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ПО В О Д И

ЈОАКИМВУЈИЋ
(1772–1847)

ИСИ ДО РА ПО ПО ВИЋ

ТЕАТРАСРПСКОГКАМЕНОДБАЧЕНИ,
КАМЕНУГАОНИ

По во дом 250го ди шњи це ро ђе ња и 175го ди шњи це смр ти  
Јо а ки ма Ву ји ћа

„Ка мен ко ји од ба ци ше зи да ри, онај по ста гла ва од угла”
(Ма теј: 21, 42)

По след ње ово зе маљ ско бо ра ви ште Јо а ки ма Ву ји ћа (1772–1847) 
био је Бе о град. У жи во ту обе ле же ном сва ко ја ким ис ку ше њи ма, 
до га ђа ји ма на гра ни ци ве ро ват ног и мо гу ћег ко ји су по не кад би ли 
бли жи по зо ри шној но жи вот ној ло ги ци, те по след ње бе о град ске 
го ди не има ју по себ но ме сто. Про вео их је Јо а ким стар и бо ле стан, 
по лу слеп, на иви ци гла ди у ста ну свог при ја те ља, књи го ве сца Вин
кле ра. У ви ше на вра та мо лио је вла сти за пен зи ју, ма кар и нај ма њу. 
Ни је је до био. До био је јед но крат ну по моћ. Ми ло сти њу. Са хра њен 
је код Цр кве Св. Мар ка. Гроб му је ка сни је за ме тен. 

По след ње бе о град ске го ди не уи сти ну су по себ не. Оне су вре
ме у ко ме је Ву јић, по ри цан и оспо ра ван го то во чи та вог жи во та, 
по ре чен и оспо рен као ни кад до тад. То, ме ђу тим, ни је би ло по след
ње огре ше ње о Јо а ки ма Ву ји ћа. У исто ри ји срп ске кул ту ре при
па шће му са свим спе ци фич но ме сто, ко је уне ко ли ко мо же мо сма
тра ти тим, ко нач ним огре ше њем.
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* * *

У не ка квој из ма шта ној по зо ри шној пред ста ви, ко ја би пра
ти ла жи вот Јо а ки ма Ву ји ћа, онај ре ал ни и онај по то њи, ње гов 
жи вот у исто ри ји срп ске кул ту ре, са вр ше но би се мо гли ис пре
пле та ти ствар ност и те а тар. Јер ова чу де сна лич ност не пре кид но 
флук ти ра из ме ђу та два. Ре ци мо, по след ња сце на у тој пред ста ви, 
ко ја би зна ко ви то го во ри ла о Ву ји ће вом по ло жа ју у исто ри ји на ше 
кул ту ре, би ла би сме ште на у јед ну сле пу ули цу. Ма лу, не у глед ну, 
ни ка кву. Ули цу ко ја из гле да као да у њу тек по не кад и тек по не ко 
за лу та. И на сред те ули це, сле пе, ма ле, не у глед не и ни ка кве, као 
нај у па дљи ви ји обје кат, ста јао би је дан пре пу ње ни кон теј нер. Толи
ко пре пу њен, да је и око ње га раз ба ца но сме ће. Мрак. „Кор ти на” 
па да...

Ова ули ца по сто ји. На ла зи се у са мом цен тру Бе о гра да, по
след њег Јо а ки мо вог ово зе маљ ског бо ра ви шта. Из јед не од цен
трал них бе о град ских ули ца, Не ма њи не, ула зи се у Ули цу Јо а ки ма 
Ву ји ћа. Ма лу, сле пу, не у глед ну, ни ка кву. Она из гле да као да у њу 
тек по не кад и тек по не ко за лу та. И у ње ном сре ди шту на ла зи се 
је дан кон теј нер. Обич но је пре пу њен.

У са мом цен тру. И на мар ги ни. Ту се у Бе о гра ду на ла зи Ули ца 
Јо а ки ма Ву ји ћа. Баш као и у из ма шта ној по зо ри шној пред ста ви... 
И она ко ка ко је он сме штен у срп ску кул тур ну исто ри ју.

* * *

Цен тар и мар ги на – то су два нај и зра зи ти ја исто риј ска од ре
ди шта Јо а ки ма Ву ји ћа. И још је дан у ни зу па ра док са ко ји су ис пре
пле та ни око ове пот пу но па ра док сал не (и у свој сво јој па ра док
сал но сти чу де сне) лич но сти. 

