
 

 

Горан М. Максимовић
*
 

Универзитет у Нишу 

Филозофски факултет 

Департман за српску и компаративну књижевност 

УДК 821.163.41.09  

Оригинални научни рад 

 

СМЈЕХОТВОРНИ ПОСТУПЦИ БРАНКА ЋОПИЋА  

У ЦИКЛУСУ ПРИЧА О НИКОЛЕТИНИ БУРСАЋУ 

 
Апстракт: У огледу су анализирани смјехотворни поступци у збирци при-

повједака Доживљаји Николетина Бурсаћа, коју је Бранко Ћопић (1915–1984), об-

јавио 1955. године. Анализиран је поступак комичне карактеризације главног јуна-

ка Николетине Бурсаћа, као умјетнички сложеног психолошког типа иза чије се 

маске неотесанца и грубијана скрива голубија душа и рањиво срце. Указано је на 

разноврсне комичне ситуације, засноване на забунама и замјенама личности, на 

обртима, на безразложним страховима, на љубавној игри удварања момака и дје-

војака, на понављањима и слично. Издвојена су и веома разноврсна и значењски 

богата језичка средства комичног, међу којима су посебно важне комичне узречи-

це, комична поређења, дијалекатска и локална лексика, комична имена и надимци, 

комични називи мјеста. На крају огледа указано је на доминантно хумористичку, 

ведру и доброћудну страну Ћопићевог смијеха, који има за циљ да забави, те да 

изазивајући осмијех на уснама ублажи суровости живота. Са друге стране, у 

својим дубинским, дискретним и алегоријским слојевима значења, Ћопићев смијех 

носи понешто и од сатиричке заједљивости, садржи иронију и подсмијех, помоћу 

којих су саопштене неке болне заблуде партизанске идеологије, и то у вријеме ка-

да је она у српској и другим југословенским књижевностима, писаним на просто-

ру заједничке државе Југославије, посматрана као безгрешна и монолитна грађе-

вина.  

Кључне ријечи: српска књижевност, југословенске књижевности, припо-

вијетка, комично, смијех, хумор, сатира, језичка комика, комичне ситуације, ко-

мични јунак, партизанска идеологија. 

 

1.0. Један од најпознатијих књижевних јунака Бранка Ћопића 

(1915–1984),  а добрим дијелом и читаве српске и тадашње југословенске 

књижевности написане у годинама након Другог свјетског рата, подгрмеч-

ки делија и партизански командир Николетина Бурсаћ, изразиту популар-

ност дугује између осталог и чињеници да је његов књижевни портрет вео-

ма успјешно обликован кроз разноврсне смјехотворне поступке. Иако се у 

основи ради о фикционалном јунаку, један од могућих узора за обликова-

ње књижевног лика писац је пронашао у свом стрицу Николи Ћопићу, 

свагдашњем подргмечком сељаку, који је према „народном крштењу“ про-

зван Николетина због своје изразите висине и физичке крупноће, али и 

менталне и моралне снаге која је красила његову личност. Ћопићев књи-

жевни јунак Николетина на почетку Другог свјетског рата затекао се, као и 

већина његових сународника, у вртлогу историје. Био је мобилисан у Вој-
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ску Краљевине Југославије, а након слома те војске и државе вратио се у 

родну Крајину и одмах на почетку устанка ступио у партизане, у којима је 

убрзо, због изразите храбрости, постао командир Омладинске чете.  

Поред збирке приповједака објављене 1955. године под насловом 

Доживљаји Николетине Бурсаћа, наведени Ћопићев јунак појављује се и у 

дјечијем роману Орлови рано лете из 1959. године, а као „стриц Ниџо“ и у 

Башти сљезове боје (1970), појављује се и у роману Делије на Бихаћу 

(1975) и слично. О томе колико је лик Николетине Бурсаћа, као партизан-

ског хероја, био популаран у култури социјалистичке Југославије можда 

најбоље свједочи чињеница да је редитељ Бранко Бауер 1964. године сни-

мио играни филм Николетина Бурсаћ, у којем је главну улогу тумачио 

глумац Драгомир Пајић. У филму Орлови рано лете, који је режирала Соја 

Јовановић 1966. године, у једној од најузбудљивијих епизода појављује се 

и Николетина Бурсаћ у интерпретацији глумца Љубише Самарџића. 

