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НА ДА САВ КО ВИЋ

ПОЗОРИШНАМИСИЈАЈОАКИМАВУЈИЋА:
ПРОСВЕШТЕНИЈЕИРАДОСТ

ЗАМОЈНАРОД

СА ЖЕ ТАК: Јо а ким Ву јић се ви ше од три де сет го ди на, од 1803. 
до 1839. го ди не, ба вио по зо ри штем; до при нео је ус по ста вља њу 
ути ца ја европ ског на на ше позориштe , као и ве за из ме ђу ита ли јан
ске и срп ске кул ту ре. Ка ко је то пре до чио Ша фа рик: он је отац срп
ског те а тра. Пр ви је ор га ни зо вао пр ву све тов ну по зо ри шну пред ста
ву код Ср ба” (Пе шта, 1813), осни вач је Кња же скосрб ског те а тра у 
Кра гу јев цу (1835/36), пр вог срп ског двор ског тј. др жав ног по зо ри
шта, пр ви је пре во дио Шек спи ра код нас: не ко ли ко сти хо ва, ди стих 
из Мле тач ког тр гов ца и вој во дин мо но лог (Од лу чи се мре ти) из 
Ме ре за ме ру. Ути цао је да се пр ви пут на сце ни при ка же де ло Јова
на Сте ри је По по ви ћа, по сред но је за слу жан и за осни ва ње Ле те ћег 
ди ле тант ског по зо ри шта, пр ве про фе си о нал не тру пе у исто ри ји 
срп ске по зо ри шне умет но сти. Овим по зна тим чи ње ни ца ма до даје
мо и да је он ау тор пр ве жи ве сли ке у на шем све тов ном по зо ри шту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: „отац срп ског те а тра”, по зо ри ште – шко ла 
за на род, па три о ти зам, про све ће ност, по ср бе

Пре 250 го ди на у Ба ји ро ђен је Јо а ким Ву јић (9/21. IX 1772 – 
8/20. XI 1847)1, чи ји је рад Па вле По по вић са жео у не ко ли ко ре че

1 Јо а ким Ву јић се шко ло вао у род ној Ба ји, по том у Но вом Са ду, Ка ла чи, 
Остро го ну и По жу ну, где је из у чио пра ва. Мно го је пу то вао, по не кад не ма ју ћи 
нов ца и пе шке; у Зе му ну, где је жи вео од 1806. до 1809, био је осум њи чен да је 
бли зак ре во лу ци о на ри ма, па је по ла го ди не про вео у ис тра жном за тво ру, где је 
пре вео Ро бин со на и још јед ну књи жи цу. Пр ви пут je по хо дио Ср би ју 1823, дру
ги пут је пу то вао по Ср би ји 1826, на пи сао је пу то пис о то ме Пу те ше стви ја по 
Ср би ји и об ја вио га је 1828. го ди не; пре то га je већ би ло из и шло ње го во Но вјеј ше 
зе мље о пи са ни је (1825). 
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ни ца: Ву јић је це лог жи во та ми слио на по зо ри ште, учио је је зи ке 
да би пре во дио ко ма де за по зо ри ште, ко је је сам пред ста вљао са 
тру па ма ко је је ску пљао, упр кос мно го број ним не при ли ка ма ус пео 
да сво јом упор но шћу и тру дом „код јед не не вич не и до ста гру бе 
пу бли ке, одо ма ћи ко ме ди ју и по зо ри ште”.2 Пр ви се ба вио по зо ри
штем код нас ви ше од три де сет го ди на, од 1803. до 1839. го ди не и 
ство рио је пре во ди ма три де се так драм ских де ла пр ви гра ђан ски 
те а тар код Ср ба (пр ви текст Фер нан до и Ја ри ка пре вео је 1803. у 
Тр сту). Био је, да кле, је дан од пр вих ко ји је до при нео ус по став ља
њу ути ца ја европ ског на на ше позориштe3, као и је дан од пр вих 
ко ји је до при нео ства ра њу ве за из ме ђу ита ли јан ске и срп ске кул
ту ре. Мно го то га је Јо а ким Ву јић ура дио пр ви код Ср ба и за то 
је сте, ка ко је то пре до чио Ша фа рик4: отац срп ског те а тра. Ву јић 
је ор га ни зо вао пр ву све тов ну по зо ри шну пред ста ву код Ср ба” 
(Пе шта, 1813), осни вач је Кња же скосрб ског те а тра у Кра гу јев цу 
(1835/36), пр вог срп ског двор ског, тј. др жав ног по зо ри шта, пр ви 
је пре во дио Шек спи ра: не ко ли ко сти хо ва – ди стих из Мле тач ког 
тр гов ца и вој во дин мо но лог (Од лу чи се мре ти) из Ме ре за ме ру. 
Ути цао је Ву јић да се пр ви пут на сце ни (у Ки кин ди) при ка же 
де ло Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, за слу жан је по сред но и за осни ва
ње Ле те ћег ди ле тант ског по зо ри шта, пр ве про фе си о нал не тру пе 
у исто ри ји срп ске по зо ри шне умет но сти. Овим по зна тим чи ње ни
ца ма до да је мо и да је он ау тор пр ве жи ве сли ке у на шем све тов ном 
по зо ри шту, тј. ка ко је он овај об лик по зо ри шног из ра жа ва ња на звао: 
„ми ми че ска деј стви ја” и то „без гла сна”. 