Да би смо што све о бу хват ни је од ре ди ли зна чај Јо а ки ма Ву ји ћа 
у исто ри ји срп ског те а тра, али и крај ње не га тив не ста во ве са вре
ме ни ка, па и мно гих по то ма ка пре ма ње му, тре ба ло би, пре све га, 
узе ти у об зир ра ни је, ду бље сло је ве на ше по зо ри шне исто ри је. 
Ка ко је, да кле, пре Јо а ки ма из гле да ло на ше по зо ри ште? Го то во, 
па ни ка ко. У вре ме пре из во ђе ња „Кре шта ли це”, на ше пр ве све тов
не и јав не пред ста ве у Пе шти 1813, срп ско је по зо ри ште оп ста јава
ло са мо на спо ра дич ним пред ста вља њи ма школ ског ре пер то а ра. 
Она су да ва на у пре чан ским кра је ви ма, не где од ка сних двадесетих 
или ра них три де се тих го ди на 18. ве ка. Пр во, за ко је се по у зда но зна, 
би ла је Тра е до ко ме ди ја Ко за чин ског игра на у Кар лов ци ма 1734. 
го ди не, а за чи тав век ова квих је пред ста вља ња по по да ци ма ко
ји ма да нас рас по ла же мо би ло све га 23. Чак ни та скром на број ка 
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ни је то ли ко ин ди ка тив на. Ин ди ка тив ни је је да су ове вр сте пред
ста ва би ле, пре све га, део школ ског, а не по зо ри шног си сте ма и 
да је о њи ма, у по зо ри шном сми слу, мо гу ће го во ри ти са мо као о 
ру ди мен ти ма. По зо ри шне пу бли ке, по зо ри шне на ви ке, у пра вом 
сми слу ре чи, у на шој кул ту ри ду го, вр ло ду го ни је уоп ште би ло. 

С дру ге стра не, да би смо што бо ље осве тли ли па ра док сал ну 
цен трал номар ги нал ну по зи ци ју Јо а ки ма Ву ји ћа у срп ској кул ту
ри, тре ба да узме мо у об зир и сле де ће: и оно ма ло од те а тра за 
ко ји зна мо да је у на шој кул ту ри нео р га ни зо ва но, дис кон ти ну и
ра но и мут но по сто јао још од сред њег ве ка, био је, од стра не кре
а то ра дру штве но при хва тљи вих нор ми про ка жен, сма тран нај ни
жим об ли ком за ба ве, не чим три ви јал ним, ба нал ним, вред ним 
осу де и пре зи ра. Та квим су ста во ви ма без ма ло до при не ле и вр сте 
те а тар ских пред ста вља ња ко ја су на на шим про сто ри ма би ла до
ступ на пре ко ве ћих европ ских цен та ра. До нас су вр ло ду го стиза
ла углав ном та ква пред ста вља ња ко ја се у да на шњем сми слу ре чи 
чак ни услов но не мо гу сма тра ти по зо ри штем. У тер ми но ло шком 
сми слу, по зо ри ште је озна ча ва ло за и ста сва шта и ко је шта – ра зна 
ва шар ска при ка зи ва ња оп те ре ће на нај ни жим, нај ба нал ни јим и 
нај про стач ки јим об ли ци ма ко ми ке, ма ђи о ни ча ре, акро ба те, фа
ки ре и све дру ге об ли ке за ба вљач ких ак тив но сти. О би ло ка квом 
озбиљ ном де ло ва њу по зо ри шта, о би ло ка квој ње го вој уз ви ше ни
јој, па чак и су ви сли јој свр си, у на шем дру штву ду го ни је мо гло 
би ти ни го во ра. У срп ској је кул ту ри са раз во јем по зо ри шта, по зна
то је, ишло спо ро и те шко, а пре све га, сто га што ду го ни је по сто
ја ла ни ка ква свест о по тре би да се за по зо ри штем уоп ште по се же... 

За то и нај ви ше за то ве ли ка је Јо а ки мо ва уло га у исто ри ји 
срп ске кул ту ре. Јо а ким је стао, сам он, не на ter ru in kog ni tu – већ 
пред зид. Зид гра ђен још у сред њем ве ку и увек до зи ђи ван и учвр
шћи ван. Јо а ким је стао пред зид. И сру шио га. У оној из ма шта ној 
по зо ри шној пред ста ви учи нио је то – соп стве ном гла вом! Пла ћао 
је за то по ве ли ке це не и за жи во та и на кон жи во та. Али је тај зид 
сру шио, уло жив ши мно го и пре мно го – чи тав жи вот, сав лич ни 
ком фор, здра вље, сво ју част, и до кра ја, а то је по за ма шан про пуст 
на ше кул ту ре – и сво ју исто риј ску по зи ци ју. У све ту у ко ме је ра дио 
на то ме да сру ши зид, Јо а ким Ву јић пер ци пи ран је као пер со нифи
ка ци ја по зо ри шта. А од нос пре ма по зо ри шту, на по ме ну то је, био 
је да ле ко, стра шно да ле ко од оно га ка ко се да нас о ње му ми сли.

 Ка да је у пи та њу од нос мно гих са вре ме ни ка пре ма ње му, 
мо жда би нај пре ци зни је у том сми слу и би ло ре ћи да је о Јо а ки му 
ми шље но и го во ре но на исти на чин на ко ји је ми шље но и го во ре
но о те а тру, у оном кон тек сту у ком је он у то вре ме углав ном 
по сма тран. С јед не стра не, да кле, Јо а ким је био жр тва на чи на на 
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ко ји је по зо ри ште у ње го во вре ме пер ци пи ра но. Да су га по сма тра
ли као по зо ри ште са мо, ни је нео че ки ва но и ни је без осно ва. Жи вот
ни пу те ви Јо а ки ма Ву ји ћа, а сви су, ко ли ко год те шки, обе ле же ни 
оску ди цом и че сто не до пу сти вим не до стат ком при зна ња, би ли 
ствар ње го вог из бо ра – че сто су ви ше под се ћа ли на по зо ри ште 
не го на жи вот. Иа ко се те а тра ла тио ре ла тив но ка сно, ко ли ко је 
да нас по зна то тек са 40 го ди на, Ву јић је сво је по зо ри шно ства ра ње 
пре тво рио не са мо у жи вот но за ни ма ње већ и у об лик жи вље ња. 
Ни је пре те ра но ре ћи да у исто ри ји на шег те а тра не по сто ји ау тен
тич ни ја по зо ри шна по ја ва од Јо а ки ма Ву ји ћа. Да, би ће ка сни је и 
ин те лек ту ал ни јих и ра ци о нал ни јих, да ро ви ти јих, али љу ди ко ји 
су до те ме ре ус пе ли да по ни ште гра ни цу из ме ђу те а тра и жи во та 
не ма. 