У аутопоетичким исказима Бранка Ћопића, који су посвећени при-

повиједању и хумору, као природном етнопсихолошком изразу крајишког 

поднебља, јасно су постављене умјетничке координате у којима се креће 

умјетничко обликовање књижевног јунака Николетине Бурсаћа. Ћопић на-

глашава да породичним поријеклом потиче са личко-далматинске границе, 

одакле су сви Матавуљеви јунаци, гдје живи „јединствен и чудан свет“. У 

пишчевом подгрмечком селу тај свијет је помијешан с Кочићевим Краји-

шницима. „То су људи који се добро воле насмејати, воле то више него 

ишта друго, воле да насамаре, да подвале, да исмеју. За време гозби, на 

славама, на вашарима, за црквених свечара, на раду – хумор одасвуд изби-

ја непрекидно. Још има оних прастарих вечерњих прела и на њима царује 

хумор. Сви разговори су обојени хуморно: заиста је тако и заиста не прете-

рујем, није то никаква идилична слика која је остала у мени, а ја је одржа-

вам. Не, тај свет је жив и он одржава мене“ (Ћопић 1975: 421). 

Не помиње случајно Ћопић као узоре и претходнике двојицу изра-

зитих српских мајстора приповједача: Матавуља и Кочића, о њима је као о 

узорима писао и Андрић, јер су управо њихови књижевни јунаци, попут 

Илије Булина из Пошљедњих витезова или Ђукана Скакавца из истоимене 

Матавуљеве приповијетке, те Кочићевог Симеуна Ђака, она истинска ли-

терарна сабраћа и Ћопићевог Николетине Бурсаћа.   

Управо зато Ћопићев Николетина Бурсаћ обликован је смјехотвор-

ним средствима као метонимијски лик, као израз једног поднебља и једног 

менталитета, као симбол оне неискварене и вјечне народне искрености и 

добродушности. Искључиво зато Николетина Бурсаћ је израз смјехотвор-

них супротности: физичке крупноће из које је произлазила спонтана неоте-

саност и кракатост, типична за горштака динарских простора, те голубије 

душе и дјевојачког срца, из којих је непрестано избијала прикривена и сти-

дљива њежност и емоција, као и она дубока људскост и доброћудност, та-

кође типична за човјека динарског поднебља, али скривена као нешто сра-
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мотно и непримјерено за јунака делију, па самим тим и комична у свом из-

ворном хумористичком виду и облику. 

1.1. При анализи смјехотворних поступака у наведеном циклусу 

прича Бранка Ћопића, мислимо при томе доминантно на текстове из збир-

ке Доживљаји Николетине Бурсаћа,  пошли смо од оног појмовног одре-

ђења које дефинише комично као естетски и етички феномен, који је садр-

жан у предметној стварности, а „доживљај“ комичног је индивидуални 

психолошки и умјетнички феномен карактеристичан само за човјека и ма-

нифестује се кроз етос смијеха, којим се „одређује унутрашњи став према 

комичноме и тиме само комично надобликује“ (Хартман 1979: 499). Ана-

литичке оквире истраживања засновали смо на смјеховним естетичким си-

стемима Николаја Хартмана, Анри Бергсона и Владимира Пропа (Макси-

мовић 2003: 20–29), а комично посматрамо кроз три доминантна етоса 

смијеха: кроз хумор (као ведру и доброћудну страну умјетничког преобли-

ковања стварности), кроз сатиру (као облик подсмјешљиво-критичког и за-

једљивог исмијавања индивидуалних и друштвених аномалија), те кроз па-

родију (као облик комичног имитирања књижевних дјела и читавих жан-

рова, који је рјеђе доброћудан и хумористичан, а најчешће сатирички по-

другљив, негаторски и разарајући) (Максимовић 2003: 153–154).   

2.0. Смјехотворне поступке Бранка Ћопића у циклусу прича о Ни-

колетини Бурсаћу можемо посматрати из три доминантне и комплементар-

не умјетничке перспективе. Из перспективе непосредног обликовања ко-

мичнога у самом карактеру јунака. Мислимо, при томе, на трансформиса-

ње комичког типа јунака „неотесанца“, познатог у књижевности још из 

времена античких комедија, у потпуно индивидуализован комички карак-

тер „подгрмечког делије“, који носи метонимијска значења. Мислимо на 

смјехотворни поступак комичне антитезе засноване на физичкој незграп-

ности, големој снази и храбрости, са једне стране, те емотивној крхкости, 

дјевојачкој осјетљивости и срамежљивости, са друге стране. Из перспекти-

ве ситуацијске комике, при чему мислимо на комичне забуне и неспоразу-

ме, на комичне замјене личности, на комична препознавања, на комични 

страх, на комичне преокрете и комична понављања. Из перспективе језич-

ке комике, при чему мислимо на комичне дијалоге у форми пародично-ху-

мористичких расправа-дијатриба, на комичне узречице, комична имена и 

надимке, комичне псовке, поруге и слично.  