Јо а ким Ву јић је пр ву по зо ри шну пред ста ву на срп ском је зи
ку ор га ни зо вао 12/24. ав гу ста 1813. го ди не. Би ла је то пр ва срп ска 
пред ста ва ко ја је игра на у про фе си о нал ном те а тру; из ве де на је у 
пе штан ском ма ђар ском по зо ри шту Рон де ла. Пе тар Мар ја но вић 
сма тра да се на ше по зо ри ште, за хва љу ју ћи по ме ну тој Ву ји ће вој 
пред ста ви, по сле сред њо ве ков ног раз до бља по но во укљу чи ло у 
по зо ри шну Евро пу.5 Ву јић је иза брао ко мад Кре шта ли ца (Па па гај) 
по пу лар ног пи сца Ау гу ста Ко це буа (Au gust von Kotzebuе, 1761–1819)6, 
на сту пи ли су про фе си о нал ни глум ци, до ду ше Ма ђа ри и срп ски 

2 Па вле По по вић. Срп ска дра ма у XIX ве ку I, Ко ме ди је, у књи зи Рас пра ва 
и члан ци. Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1939, 144.

3 Алојз Ујес. По зо ри шно ства ра ла штво Јо а ки ма Ву ји ћа. Бе о град: Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, 1988, 7. 

4 П. І. Шаф фарік. „Пре гледъ найновіег кныже ства Ілліри ски Славяна”. 
Серб скиј ле то пис, ча сти ца че твер та, 1933, 4.

5 Пе тар Мар ја но вић. Ма ла исто ри ја срп ског по зо ри шта XI I I–X XI век. 
Но ви Сад: Му зеј по зо ри шне умет но сти Вој во ди не, 2005, 176.

6 Ко це бу је на пи сао пре ко две ста по зо ри шних де ла и био је је дан од нај
и зво ђе ни јих ау то ра сво га вре ме на, у беч ком Бург те а тру од 1790. до 1868. ње го ви 
ко ма ди игра ни су 3656 пу та; та ко че сто је игран и у Бер ли ну, Ман хај му; био је 
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уче ни ци. За Ву ји ћа, ко ји је у то вре ме био учи тељ у Сен тан дре ји 
и ко ји је при хва тио иде је про све ће но сти, по зо ри ште је би ло „јед
на нужд на шко ла”7 у ко јој се мо же ви ше чу ти и на у чи ти не го на 
ка квом дру гом ме сту. 

У то ку шко ло ва ња у По жу ну (1792–1795) имао је при ли ку да 
упо зна ње гов бо гат по зо ри шни жи вот и сред њо е вроп ски ре пер то ар 
са де ли ма од Шек спи ра и Мо ли је ра дo Ге теа, али и Ко це буа и 
Ифлан да. Сво ја са зна ња о по зо ри шту обо га тио је и то ком бо рав ка 
у Тр сту (1801–1805)8, ка да по чи ње да пре во ди по зо ри шна де ла. 
Пр ви пре вод, ода брао је Екар тсха у зе но ву де ло Фер нан до и Ја ри ка, 
об ја вио је 1805. го ди не.9 Глав на лич ност је Ин ди јан ка Ја ри ка; овим 
де лом Ву јић за по чи ње и мо ду ода би ра ња ко ма да са ег зо тич ним 
ли ко ви ма, би ће их ка сни је још у на шој књи жев но сти.

Зна чај ном да ту му за исто ри ју срп ског по зо ри шта прет хо дио 
је за ни мљив до га ђај, ко ји се де сио го ди ну да на ра ни је, 1812, та ко ђе, 
у Пе шти, на по зо ри шној сце ни на ма ђар ском је зи ку игра на је исто
риј ска дра ма Цр ни Ђор ђе Иштва на Ба ло га, глум ца, пи сца и ре дите
ља, о во ђи срп ских уста ни ка Ка ра ђор ђу. Био је то, по све до чењи ма 
и ак те ра и не ких од гле да ла ца, сва ка ко не сва ки да шњи, не за бо ра
ван до га ђај у дру штве ном и кул тур ном жи во ту Ср ба, ко ји је био 
и те ка ко под сти ца јан за Јо а ки ма Ву ји ћа. Ве ли ком успе ху пред ста
ве до при не ла је и Ро жа Се па та ки Де ри, нај ве ћа ма ђар ска глу ми ца 
оно га вре ме на, ко ја је на срп ском је зи ку от пе ва ла две пе сме, јед ну 
са ма, а дру гу у ду е ту. Му зи ку за ове пе сме ком по но вао је на осно ву 
срп ских на род них ме ло ди ја мла ди, пет на е сто го ди шњи ком по зи тор 
Га бор Рот крепф.10 Чу ве на глу ми ца је у сво јим ме мо а ри ма за пи са ла:

по пу ла ран и из ван не мач ког под руч ја. Ву јић је по ср био осам ње го вих ко ма да, 
по ло ви ну још за жи во та свогa са вре ме ни ка.

7 Јо а ким Ву јић. Іоакіма Ву и ча Сла ве ноСерб ска го спи са теля Жи во то о
пи саніе и чре зви чайна нƀгова приключенія: во кратцƀ соб ствен номъ ру комъ 
нƀговомъ спи са на у общежи тел но му мо настыру  Без ди ну, во Бо го хра ни мой 
Єпархїи те ми швар ской об ја вље но у Карлш тад ту тј. у Кар лов цу у штам па ри
ји Іоан на Прет не ра 1833, 417.