Ву јић је, сва ка ко, био нео бич на при ро да, чак и пре не го што је 
от крио да му је ме сто у те а тру и да му по зва ње да Ср би ма те а тар 
на пра ви. Пу но је ње го во Жи во то о пи са ни је де та ља за ко је је дока
за но да су се зби ли баш та ко ка ко их је опи сао, а ко ји у од ре ђе ном 
сми слу по ма ло из ми чу ло ги ци сва ко днев ног жи во та. Та кво је, 
ре ци мо, ње го во пу то ва ње пе шке из Ба је у Трст 1796. го ди не. На
и ме, ка да се, по што је на пу стио сту ди је у По жу ну, да на шњој Бра
ти сла ви, где је пр ви пут и гле дао озбиљ но и раз ви је но по зо ри ште, 
вра тио у род ну Ба ју, Ву јић ће за кљу чи ти да му тај град не пру жа 
до вољ но мо гућ но сти за да ље на ре до ва ње и обра зо ва ње... По ро ди
ца му је жи ве ла ре ла тив но скром но и ро ди те љи ни су мо гли да 
фи нан си ра ју тај ње гов пут. Све што је од њих мо гао до би ти би ло 
је 10 фо рин ти. Јо а ким је у Трст кре нуо пе шке. Пут ко јим је ишао, 
пре ко Хр ват ске, од Ба је до Тр ста има 400 ки ло ме та ра. Кре нуо је 
у фе бру а ру. Са 10 фо рин ти у џе пу и пе шке усред зи ме. У Трст, та да 
из ра зи то скуп град, у ко ме ни је знао ни ко га и без ика кве иде је шта 
ће та мо ра ди ти, од че га ће жи ве ти, са мо са же љом да учи је зи ке и 
да се уса вр ша ва. Ни је та да сти гао у Трст, на кон ни за пе ри пе ти ја 
и ско ро па не ве ро ват них до га ђа ја вра ти ће се у ју лу 1797. у род ну 
Ба ју. Али не ће од у ста ти. И за и ста оти ћи ће у Трст 1801, овај пут 
са 12 фо рин ти у џе пу, ма ло пе шке, ма ло ко ли ма и не ма ју ћи по но
во ни ка кву иде ју од че га ће та мо жи ве ти, где ће жи ве ти, хо ће ли 
мо ћи нај е ле мен тар ни је да оп ста не. Оста ло је забе ле же но у ње го
вом Жи во то о пи са ни ју да је на пи та ње јед ног чо ве ка ког је ус пут 
срео и ко ји га је упи тао зна ли не ко га у Тр сту ко ће му по мо ћи да 
се та мо сна ђе, Ву јић од го во рио: „Са мо га Бо га!” И сна шао се, де
лу је пот пу но не ствар но, али до шав ши у Трст, он ис пред цр кве Св. 
Спи ри до на на и ла зи на Ви кен ти ја Ра ки ћа, мо на ха, про све ти те ља, 
пи сца и пре во ди о ца цр кве них дра ма. Је дан од нај це ње ни јих тр шћан
ских гра ђа на и уз До си те ја нај чи та ни ји пи сац оно га до ба, од во ди 



