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Ути цај књи жев них ро до ва на стрип су ви ше стру ки јер је ис
ку ство пи са не ри је чи да ле ко ста ри је од „при ча ња при че у 
сли ка ма” ко је се по ја вљу је го то во исто вре ме но ка да и филм, 
са ко јим има до ста слич но сти у ви зу ел ном при по ви је да њу 
(пре до че ни по крет, ка дри ра ње, план, ра курс...ит д). Стрип 
ни је ла ко до био ле ги ти ми тет „озбиљ не умјет но сти”, а још 
уви јек ни (зва нич ну) ве ри фи ка ци ју по себ не умјет но сти, па 
се у сми слу вред но ва ња по себ но сти ал тер на тив но ко ри сти 
од ред ни ца „де ве та умјет ност”.1 Пред ра су де пре ма стри пу 
као „нео збиљ ној умјет но сти” ди је лом про из ла зе и због не
у јед на че ног ква ли те та ра них стрип кре а ци ја (па и ка сни је), 
ко је су свој жи вот углав ном сво ди ле на стра ни це днев них 
но ви на или за дје цу, ви ше као не ка вр ста за бав ног гег ко
мен та ра при ла го ђе ног нај че шће ши рој пу бли ци. Да нас се за 
стрип одо ма ћио на зив графичкановела упра во због ње го
вих по себ но сти ко је се у нај ве ћем ди је лу за сни ва ју – пр
во на ли ков но сти, а он да и на на ра тив но сти – јер син кре
тич ки об је ди њу је дру ге умјет но сти у стрип ску по себ ност. 

1 Pan zner, C. (2018) „The Ninth Art, a lo ok at the emer gen ce of grap hic  
no vels“, АrtsЕditor, 28 Jan 2008, http://art se di tor.com /si te/th eninthart 
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Кроз истори ју стри па по сто је број ни ау то ри ко ји су сво јим 
при ча ма обез би је ди ли до стој но мје сто у нај ве ћим до ме ти ма 
стри па, ства ра ју ћи пот пу но ори ги нал не и ау тох то не кре а ци
је, али је зна ча јан број стрип ау то ра сво ју ин спи ра ци ју про
на ла зио и у по зна тим књи жев ним дје ли ма. Њи хо ва по ла зна 
тач ка за по сту пак „стри по ва ња” би ла је раз ли чи та – би ло 
кроз фо р му дје ли мич не (са ма ње или ви ше пре по зна тљи вим 
ли те рар ним ути ца ји ма) или као пот пу на адап та ци ја књи
жев ног дје ла при ла го ђе на по себ но сти ви зу ел ног при по ви
је да ња (или је зи ку стри па). Упра во због сво је по пу лар но сти 
код ши ре пу бли ке књи жев на дје ла су че сто „стри по ва на”, 
при че му је њи хов стрип ски жи вот че сто до би јао пот пу но 
ори ги нал ни об лик. У овом тек сту ће мо се ба ви ти стри пом 
ко ји за сво ју по ла зну тач ку има јед ну по зна ту при по ви јет
ку, за чи је ра зу ми је ва ње је по треб но по зна ва ње књи жев ног 
опу са Пе тра Ко чи ћа.2

ПетарКочићиКрајишници

Бо сан ска Кра ји на, руб но, сје ве ро за пад но под руч је Бо сне и 
Хер це го ви не због свог ге о граф ског и стра те шког по ло жа ја 
че сто је кроз исто ри ју би ло на гра ни ци ве ли ких ца ре ви на – 
пр во ото ман ске Ту р ске а он да и Ау стро –У гар ске Мо нар хи је 
под чи ју упра ву ће до ћи по сли је Бер лин ског кон гре са 1878. 
го ди не. Пе ри фер ни по ло жај на кон так ту ве ли ких ца ре ви
на под ра зу ми је вао је и по се бан од нос ко ло ни за то ра. Уви јек 
под по себ ном при смо тром ту ђин ске вој ске, на се љен стра
ним чи нов ни ци ма ко ји су ов дје па жљи во спро во ди ли ко ло
ни јал не ин те ре се и гу ши ли би ло ка кав бунт ста нов ни штва. 
Из јед ног та квог исто риј ског ис ку ства, гдје су „стран ци би
ли до ма ћи” из ни као је и Пе тар Ко чић, чи ја је књи жев ност 
зна чај ним ди је лом би ла ар ти ку ли са ни глас под јарм ље ног 
кра ји шког на ро да, на пр вом мје сту из гор штач ког Зми ја ња, 
Ма ња че и Гр ме ча. Ко чи ћев ли те рар ни опус ни је ве лик, али 
по зна ча ју је сте је дан од нај зна чај ни јих у срп ском и ју го
сло вен ском књи жев ном про сто ру. Ње го ва нај по зна ти ја при
по ви јет ка „Ја за вац пред су дом” смје шта у цен трал но мје сто 
Да ви да Штрп ца и са вр ше но осли ка ва осо би не Ко чи ће вих 
ли ко ва ко ји су обо је ни не ком чуд ном лир ском ље по том. Он 
их по сма тра кроз сво је гор шта ке ко је ко ло ни за то ри угње та
ва ју и при си ља ва ју да се сна ла зе, при че му они мо ра ју да 
бу ду и му дри и лу ка ви. Те жак жи вот Кра ји шни ка под оку па
ци јом учи нио је да Да вид са ве ли ком лу ка во шћу по сма тра 

