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Шта је данас уопште смешно? 
Над Нушићевим гробом о Богојављењу 2007. 

Драги наш Ага! 

Ево нас опет на корак од твог вечног боравишта, које је за нас, твоју децу, 
нека врста светилишта, место где можемо једном годишње да отворимо душу 
и ослушнемо неки твој са-вет. Дошли смо овог пута да наслутимо шта би ти 
рекао, шта би можда написао да си данас овде, у Београду, два дана уочи 
избора на којима ће многи народни посланик и понека госпођа министарка 
задобити поверење непоправиво наивних гласача. Знаш ли шта су нам све 

обећали ако им дамо свој глас? Обећали су да већ сутрадан нико више неће бити сиромашан, 
да ћемо путем расподеле акција сви постати власници фабрика, да ће странци да нам подигну 
златна брда, да ће се станови и радна места делити и рукама и ногама, да ће пензионери 
играти и певати од среће јер ће сахране знатно појевтинити... Ја им, наравно, верујем, Ага, 
баш као што би им и ти веровао, бар што се тиче пензионера и сахрана... 

Не, нисмо дошли да се жалимо и да некога оптужујемо. Уосталом, сваки народ има власт, па 
и драмске писце, какве заслужује. Ипак, да ти јавимо да смо постали Енглези и помало Ирци, 
бар судећи по репертоарима наших позоришта Чини се, Ага, да су управе позоришних кућа у 
толикој мери скрхане болом због јада и дилема данашњих Енглеза и Ираца, да за српске јаде 
и дилеме нема више места на сценама. Пред нашим очима сваке вечери изливају страсти и 
пате Yон, Арчибалд и Клементина, па плачемо ето и ми због њих, тако да нам страсти и 
патње неког тамо Јована, Панте и Жи-ване дођу некако безначајне. Чак бесмислене. Јер, кад 
чезне и страда Енглез или Ирац, то је богме нешто велико и потресно. Сети се само 
разбијеног носа сина енглеског конзула! Кад Србин чезне и страда, то је опште место 
историје и живота овог неважног народа, Али, не, рекли смо, нећемо да се жалимо, нити да 
било кога оптужујемо. Ствари су таке, хвале странце и ништаке, презиру српске драмске 
јунаке. 

Шта ћеш, Ага, кад овде одавно нема више твојих среских капетана, попадија-популација, 
почасних конзула и дућанџија, практиканата и писара из административног одељења. 
Променио се свет. Остале су нам, додуше, кљукане династије, плаве рибе и свастикини 
бутови, али одавно нису смешни, већ некако забрињавајуће бљутави и досадни. Право да ти 
кажем, не знам шта је данас уопште смешно. Украли су нам онај твој добродушни, 
добронамерни смех којим си хтео да поправљаш људе мале вароши. Бојим се да си се узалуд 
трудио, Додуше, препознајемо ми и данас исти српски менталитет који си ти тако мајсторски 
приказао и разобличио, али тај менталитет у новим приликама савременог света једва да 
може да измами неки осмех. Нисам, рецимо, сигуран колико је то смешно, а колико тужно, 
кад се у новоотвореним супермаркетима људи туку због јевтиног купуса и дефектне техничке 
робе; кад шеф једне политичке странке најављује да ће жене преузети главну реч у држави 
пошто су мушкарци свугде заказали; кад се ма-ње деце рађа између осталог и зато што се 
младићи и девојке клоне једни других очекујући да им се деси филмско чудо да сретну 
изабраника похлепе а не срца; кад се уместо рада широко потхрањује идеал лаког живота без 
мотике – на естради, модним пистама, трећеразредним телевизијама, изборима за мис и 
мистера, у штампи и чак у многим нашим породицама; кад се цео живот свагдањи претворио 
у свеопшти маркетинг... Новац, Ага, само се о новцу говори, мисли и сања, о новцу по сваку 
цену – насиљем, подвалом, лажима.... Твој Мистер долар и твоја Ожалошћена породица 
припадају давном времену безазлености и скромности Глобализирамо се, драги Ага, све 
више и више. Ипак, нешто је бесумње смешно: упињање да се уђе у Европу к’о да смо, 
саклони боже, до-сад били на Јупитеру или на Камчатки! Улазак у Европу за нас је као улазак 



нас у нас саме, из ципела у којима ходамо у исте ципеле у којима ћемо ходати! Ми, ето, 
пристајемо на тај бриселски шеретлук, на Соланин летећи циркус и његове шарене вртешке, 
па једни навалили – хоће у Европу главом без обзира, нека кошта колико кошта, а други би 
исто тако у Европу, али бесплатно. Та иста бриселска Европа, међутим, тврди пазар: неће ни 
једне ни друге, но нам баца маглену наду, колико да се помиримо са губицима и жртвама што 
нас очекују, да се утишамо и примиримо, да јој не реметимо санак ситог и пјаног. 

Жао ми је што морам да ти кажем да је твоје време неповратно прошло заједно са твојим 
чаробним светом који данас изгледа тако безазлен и наиван, безопасан и добар, упркос свим 
својим људским манама. Ново доба – доба електронских чуда и глобалног села, ужасава чак и 
нас који памтимо свакојака зла у недаће, потресе и кризе у прошлости, нас који смо упркос 
свему налазили спас у питомини породице, у вери, нади и љубави. Били смо дуго омађијани 
обећањима о мирном, праведном и срећном универзуму. Не вреди, Ага, да се жалимо и да 
оптужујемо било кога. Изгледа да је пророковани пут човека ка Армагедону незаустављив. 

Ипак, хвала теби, ненадмашни мајсторе, што си нам оставио дивне успомене. Што имамо 
коме да се обратимо кад нас горчина гуши, с ким да се разгалимо, да заборавимо претње и 
страх, да пронађемо вечито зрно морала које нас одржава. Зато ваљда бајке постоје. 

И на крају да ти пренесем један поздрав. Поздравила те твоја Жанка. Ено је, оживела на 
сцени. Чујем да ће је рехабилитовати, да ће тој веселој лудаји из Скадарлије, тој весталки 
Талијиног храма, опростити ратне грехе. Знам да могу да рачунам и на твој глас. 