2.1. Када је ријеч о поступку комичне и уопште цјеловите његове 

психолошке карактеризације, Николетина Бурсаћ је „симболички и митски 

подигнут и увећан, оличава собом оно најбоље што је у нашем сељаштву 

остало током вијекова неначето; његов инстинктивни смисао за добро и 

његова непресахњива вјера у добре снаге живота“ (Трифковић 1975: 393–

394). У основи Ћопићеве карактеризације Николетине Бурсаћа налази се 

поступак комичног преувеличавања. О томе најбоље свједочи само ауг-

ментативно преображавање имена Никола у Николетина, а затим и у фи-

зичком изгледу, натпросјечној снази, крупноћи, кракатости и незграпно-
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сти, великој и рашчупаној глави, големој носурди. Свему томе, посебној 

комичној димензији, доприноси кратко одијело, кратки рукави на рукама и 

ногавицама, увијек премала капа на крупној глави, копитасте неједнаке цо-

кулетине на ногама и слично. У том смислу, Николетина Бурсаћ јесте да-

леки сродник комичних типова јунака неотесанаца, лакрдијаша и објеше-

њака, присутних и у европској и у српској традицији, али је он превасход-

но „витез тужног лика“ и страшни „митраљезац голубијег срца“. Он је 

сродник оног балканског типа homo heroicusa (Џаџић 1994: 11–77), какав је 

у српској прози присутан још од Љубишиних јунака Кањоша Мацедонови-

ћа и Вука Дојчевића. Такви су и Матавуљеви хвалисави војници Радуле Пи-

водић, Илија Булин, Ђукан Скакавац, такав је Сремчев хвалисави ловџија 

Микал Николић Калча, а такав је и Кочићев Симеун Пејић Рудар Ђак од 

Манастира Гомјенице.  

Међу свима њима, Николетина је посебан и оригиналан. Са једне 

стране, представља метонимијску пројекцију људи свога поднебља, а са 

друге индивидуални карактер са аутентичним физичким, менталним и 

психолошким цртама. Ћопић користи његову комичну маску, као формал-

но-жанровско обиљежје, као право да се говори пародијом, смијехом и 

подсмијехом, као опредјељење за специфично посматрање живота и обје-

лодањивање свих мука, забуна и идејних недоумица, које су сустигле 

обичног народног човјека у вртлогу рата и партизанске револуције.  

Николетини је у идеолошком смислу револуција мутна и прилично 

нејасна, а партизанска идеологија уноси само забуне у његове незграпне и 

отворене, простонародне мисли и погледе на свијет. У том погледу је он 

гротескни јунак, у чијем карактеру се укрштају узвишено и ниско, комич-

но и меланхолично, простодушно и лукаво, а његов идејни свијет почива 

на „комици разлика“, тј. супротним погледима на свијет и живот, који су 

условљени различитим традицијским и културним контекстом (Проп 1984: 

54–59). Међутим, са друге стране, као и за сваког другог човјека из народа, 

за Николетину је борба против фашиста, усташа и домобрана, као и одла-

зак у рат она исконска, прадједовска дужност појединца да се бори за своју 

слободу, за своје огњиште, у крајњем, за своју државу и свој народ. Кад је 

пропала Краљевина Југославија у априлском рату 1941. године, Николети-

на ће се пред сапутником и пријатељем Јовицом Јежом храбрити да је и 

његов покојни ђед Тодор „промијенио толике државе: и Турску, и Аустри-

ју и ..., па се опет сналазио и жив остајао“. Међутим, Николетина је онако 

народски и здраворазумски свјестан да је његова историјска судбина и му-

ка његове генерације много тегобнија и мучнија од свих његових претход-

ника. Његовом дједу Тодору је било лако „све су то биле туђе државе“, а 

Николетина и Јовица су дочекали „пропаст своје рођене“ (Ћопић 1975: 

18).
1
  

                                                 
1
 Сви каснији цитати прича из збирке Доживљаји Николетине Бурсаћа 

преузети су из истог издања. 
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Николетина Бурсаћ је по још једној особини специфичан. Ћопић га 

обликује у комичном пару са ликом панданом и антиподом Јовицом Је-

жом. Јовица је обликован као комични пандан по специфичном народском 

погледу на живот и револуцију, по здраворазумским погледима на свијет, 

а комични антипод по ситном и неугледном физичком изгледу, згуреним 

раменима и ситним пиљавим очима, који је у потпуности нескладан са ли-

ком кракатог Николетине Бурсаћа. Та врста комичне блискости и разлика 

између двојице јунака, нераздвојних пријатеља и сабораца, посебно је ис-

казана у форми комичних дијалога, расправа и полемика у којима се доча-

равају све идеолошке забуне и неспоразуми са свијетом који их окружује и 

у којем су принуђени да се боре за опстанак и слободу.  