8 У ра ду „Ве ли ко пу то ва ње Јо а ки ма Ву ји ћа и ње го вих срп ских са вре ме
ни ка”. Stu di Sla vi sti ci, XVII/2, 2020: 43–76, по твр ди ла сам да је ње го во пу то ва
ње по Ита ли ји би ло из ми шље но, о че му је 1954. сум њу из нео и Ми раш Ки ћо вић 
(ви де ти: М. Ки ћо вић. „Мла дост Јо а ки ма Ву ји ћа”, Збор ник Ма ти це срп ске за 
књи жев ност и је зик, II, 1954, 2, 38–57;); Па вле По по вић је пре до чио да је Ву ји
ћев пут на Ис ток „чи ста из ми шљо ти на. Ни ти је он ви део Алек сан дри ју, ни Ја фу, 
ни Ца ри град, ни Смир ну, ни Оде су ни ти ијед но ме сто ко је у свом Жи во то пи су 
спо ми ње”. Из ми слио је по ме ну то пу то ва ње да би књи га би ла за ни мљи ви ја и 
бо ље се про да ва ла (ви де ти: Па вле По по вић. „Јо а ким Ву јић и ње гов пут на Ис ток”, 
Ле то пис Ма ти це срп ске, 1935, 187).

9 Карл фон Екар тсха у зен, Фер нан до и Јарыка, Бу дим: Штам па ри ја Кра љев
ског пе штан ског уни вер зи те та, 1805.

10 Иштван Пот на во ди да се ком по зи тор звао Га бор Ма трау, а Алојз Ујес 
да је ње го во име Га бор Рот крепф, ка ко је на пи са но на пла ка ту.
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Те пе сме при ба ви ле су ми то ли ко сла ве, то ли ко при зна ња, ка
кве ни је до био у оно вре ме ни ко. Сва ку пе сму мо ра ла сам по не коли
ко пу та от пе ва ти, а по сле то га ни је би ло кра ја бур ном тап ша њу...11 

О из у зет ном успе ху и упе ча тљи вом ути ску пред ста ве на пе
штан ске Ср бе све до чи и пи сац ко ма да Иштван Ба лог.12 Он оп шир но 
опи су је ка ко су га срп ски тр гов ци ле по до че ки ва ли и на гра ђи ва
ли у сво јим рад ња ма као ау то ра дра ме из са вре ме не срп ске исто
ри је; сле де ћег да на по сле пре ми је ре оду ше вље ни имућ ни срп ски 
тр гов ци су га из да шно на гра ди ли. У три рад ње у, да нас по зна тој, 
Ва ци ули ци да ри ва ли су га што фо ви ма, ма ра ма ма, а кад је пи тао 
за це ну од го во ри ли су му: „Пла ћа то Цр ни Ђу ро”, пру жа ју ћи му 
и ча ши цу шљи во ви це. Ре ак ци је Ср ба ука зу ју ко ли ко су би ли на
ко ло ње ни не са мо ко ма ди ма са те ма ти ком из њи хо ве исто ри је 
не го и по зо ри шту. Њих је си гур но уз бу ди ла по ја ва Ка ра ђор ђа и 
ње го вих ју на ка и са бо ра ца из Пр вог срп ског устан ка за јед но са 
гру пом се ља ка и же на у жи во пи сној на род ној но шњи на по зор ни ци, 
као и уз бу дљи ва драм ска рад ња. Ср би ма, чи ни се, ни је сме та ло 
што су срп ски хе ро ји го во ри ли ма ђар ски; ипак мо гли су да чу ју 
и срп ски са по зор ни це – от пе ва не су две пе сме на њи хо вом је зи ку. 
Пу бли ци је, без об зи ра на на род ност, ве ро ват но, би ло дра го да 
ви ди сце не у ко ји ма Ка ра ђор ђе са сво јим вој во да ма по бе ђу је Тур ке 
и осло ба ђа Бе о град од за јед нич ког не при ја те ља и Ср ба и Ма ђа ра. 
Ме ђу тим, власт је, на жа лост, од мах на кон пр ве пред ста ве за бра
ни ла ко мад о Ка ра ђор ђу, јер Ау стри ја ни је хте ла да по гор ша ва 
од но се са Тур ском. Но, Јо а ким Ву јић је ус пео на кон пре ми је ре да 
до би је текст, пре вео га је и са сво јим ди ле тан ти ма играо је ко мад 
у не ко ли ко ме ста. (Ка сни је је Ба ло го ва дра ма по но во игра на и на 
ма ђар ском и на срп ском је зи ку.) Де ло под на сло вом Се рб скиј вожд 
Ге ор гиј Пе тро вич, ина че на ре чен ниј Цр ниј, или Отја ти је Бе о гра
да од Ту ра ка ус пео је да об ја ви тек 1843. 

Сле дио је још ва жни ји и зна чај ни ји кул тур ноисто риј ски по
зо ри шни до га ђај, пр ва јав на по зо ри шна пред ста ва Јо а ки ма Ву ји ћа 
12/24. ав гу ста 1813. у пе штан ском ма ђар ском по зо ри шту Рон де ла. 
Од и гран је ко мад Кре шта ли ца (Па па гај), јед но јав но по зо ри ште 
у три деј стви ја, по пу лар ног не мач ког драм ског пи сца Ау гу ста 
Ко це буа, ко ји је по ср био Ву јић. Пред ста ва је би ла до бро по се ће на 
и при хва ће на, та ко ђе, са ве ли ким оду ше вље њем; гле да ли су је не 
са мо Ср би из Пе ште и Бу ди ма не го и они из уда ље ни јих кра је ва. 