2 Пе тар Ко чић (Стри чи ћи код Ба ње Лу ке, 29. јун 1877 – Бе о град, 27. ав
густ 1916) био је срп ски пе сник, пи сац и по ли ти чар. Ро ђен је у се лу 
Стри чи ћи на Зми ја њу, на пла ни ни Ма ња чи код Ба ње Лу ке, у да на шњој 
Ре пу бли ци Срп ској (Бо сна и Хер це го ви на).
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сви јет око се бе, али и у та квим окол но сти ма он се би по ста
вља циљ да исми је чи нов нич ки си стем оку па тор ске вла сти. 
У тој на мје ри Да вид код Ко чи ћа ни је са мо оби чан бо сан ски 
се љак, он се уз ди же на мје сто уни вер зал ног сим бо ла свих 
угње те них се ља ка у по ко ре ној Бо сан ској Кра ји ни, па и у 
Бо сни и Хер це го ви ни. Ко нач но, Ко чи ћев сви јет Кра ји шни ка 
ни је са мо ис пу њен бун том и от по ром, то је и сви јет пре
див них кра ји шких пла ни на и пеј за жа ко ји су исто вре ме но 
и лир ски и су ро ви – то је сви јет из ко јег до ла зи и Да вид 
Штр бац.

СтрипскиДавидШтрбац

По пу лар ност при по ви јет ке Пе тра Ко чи ћа ути ца ла је да 
Да вид Штр бац сво је мје сто про на ђе и у стри пу, и то та мо 
гдје је то по ло ги ци и нај при род ни је, ме ђу Кра ји шни ци ма 
у Бо сан ској Кра ји ни. Као фе никс из пе пе ла, Ко чи ћев Да
вид Штр бац је вас кр снуо у об ли ку стри па 1973. го ди не на 
стра ни ца ма ли ста Глас (да нас ГласСрпске) из Ба ње Лу ке, 
у кре а ци ји Ми ре Мла ђе но ви ћа3. Овај ви ше стру ко та лен то
ван ау тор стри па, вр стан ка ри ка ту ри ста и но ви нар, ство рио 
је не ко ли ко но вин ских стрип ских ли ко ва, од ко јих је нај по
зна ти ји Да вид Штр бац оби ље жио ње го ву цје ло куп ну стрип 
ка ри је ру.4 Стрип је у ду гом вре мен ском пе ри о ду био не ка 
вр ста за штит ног зна ка ли ста Глас, јер је Мла ђе но вић кроз 
фо р му стри па био и хро ни чар свих бит ни јих по ли тич ко  
е ко ном ских про мје на у Бо сан ској Кра ји ни – у вре ме ну од 
со ци ја ли стич ког, тран зи циј ског до ка пи та ли стич ког до ба. 
На жа лост, „ло кал ни” ка рак тер но ви не (Глас је био ре ги о
нал на днев на но ви на за Бо сан ску Кра ји ну) ути цао је да 
је овај стрип остао не по знат из ван Ба ње Лу ке и Бо сан ске 
Краји не.