У изразито емотивном и надахнутом прологу за збирку приповје-

дака Доживљаји Николетине Бурсаћа, који је Ћопић насловио „Сјећање на 

Николетину“, а поднасловом („Успомене из дјетињства“) указао на изрази-

ти аутобиографски и стварносни контекст, писац разоткрива животну 

предисторију главног јунака и његовог стварносног пандана. У дјетињству 

је рано остао без оца и одрастао у сиромаштву уз мајку и млађу сестру у 

врлетном селу Вргељу на Подгрмечу, тако да се читавог живота бранио од 

напасти (од медвједа, лисица и јазаваца, који су им отимали и оно мало 

хране што би им узрасло на планинској њивици), а касније су када је ста-

сао стигли и фашисти. Николетина је носио са собом „мирис суровог жи-

вота“. Писац га је памтио из дјетињства као свог заштитника у школи, а 

поновно су се сусрели пред сам рат на пијаци у Крупи. Стајао је пред Ћо-

пићем „познат, суров и драг као тврди живот“ његовог завичаја. Годину 

дана иза тога, пред устанички јуриш на Босанску Крупу, сусрели су се као 

партизани.    

2.2. Комичне ситуације се у књижевним текстовима најчешће поја-

вљују у облику понављања идентичних радњи или покрета, у облику нео-

чекиваних преокрета, те у облику интерференције серија, тј. замјена лич-

ности (qui pro quo) и забуна у личности (error in persona) (Бергсон 1920: 

65). Ћопићево обликовање комичних ситуација у циклусу прича о Николе-

тини Бурсаћу почива превасходно на забунама главног јунака, а умјетнич-

ки је остварено у облику комичних дијалошких расправа.  

У том погледу је без премца прича под насловом „Обрачун с Бо-

гом“ у којој Николетина покушава да увјери мајку да Бога више нема, јер 

је тако казао партизански комесар, а мудра старица га тако разувјерава 

својим „шкакљивим“ питањима, да јуначина нема куд него поколебан 

уступа и признаје да није „знао каквог агитатора Бог има“ у његовој кући. 

Читав комични дијалог обликован је као пародична дијатриба, као здраво-

разумска филозофска расправа двоје блиских људи о религијским питањи-

ма о којима се обично и не разговара у патријархалним заједницама, јер 

свако потезање Бога у неприличне сврхе, а поготово довођење у сумњу 

његовог постојања, представља велики гријех. Мајка и не помишља да не-

ко може да сумња у постојање Бога, а Николетина је и сам са невјерицом 



 

Горан М. Максимовић 

 72 

слушао о томе на политичком предавању четног комесара, али је ту бого-

хулну идеју прихватио као нешто у што се не смије сумњати, подједнако 

као што се не смије сумњати у партизанску идеологију и смисао борбе за 

слободу.  

Пошто је своје аргументе о непостојању Бога заснивао на крхким 

комесарским агрументима, досјетљива старица тако вјешто, неким за њу 

логичним питањима, збуњује сина да се он, покушавајући да полемише, 

само још више запетљавао и збуњивао. Мајка га пита „Па ко ће нам онда 

дати драгу кишу кад Бога нема?“, а Николетина одговара да неће нико, јер 

кад се ослободимо њиве ћемо орати „карактером“ и киша нам неће ни тре-

бати. Мајка је најприје збуњена пред том непознатом и чудном ријечи, та-

ко да се Николетина охрабрио и почео да јој објашњава шта је „карактер“, 

а затим је прешао у контраофанзиву питајући мајку гдје је видјела Бога кад 

тако у њега вјерује. Старица се брзо опоравља од тог напада, па узвраћа 

сину да јој каже гдје је он видио тај „карактер“. Николетина се опет позива 

да је то чуо од комесара, а поред њега и још педесет људи из његове чете, 

а мајка одмах узвраћа тврдњом да је и она чула Бога. „Кад он загрми горе 

на небесима, чују га све државе од Босне до Лике, а не твојих педесет љу-

ди. Дедер, ко ти оно горе сијева и грми кад нема Бога?“ Пошто се Николе-

тина забунио, мајка хитро наставља са новим питањима: ко нас је створио 

ако нема Бога, ко је створио сунце, тако да Николетина признаје да он то 

није сам измислио, него да је „тако дошло из штаба одреда“. Тек тада мај-

ка попушта и престаје да се љути на сина, али поколебани Николетина 

своју љутњу и немоћ усмјерава на комесара и казује да ће да га добро ис-

пита о свему томе: „Е, нећемо тако, комесару. Најприје ти мени имаш да 

објасниш и како грми, и откуд је постао човјек и још триста чуда, па кад ја 

то будем знао, леко ће мени бити за Бога. Моћи ћу онда и старој објаснити, 

а и сам начисто бити јеси ли ми ти истину казао или нијеси“.  

