да обезбеди подношљив породични живот себи, супрузи Мил
ки и синчићу Слободану. али, често је био у зачараном кругу, 
несхваћен, усамљен и одбачен од бањалучке и сарајевске чаршије 
која се због сопственог мира радовала његовом прогону. У писму 
једном пријатељу из Доње Тузле 27. маја 1908. године он каже: 
„Мене слобода лично много и не весели, јер изван тавнице имам 
врло мало пријатеља. Једна личност, за коју сам држао да ми је 
пријатељ, рекла ми је: Једва чекам да одеш у апс! Те ме ријечи ни
кад не силазе с ума, и много жалим на тог свог пријатеља, за то 
што ми се и поред ових ријечи представља велик пријатељ“.

Живећи у младости у оскудици и сиромаштву, кад је завр
шио Филозофски факултет, стално прогањан, хапшен и затваран, 
ризикујући да слободно мисли, ускраћен мајчине љубави и праћен 
смртима у породици, постао је неуротичан и све чешће боловао 
од депресије и склоности суицидним идејама.

У писму Великом управном и просвјетном савјету у Сарајеву 
где је радио као чиновник, кочић моли да му се због болести, а 

ПеТар кочић Са СУПрУгоМ МиЛкоМ и СиНоМ СЛоБоДаНоМ
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према препоруци др Душана ћоровића омогући двомесечно од
суство ради опоравка на иван планини, озлојеђен што се про
тив његове посланичке групе у „Српској ријечи“ води плаћеничка 
хајка, јер нису желели да под српским именом подржавају рад 
Босанског сабора. Његов брат илија шаље му писмо 1. децем
бра 1913. године из гомионице, изражавајући саучешће поводом 
смрти кочићевог трогодишњег сина Слободана. истовремено он 
брине о здрављу свога брата и каже: „круже гласови да си јако 
болестан и да си до крајности нервно потрешен. Знам да си био 
прије мало нервозан  и да си био на ивану пл., али како чујем, не 
од тебе него од другијех, да си горе него прије... Ја све мислим 
да тебе није баш толико савладала та несретна нервоза, те све 
мислим да су то измишљотине због ових несретних избора, те да 
твоји непријатељи убијају дух у народу твога изборног котара. 
ако ти је баш тешко, по мом мишљењу, да се мало повучеш са те 
несретне политичке позорнице и трзавица, те ако буде боље, мо
же се опет наставити“.



кочићеви последњи дани





ТРАГИКА ПеТра кочића

/   89   /

У пратњи супруге Милке, брата илије и др Весића почетком 
јануара 1914. године Петар кочић је због погоршања болести смеш
тен у Душевну болницу у Београду. историја ове болнице везана је 
за Наполитанца Виту ромиту, личног лекара књаза Милоша и ве
зира београдског, који је на плацу поклоњеном од књаза, на брду 
губеревац 1824. године сазидао кућу, мешавину конака, палате и 
куле. Била је то прва вила у Београду, по архитектури и уређењу 
знатно другачија од сличних објеката грађених у османлијско
балканском стилу, са вратима украшеним кованим гвожђем и ви
соким прозорима оивиченим луковима. На спрату је био урађен 
камин са српским националним симболима. ова грађевина је 
због величине и раскоши озлоједила турског везира који се жалио 
књазу Милошу, тражећи да се обустави њена градња. Упркос ве
зировим протестима вила је саграђена, а због њене видљивости 
на улазу у Београд личила је на осматрачницу и народ ју је назвао 
Докторова кула. Доктор ромита се због финансијских проблема 
одселио из Београда, а вилу је у мираз поклонио ћерци која се 
удала за др Бартоломеа Силвестра куниберта.

У Докторовој кули су живели ромитова супруга, ћерка и зет 
који нису могли одржавати овај велелепни објекат. У писму кнезу 
Милошу обреновићу од 8. октобра 1832. године докторова жена и 
ћерка се одричу породичне куће у корист државе. Декретом чији 
је потписник био књаз Михаило обреновић 3. марта 1861. године 
регулисана је организација рада Дома за с ума сишавше, који је 
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требао да лечи душевне болеснике из читаве Србије. Први болес
ник је примљен у ову установу 26. августа исте године. Усвајањем 
новог закона о уређењу санитетске делатности 30. марта 1881. го
дине, на иницијативу др Владана Ђорђевића, Дом прераста у Бол
ницу за душевне болести, чиме се прекида пракса да се болесни
ци лече по манастирима, код врачара и надрилекара. Једно вре
ме је болница носила име Душевна болница „губеревац“ на чијем 
челу је био др Јован Данић (1847 – 1924), први српски психијатар 
специјалиста, аутор око 200 текстова из области психијатрије.