184

Јо а ки ма у ку ћу бо га тог тр шћан ског тр гов ца Ан то ни ја Кве ки ћа и 
Ву јић по ста је учи тељ ње го ве де це и члан по ро ди це. Са Кве ки ћи ма 
по се ћу је по зо ри шне пред ста ве, до би ја про стор за уче ње и чи та ње, 
по чи ње да пре во ди. Да кле, оства ру је све оно због че га се у Трст 
и упу тио. Чи та ва та при ча де лу је као пот пу но из ме ште на из сва
ке оче ки ва не жи вот не ло ги ке. А исти ни та је, ни је плод Ву ји ће вих 
ми сти фи ка ци ја ко ји ма је сва ка ко био склон, про на ла зи мо до ка зе 
за њу и код дру гих ау то ра ко ји ми сти фи ка ци ја ма и пре те ри ва њи
ма ни су би ли скло ни. Иа ко ова при ча ни је ди рект но по ве за на са 
по то њим Ву ји ће вим по сло ви ма ко ји се од но се на раз вој срп ског 
по зо ри шта, чи ни се да она до бро све до чи о упор но сти ко ја го то во 
да у се би са др жи не што фа та ли стич ко. Та вр ста упор но сти је од 
ве ли ке ва жно сти у свим по ку ша ји ма од го не та ња – ка ко је баш 
Јо а ким Ву јић био тај ко ји је прак тич но ни из че га са здао срп ско 
по зо ри ште. Тај про цес ко ји је ис пра тио од по чет ка до кра ја, а ко ји 
је био не ве ро ват но сло жен и под ра зу ме вао ме ња ње на ра ти ва о 
те а тру, ства ра ње пу бли ке, ства ра ње пред ло жа ка за по зо ри шне 
пред ста ве јер до ма ће драм ске књи жев но сти го то во да и ни је би ло, 
ор га ни зо ва ње по зо ри шних дру жи на, ор га ни зо ва ње уо ста лом све
га оно га што по зо ри шни чин под ра зу ме ва (а Јо а ким је го то во увек 
све то ра дио сам) на кра ју – ње гов ре ла тив но ус пео по ку шај ин сти
ту ци о на ли за ци је по зо ри шта – то је про цес ко ји по сва кој ло ги ци 
при па да ге не ра ци ја ма да га ство ре. А у на шој кул ту ри, не тре ба 
ни ка да пре ви де ти, из нео га је ини ци јал но је дан је ди ни чо век. 

* * *

У сва ком раз ми шља њу о Јо а ки му Ву ји ћу, о сте пе ну ње го вог 
до при но са раз во ју срп ског те а тра, мо ра ло би се стро го во ди ти 
ра чуна о то ме ка да се шта и на ко ји на чин у овом де лу на ше те а тар
ске про шло сти од ви ја. Да кле пр ва срп ска све тов на, јав на по зо ри
шна пред ста ва би ла је „Кре шта ли ца” од и гра на 24. ав гу ста 1813. 
го ди не у пе штан ској Рон де ли. Ву јић је текст Ав гу ста Ко це буа „Der 
pa pa gay” пре вео и по ср био, уз Иштва на Ба ло га, при пре мио пред
ста ву и играо у њој. Да кле, пр ви пут Ср би има ју по зо ри шну пред
ста ву, пра ву са фик си ра ним тек стом, ан сам блом, у пра вом по зо ри
шту, са кар та ма, пла ка том и свим оста лим 1813. го ди не. Са мо 22 
го ди не ка сни је, у Кра гу јев цу 1835. тај исти Јо а ким Ву јић до ве шће 
сво јим за ла га њем до ин сти ту ци о на ли за ци је те а тра. Од по чет ног 
им пул са до кон крет ног, ор га ни зо ва ног ре зул та та, без об зи ра на 
то ка ко је Кња жев скосрп ски те а тар из гле дао, пре ђен је пут за 
ко ји је дру гим кул ту ра ма би ло по треб но да ле ко, да ле ко ви ше вре
ме на. И прак тич но јед ног чо ве ка иза све га то га. Спрем ног да за 
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по зо ри ште под не се ап со лут но све, да иде пе шке, да иде бос, у 
ту ђим, пре ве ли ким и по це па ним ци пе ла ма, да бу де гла дан и ома
ло ва жен. 

За то у оној из ма шта ној по зо ри шној пред ста ви ва жно ме сто 
мо ра да има (не)ве ро ват ни и (не)мо гу ћи пут у Трст. У ко ји се на 
кра ју ипак срећ но сти же. Упр кос све му и сви ма.

Вра ти мо се са да Јо а ки мо вим по зо ри шним пу те ви ма. Ка ко је 
Јо а ким ви део по зо ри ште, због че га га је уоп ште сма трао то ли ко 
ва жним да би му пре дао сав свој жи вот? Јер, не за бо ра ви мо, Јо а ким 
је пре ба вље ња по зо ри штем имао крај ње сре ђен жи вот ко ји је мо
гао да про ве де вр ло ла год но. Мо гао је да иза бе ре да оста не у Тр сту, 
да век про ве де у бо га тој тр го вач кој ку ћи, збри нут и це њен. Мо гао 
је и, де це ни ју ка сни је, да се ста ра о ви но гра ди ма сво је бо га те су
пру ге Пе ла ги је, ка ко је не ко ли ко го ди на и из гле да ло да ће би ти. 
Он је, ме ђу тим, ода брао мно го не из ве сни ји, мно го збр ка ни ји жи
вот ни пут на ко јем је био ис тра јан и до сле дан, упр кос (или за хва
љу ју ћи) свом не мир ном и че сто (разл)уђе ном ду ху. Јед но је си гур
но – у свом по зо ри шном пу те ше стви ју Јо а ким Ву јић је био пра ви 
и истин ски про све ти тељ, јед на ко као што је то До си теј био у књи
жев но сти. И док је књи жев ни про све ти тељ – До си теј сма трао да 
„те а трал на пред ста вље ни ја мо гу би ти по ле зна, у ве ли ки гра до ви 
/чак и ну жна/”, али да „ра зу ман чо век не чи ни од то га се би по тре бу 
и оби чај, Јо а ким – по зо ри шни про све ти тељ твр дио је да је „[...] те а тар 
осо би то јед на нужд на шко ла [...] јер бо у те а тар мо же се што год 
ду ше по ле зни је и ду ше спа си тел ни је чу ти и на у чи ти, не же ли на 
ма кар ка кви дру ги ме сти.” 