Наведена комична расправа јасно указује на веома вјешто ћопићев-

ско, на први поглед хумористичко и ведро, а заправо скривено сатиричко 

разобличавање и исмијавање идеолошких застрањивања партизанског по-

крета и покушаја да се директивама и агитацијом преко ноћи искоријени 

патријархална свијест народа који је био дубоко укоријењен у традицију и 

вјеру у Бога. 

Сличан и веома успјешан примјер дијалошке расправе, која има 

форму комичне љубавне игре момка и дјевојке, проналазимо и у причи 

„Игра“. Николетина се обрео у неком забаченом селу и случајно се саплео 

о камен на некој ледини, а све то је угледало једно петнаестогодишње дје-

војче жељно разговора са момцима. Тако почиње зачикавање дјевојке и на-

бусити одговори кракате момчине. Када се Николетина саплео, дјевојка га 

позива да га подигне, а затим га она нарогушеног пита да није пребио пу-

шку. Кад јој Николетина узвратио да ће јој пребити ноге, јер је лајавица, 

дјевојчурак се не зауставља, него сачекује момка новим зачикавањима на 

рачун његовог јунаштва: „Охо, да тако пребијеш фашисте, више ниједног 
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не би било на овом свијету. Пази ми јунака!“ Пошто се мало поодмакла, 

дјевојка се наслонила на ограду и почела да се цери: „Друже, има ту доље, 

иза окуке, једно дјевојачко гробље, све побио један таки јунак као што си 

ти“. Кад јој је Николетина казао да се „насадила ту на плот ко чавка па са-

мо гракће“, мала језикара му узвраћа да „гавран кракће, а чавка чакиће“. 

Након што су размијенили и друге жаоке и поруге, дјевојче се приближава 

збуњеном Николетини и започиње другу фазу своје спонтане љубавне 

игре. Чуди се величини младићевих шака, а кад јој овај набусито узврати 

да обрише своје губице модре од црних трешања, дјевојка наставља да га 

разоружава ријечима и казује му да дјевојка има усне, а кобила губице. 

Потом се руга на рачун Николине косурине и наглашава да његова „бећар-

ска кика“ изгледа тако „као да му је вук јагње на глави појео“. Одмах иза 

тога директно се обраћа младићу и пита га зашто та коса не би била и ње-

на, а кад се упиљила у младића својим бистрим очима, као да га је „гром 

простријелио посред груди“. Тада долази до изражаја сва неотесаност Ђо-

пићевог јунака, а његове љубавне изјаве су крајње незграпне, а самим тим 

и смијешне, али су опет толико искрене да су симпатичне. Казује дјевојци 

да је лијепа „ко свијетлеће зрно“, а затим кад га је боцнула кажипрстом у 

груди, момку је „понестало даха као да су погодили из топа противколца“. 

Јунак признаје да не жали да погине од њене руке, а затим се шали да ће 

сигурно погинути у борби и пита дјевојку да ли ће га ожалити. Она се љу-

ти због тога, у љутњи га хвата за косу и љуби по образима, носу, оку, не-

вјешто и ожалошћено, а искрено и онако само како се први пут у животу 

љуби мушкарац. 

Наведена комична ситуација представља лијеп примјер умјетничке 

симбиозе лирског и хумористичког обликовања приче и приповиједања. 

Захваљујући томе укрштању, када се у дијалошкој игри младића и дјевојке 

појаве и неке грубе ријечи, сасвим непримјерене за љубавно удварање, оне 

нису увредљиве. Када Николетина казује дјевојчету да је „лајавица“, 

„смрад“ или „ждребица“, он то чини из милоште, али и горштачке неспо-

собности да на други начин искаже своје искрене емоције. Једноставније 

речено, не ради то нипошто да би је повриједио, већ „да би се одбранио од 

плиме осећања“ (Новаковић 1975: 314).    

Сличну љубавну сцену исказану сву у комичним дијалозима про-

налазимо и у причи „Митраљезац голубијег срца“, у којем је приказано за-

љубљивање Николетине Бурсаћа у партизанску младу болничарку Бранку. 