Најпознатије личности болнице били су др Лаза Лазаревић 
који је лечио болеснике од 1880. до 1889. године и  пацијенти 
Васа Пелагић и Петар кочић који је трагично окончао свој жи
вот у овој установи. У оквиру комплекса Специјалне болнице за 
психијатријска и нервна обољења „Др Лаза Лазаревић“ у Бео
граду и данас се налази запуштена и руинирана Докторова кула 
која је од стране републичког завода за заштиту споменика култу
ре Србије проглашена за непокретно културно добро од великог 
значаја. овај објекат је стар 192 године, а као психијатријска уста
нова постоји 155 година, преживевши Први и Други светски рат и 
НаТобомбардовање. Здање грађено од цигли дугачко 30, а ши
роко 20 метара, подсећа на војничку касарну. Још увек је сачувана 
висока камена ограда са металним вратима која су онемогућавала 
излазак болесника и улазак знатижељних особа.

У време када је Петар кочић лечен у болници управник је био 
др Душан Стојимировић (1870 – 1955), родом из Смедерева, по
знати интерниста и психијатар, који је Медицински факултет завр
шио у Бечу у фебруару 1896. године учећи од професора који су 
били највећи медицински ауторитети тадашње европе. У Беч по
ново одлази 1904. године на специјализацију интерне медицине 
код славног интернисте Најсера.

По завршетку факултета указом од 22. јуна 1896. године имено
ван је за лекара у крупњу где је лечио оболеле од сифилиса. као 
санитетски поручник био је позван на војне маневре у Ваљево, 
одакле је у јесен 1896. године премештен у Лазаревац, остајући у 
овом градићу близу пет година. У „казивањима“, говорећи др Вла
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ДокТороВа кУЛа

ди Станојевићу Трнском, санитетском генералу, др Стојимировић 
ће рећи: „На свој комодидет нисам полагао, могао ме је свако про
будити и у поноћ и у зору, апсолутно никад нисам правио питање 
од хонорара, нити сам полагао на господску дистанцу између себе 
и остатка света. Ја сам у Лазаревцу збиља радио са одушевљењем 
човека који је нашао свој животни циљ, и да је било по мени ја 
бих остао у колубари, као срески лекар, где ме је познавало сва
ко куче“. Поред бављења лекарским позивом у Лазаревцу је имао 
приватну апотеку, узгајао је коње за вучу и јахање. Боравак у овом 
месту му је био присилно ускраћен због неумесног коментара о 
браку Драге Машин и краља александра обреновића, због чега 
је по казни био премештен у гучу.

У Душевну болницу др Стојимировић је дошао 1908. годи
не радећи као интерниста, примаријус и управник близу три 
деценије. По писменом наређењу љубе Јовановића, министра 
унутрашњих дела, био је задужен за општу државну болницу и 
Душевну болницу, са око 500 болесника које није било могуће ева
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куисати после окупације Београда у Првом светском рату. Сачувао 
је болницу од тифуса који је харао Србијом, спречио измештање 
болесника у зграде топчидерског казамата, помагао у скривању 
многих који су требали бити интернирани. Сећајући се тих дана 
он је рекао: „Душевна болница у Београду је била једина de facto 
неокупирана и неприкосновена територија Србије и ја сам у њој 
могао крити кога хоћу и чинити шта хоћу, јер нико од власти није 
волео да долази у њу и да се нађе у друштву лудих“. Поред обавеза, 
као лекар је морао да брине о прехрани и одевању болесника.