Ни је ли тај Јо а ки мов став ско ро са свим исто ве тан не што ка
сни јем Сте ри ји ном ста ву о те а тру као ле ку за бо ле сти мо рал не, о 
те а тру као шко ли ко јој тре ба да бу де цељ на у ка и ис пра вље ни је? 
Сте ри јин про све ти тељ ски по глед на те а тар ни ка да ни је до во ђен 
у пи та ње и, сва ка ко, ни је ни упи тан. Јо а ким је, ме ђу тим, због 
истог та квог ста ва, са мо не што ра ни је, ети ке ти ран сва ка ко и које
ка ко – као „ла жац”, „хва ли са вац”, „уси ја на гла ва”, „са ка лу да”, 
„мла ти па ра” и „тво рац лу дих спи са ни ја”. А он, по так нут „Кре шта
ли цом” и мо гућ но шћу да Ср би до би ју по зо ри ште, ко ја се у да љи ни 
са мо на зи ра ла, оста вио је ла год ност и до сад ну из ве сно сти бри ге 
о Пе ла ги ји ним ви но гра ди ма. Оти ћи ће 1815. го ди не у сво ју Ба ју 
и та мо игра ти пр ви ко мад ко ји је пре вео и об ја вио 1805, још то ком 
свог бо рав ка у Тр сту – „Фер нан да и Ја ри ку”. Усле ди ће Јо а ки мо ва 
по зо ри шнопо ли тич ка игра, на иви ци но жа... Он ће, на и ме, исте 
1815. го ди не у два на вра та при ка зи ва ти дра му Иштва на Ба ло га о 
Ка ра ђор ђу и Пр вом срп ском устан ку, ко ју је пре вео под на сло вом 
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Срп ски вожд Ге ор ги је Пе тро вич ина че на ре че ниј Цр ниј или отја
ти је Бе о гра да от Ту ра ка, јед ном у Се ге ди ну и дру ги пут у Но вом 
Са ду. Не во ља је би ла у то ме што је при ка зи ва ње ове дра ме због 
по ли тич ке осе тљи во сти још 1812. за бра нио цар лич но. Јо а ким ће 
се оглу ши ти о ову за бра ну (због че га ће, на рав но, има ти сил не 
не при ли ке), а из во ђе ње Цр ног Ђор ђа у Но вом Са ду у је сен 1815. 
го ди не би ће пр ва срп ска пред ста ва у овом гра ду, по то њем до му 
пр вог срп ског про фе си о нал ног, на ци о нал ног стал ног те а тра – Срп
ског на род ног по зо ри шта, осно ва ног 1861. го ди не. Тај по чет ни 
им пулс ко ји је Ву јић дао по зо ри шном жи во ту у Но вом Са ду не ће, 
ме ђу тим, би ти је ди но што ће оста ви ти у ама нет овом гра ду у ко
ме је, ина че, про вео и ра не го ди не свог шко ло ва ња. Јо а ким Ву јић 
ће по сред но, али вр ло ва жно има ти ути ца ја и на осни ва ње Срп ског 
на род ног по зо ри шта, ко је ни је до че као. Стар и оро нуо, он ће 23 
го ди не ка сни је, 1838. го ди не по но во до ћи у Но ви Сад. Сво јим пред
ста ва ма „раз бу ди ће” успа ва но Но во сад ско ле те ће ди ле тат ско дру
штво ко је ће доц ни је има ти зна чај ног уде ла, ка ко за осни ва ње 
Срп ског на род ног по зо ри шта, та ко и за осни ва ње Хр ват ског на
род ног ка за ли шта у За гре бу.

Но, пре то га, Ву јић ће пу то ва ти мно го и пре мно го и у го то во 
сва ком ме сту у ко ме се за тек не – пра ви ти по зо ри ште. Због скло
но сти ка фор ми ра њу „ad hoc” дру жи на, ве о ма је те шко, да нас 
мо жда и не мо гу ће тач но ре кон стру и са ти све пред ста ве ко је је на 
сво јим пу то ва њи ма, у ма ње или ви ше при вре ме ним ме сти ма бо
рав ка, да вао Јо а ким Ву јић. Осим Но вог Са да, ва ља по ме ну ти и 
пред ста ве ко је је да вао у, та ко ђе, ва жним та да шњим срп ским кул
тур ним цен три ма – Ара ду, Те ми шва ру, Зе му ну... И у свим тим 
гра до ви ма Јо а ки мо ве су пред ста ве би ле пр ве ко је је срп ска пу бли
ка мо гла да ви ди на свом је зи ку.

