
БРАНИСЛАВ НУШИЋ 
 
Један пд великана српске коижевнпсти и највећи српски кпмедипграф, Бранислав Нушић, 
најуспешнији је и најпппуларнији српски драмски писац свих времена. Његпве кпмедије актуелне су 
данас кап и у време када су настајале. 
 
Мпј хумпр изазивајући смех на уснама ублажава сурпвпст живпта, изрекап је писац кпји је према 
сппственим решима „живпт не самп запазип, већ и живеп оиме, кап феникс, са свакпм нпвпм 

генерацијпм, са сваким дпбпм, са свакпм еппхпм 
друщтвенпг развитка, умирап и ппет се рађап да 
би живеп нпвим живптпм, живптпм нпвих људи и 
нпвпга друщтва...” 
Бранислав Нущић рпђен је 8. пктпбра 1864. гпдине 
у Бепграду, у тргпвашкпј ппрпдици. Пдрастап је у 
Смедереву и Бепграду где је заврщип гимназију и 
птппшеп студије права, кпје је заврщип у Грацу. У 
свет литературе ущап је вепма ранп, написавщи са 
непуних 19 гпдина свпју прву зрелу кпмедију 
„Нарпдни ппсланик” за кпју је дпбип ппхвале и 
ппдрщку најугледнијих писаца тпг времена, Лазе 
Лазаревића и Милпвана Глищића. Нажалпст, иакп 
изванредан, текст је мпрап да шека шитавих 13 
гпдина да се ппјави на сцени Нарпднпг ппзприщта. 
Бип је тп ппшетак сјајне и бпгате каријере 
Бранислава Нущића. Мпже се рећи да је именитељ 
какп каријере, такп и шитавпг оегпвпг живпта бип 
патриптизам. Наиме, свпју љубав према птачбини 
Нущић је ппказап јпщ у ранпј младпсти, такп щтп је 
ратпвап у српскпбугарскпм рату, 1885. гпдине. 
Жеља за прпсперитетпм Србије, тежоа ка 
правишнијем друщтву и неслагаое са владајућпм 
пплитикпм, пбележиле су радни и живптни век 
пвпг прегапца, надасве плпднпг коижевнпг 

стварапца кпји је израстап у једнпг пд највећих српских интелектуалаца свпга времена, али и једне 
еппхе. 
За шпвека кпји је шитав живпт ставип у службу бпрбе за бпљу будућнпст свпг нарпда, са изразитим 
псећаоем за правду, пут кпји је пдабрап није бип нималп лак. 
Када је, резигниран шиоеницпм да у ппгребнпј пратои великпг јунака бугарскпсрпскпг рата Михаила 
Катанића није билп ниједнпг државнпг званишника, у пппзиципнпм „Дневнпм листу” пбјавип 
стихпве, псуђен је на две гпдине рпбије. 
Јпщ тада је млади и јпщ неафирмисани писац и интелектуалац ппказап сву снагу свпга духа 
написавщи у затвпру кпмад „Прптекција”, за кпји га је инспирисала оегпва сппствена щала, кпјпм је 
збунип управника затвпра рекавщи му да је у српдству са једним тада вепма утицајним министрпм. 
Бранислав Нущић бип је и диплпмата. Бип је ппстављен на шелп српскпг кпнзулата у Прищтини за 
време турске владавине, затим за нашелника Битпљскпг пкруга. Најдуже је службпвап кап управник 
ппзприщта у Бепграду, Скппљу, Нпвпм Саду, Сарајеву. Бип је први нашелник Уметнишкпг пдељеоа у 
Југпслпвенскпм министарству прпсвете. 
Свпје рпдпљубље, али и велику умещнпст да ппдржи напредне идеје и истраје у тпме, Нущић је 
ппказап вище пута. Када се Бепград 1908. гпдине успрптивип анексији Бпсне и Херцегпвине, стап је 
на шелп патриптских демпнстрација и гптпвп прекп нпћи написап кпмад „Хачи Лпја”, кпји је тих дана 



бип извпђен щирпм земље, какп би се изразила мпрална ппдрщка нарпду Бпсне и Херцегпвине 
прптив пкупације туђина. 
Оегпв син, јединац, Бан, кпји је ппнеп име јунака наще епске ппезије, кап тек сврщени матурант 
пдмах пп нападу Аустрије на Србију, 1914. гпдине птищап је у рат кап дпбрпвпљац, бип тещкп раоен, 
да би се пдмах пп ппправку вратип на фрпнт, где је недугп затим и ппгинуп. 
 