11 Иштван Пот. При ло зи кул тур ној и књи жев ној по ви је сти Ср ба и Хр ва
та у Ма ђар ској. Бу дим пе шта: Под у зе ће за из да ва ње уџ бе ни ка, 1982, 15.

12 Ibid, 15.
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Ву јић је 1812. го ди не ор га ни зо вао у Пе шти ама тер ску глу мач ку 
тру пу, да би у ма ђар ском на род ном по зо ри шту пред ста вио свој 
пре вод Ко це бу о ве Кре шта ли це. О пред ста ви је пи са но у Но ви на
ма серб ским из цар ству ју шче га гра да Ви је не, овај при каз се сма тра 
„пр вом по зо ри шном ре цен зи јом на срп ском је зи ку”.13 Пред ста ву 
су гле да ли мно ги од на ших на у глед ни јих љу ди у Пе шти, ме ђу 
ко ји ма и Ми ха и ло Вит ко вић и Ми ло ван Ви да ко вић. У ко ма ду су, 
по ред срп ских ама те ра, пе штан ских гим на зи ја ла ца, игра ли и 
Иштван Ба лог и ње го ва се стра Ју ли ја на, ко ји су би ли по ре клом 
из ју жног де ла Ба ра ње, па је мо гу ће да су го во ри ли срп ски, и још 
је дан Ма ђар, Та маш Фе хер. Ма ђар ска по зо ри шна дру жи на по мо
гла је Ву ји ће вој тру пи, по ред глу ма ца, усту пи ли су му по зо ри шну 
дво ра ну и опре му. 

Мо гу ће је ви ше раз ло га због ко јих је Ву јић иза брао баш ко мад 
Кре шта ли ца (Der Papagеi), је дан је што је ово де ло би ло по пу лар
но и игра но на мно гим европ ским сце на ма. С дру ге стра не, Ву ји ћа 
је мо гао при ву ћи и ху ма ни си же де ла на пи са ног 1792. го ди не о 
ко нач ној сло бо ди за тво ре не пти це ко ји је био ви ше не го ак ту е лан. 
Де ло у ду ху иде ја про све ће но сти има и сна жну етич ку по ру ку – 
оно про па ги ра по жр тво ван и од го во ран од нос пре ма по ро ди ци, 
ука зу је на ду жно сти си на и пле ме ни ту љу бав пре ма ро ди те љи ма, 
као и на по тре бу за лич ном сло бо дом. Исто вре ме но, Ву јић је овај 
ко мад мо гао ода бра ти и ра ди са свим лич них раз ло га, уо чио је 
ана ло ги ју са соп стве ним жи во том, што је у про це су по ср бљи ва ња 
по себ но и на гла сио. Ву јић рад њу Кре шта ли це из ме шта из се вер
но не мач ког окру же ња у Трст14, ко ји је до бро по зна вао. Ли ко ви су, 

13 У тек су пи ше: „С ве ли ком ра до сти ју со об шта ва мо чи та те лем на шим, 
да је 12/24га ав гу ста игру, со дру же ство јед но уче ни ка гим на си је пе штан ске 
ве се лу г. Јо а ки мом Ву ји ћем с не мец ко го пре ве де ну под име ном: ’Кре шта ли ца’ 
у Пе шти у Мач жар ском по зо ри шту серб ски пред ста ви ло. Со дру же ство је игру 
ову, с осо би том ра до стју и ве ли ким вос кли ца њем при су ству ју шти ов де мно го
чи сле ни зри те ља, та ко да ло, да је це ла скуп шти на ве че ово ве се ло и за до вољ но 
про ве ла. Но Со дру же ство је ово мла ди и не жно под ра ње ни пло до ва и од ра слији 
серб ски, то ли ко ви ше по хва ла до стој ни је, што је прет при ја ти је њи о во из са мо га 
бла го род ног чув ство ва ни ја ис ти ца ло, и из серд ца за до бро все на род не ги ну ћег 
про ис хо ди ло: што је оно си реч це лиј при ход игре сво је учи ли штам пре па ран диј
ским Ст. Ан дреј ским, пре да ло. О, да би игра ова пре те ча и прет ска за ни је би ла, 
да ће се вкус Сер ба ља раз ви ти и чув ство ва ни ја ми лог ро да на шег обла го ро ди ти; 
чув ство ва ни ја, ко ји ма оп штеј пол зи да жер тву је и со тим и вну тре ње и вње шње 
до сто ин ство и це ну сво ју по диг не и укре пи!!!” (Новинe сербс кe из цар ству ју
шче га гра да Ви је не: При кљу че ни ја вну тре на, бр. 12, 16. VI II 1813, 50).