о последњим кочићевим данима оставио је сведочанство Ми
лан Јовановић Стојимировић (1898 – 1966), српски новинар и хро
ничар који је о томе шест година после смрти писца и народног 
трибуна, 1922. године објавио чланак у „Српском књижевном гла
нику“. радећи од 1915. године као шеснаестогодишњак са др Душа
ном Стојимировићем који му је био ујак, био је у прилици да сва
кодневно разговара и дружи се са српским писцем, демантујући 
разне непроверене гласине да је он умро у беди и у понижењу. 
кочић је у тешким условима уживао поштовање медицинског 
особља и људи који су бринули о њему: „Сви смо били свесни да 
је пред нама један заслужан и редак човек, мада он више није да
вао повода за дивљење. гледали смо да никада не оскудева у дува
ну, хартији за писање, лектири, храни, сухоти, топлоти, милошти, 
чистоти, пажњи. У оним тешким данима интимног патриотизма 
скривеног и пригушеног, човек је тражио начина да изрази своја 
осећања. и ми у тој тежњи створисмо од П. кочића једну лепу, 
малу, скривену, националну светињу, ако се то може рећи а да се 
ипак не буде баналан“, записао је писар болнице.

када је писац доведен у болницу добио је засебну собу у ам
буланти са креветом и сточићем на коме је могао да чита и пи
ше. ова просторија је приликом бомбардовања аустроугарске 
артиљерије била уништена па је кочић премештен у куниберто
ву кулу у чувено Пето одељење у коме су се налазили мирни бо
лесници, интелектуалци, међу којима је било учитеља, адвоката 
и попова. Првих дана окупације у госте му је долазила непозната 
медицинска сестра  из Данске мисије која му је доносила јело и но
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вине и кочић ју је звао Fraulein Ellen. Његов ревностан посетилац 
је била и госпођица Бошњаковић, чланица Народног позоришта. 
Посебно је био радостан када су му као заверенику долазили неки 
Босанци, радници и војници који су му доносили дуван и важне 
вести. како запажа кочићев хроничар: „Било је нечег хајдучког у 
тим састанцима, увек у поверењу, увек у потаји“.

Боравећи у Душевној болници, писац је највише волео да се 
дружи са својим пријатељем писаром и његовим псом, шетајући 
по болничком парку у коме је био врт и виноград. За разлику од 
других болесника имао је привилегију да је у болници био сло

гроБ 
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бодан и кретао се без надзора. Док је био у болници окупаторска 
власт 30. јула 1915. године доноси решење о забрани његове књиге 
„Јауци са Змијања“ са налогом да се конфискују сви пронађени 
примерци. Његовог друга, посланика др Ђорђа Лазаревића који 
је 20. јуна 1914. године на Босанском сабору, у тренутку распра
ве о аграрном питању, рекао: „Увек нам обећавате да ћете реши
ти овај проблем и непрестано нас заваравате! Знајте да су већ 
напуњени карабини који ће ово питање решити!“, мучки су уби
ли. Широм Босне и Херцеговине, после атентата на престолонас
ледника аустроугарске Фрању Јосипа, започет је погром српског 
народа. Међу бројним процесима најпознатији је био Бањалучки 
велеиздајнички процес на коме је у првобитној пресуди 156 лица 
осуђено на 768 година робије, а 16 на смртну казну.

У јесен 1915. године повратила му се његова бунтовност и на
ционални понос и поново је рецитовао стихове из младости: 

„горе над нама српско је небо,
На њему српски седи Бог,
око њег` Срби анђели лебде:
Дворе Србина господа свог!“.
годину дана после смрти сина Слободана родила им се ћерка 

Душица коју отац последњи пут поздравља у писму супрузи 3. 
јуна 1916. године. Писца редовно обилази Мара Врањешевић, се
стра Виде Врањешевић коју је кочић као сироче усвојио из кола 
српских сестара да би је школовао. У својим писмима супрузи која 
је остала да живи у Сарајеву Петар се не жали на болест, већ пун 
оптимизма вели: „Ја се још налазим у Србији и здрав сам. Ништа 
ми не фали. гледаћу да што прије дођем тамо. Надајте се мени, 
ја ћу доћи тамо кроз неколико дана“, распитујући се о родбини и 
стално понављајући да ће ускоро доћи и да ће се јавити када кре
не за Сарајево. У дневнику се описује кочићево психичко стање: 
„Његово нормално расположење била је неука утученост, изве
стан унутрашњи мир, који је пратила мала неизвесност мисли и 
мрзовоља; али он никада није губио изглед човека који мисли“. ка
да би се започео разговор о родном крају, дошло би до кочићеве 
духовне метаморфозе: „он је говорио о Босни онако како је само 
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ПоСЛеДЊа ФоТограФиЈа кочићеВе СУПрУге МиЛке
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он умео о њој да говори. говорећи о чисто националним ства
рима, он је тако рећи растао, препорађао се, преображавао се у 
другог човека. За час би блеснуле његове очи, са његовог лица би 
се изгубила она ужасна опуштеност душе без воље и покрета. од 
једног болесног, тихог, апатичног човека, постојао би опет борац, 
политичар, вођа. Његови судови били би опет скоро савршено 
тачни, као да је био сачувао моћ да прозре у суштину политичких 
ситуација кроз које смо пролазили тих судбоносних дана“. Волео 
је да се диви сунцокретима у башти болнице. Цветање хризанте
ма није дочекао.