Ћопић најприје приказује како је долазак младе дјевојке изазвао праву 

скривену помаму међу друговима из чете, како су почели да се брију и до-

тјерују, као да су на вашару, те како су се утркивали ко ће јој се наћи при 

руци. Чак је и незграпни Николетина почео да чешља своју бећарску кику, 

али ће тајна љубав младића и дјевојке бити објелодањена у потпуности тек 

у самој борби кад је Николетина наишао на рањену болничарку, превио јој 

ногу, а затим је на рукама носио до чете, која се у борби претходно већ мо-

рала повући са почетних положаја. У наведеној сцени, која је била по себи 
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драматична и трагична, Ћопић комичне ефекте постиже приказивањем 

младићеве забуне и срамежљивости кад је морао да распара панталоне на 

рањеној дјевојачкој нози: „Момак убриса зној па настави да пара, још 

опрезније и пипавије, све док се испод ножа не указа руб свилене плавича-

сте материје која је обухватала и стезала једру дјевојчину ногу. Он стукну 

и сав порумени као да се дјевојка пред њим одједном показала гола голца-

та“.     

И бројне друге комичне ситуације у Ћопићевом приповиједном об-

ликовању јуначине Николетине Бурсаћа имају сличне дијалошке форме. 

Важно је поменути и причу „Предавање о братству“, у којој Николетина 

збуњено тумачи својима саборцима зашто више не смију другове муслима-

не називати Турцима, онако како су их називали одвајкада. Одмах иза тога 

настаје неочекивани обрт. Тек што је говорник завршио реченицу, изнад 

глава партизана се зачуо оштар фијук и тресак гранате, послате из уста-

шког упоришта у вароши, тако да Николетина намах заборавља све оно 

што је претходно пропагирао саборцима и узвикује: „Пази Турака, мајку 

им лоповску!... Нањушио Бећура да ја говорим о братству!“  

Кад је ријеч о комичним ситуацијама из непосредне борбе, најбо-

љи примјер представља прича „Необични савезници“, у којој се Николети-

на са друговима пред навалом легионара случајно у повлачењу обрео у се-

оском гробљу, па је иза биљега свога дједа Тодора, морао да покаже своје 

право митраљеско јунаштво. При томе се, да би охрабио саборце, у шали 

обраћа покојном дједу Тодору и казује му да „сад зачепи уши“, јер ће 

услиједити жестока размјена ватре са непријатељем. 

Комичну ситуацију засновану на прерушавању проналазимо у при-

чи „Злослутна игра“. Њени смјехотворни аспекти утемељени су на комич-

ном несналажењу и неприлагођавању, тј. на неспособности главног јунака 

да схвати природу позоришне игре и прерушавања његових другова у ли-

кове усташа. Николетина нарочито замјера нераздвојном саборцу Јовици 

Јежу што је на позорници био прерушен у усташког шпијуна. Цјелокупна 

игра на крају поприма трагичку димензију, јер један од јунака, омиљених 

сабораца, Ђак Ведроња, гине у каснијој стварној борби, а Николетина је у 

своме сујевјерном сагледавању живота и не увиђању разлике између позо-

ришта и стварности, сигуран да је за његову смрт крива и позоришна игра, 

која је наслутила, најавила, можда и предсказала, оно што ће се десити у 

стварном животу.  

2.3. Језичка комика у циклусу прича о Николетини Бурсаћу почива 

на народним узречицама, на поређењима и обиљу дијалекатске лексике, 

тако да захваљујући томе долази до изражаја Ћопићево одлично познава-

ње народног говора, језичких каламбура и шаљивих фраза, које су веома 

честе и успјешне и у другим његовим приповијеткама и прозним текстови-

ма у цјелини. 

Комичним узречицама Ћопић појачава ефекат карактеризације ју-

нака и приказавања одговарајуће средине, атмосфере, неке неочекиване 
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ситуације и слично. Нарочито је то функционално у приказивању одређе-