14 По зо ри шни жи вот Тр ста био је за ни мљив, 1733. го ди не пр ви пут је 
игран и Гол до ни, ње гов Ве не ци јан ски гон до ли јер. У Pa laz zo del Co mu ne (Оп штин
ској па ла ти) из ме ђу 1762. и 1801. из ве де но је мно го опе ра. У ис тој са ли игра не 
су и драм ске пред ста ве. У по след њој де це ни ји XVI II ве ка уве ден је оби чај, под 
ути ца јем Бе ча, да се не де љом одр жа ва ју кон цер ти сим фо ниј ске и сим фо ниј ско
во кал не му зи ке; овај оби чај је био не по знат у дру гим ита ли јан ским гра до ви ма. 
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на рав но, по ср бље ни, па је ле ди Ама ли ја по ста ла Пе ла ги ја Же ра
вич ка, бо га та удо ви ца из Ве не ци је, док је Ри чард Ве стер ланд био 
ста рац Бо шко Па вић, не ка да шњи тр го вац из Ба је; ње гов ста ри ји 
син но си име Јо а ким, име њак је Ву ји ћев. Упо тре ба истих име на 
ту не пре ста је, јер ће Ву јић мај ку Јо а ки ма Па ви ћа на зва ти Је вра, 
име ном сво је мај ке, Пе ла ги ја је име ња ки ња ње го ве су пру ге. Бо шко 
Па вић се об рео у Тр сту, тра жи си на Ми ха и ла, ко ји га је на пу стио 
чим су му оску ди ца и си ро ма штво на па ли ку ћу, но ње гов син га 
из бе га ва и не срећ ни ста рац схва та ко ли ко се огре шио о ста ри јег 
си на Јо а ки ма, ко ји се оти снуо у свет, у Аме ри ку, јер ни је мо гао да 
под но си не прав ду и ње го ву за сле пље ну љу бав пре ма мла ђем си ну. 
Ста ри ји син Јо а ким се вра ћа у Евро пу, до ла зи на кон бро до ло ма у 
ко јем је из гу био све сем па па га ја у Трст са Ксу ри јем, Ара пи ном, 
ро бом. Ки шне, олуј не но ћи не по зна ти ри бар је збри нуо и го спо
ди на Бо шка и Јо а ки ма са Ксу ри јем и па па га јем. Ују тру Бо шко 
са зна је од ри ба ра да га је син Ми ха и ло на пу стио не за то да му 
олак ша не го за то што је оси ро ма шио, по чео је да се коц ка и био 
је склон бе за ко њу. Ву ји ћев отац та ко ђе је био тр го вац у Ба ји, до
жи вео је не прав ду од сво јих си но ва ца, ко је јe по сле бра то вље ве 
смр ти при мио у ку ћу и бри нуо о њи ма да би му они за хва ли ли 
та ко што су, ка да су по од ра сли, тра жи ли по две ста фо рин ти на 
име оче ви не, што је био те жак фи нан сиј ски уда рац за Ву ји ће вог 
оца. (Упро па стио га је и не до го вор ни ор так.) На рав но, на кра ју 
ко ма да пле ме ни тост би ва на гра ђе на, Јо а ким се же ни бо га том удо
ви цом, јер „Бог на гра жда ва дет ску љу бов”. Бо жи дар Ко ва чек пре
до ча ва да је Ву јић дра му „сма трао то ли ко жи вот ном да је пре о бра
ћа без ма ло у ау то би о граф ску”.15 Ву јић је, та ко ђе, био бри жан син, 
он је на кон оче ве смр ти бри нуо о се стри Пер си ди и бра ту Сил ве
стру, мај ци је пре пу та у Трст оста вио све што је имао, ку пио јој 
је ви но град за 200 фо рин ти, дао јој је 25 фо рин ти за тро шак, а 
се би је оста вио са мо 12 фо рин ти, не до вољ но за ду го пу то ва ње. 

Као што Ксу ри ка же го спо ђи Пе ла ги ји да је раз ли ка из ме ђу 
бра ће Па вић као из ме ђу ње ног, бе лог, и ње го вог, ску рог обра за, 
та ко се кроз фа бу лу дра ме про вла чи су прот ста вља ње до бра и зла, 
са ја сном на ме ром да до бро пре о вла да. Ву јић је до слов но по што
вао сам текст Ко це буа, али му је дао дру ги тон, ко ји је био у скла
ду са уку сом ње го ве, срп ске пу бли ке. Ко ва чек при ме ћу је да му је 
ре че ни ца „ме ло ди о зна, са из ве сном успо ре ном љуп ко шћу, са по на
вља њи ма ко ја се по не где до и ма ју као игра, а по не где као на ме ран 

Трст је на кра ју ве ка из гра дио но во по зо ри ште, ко је је све ча но отво ре но 1801. 
го ди не.

15 Бо жи дар Ко ва чек. Та ли ја и Клио. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1991, 101.
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труд да слу ша о ци ма до бро уту ви у гла ву од ре ђе не син таг ме”, и 
до да је да се и код ње га по ја ви па ра фра за не ке по сло ви це, ко ло кви
јал ност у је зи ку, што ука зу је да ипак „ни је био то ли ко да ле ко од 
Ву ка ко ли ко је же лео да бу де”.16 

Овим ко ма дом Ву јић је, све сно или не све сно, ши ром отво рио 
вра та по ср ба ма17, осо бе ном на чи ну при ла го ђа ва ља де ла из дру гих 
евр оп ских у срп ску драм ску књи жев ност. Пре во ђе ње је као де
лат ност по ста ло је дан од нај ва жни јих на чи на за про ток но вих 
иде ја, a исто вре ме но је от кри ва ло слич но сти и раз ли ке у уку су 
чи та лач ке пу бли ке европ ских зе ма ља. Јо а ким Ву јић је са чи нио 
нај ве ћи број по ср ба, све сно је при ла го ђа вао текст пу бли ци те же
ћи ло ка ли за ци ји ода бра ног де ла. До пи си вао је сце не, при ме ре ном 
лек си ком осли ка вао је бо ју на шег под не бља, ли ко ви су му од ра жа
ва ли дух на ших љу ди и та ко је по сти зао сна жни ју ко му ни ка ци ју 
са срп ском по зо ри шном пу бли ком.