 Кор пус ко ма да ко је пре во ди и по ср бљу је вре ме ном се зна
чај но уве ћа ва, а пред ста ве ко је по ста вља углав ном ра ди на тим 
пред ло шци ма. Ко ма ди, ма хом не мач ки, ко је би ра да адап ти ра за 
пред ста вља ње мла дој и не раз ви је ној срп ској по зо ри шној пу бли ци 
да нас се ни из бли за не мо гу сма тра ти вр хун ским до ме ти ма драм
ске књи жев но сти, а исти на је да то ни су би ли ни у оно вре ме. Па 
ипак, оно што ће Ву јић пре ве сти и по ср би ти пред ста вља ло је ре
пер то ар ски стан дард раз ви је них европ ских по зо ри шних цен та ра 
оног до ба и оно што је у Евро пи тог вре ме на би ло из ра зи то по пу
лар но и пу бли ци при јем чи во. Су о чен са те шким де фи ци том на 
по љу на ци о нал не дра ме, Јо а ким је по ву као крај ње лу кав по тез. 
Не ка за илу стра ци ју по слу жи јед на за ни мљи ва ста ти сти ка ко ја се 
од но си на оми ље ног Јо а ки мо вог по зо ри шног пи сца – Ав гу ста Ко
це буа, чи ји ко ма ди чи не око сни цу Ву ји ће вог пре во ди лач копре
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ра ђи вач ког ра да. На и ме, у тре нут ку ка да сво јим пре во ди ма и по
ср ба ма Јо а ким срп ској пу бли ци пред ста вља Ко це буа, овај не мач ки 
дра ма ти чар био је и те ка ко жи ва по зо ри шна ма те ри ја. У беч ком 
Бург те а тру од 1790. до 1898. Ко це бу о ве дра ме игра не су чак 3656 
пу та, у Бер ли ну је, ре ци мо, у при бли жно истом пе ри о ду игран је 
3224 пу та, а на при мер, у Ман хај му Ко це бу је још и 1870. го ди не 
и да ље убе дљи во нај и зво ђе ни ји драм ски пи сац.

Ва жно је ов де на по ме ну ти да је и Јо а ки мов пре во ди лач ко 
пре ра ђи вач ки рад ве зан за драм ску књи жев ност, та ко ђе, био део 
ње го ве про све ти тељ скопо зо ри шне ми си је, а ни ка ко плод ње го вих 
књи жев них пре тен зи ја. Ка да би смо ски ну ли све на тру хе, јед но
став но би смо мо гли ус твр ди ти да је пр ви и основ ни циљ Јо а ки ма 
Ву ји ћа био не чак ни ства ра ње срп ског по зо ри шта већ фор ми ра ње 
срп ске по зо ри шне пу бли ке, те да је она би ла цен тар и не при ко сно
ве на све ти ња ње го вог ства ра лач ког све та. И за то је све што је ра дио, 
пре све га, мо ра ло би ти „вра зу ми тел но”, „по ле зно”, „по у чи тел но”, 
„уве се ли тел но” и „на ра во у чи тел но” пу бли ци ко јој се обра ћао. 

Та Ву ји ће ва на ме ра из ко је је и про ис те као ода бир ко ма да 
ко је је по ну дио Ср би ма ве о ма ду го ни је схва ће на и ту ма че на на 
пра ви на чин. И за жи во та, а на ро чи то по сле Јо а ки мо ве смр ти, ти 
ње го ви ода би ри ту ма че ни су крај ње јед но стра но, по не кад и зло на
мер но. Не по пра вљи ву ште ту исто риј ској по зи ци ји Јо а ки ма Ву ји ћа 
на не ли су не при ко сно ве ни ин те лек ту ал ни ау то ри те ти свог вре
ме на – Јо ван Скер лић и Па вле По по вић, с тим што је овај дру ги 
опа сно скли знуо не са мо у не тач ност већ и у не до пу сти ву су бјек
тив ност, крај њу ис кљу чи вост, па и не у кус. Од нос Па вла По по ви ћа, 
чо ве ка ко ји је у ве ли кој ме ри кре и рао ма пу срп ске исто ри је књи
жев но сти и кул ту ре, пре ма Јо а ки му Ву ји ћу ве ли ка је и ком плек сна 
при ча. Не спо ре ћи да је са да на шње по зи ци је По по ви ћев чла нак 
о не штам па ним дра ма ма Јо а ки ма Ву ји ћа, ко је су, на жа лост, у ме
ђу вре ме ну трај но из гу бље не, од не про це њи вог зна ча ја за ка кав 
та кав увид у овај део Ву ји ће вог ра да, ва жно је на по ме ну ти и ово: 
Па вле По по вић до те ме ре обез вре ђу је овај део Јо а ки мо вог ра да, 
да до зво ља ва се би да, ана ли зи ра ју ћи са ру ко пи са ко мад Се ли ко и 
Бе ри за или љу бов из ме жду Не гру у јед ном мо мен ту ка же да се ствар 
на кра ју „ваљ да до бро свр ша ва”, јер он „овај од врат ни ко мад ни је 
мо гао до кра ја про чи та ти”. Он до зво ља ва се би да остра шће но, без 
ика квог осно ва ана ли зи ра, не са мо књи жев ни укус и до ме те Ву ји
ће ве у том сми слу већ и ње гов ка рак тер, ин те лект, па чак и мен
тал но ста ње. Не ма по тре бе по себ но на гла ша ва ти да све то ни су и 
не тре ба да бу ду пред ме ти ин те ре со ва ња књи жев не кри ти ке и 
књи жев не исто ри је. Оно што је, ме ђу тим, озбиљ но про ма кло Па влу 
По по ви ћу, а по ву кло је за со бом пра ву исто риј ску ла ви ну ко ја је 
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пот пу но за тр па ла Јо а ки ма, је сте јед но став на чи ње ни ца да Ву јић 
уоп ште ни је био ни ти је пре тен до вао да бу де књи жев ник. Бар не 
ка да је реч о драм ској књи жев но сти. Ни је дан од ње го вих ко ма да 
ни је дра ма за чи та ње. Све су то, пре све га, и из над све га, пред ло
шци по зо ри шних пред ста ва. Из вор ни ке дра ма ко је је пре во дио и 
по ср бља вао би рао је ис кљу чи во та ко – спрам њи хо вог сцен ског, 
играч ког по тен ци ја ла и спрам мо гућ но сти пу бли ке ко јој се обра
ћао да их раз у ме и при ми. Не, да кле, из по зи ци је чо ве ка ко јем 
мањ ка обра зо ва ња или књи жев ног уку са ка ко му је ду го и пре ду
го за ме ра но. Из по зи ци је чо ве ка са ја сно од ре ђе ном те а тар ском 
ми си јом ко ји де лу је у спе ци фич ним окол но сти ма ко јих је са свим 
и без остат ка све стан. То је је дан од оних зи до ва ко је Јо а ким ни је 
ус пео да сру ши соп стве ном гла вом... Тај ће га, у из ма шта ној пред
ста ви и до ве сти до сле пе, не у глед не, ма ле, ни ка кве ули це у цен тру, 
у ко ју тек по не кад и тек по не ко за лу та.