По ка рак те ру, Да вид Штр бац је био са ти рич ни стрип јед
но ка и шне фор ме. У по је ди ним фа за ма пре по зна ју се ја сни 
стрип ути ца ји (ре ци мо, у ра ној фа зи Бе ни та Ја ко ви ти ја) да 
би се по сте пе но ја сно про фи ли сао и по стао пре по зна тљив 
у тра ди ци ји нај бо љих но вин ских стри по ва, до ста ујед на че
ног сти ла и цр те жа. Из ла зио је у фо р ми ка и ша са не ко ли ко 
ва ри ја ци ја – у ра ној и зре лој фа зи био је то стрип ја сно ои
ви чен са јед ним или два цр те жа, да би на кра ју из ла зио као 
ка иш са два ја сно ои ви че на цр те жа. Мла ђе но ви ћев цр теж 

3 Ми ро Мла ђе но вић ро ђен је у Ба ња Лу ци 1949. го ди не. Био је глав ни и 
од го вор ни уред ник ГласаСрпске и је дан од ве те ра на ба ња луч ког стри
па. Пре ми нуо је 29. апри ла 2007. го ди не у Ба њој Лу ци, у 58. го ди ни 
жи во та.

4 Пр ви стрип ка иш „Да ви да Штрп ца”, иза шао је 2. апри ла 1973. го ди не, 
а по сљед њи не ко ли ко да на по сли је ау то ро ве смр ти 2007. го ди не. 
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ка рак терише де бља ли ни ја због упо тре бе фло ма сте ра, ко ји 
је углав ном ко ри стио као цр тач ки алат. То ком три де це ни
је из ла же ња, стрип је имао не ко ли ко пре ки да, не ка и ду го
трај ни ја, ми је њао је и фор ме (јед но ври је ме је из ла зио и као 
ка ри ка ту ра на на слов ној стра ни у пла вој бо ји) да би се у 
ко нач ни ци вра тио у пре по зна тљи ви об лик стрип ка и ша, али 
са да у бо ји.5 Ин те ре сант но је да је овај стрип на ста вио да 
из ла зи јед но крат ко ври је ме по ау то ро вој смр ти. По пу лар
ност стри па је ло кал но би ла ве ли ка па је „Глас” осам де се
тих го ди на про шлог ви је ка из дао и по себ ну све ску, по из бо
ру при ре ђи ва ча, са нај значај ни јим стрип ка и ше ви ма Да ви да 
Штрп ца.6

Хуморисатира

Мла ђе но ви ћев Да вид Штр бац је при мјер дје ли мич не стрип
ске адап та ци је са зна чај ним еле мен ти ма но вог и ори ги нал
ног, при ла го ђе но ме ди ју стри па. Осно ва је сте Ко чи ћев лик, 
Да вид за др жа ва ка рак те ри сти чан спољ ни из глед и ка рак тер 
ти пи чан за гор шта ка са Зми ја ња: ка па, гуњ, лу ла, штап, ду
ги бр ко ви, му дар је и пре пре ден... – али је на ра ци ја смје
ште на углав ном у град ску сре ди ну, у са вре ме но до ба ко је је 
оби ље же но сво јим про бле ми ма. Стрип ка рак те ри ше са ти ра 
и брит кост ху мо ра бли ска ори ги нал ном „Ја зав цу пред су
дом”, јер Да вид оста је и да ље тип лу ка вог бо сан ског се ља ка 
с кра ја 19. ви је ка ко га стал но га зе „не ке” вла сти. Као и код 
Ко чи ћа, у Мла ђе но ви ће вој кре а ци ји Да ви да, про ве ја ва дух 
пра ве (по ли тич ке) са ти ре, пајенаударусвеоноштојела
жно,обмањивачко,умишљено,билокодједнеличностиби
локодчитавихдруштвенихгрупа;оштром,немилосрдном
подсмијехуизлажусенаравиједнеепохе,несавршеностии
злаједногдруштва...7

Стрип Да вид Штр бац је на пр вом мје сту дру штве на и по
ли тич ка са ти ра, фо ку си ра на на од ре ђе не гру пе (власт и они 
ко ји је еко ном ски спро во де), че сто бру тал на и не по сред на. 
По што је у по ступ ку об ли ко ва ња глав ног ли ка Да вид за ми
шљен да жи ви у са вре ме но до ба, умје сто ау стро у гар ских 
чи нов ни ка и вла сти стрип ски Да вид жи ви и во ди бо р бу са 
со ци ја ли стич ким ди рек то ри ма, са о сје ћа са про бле ми ма ма
лих љу ди, нај че шће рад нич ке кла се као си но ни ма јед ног 
дру штве ног уре ђе ња, за ко га Да вид (и ау тор Мла ђе но вић) 
уто пиј ски сма тра да би тре ба ло да бу де пра ве дан. У фо ку су 

5 Стрип ски ка иш је ко ло ри сан ком пју тер ски, на цр теж ко ји је ра дио 
Миро Мла ђе но вић. 