Са ама тер ским „со дру же стви ма”, ко је је осни вао пу ту ју ћи, 
Ву јић, на кон Пе ште, по чи ње сво је по зо ри шне тур не је по гра до ви ма 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји у ко ји ма су жи ве ли Ср би: Ба ја (Екарт
сха у сен: Ин кле и Ја ри ка, 18/30. ја ну ар 1815), Се ге дин (Ба лог: Цр ни 
Ђор ђе, 17/29. ав густ 1815), Но ви Сад (Ба лог: Цр ни Ђор ђе, 4. сеп тем
бар 1815), Зе мун (ја ну ар 1824. три пред ста ве), Те ми швар (Пе ри не: 
Се стра из Ири га или Шнај дер ски кал фа, јун 1824), Пан че во (1824. 
три пред ста ве; 1833–34), Арад (Ву јић: Па ун ка Ја го дин ка, 6/18. фе
бру ар 1932), Кар ло вац (Екар тсха у сен: Ин кле и Ја ри ка, 23. фе бру ар 
/ 7. март 1833). Све ти слав Шу ма ре вић на по ми ње да му је би ло ла ко 

16 Јо а ким Ву јић. Иза бра не дра ме. Бе о град: Но лит, 1987. 57.
17 По ср бе, осо бен на чин при ла го ђа ва ња де ла из дру гих ли те ра ту ра, при

су тан је код Ср ба то ком це лог XIX ве ка. Иа ко би име мо гло да су ге ри ше да су 
по ср бе ау тох то на по ја ва, то, ме ђу тим, ни је та ко; и у дру гим европ ским књи жев
но сти ма ја вља се по ја ва да се драм ски тек сто ви при ла го ђа ва ју уку су до ма ће 
пу бли ке, та кав по сту пак на зи ва се ло ка ли за ци ја. Ло ка ли за ци ја ни је ка рак те ри
стич на са мо за тзв. ма ле књи жев но сти и по чет ке ства ра ња на ци о нал ног ре пер
то а ра; она се ја вља, до ду ше рет ко, и дру гим ве ли ким европ ским књи жев но сти ма, 
нпр. у ен гле ској. При су ство по ср ба од раз је исто вре ме ног на сто ја ња да се са 
ства ра њем соп стве не, но ве књи жев но сти за на род она укљу чи у европ ску ли
те ра ту ру, али и да се европ ска драм ска књи жев ност при бли жи на шој пу бли ци. 
Че сто ода би ра на де ла ни су по се до ва ла зна ча јан умет нич ки ква ли тет, што је и 
ра зу мљи во ка да се има у ви ду да је би ло те шко про ме ни ти основ ни тон, не што 
до да ти или од у зе ти де ли ма Шек спи ра или не ког дру гог зна чај ног драм ског 
пи сца, знат но је лак ше пре ра ђи ва ти де ла не е та бли ра них ау то ра, од но сно она 
де ла ко ји ма би не ка ква ин тер вен ци ја до бро до шла. У пр вој по ло ви ни XIX ве ка 
ве ћи ном су пре во ђе на де ла не мач ких пи са ца, ко ја „си гур но пред ста вља ју де вет 
де се ти на свих пре во да об ја вље них у то вре ме код нас” (Дра ги ша Жив ко вић. 
Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти, Бе о град: Про све та, 1970, 24). На су прот 
не ве ли кој књи жев ној вред но сти по ср бље них ко ма да њи хо во сцен ско пред ста
вља ње има ло је дру га чи ји ефе кат; они су, углав ном, при хва та ни до бро, не ки, 
по пут Ву ји ће вих, углав ном, са ве ли ким оду ше вље њем.
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да кре не са по зо ри штем на пут, јер је он „сам со бом пред ста вљао 
по зо ри ште; био је ди рек тор те а тра без глу ма ца, пу ту ју ћи по зо ри
шни ди рек тор без пу ту ју ће тру пе”.18 

Ву јић 1834. пре ла зи у Кра гу је вац, где у та да шњој пре сто ни ци 
Ср би је, уз по др шку кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, осни ва Кња же
скосрб ски те а тар19, пр во срп ско двор ско, тј. др жав но и стал но 
по зо ри ште. Био је ре ди тељ, дра ма тург, глу мац и упра ви тељ, пла
ћен из др жав не ка се. Ку ли се и за ве су за по зо ри ште ра дио је Јо ван 
Иса и ло вић (1803–1885), сли кар ко ји је пор тре ти сао и Јо а ки ма Ву
ји ћа. У Кра гу јев цу је ре а ли зо вао пред ста ве: Фер нан до и Ја ри ка, 
2/15. фе бру ар 1835; Ла Пеј руз, 3/16. фе бру ар 1835; Бед ни сти хо тво
рац, 3/16. фе бру ар 1835; Бје гу нац, 4/17. фе бру ар 1835; Шнај дер ски 
кал фа, 16/29. фе бру ар 1835; Па де ни је Сер би је у вре ме Све тог Кња за 
Ла за ра, 8/21. фе бру ар 1836; Во ста но вле ни је Сер би је чрез Све тлога 
Кња за Ми ло ша, 9/22. фе бру ар 1836; Не по знат на слов ко ма да 7/20. 
фе бру ар 1836. Кња же скосрб ски те а тар Вил хем Рих тер опи су је као 