Петар кочић је у постељу пао 21. августа. Умро је у зору 27. 
августа у четири сата 1916. године. Тиме су се на пророчки начин 
оствариле кочићеве речи написане у тузланском затвору: „У роп
ству се родих, у ропству живјех и у ропству, вај ме, умријех!“. 

Због реконструкције болничке капеле његов леш је био смеш
тен у болничко купатило, заједно са још једним мртвацем. Један 
од болесника, по наређењу управника болнице, направио је дрве
ни сандук за покојника. кочићев пријатељ гавра Милошевић, 
свештеник, очитао је покојнику велико опело. Леш одевен у црно 
одело спуштен је на бели чаршав. У првом тренутку био је голо
глав, у чарапама и без обуће. Поред главе му је стављено цвеће 
и неколико јабука. Нико му није прилазио да га пољуби, запазио 
је Милан Јовановић Стојимировић. Непосредно пре него што је 
спуштен поклопац на сандук, једна од болесница је повикала: „где 
ћете таквог човека гологлава и босонога?“. Уз одобравање, на ноге 
му ставише нове собне црвене ципеле, а на главу просту српску 
шајкачу. На гробу који је симболично обележен само дрвеним 
крстом погреб није одржан, јер се под окупацијом није смело де
монстрирати. Велики писац је сахрањен на Новом гробљу у Бео
граду. Његови посмртни остаци су 1927. године пренети у алеју 
великана на место у коме се и данас налази.

Није сачувана историја болести Петра кочића за кога се из ви
ше извора наводи непоуздан податак да је боловао од неизлечиве 
болести – прогресивне парализе. Поједини психијатри из клинике 
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за психијатријске болести „Лаза Лазаревић“ у Београду износе тезу 
да је урађена лажна дијагноза како би се српски писац, родољуб 
и национални борац сачувао од прогона окупаторске власти. 

читав кочићев живот, његов књижевни и политички рад мону
менталног дела сажет је у његовој мисли: „ко искрено и страсно 
љуби истину, Слободу и отаџбину, слободан је и неустрашив као 
Бог, а презрен и гладан као пас“.

Бринући се о ћерци Душици, кочићева верна сапутница Мил
ка која се више није удавала, умрла је 1966. године, пет деценија 
након смрти супруга. када се упокојила имала је 83 године. ћерка 
Душица кочић која је завршила студије књижевности у Београ
ду удала се 1942. године за Бору Павића. из тог брака су рођени 
ћерка Бојана (1943) и близанци Петар и Милица (1946).
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Прво виђење с Јанком
(Босанска Вила, 1906. бр. 11 и 12)

Први пут смо се видјели у свијетлим и освјежавним данима мјесеца 
маја 1895. године, а пошљедње наше виђење бијаше лањске го
дине у мјесецу јануару, кад се спремах у Стару Србију. Тада Јанко 
лежаше болан и преболан, у својој малој и убогој собици покрај 
уредништва Дела. На растанку се искрено пољубисмо, и он се, 
отимајући и јуначећи, диже тешко с постеље и једва проговори:

– Збогом, кочо! Срећан ти пут!
Прво, дакле, наше виђење пада у топле дане свјетлости и ми

риса, а пошљедње у дане леда и студени.
оставимо лед и студен, јад и чемер, па се врнимо првом 

виђењу, када у мојој узбуђеној души шумише звуци шароликих 
снова и топле вјере, а Јанкови се образи прелијеваху крепким 
здрављем и забреклом, мушком снагом.