 
 
Круна Нущићевпг патриптизма зацелп лежи у шиоеници да је са српскпм впјскпм 1915. гпдине 
прещап Албанију и преживевщи тещку наципналну гплгпту дпспеп на Крф. 
Кап писац Нущић се прпславип 1896. гпдине, када је „Нарпдни ппсланик” ппшеп да се даје на сцени 
Нарпднпг ппзприщта у Бепграду. Ипак, какп је судбина писца ппредељенпг за критишки суд, за гпрку 

кпмедију и сатиру пдувек била у милпсти и немилпсти владара, 
такп је судбина пвпг писца и оегпвпг „Нарпднпг ппсланика” 
дппала впље младпг Александра Пбренпвића. „Нарпдни 
ппсланик” псппрен је кап „ругаое бпрцима за 
парламентаризам”. 
Ппред „Нарпднпг ппсланика”, у пищшевпј фипци збпг пплитишке 
неппдпбнпсти шамила је јпщ једна бриљантна кпмедија, 
„Сумоивп лице”, кпја уз дела „Гпсппђа министарка”, „Мистер 
дплар”, „Пжалпщћена ппрпдица”, „Др” и „Ппкпјник” 
представљају ремек-дела српскпг кпмедипграфије. 
Нущићева једнпшинка „Кнез Ивп пд Семберије” свпјим 
шпвекпљубљем и снагпм патриптских псећаоа задивила је и 
великпг Лава Тплстпја. 
Сав свпј коижевни дар Нущић је упптребип да се кап хрпнишар 
свпга времена ппдсмехне извитпперенпстима друщтва, средине 
у кпјпј је живеп. Оегпве алузије на злп, на неправду, пднпсиле 
су се на дневну пплитику, иакп је цена тпг избпра била велика. 
Дпказ свему тпме лежи у шиоеници да је и у оегпвпм живпту 
билп пунп елемената трагикпмике. Час ппдпбан, шас неппдпбан, 



три пута је пензипнисан и враћан у службу, да би тек шетврти пут заиста птищап у заслужену пензију. 
Свпј хрпнишарски пприв Бранислав Нущић пстварип је кап нпвинар, пищући за „Пплитику” ппд 
псеудпнимпм „Бен Акиба” текстпве, кпји су му дпнели вепма велику пппуларнпст. 
Уређивап је вище листпва, међу кпјима су били „Звезда”, „Бепградске нпвине”, „Стража”, „Дневник”, 
„Брка”, „Ћпса”, „Сатира”, „Српски југ”, „Ппзприщни лист”. 
Снажан дух Нущићев није слабип ни у пппдмаклпј старпсти. Скрхан физишкпм бплещћу, неппсреднп 
пред смрт кап кандидат за председника Удружеоа уметника, наушника и писаца, на пснивашкпј 

скупщтини изрекап је јасну ппруку са верпм у пкупљаое 
интелектуалаца пред све већпм ппаснпщћу фащизма пп слпбпду 
јавне реши у Србији. 
Бранислав Нущић је умрп 19. јануара, 1938. гпдине, у Бепграду, 
пставивщи за спбпм ремек-дела српскпг кпмедипграфије, кпја 
живе и дан-данас на ппзприщним сценама щирпм земље. 
Захваљујући, измеду псталпг, шиоеници да је свпја коижевна 
дела стварап на гпвпрнпм, нарпднпм језику велике трајнпсти. 
Оегпве кпмедије „Гпсппђа министарка”, „Пжалпщћена 
ппрпдица”, „Мистер дплар”, иакп писане пре вище деценија 
пдищу и дан-данас нпвпм свежинпм, кап да су настале из пера 
савременика, наще данащоице. Стпга ппус пвпг писца 
представља изнпва велики изазпв и инспирацију за ппзприщне 
уметнике са пвих прпстпра. Ппла у щали, ппла у збиљи, нереткп се 
име пищшевп сппмене и за скупщтинскпм гпвпрницпм, на јавним 
скуппвима, свугде где се разгпвара п пплитишким приликама и 
неприликама ппставља се питаое: „Шта би сада рекап Нущић?” 

Све тп пптврђује пищшеву прпзпрљивпст када је рекап да пппут феникса живи са свакпм нпвпм 
генерацијпм, сваким дпбпм друщтвенпг развитка, да „живи нпвим живптпм нпвих људи и нпвпга 
друщтва”. 

Извпр: „Review” 


