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Обраћам ти се, ја, новопридошли Београђанин теби, рођеном Београђанину, у 
простору који, осећам, није ни мој ни твој, на земљи која је твоје власништво 
колико и моје, у дану који је твој колико и мој, у часу у коме смо и ти и ја бар 
на тренутак поравнати. 

Мир који се међутим разлеже на овом месту, признајем, само је твој. Ту ти 
шину спокојну и општу дерзновеном беседом својом нарушити у овоме часу 
ипак морам, али, обећавам, не више од онога што нужност пригоде изискује, 

и не мање од онога што се од мене ишчекује. 

Разговор у овој башти, на овој гробљанској каме(р)ној сцени пријаће ти можда, ако разговор 
на гробљу мо же некоме да прија, или ће ти бар донекле близак бити, макар да се овај 
простор разликује од онога на који си свикао када си као мали, у Смедереву, прве представе 
Позоришне дружине Михаила Димића у башти кафане “Зелени венац” гледао. Или од онога 
када си, нешто касније, у башти дома Јове Илића. прву верзију комедије Народни посланик 
читао. Обраћам ти се, дакле овде, на гробљу, у башти душа, као један обичан “красноречија 
слишатељ”, који ти не ће рећи ништа више од онога што сам већ ниси знао. Србија је данас, 
много више него у твоје доба, подељена. И уједињена истовремено. Раздељена у оној мери у 
којој се сви упињу да је поделе у некакве две Србије, тобож, од којих им ниједна није по 
вољи, али које ће, и једну и другу, радо трампити за јефтине политичке поене и скупе девизне 
рачуне. 

Тако раздељена, Србија је и по нечему јединствена, и поред своје чудесне многоликости, 
разнобојног шаренила политичких гротески и фарси чних заплета, које свакодневно имамо 
прилике да посматрамо на савременим медијским даскама, као једином прозору у свет, у 
сценској реализацији свеколиког примитивизма и општег празнословља. Суштински 
уједињена у незнању и сиромаштву, у којима је политички мештри и мешетари наше 
свакодневице, ти драмски јунаци овог оскудног времена хотимично држе, јер само тако могу 
да се још увек несметано шетају кроз наше судбине и наше животе. Србија је данас једна 
велика позориш на сцена. 

Можда би и тебе изненадио и затекао тај живописни низ медијских јунака који се по 
недотупавности, корупцији, среброљубљу, себељубљу и малограђанштини само донекле 
могу самеравати са галеријом твојих комичних ликова, пре свега оних из Ожалошћене 
породшце, Покојника и Власти. Али колико сви твоји ликови, па и они који су најизложенији 
ругању, сатири, критици, најподло жнији комичкој детронизацији, делују у односу на ове 
нове драмске јунаке нашега доба као идилични, невини и наивни. Сва та још увек жива 
позориш на имена којима си разобличавао пороке и мане оновременог друштва: корупцију, 
протекцију, примитивизам, глупост и агресивност недостатна су данас да обухвате савремене 
црнохуморне заплете на политичкој и дру штвеној сцени наших живота којима смо на 
жалост, сви сведоци. 

Апсурд власти који си ти тако успешно изобличавао и карикирао у својим комедијама данас 
је белодано преточен у власт апсурда. И ти си, као и Србија, имао много имена, Браниславе 
Нушићу. Првобитно и озбиљно: Алкибијад(ес) Нуша; критичко и смело: Гусарче, хуморескно 
и козерско: Бен Акиба. Али се испод свих тих имена, иза свих тих маски, скривао исти, 
добри, саосећајни, шеретски и помало, испод цвикера, забринути поглед који разуме 
свеколику човекову слабост, и муку, и потребу да се та мука и та слабост оваплоте кроз смех, 
и да се, подсмевајући се својим и туђим манама, човек очисти гноја и ђубрива мржње, злобе 



и зависти које га плаве са свих страна, и да постане ако не паметнијим и бољим, а оно бар 
људскијим човеком. Србија је данас, међутим, паметна земља. Толико паметна да је од 
претеране памети потпуно слуђена. Оп шта је помама за памећу. Посебно у време избора, а у 
Србији је свака година изборна година и сваки је дан изборни дан, и свако је јутро када сване 
ново изборно јутро, па га као такво и птице својим цвркутом и најављују. сви се дакле 
политички лидери утркују да пронађу духовиту политичку паролу, да смисле делотворну реч, 
да упуте озбиљну поруку. Памет нам је данас толика и таква да чили са свих тих ознојених 
ћела и скупоцених одела, са свих тих светачких аура наших савремених друштвених 
збиљотвораца, и транспонује се у етар као чиста енергија, које смо толико засићени, да од ње 
више не можемо људски ни проговорити, а камоли дисати. Србија је данас озбиљна земља. И 
као да никада није била несклонија смеху. Различити су валери те сувопарне озбиљности: 
досадно озбиљно, брутално озбиљно, интелектуално озбиљно, намћорасто озбиљно. 

Све је дакле смртно озбиљно. И док се по шавовима пара и држава, и друштво, и породица, и 
јединка, док са људи чиле, и то понајлакше, осећања части и моралних убеђења, сви су 
тврдоглаво и интегрално озбиљни. Све је на продају, осим смеха. И све се купује, осим смеха. 
“Људе је лакше поучити него забавити”, писао је Коста Трифковић Змају. Ти си то најбоље 
знао. А опет си, целога свога живота, насмејавао, засмејавао, исмејавао, подсмехивао, 
подбрцкивао. А ипак си, у средишту свих тих људских нарави, мана и девијација, и поред 
сопствених личних посрнућа и породичних трагедија, целога живота стремио за смехом као 
јединим лековитим средством за сопствену и општу мигрену нације, жудео за веселом 
катастрофом на крају водвиљског заплета. Да не испадне да само кукам и кукумавч им, могу 
ти рећи да и данас, и овде, још увек постоје људи, какав си и ти био, којима је једини циљ, 
или смисао, да буду на ползу себи и отечеству својему и чије име својим делом и животом 
узносе. Велики људи, какав је био Никола Тесла, и о којима је сам Тесла рекао оно што се 
боље казати не може. 

Завршићу, дакле, своје обраћање теби управо Теслиним речима, које као да су теби и 
упућене. И нека то буде лековита утеха за све лоше што сам ти пре тога о Србији и о Србима 
казати морао: “Велики је онај човек који својим умним даровима и способностима 
наткриљује остале људе, који, као што пчела прикупља мед, прикупља знање и открива нове 
истине, али све то крунише љубављу према човечанству да му помогне да што пре изађе из 
беда које га притискају: страх, глади, незнања, болести. Нису велики они који понижавају 
човека, већ они који га уздижу, који обогаћују његово наследство и тиме помажу његовој 
духовној срећи.” 

* На Богојављење, 19. 1. 2008. године. Говор на гробу Бранислава Нушића. 