се о ско по зо ри ште ка квих има у Не мач кој, а све је но во, то зна чи и 
глум ци. Сме шне ства ри су ишле нај бо ље, по што је сва ко мо рао да се 
сме је свом пре ру ше ном при ја те љу. Кнез се у по чет ку ве о ма до бро 
за ба вљао и пре ки дао је че сто це ли ну сво јим ве се лим упа ди ца ма; 
ако је, на при мер, у то ку пред ста ве „бан да” сви ра ла не ки ко мад, 
на ро чи то не ки марш ко ји се ње му до па дао, он да је без да ље га мо
ра ло да се за у ста ви и да се марш два до три пу та по но ви.20

Пред ста ве ко је је ра ли зо вао на кне жев зах тев по во дом „бла
го по луч ног” при спе ћа то по ва, ко је је кнез до био то ком бо рав ка у 
Стам бо лу, до не ле су не што но во не са мо у Ву ји ће вом ства ра ла
штву не го у на шем све тов ном по зо ри шту. Пр ви ко мад – Па де ни је 
Сер би је у вре ме Све тог Кња за Ла за ра – као што на слов пре до ча
ва, имао је за циљ да под се ти на до га ђа је у ве зи с Ко сов ском бит
ком и на лич но сти оми ље не ме ђу Ср би ма: кне за Ла за ра и Ми ло ша 
Оби ли ћа. По што ни је имао вре ме на да на пи ше но во де ло, Ву јић 
се опре де лио да нај зна чај ни је мо мен те из срп ске исто ри је пред
ста ви као жи ве сли ке, тј. као „ми ми че ска деј стви ја”, на рав но „без
гла сна”. Су тра дан су у истом ма ни ру пред ста вље ни са вре ме ни 

18 Све ти слав Шу ма ре вић. По зо ри ште код Ср ба. Бе о град: Лу ча, би бли о тека 
За дру ге про фе сор ског дру штва, 1939, 97.

19 Ви де ти: Рај ко Сто ја ди но вић. Кра гу је вач ко по зо ри ште 1835–1951. Кра
гу је вац –Бе о град: Све тлост – Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је, 1975.

20 Вил хем Рих тер. При ли ке у Ср би ји под кња зом Ми ло шем до ње го ве абди
ка ци је 1839. го ди не: при каз нај но ви јих до га ђа ја, ка рак те ри сти ка срп ског на ро да 
и то по граф ска ски ца кне же ви не. Кра гу је вац: Све тлост, 1984, 48.
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исто риј ски до га ђа ји – Во ста но вле ни је Сер би је чрез Све тло га Кња
за Ми ло ша – ко ји су по твр ђи ва ли зна чај и успех кне за Ми ло ша. 
Пе сма и му зи ка21 ко је се по ми њу нај ве ро ват ни је су из во ђе не из
ме ђу по је ди ни ча них жи вих сли ка. У од го во ру тј. Ту жби Књи же
ства Серб ска го на пи са ње пе тро град ске Се вер не пче ле о ње го вом 
по зо ри шном де ло ва њу у Кра гу јев цу „ни је за бо ра вио да по хва ли 
се бе и сво је „без гла сне ко ма де”.22 Ву ји ће во хва ли са ње и ис ти ца ње 
ових пред ста ва „сва ка ко тре ба да под ву че ње го ву ори ги нал ност 
и пу но ау тор ство”.23

Ву јић је по ка зао не са мо да је чи тао фран цу ског про све ти те
ља, пи сца и фи ло зо фа Ди дроа не го и да је упо знат са но ви јим 
по зо ри шним из ра зи ма, по пут жи ве сли ке. Жи ва сли ка је сте не ма 
и не по крет на по зо ри шна сце на (не ма уласка и из ла ска глу ма ца ни 
на, ни са сце не) у ко јој се ста вом те ла и из ра зом ли ца при ка зу је 
не ка исто риј ска, не ка але го риј ска или има ги нар на сце на. Пре те че 
жи ве сли ке су из сред њег ве ка ка да су, на ро чи то то ком обе ле жа
ва ња ус кр сну ћа Ису са Хри ста, ре про ду ко ва не по је ди не сце не из 
је ван ђе ља. Кра јем XIX ве ка че сто су се ја вља ле као за вр шни део 
по зо ри шних пред ста ва. Пр ва жи ва сли ка у по зо ри шту упри ли че
на је 1760. у Па ри зу, ка да је Кар ло Бер ти на ци (Car lo Ber ti naz zi), 
глу мац, пи сац и ре ди тељ, при ка зао као жи ву сли ку чу ве ну сли ку 
L’Ac cord èe di vil la ge24 (Се о ска не ве ста), фран цу ског сли ка ра Жан
Ба ти ста Грeза (JeanBap ti ste Gre u ze). Код нас су жи ве сли ке би ле 
при сут не у XIX ве ку, но ни су би ле та ко че ста по ја ва; упри ли че не 
су и у XX ве ку, нпр. 1904. при ли ком кру ни са ња Пе тра Ка ра ђор
ђе ви ћа у при год ном про гра му у На род ном по зо ри шту.