них ратних сцена или догађаја. Николетина својим саборцима одмах кад је 

формиран партизански одред у Подгрмечу на почетку устанка сликовито 

казује „сад су дошле гаће на решето“, чиме наглашава да више нема врда-

ња и шале, те да је дошло вријеме за озбиљну борбу против окупатора и 

домаћих издајника. Кад је заробио прве непријатељске војнике у борби, 

радило се о некој двојици кукавних домобрана, Николетина им, да би на 

прави начин исказао њихов страх и јадно стање, казује „чучите ко туке на 

јајима!“  

У причи „Сурово срце“, Николина мајка ненајављено долази да по-

сјети сина и да му донесе нешто за јело (погачу и комад сланине), баш у 

тренутку кад се борба жестоко распламсала и кад се је одред морао повући 

за угрожених положаја. Николетина своје стање збуњености, изненађења и 

страха, исказује комичном узречицом „Види!... Ама откуд ти, мајко?!... Ух, 

што ме престраши, враг с тобом глогиње млатио!“ Кад је мајка отишла са 

положаја и заклонила се на безбједно мјесто, тек тада Николетина пристаје 

да се повуче са положаја, а своје стање због неочекиваног догађаја поново 

коментарише карактеристичном комичном узречицом: „Ех, мајко, што ме 

узноји данас, враг с тобом со гонио...“  

Кад се је у причи „Игра“ Николетина спотакао о камен и бубнуо 

поребарке, јер се био загледао у стару трешњу, зловољно је то прокомента-

рисао узречицом „иди у божију кућу“.  

У причи „Погибија Танасија Буља“, Николетина препознаје сабор-

ца за кога је мислио да је погинуо у једној од тешких борби од непријатељ-

ске гранате, а своје одушевљење исказује комичном узречицом „пасја тра-

го“: „Ама, јеси ли ти то, Танасије, пасја траго?“ Иако је та узречица у осно-

ви груба и непримјерена за исказивање радости, она на прави начин карак-

терише горштачки менталитет Николетине Бурсаћа и чињеницу да су он и 

његови земљаци, које он као метонимски лик карактерише, и срећу и тугу 

исказивали на суров, незграпан, а тиме и комичан начин. 

Комична поређења представљају једно од најзаступљенијих сред-

става језичке комике у Ћопићевом приповиједању, а смјехотворни ефекти 

почивају на антитетичком ефекту, тј. непримјерености или неочекивано-

сти поредбених релата. Када су Јовица Јеж и Николетина распоређивали 

италијанске заробљенике, Јовица је био незадовољан и помало љубоморан 

због тога што му је кракати саборац и заштитник показивао благонакло-

ност према једном окупаторским војнику. Због тога се иронично запитао 

да ли је и овај заробљеник окупатор. Николетина је на то узвратио једним 

комичним поређењем: „Е, ако ти је овај овдје окупатор, онда сам ја бања-

лучки владика“. Јовица одмах узвраћа другим комичним поређењем и ка-

зује Николетини да је „задушна баба“. Кад је у чету стигла млада и лијепа 

болничарка, борци су се наједном промијенили и почели да дотјерују. Ни-

колетина своју космату главу и носато лице иронично упоређује са стра-

шилом: „С оваквом главом иде се у конопље страшити тице, а не пред дје-
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војку“. Истовремено, Јовици Јежу казује да „жмирка ко сврака на југови-

ну“. Кад је болничарка зашивала дугме на Јовичиној кошуљи, Ћопић њего-

во устрептало и блажено стање представља кроз ефектно комично поређе-

ње: „бијаше се примирио и ухињио као прасе кад га чешкају“.  

Кад је у причи „Митраљезац голубијег срца“, млада болничарка, 

након што ју је Николетина пронашао рањену и након што јој је превио 

ногу, казала да зна и види да је он заљубљен у њу, па му одмах то потврди-

ла бројним примјерима из борбе и назвала га, додирујући његову момачку 

кику, „митраљесцем голубијег срца“, затрављени Николетина је био толи-

ко збуњен да му се учинило тога часа „да он заиста и није ништа друго не-

го голуб, обичан питом голуб који се њише на најнижој грани хладовита 

ораха пред основном школом“.                         

   У причи „Игра“, Николетина младој дјевојци која га је зачикава-

ла и наводила на љубавну игру, казује да се „насадила на плот ко чавка па 

само чакиће“. Дјевојка му касније узвраћа да му је боље да почешља косу-

рину, јер овако изгледа „као да му је вук јагње на глави појео“. Кад га је 

дјевојка у истој љубавној игри простријелила очима, те засјенила косом и 

ђаволским смијешком, Николетина је своје стање исказао комичном узре-

чицом „лијепила ли је, гром је убио!“, али је клетва одмах погодила баш 

њега: „Уби га дјевојка као пушка. Заборави и гдје је и куд је пошао“. Нико-

летина то своје стање исказује комичним поређењем: „Их, каква си..., ко 

свијетлеће зрно“. 

У причи „Чудо над чудима“, Николетина за једну бакицу која је 

ноћу провела чету кроз непријатељску територију каже да је „колик добар 

пијевац“, тј. да је ситна и мала. Бака му узвраћа подругљивим народним 

изразом и назива га „зјакота“, тј. онај који продаје зјале и прича превише. 