Из ова квих од но са пре ма ње му про ве ја ва за пра во је дан ана
хрон, по до зрив, скри ве нони по да шта ва ју ћи од нос пре ма по зо ри
шту, ко ји се у све сти на шег на ро да за др жао мо жда да ле ко ду же 
не го што смо то спрем ни да при зна мо, а ко ји по не кад успе ва да 
се про мо ли и дан да нас!

Ко ли ко је та нак био слој по зо ри шне пу бли ке пред ко ју је на 
свим аспек ти ма свог те а тар ског по сла стао Јо а ким Ву јић, не ка 
илу стру је је дан при мер. На и ме, ма ло пре но што ће Јо а ким Ву јић 
до ћи у Кра гу је вац, и уз по др шку кне за Ми ло ша осно ва ти на шу 
пр ву по зо ри шну ин сти ту ци ју Кња жев скосерб ски те а тар, док се 
пре сто ни ца Ср би је још увек на ла зи у Бе о гра ду, под по зо ри штем се 
сма тра сле де ће: На и ме, у је сен ка сних два де се тих го ди на 19. ве ка 
у Бе о град (а осно ва но мо же мо прет по ста ви ти да је струк ту ра пу
бли ке исто вет на оној ко јој ће се Ву јић не ко ли ко го ди на ка сни је 
обра ћа ти у Кра гу јев цу!) сти же је дан Ма ке до нац и са со бом во ди 
сло на. Зо ве га „ела фант” и са њим пра ви не што што зо ве „по зо ри
ште”. Те „по зо ри шне пред ста ве” из гле да ју ова ко: пу бли ка се иску
пи, Ма ке до нац са сло ном ста не пред пу бли ку и уз ви ку је: „Ко ли ко 
ова ела фант има го ди на? Где је ухва ће на? Ко ли ко хле бо ва на дан 
по је де и ко ли ко ча ба ра во де на дан по пи је?”. И од го ва ра на та пи
та ња... Да све бу де још би зар ни је, та иста „по зо ри шна пу бли ка” 
убр зо ће Ма ке дон ца и „ела фант” го то во до слов це про те ра ти из 
Бе о гра да. По че ло је да се го вор ка ка ко у Бе о гра ду ки ша пре че сто 
па да јер „еле фант” но ћу сур лом су че во ду из Са ве, па да њу за ли
ва град, а да је хлеб по ску пео јер „ела фант” пре мно го је де.

 То је иста пу бли ка, ко јој ће Ву јић не ко ли ко го ди на ка сни је 
у Кра гу јев цу на сце ну из во ди ти ре ле ван тан европ ски те а тар ски 
ре пер то ар и та пу бли ка је Ма ке дон ца и сло на, као и Јо а ки мо ва 
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„пред ста вље ни ја”, пер ци пи ра ла као по зо ри ште. Тре ба ло је за и ста 
има ти пу но хра бро сти и по ма ло лу до сти и са Ко це бу ом ста ти пред 
„ела фан то ву” пу бли ку у та да шњем Кра гу јев цу. 