четвртога маја 1895. године истјераше ме из сарајевске 
гимназије и потајно ме с полицијом спремише кући. Тога истог 
дана пријеђох у Србију, у Биоград. обузет слатким и некаквим 
нејасним осјећањем, као и сваки Србин кад први пут ступа ногом 
на слободан комадић српске земље, дуго сам лутао по улицама, 
уморан и гладан, али не осјећајући ни умора ни глади.

Дуго сам ходао по биоградским улицама са празним трбу
хом и дебелом свеском пјесама у џепу, непрестано се врзући око 



др Милорад Ђоковић

/   102   /

појединих редакција књижевних листова, док ми један боглослов, 
земљак, који бијаше опазио моју литерарну бољку, не рече, да би 
најбоље било, да одем Јанку Веселиновићу да ме прегледа.

– То је, рече, најсјајнија и најљепша звијезда, која данас бљешти 
на књижевном небу земље Србије. отиди њему. он ће ти рећи, 
да ли ти пјесме имају вриједности или не. он је шеф коректора 
Државне Штампарије и сваки га дан можеш наћи од 1012 сати у 
оној кућици преко пута од штампарије.

Ја га послушах, али сам се дуго устезао да одем Јанку. Не
што сам се стидио, а нешто опет бојао, да ми својом само једном 
ријечју не распршти слатке илузије о мом пјесничком таленту, али 
се напошљетку одлучих и једног дана предадох му свеску пјесама, 
која бијаше поново и лијепо преписана. 

он је прими и рече:
 Ја ћу ово оставити овдје да прочитам, а ти дођи кроз који 

дан, па ћу ти саопштити своје мишљење. Моћи ћу ти бар нешто 
позитивно казати, иако се баш ни ја много не разумијем у стихо
ве. Хоћеш ли једну каву?

ово ме питање малко изненади и збуни, те једва промрмљах 
кроз зубе:

– Вала! Нећу... не могу.
– е, онда до скорог виђења! осмјехну се и испрати ме до вра

та. 
Збиља, како је у Босни? Може ли како с Швабом?
– Никако! – једва дочеках да му добацим.
и ја изађох, осјећајући у души топло и пријатно 

расположење.
Јанко бијаше у пуној мушкој снази: ведро и топло лице са 

свијетлим, црним очима, висок, једар и чврст као цер. Његова 
књижевна слава дизаше се у темпу свом свијетлом врхунцу. обасут 
свима милоштама и љубављу тадање Србије, он се уљуљкиваше 
у сновима своје славе и живљаше пуним интензивним животом, 
расипајући и новац и своје драгоцијено здравље на све стране. 
Вајме, вајме!

кад сам се послије неколико дана навратио у његову 
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канцеларију, сјеђаше Јанко за столом. Нешто је писао. Једва ме 
опази кад уђох.

 Ти дошао?
 Да.
 Сједи – рече и дохвати свеску мојих пјесама, која стајаше на 

истом мјесту, на ком је бијаше оставио. – Прочитао сам неколико 
пјесмица и право да ти кажем: има их и лијепих, али... истина, до 
душе... онако по правди... стихови су доста рапави. Требало би 
им, знаш, дати мало више глаткости, гипкости и снаге у изразу. 
У осталом, ја све мислим, да би ти у прози знао и могао боље из
разити што осјећаш, што те боли, што ти на срцу лежи.

Мене штрецну у срцу и ја се сав охладих: дакле, ја нијесам 
пјесник!

Сав убијен и сломљен, узех свеску, покупих се и изађох напоље. 
Најслађа и најљепша илузија моја бијаше распрштена и у прах 
претворена.
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Тавновање
Уторак (Политика, 1907, бр. 1415)

Неколико пута сијевнула је и бљеснула у сунцу оштро и језиво 
шиљаста бајонета поврх моје добросрећне и уморне главе, док 
ме не угнаше међу високе и дебеле тавничке зидове.

изненадно ме и мучки у'апсише, те за дуго нисам могао раза
брати шта се са мном догађа. истом кад ме бацише у подрумач
ну ћелију и кад осјетих онај учмали тавнички задах, разабрах се 
и видјех гдје сам. Пакосно звекетање дебелих и тешких окова на 
робијашима и једнолико одјекивање поткованих ципела обору
жаног војника, који ходаше горе и доље по мрачном и каменом 
ходнику испоред моје ћелије, подсјећаше ме тврдо и упорно на 
изгубљену слободу.