Још изразитији комични ефекат постигнут је каснијим њеним признањем 

да је по природи страшива: „Мој синко, ја се никад нисам усуђивала на др-

во попети ни у бунар погледати, одмах ми се у глави заврти. Од мене нема 

веће кукавице куд ћеш свијет проћи“. 

Наведене комичне узречице, комична поређења, утолико су смје-

хотворно функционалнији што попримају индивидуалне говорне особине 

(поруге, клетве, жаргонизме и друге облике слободног народног говора), 

чиме су на прави начин допринијели карактеризацији јунака и дочаравању 

одређених ситуација. Сличну функцију остварују и комична имена, прези-

мена и надимци. Никола је прекрштен у Николетину због своје незграпне 

и големе појаве. Јовица је због свог ситног стаса и згурених леђа, имао на-

димак Јеж. Саборац Танасије има необично презиме Буљ, које значењски 

упућује на бројне комичне асоцијације, од тога да је можда потекло од бу-

љавих очију неког његовог претка, па до тога да упућује на задњицу, која 

је у народним говорима подругљиво често тако прекрштавана. Један прич-

љиви ђак, одмах по доласку у чету добио је надимак Ведроња, због тога 

што је својим разговором и радозналошћу чинио да расположење међу са-

борцима буде увијек весело. Николетина често за себе казује да је „бена“, 
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тј. да је наиван и добар или народски речено да је „будала“ и да дозвољава 

да га други искориштавају. И називи мјеста често носе комичне конотаци-

је, те карактеришу планинско поднебље из којег потиче неки јунак. Нико-

летинино село се назива Вргељ, Танасије Буљ је из села Стрмоноге и слич-

но.       

3.0. Ћопићев смијех у циклусу прича о Николетини Бурсаћу, садр-

жи доминантно хумористички, ведри и доброћудни поглед на свијет, а има 

за циљ да забави, те да изазивајући смијех на уснама, ублажи суровости 

живота. Са друге стране, у својим дубинским, дискретним и алегоријским 

слојевима значења, Ћопићев смијех носи понешто и од сатиричке заједљи-

вости, садржи иронију и подсмијех, помоћу којих су саопштене неке болне 

заблуде партизанске идеологије, и то у поратно вријеме када је она у срп-

ској и другим југословенским књижевностима, писаним на простору зајед-

ничке државе Југославије, посматрана као безгрешна и монолитна грађе-

вина. 

Посебној значењској и умјетничкој димензији Ћопићевог смијеха 

доприноси наглашена лирска и меланхолична његова димензија, тако да се 

појављује у сталном преплету са снажним емоцијама, било да су оне пра-

ћене дионизијским слављењем живота (као у случају љубавних удварања и 

надмудривања младића и дјевојака, или у искреном односу присности сина 

према мајци, саборца према саборцу и слично), било да су засноване на 

аполонијским доживљајима (као у случају трагичних ратних епизода, пат-

ње, рањавања и смрти бораца). 

Све то заједно Ћопићевог јунака и Ћопићево приповиједање чини 

живим и динамичним, чини блиским и драгим, чини народски непосред-

ним и оригиналним, тако да књижевна публика и данас, дуже од пола сто-

љећа од његовог настанка, ужива у доживљајима Николетине Бурсаћа. 
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COMIC ASPECTS IN BRANKO ĆOPIĆ'S COLLECTION 

OF STORIES ON NIKOLETINA BURSAĆ 

 
Summary 

 

The paper analyses comic aspects in the collection of stories Doživljaji 

Nikoletine Bursaća, published by Branko Ćopić in 1955. We analysed the comic 

characterization of the main character Nikoletina Bursać, who represented arti-

stically complex psychologically type. He was described as a rough-mannered 

character with the warm heart. We pointed out various comical situations based 

on confusions and replacements, turns of events, unreal fears, love and cour-

tship, repetitions et cetera. Versatile use of language was noted as well, especi-

ally comic comparisons, dialect and local vocabulary, comical names and surna-

mes, and comical toponyms. At the end of the paper we implicated the dominant 

humorous, cheerful and benevolent feature of Ćopić’s laughter which tends to 

amuse, from one point of view, and to relief the seriousness of life from the ot-

her. Furthermore, in its profound, discrete and allegorical layers of meaning, 

Ćopić’s laughter bears some sarcasm, irony and sneer which explain some ideo-

logical partisan delusions. This ideology was regarded as a sinless, monolithic 

structure.  

 