До бро је по зна то ка ко је те 1835. и 1836. из гле дао Кња жев ско
срп ски те а тар. Зна се за оби чај за ла же ња кња же вих мо ма ка по 
кра гу је вач ким ку ћа ма ка ко би се ле по или ма ње ле по „при ба ви ла” 
ре кви зи та и ко сти ми за по зо ри ште. Зна се и ка ко су књаз и ње го ва 
сви та гле да ли пред ста ве, уз ка фу и чи бук, те за кња жев оби чај да 
од ка пел ни ка Шле зин ге ра по вре ме но тра жи да за у ста вља пе сме 
ко је му се не до па да ју и да иде у свој квар тир по дру ге но те. Но, 
ва жно је под се ти ти и на сле де ће: у исто вре ме ка да Ву јић у Кња
жев скосерб ском те а тру из во ди би дер ма јер ске пред ста ве, ак ту ел не 
у том тре нут ку и у беч ком Бург те а тру, у ис тој згра ди на Ле пе ни
ци, на мен ски са зи да ној за по зо ри ште, да ју се и ова кве пред ста ве 
и та ко ђе се до жи вља ва ју као по зо ри ште и по зо ри штем на зи ва ју. 
На и ме, не ки за ба вља чи ко ји до ла зе у Кра гу је вац, у ку бу ре ста
вља ју жи ве пти ће око ко јих је об мо та но пар че па пи ра на ко ме су 
ис пи са не не ка кве по ру ке. По том ис па љу ју пти ће из ку бу ра, књаз 
и сви та их ку пе са по да и чи та ју им се по ру ке об мо та не око пти ћа. 
И у истом тре нут ку и на истом ме сту, по зо ри штем се сма тра и тај 
без ум ни, вар вар ски чин и оно што ра ди Јо а ким Ву јић, што ра де 
и нај ра зви је ни ји европ ски те а тар ски цен три. Та кви при ме ри су 
по твр да не ве ро ват них па ра док са ко ји су у том пе ри о ду ра ног раз
во ја на шег по зо ри шта не дво сми сле но по сто ја ли и у ко ји ма је тај 
не срећ ни и не схва ће ни Ву јић ипак ус пео да одр жи гла ву из над 
во де и ство ри ка кавта кав си стем.

На кон га ше ња Кња жев скосрп ског те а тра Ву јић ће пла ти ти 
ко нач ну и де фи ни тив ну це ну свог пр вен ства. Од на ро да ко јем је 
дао по зо ри ште, све до по ло ви не 20. ве ка до би ће пре ма ло при зна ња, 
а мно го ви ше под сме ха и сра мо те.

* * *

Раз ло зи због ко јих је ка мен, уга о ни, те мељ ни, у гра ђе ви ни 
срп ског по зо ри шта остао од ба чен, мно го стру ки су и ком плек сни. 
Пр ви је онај о ко ме је већ би ло ре чи, а то је оп шти од нос пре ма 
по зо ри шту као об ли ку не су ви сле за ба ве ко ји ко ре не ву че из сред
њо ве ков ног по и ма ња све та, а ко ји је код нас оп стао ве о ма ду го. 
Дру ги је у ап со лут ном не до стат ку осе ћа ја за исто риј ски ре ла ти ви
зам, за не зграп но до во ђе ње у ве зу ства ри ко је су су штин ски не
по ве зи ве, без об зи ра на то што су се у на шој кул ту ри, оп те ре ће ној 
те шким дис кон ти ну и те ти ма, по не кад до га ђа ле си мул та но. Ни је 
без зна ча ја ту по ме ну ти ни чи ње ни цу да је Ву јић до кра ја жи во та 
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остао про тив ник Ву ка Ка ра џи ћа по пи та њи ма ре фор ме срп ског 
је зи ка и пи сма и да је, као та кав, остао на мар ги ни. На ша је кул
ту ра би ла и оста ла скло на дог ма ма и ка но ни ма и у њој цен трал но 
ме сто те шко на ла зи све што од њих би ло ка ко од сту па.

Пре но што се за ве са из ма шта не по зо ри шне пред ста ве о Јо
а ки му Ву ји ћу спу сти, пре по след ње сце не ко ја се зби ва у ма лој, 
не у глед ној, сле пој Ули ци Јо а ки ма Ву ји ћа у цен тру Бе о гра да, тре
ба ви де ти још не што. Си тан де таљ, ко ји го во ри мно го, као што и 
у по зо ри шту де таљ по не кад ка же ви ше од „то та ла”... У сво јој по
зо ри шој ми си ји, Ву јић се углав ном осла њао на сво је драм ске из
бо ре и нај ви ше је ор га ни зо вао пред ста ве пре ма пред ло шци ма које 
је сам пре во дио и по ср бља вао. Али по след ња пред ста ва ко ју је у 
ово зе маљ ском жи во ту по ста вио ни је би ла по та квом пред ло шку. 
По след ње што је срп ском по зо ри шту дао би ла је по став ка Сте ри
ји ног Кир Ја ње у Но вом Са ду. Као ка да де те ту ко је про хо да ва не
при мет но пу сти те ру ку и скло ни те се да да ље на ста ви са мо. Та кав 
из бор чи ни се да је био по след ња по твр да про све ти тељ ског, ро
ди тељ ског и крај ње до бро на мер ног од но са Јо а ки ма Ву ји ћа пре ма 
срп ском по зо ри шту. 

Тај де таљ не ка из ма шта ној пред ста ви и сле пој ули ци у ко јој 
се она окон ча ва, пру жи пот пу но дру го зна че ње и дру ги сми сао... 

Упр кос све му, сти гло се! У Трст. И сву где, где је ва ља ло сти ћи...

Др Иси до ра По по вић
ар хи ви ста
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад
Ру ко пи сно оде ље ње
ipo po vic @ma ti ca srp ska.org .rs 