6 У окви ру еди ци је „Гла со ва све ска број 6” на 32 стра ни це, са 84 ка и ша, 
пред ста вљен је 1987. го ди не „Да вид Штр бац”. 

7 Bog da no vić, Ž. (1994) Umetnostijezikstripa, Be o grad: IP „Or bis”.
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су нај че шће не прав де из жи во та обич них љу ди, а сам Давид 
је углав ном са мо па сив ни по сма трач, слич но дво ји ци ста
ра ца8 из бри тан ско а ме рич ке лут кар ске се ри је Ма пет Шоу 
(TheMuppetShow) али за раз ли ку од њих, Да вид вр ло ри
јет ко не ком ре че ни цом и сам ко мен та ри ше (што је че сто 
назначе но ње го вим за чу ђе ним ли цем).

Ње го ва раз ми шља ња су по не кад из мје ште на из ван про бле
ма по је ди на ца, дру штве но су ши ра, да ју ћи стри пу уни вер
зал ни ји зна чај. Мла ђе но вић у том по ступ ку по мје ра свој фо
кус на оп ште про бле ме со ци ја ли стич ког дру штва, а у ка сни
јој фа зи и на фе но мен на до ла зе ћег на ци о на ли зма, ко ји као и 
у ствар но сти, по ла ко раз гра ђу је за јед нич ку др жа ву ју го сло
вен ских на ро да. Да вид Штр бац је и вје ран хро ни чар јед ног 
про сто ра и вре ме на ко ји кри тич ки пу тем стри па би ље жи све 
бит ни је ета пе у раз во ју и раз град њи јед ног дру штва, па га 
у том сми слу тек тре ба од го ва ра ју ће вред но ва ти. Нај ве ћи 
до ме ти стри па ДавидШтрбац од но се се на пе ри од со ци
ја ли стич ког вре ме на, ко ји је и кул ми на ци ја ау то ро вог кре
а тив ног уз ле та, са не ким од ан то ло гиј ских стрип ка и ше ва, 
ко ји су по ква ли те ту са ти ре у рав ни нај по зна ти јих но вин
ских стрип ских хе ро ја тог вре ме на, на пр вом мје сту „Гр ге” 
Ице Во ље ви це.

Закрај…

За вр ша ва ју ћи ову крат ку сту ди ју мо же се ре ћи да је Да вид 
Штр бац је дан од нај зна чај ни јих бо сан ско хер це го вач ких 
но вин ских стри по ва у пе ри о ду со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. 
На жа лост, ло кал ни „до мет” но ви не у ко јој је из ла зио ути ца
ли су да је овај стрип остао при лич но не по знат из ван сре ди
не гдје је из ла зио, па због то га ни је ни од го ва ра ју ће вред но
ван. Као ри јет ко ко ји ау тор но вин ског стри па, Мла ђе но вић 
је успје шно спо јио еле мен те раз ли чи тих умјет но сти – књи
жев но сти и стри па – ства ра ју ћи ори ги нал ни стрип, ко ји у 
осно ви за др жа ва књи жев ни Ко чи ћев ми кро у ни вер зум, због 
че га је био бли зак и по пу ла ран код ши ре чи та лач ке пу бли
ке. Ху мор и са ти ра као глав ни аду ти овог стри па, че сто су 
опо ри и пе си ми стич ни, али ак ту ел ни и да нас, и то је нај ја
сни ја ве за ко ја спа ја Мла ђе но ви ће вог и Ко чи ће вог Да ви да 
Штрп ца, ства ра ју ћи од ње га без вре мен ског стрип ју на ка ко
ји осли ка ва мен та ли тет „љу ди са гра ни це”, на пр вом мје сту 
срп ског на ро да Бо сан ске Кра ји не из ко га је и по ни као.

8 Вал дорф и Стал тер.
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DAVIDŠTRBAC –  
KOČIĆ’S MICROUNIVERSE IN A COMIC STRIP

Abstract

The paper deals with the influence of Petar Kočić’s (1877–1916) 
literary opus based on a daily comic strip DavidŠtrbac created by Miro 
Mlađenović (1949–2007) and published on the pages of Banja Luka 
newspaper Glas (GlasSrpske), from 1973 to 2007. This comic strip 
sublimates the humor and satire featured in the classical Serbian drama 
Badgerontrial (Jazavacpredsudom), while skillfully connecting and 

actualizing Kočić’s literary world, situating it in the present age.

Key words:microuniverse,comicstrip,DavidŠtrbac,PetarKočić