Настаје моје робовање. робовао сам савјесно и беспријекорно, 
без жаљења и роптања на судбину. Био сам расположен и заметао 
сам преко цијелог дана шалу и маскару са 'апсеницима. готово су 
ме сви знали по чувењу. Било их је доста који су скоро напамет 
знали ону „Пјесмарицу од Давида Штрпца“.

робовао сам савјесно и беспријекорно, али сам и често са узда
хом и тугом погледао кроз гвоздене шипке на брда и планине око 
Бања Луке, које се већ почеше жутјети...

Најлакши ми је дан у недјељи био уторак. То је пазарни дан. 
Тога дана тежаци моји са горњих крајева заустављали су се пред 
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Црном кућом не би ли ме угледали. чуо сам ја, они су ме жали
ли и страховали за мој живот, можда више него ја сам. Њихов 
крупни и врлетни говор одјекивао је бунтовнички, допирући и 
до мене кроз гвоздене шипке. То су планинци моји, који кажу да 
жене и кукавице шапћу. То су планинци моји и браћа моја, која 
силно воле и силно мрзе. Знам ја њих. Међу њима сам се ро
дио и међу њима одрастао. Слобода је њихова у еглену голема; 
нема јој мјере. Машта је њихова увијек узбуђена, и што њима 
падне на ум, то ће ријетко коме пасти.

Увијек су се они, рано ујутру, у гомилама заустављали пред 
Црном кућом и ту су се, окренути према 'апсани, дуго разговара
ли и крупно препирали, као да се око шта свађају. они се ни Богу 
не умеју тихо и полако молити.

 овај је Швабо на велико своје зло уст'о! – грми из гомиле 
једна врлетна и тешка гласина. Нека он слободно зна, да му неће 
никако ваљати што је нашег Петрића у'апсио!

 Вала, право велиш, Мићане! дочекује други. Шта он то у својој 
блентавој башуни мисли и куда он то сумијера, кад се овако заобад'о, 
па решти и 'апси све што је, да речемо, наше вјере и закона!... 

 На моју вјеру и душу, браћо, отроваће га! – вели трећи. Не 
мере, болан, Швабо да гледа живе наше учевњаке и школнике. 
ако ћете ме питати, он се више боји њи'ове учевине него пушке, 
а већ Петрићеве учевине нема на далеко. Сваки ти је он швапски 
мариветлук у'ватио, и доље у суду врло мучно ш њим еглендишу. 
он одмах дочека: „Није тај палиграп! Дај онај други и по томе ми 
суди и расуђуј!“

 курвали је наш Петрић, ама ето га мучки у'апсише, па Боже 
да жив изиђе из оније' зидина! 

Тако они дуго стоје, разговарају и вијећају. Неки пут пријеђе 
и подне, а они једнако стоје, млатају рукама и погледају на Црну 
кућу као да би је прождрли. Једна се гомила уклони, а друга при
стигне.

кад мене угледају, скидају некако неспретно капе и још се 
неспретније клањају: к'о белћим, одају ми чест, што 'но рек'о 
покојни Симеун рудар.
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Једног уторка, преко високих тавничких зидина, пребацише 
једну цедуљицу, привезану уз камен. Планинци моји јављају: „Са
мо реци па ће се Бања Лука за тили час зацрљењети од нашије' 
шалова и забијељети од нашије' гуњева. Нека не мисли врнтави 
Швабо – шта мисли!“

Ја сам им отпоручио да ништа не чине, јер ми је било жао да 
планинчад остају без отаца својих.

они су се растужили због мог тавновања и спјевали су пјесму 
која почиње:

Што 'но цвили насред Бање Луке,
Што'но цвили јутром и вечером?
ил' је утва, ил' је гуја љута?
Нит' је утва нит' је гуја љута,
Већ то цвили кочић Петрашине,
Црни сужањ с нашије' планина.
ако цвили, за невољу му је:
каури га мучки заробише,
Пребјеле му савезаше руке,
и у црну отпратише кућу
Са јунаком кондић Василијем.
У тешке га вргоше окове
и бацише на дно у тавницу
Да тавнује до судњега дана
Брез осуде и судије сваке.
.............................................
.............................................
.............................................

Тако су ме планинци моји сваког уторка походили, пјевали и 
туговали за мном, а ја сам савјесно и беспријекорно робовао...

Црна кућа у Бањој Луци
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