Де ло ва ње у Кра гу јев цу за вр ше но је 1836. го ди не ка да је Ву јић 
био оп ту жен да пре но си иде је фран цу ске ре во лу ци је, по зо ри ште 
је убр зо пре ки ну ло рад, он је на пу стио Ср би ју. У Но вом Са ду и 

21 Ви де ти: Ам. (Ди ми три је Да ви до вић). Но ви не срб ске, бр. 7, 1836, 50. 
22 Све ти слав Шу ма ре вић. По зо ри ште код Ср ба. Бе о град: Лу ча, 1939, 129.
23 Рај ко Сто ја ди но вић. Кра гу је вач ко по зо ри ште 1835–1951. Кра гу је вац –Бео

град: Све тлост – Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је, 1975, 28.
24 Сли ка је пр ви пут из ло же на на па ри ском Са ло ну 1761. го ди не, кри ти ке 

су би ле по хвал не, по себ но је Де ни Ди дро (De nis Di de rot) био оду ше вљен де лом. 
Бер ти на ци је имао при ли ку да је ви ди пре пр вог из ла га ња. Сма тра се да је први 
при мер жан ра тзв. мо рал ног сли кар ства (pen tu re mo ra le), на ла зи се у Лу вру; 
део је се ри је од шест сли ка. Пи сац Алек сан дер Ро би но (Ale xand еr Lo u is Ber trand 
Ro bi ne au) ау тор је исто и ме не јед но чин ке. За Ди дроа је ве за сли кар ства и по
зо ри шта би ла ве о ма ва жна: сво је вре ме но је Хо ра ци је у огле ду О пе снич кој 
ве шти ни на по ме нуо: ut pic tu ra po e sis („не ка по зи ја бу де као сли ка”). Ди дро 
је, да кле, пре у зео на че ло да по е зи ја бу де сли ка, тј. да драм ски при зор бу де као 
сли кар ско плат но: да бу де као сли ка (ta ble au). Ли ко ви у по зо ри шној сце ни тре
ба ло би да су рас по ре ђе ни као на сли кар ском плат ну, ко је пак сма тра Ди дро, 
тре ба да осли ка ва драм ски на бој ли ко ва и њи хо во ста ње. На вео је и да из по
зо ри шта не ће да но си ре чи не го ути ске.
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Пан че ву за вр ша ва се ње го ва по зо ри шна ка ри је ра. У Но вом Са ду 
је бо ра вио ско ро две го ди не и ус пео је да оку пи ама те ре с ко ји ма 
је при ка зао пред ста ве: Екар тсха у се на: Ин кле и Ја ри ка, 27. ав густ 
/ 8. сеп тем бар 1838; Јо ва на Сте ри је По по ви ћа: Све ти слав и Ми ле ва, 
1/13. сеп тем бар 1838. и, та ко ђе, Јо ва на Сте ри је По по ви ћа: Тр вр ди
ца или КирЈа ња, 19. сеп тем бар / 1. ок то бар 1838. Не ко ли ко ама
те ра с ко ји ма је са ра ђи вао укљу чи ло се у осни ва ње и рад Ле те ћег 
ди ле татнтског по зо ри шта, пр ве про фе си о нал не по зо ри шне тру
пе код нас. На кон Но вог Сада, оти шао је у Пан че во где је с амате
ри ма пред ста вио Сте ри јин ко мад КирЈа ња 23. јул / 4. ав густ 1839.

Стар и умо ран, по ку ша ва ју ћи да из деј ству је не ку пен зи ју 
от пу то вао је 1840. за Ру си ју, да би на кон по врат ка 1842. до смр ти 
1847. жи вео у Бе о гра ду. О ње му је бри нуо Ди ми три је Авра мо вић, 
сли кар и ико но пи сац Са бор не цр кве у Бе о гра ду, ко ји га је и пор тре
ти сао. Умро је за бо ра вљен у ста ну књи го ве сца Вин кле ра, са рад
ни ка из Кра гу јев ца. Да ни је би ло при ја те ља – био би бес кућ ник. 
Ка ко је то че сто би ва ло у на шој кул тур ној исто ри ји, умро је забо
ра вљен, си ро ма шан и не по што ван. Јо ван Сте ри ја По по вић је тим 
по во дом за пи сао сти хо ве: „Слаб си, че ме ран, ја дан, но рев ност / 
Све, што си на ро ду дао, дао си ба да ва, / С цр ном јо ште ште том, 
тр пе ћи мно го глад и оскуд ност, / Бед ниј Ву ји ћу наш, зе мља ти мека 
бу ди.”25

Ус пео је да при ре ди три де се так по зо ри шних пред ста ва, ко је 
су има ле по се бан на ци о нал ноисто риј ски и кул тур ни зна чај, ма да 
су ра ђе не, углав ном, у не при ме ре ним усло ви ма за рад. Да би ре
а ли зо вао сво је пред ста ве са ра ђи вао је са ви ше од двестa ама те ра, 
за љу бље ни ка у те а тар, па је ње го во де ло ва ње би ло и пе да го шко 
– об у чио је мно ге мла де љу де и сво јој осо бе ној по зо ри шној шко ли. 

Ву ји ће во ба вље ње по зо ри штем ути ца ло је, на рав но, и на ње
гов књи жев ни рад. Де ло вао је и као пи сац и пре во ди лац го то во пет 
де це ни ја и обе ле жио је пр ву по ло ви ну XIX сто ле ћа. Био је из у
зет но пло до тво ран, за по зо ри ште је пре вео, углав ном, по ср био 28 
драм ских де ла, са чу ва но их је се дам на ест. По ср био је осам Ко це
бу о вих ко ма да, по ло ви ну још за вре ме ње го вог жи во та, што зна чи 
да му је овај са вре ме ник био оми ље ни пи сац. Ву јић, сма тра се, 
ни је на пи сао ни јед но драм ско де ло ко је је у пот пу но сти ње го во 
тј. ори ги нал но; тек сто ве из дру гих је зи ка и књи жев но сти по ср био 
је и при ла го дио сво јој пу бли ци. Био је при ну ђен да драм ске тек
сто ве пре во ди и при ла го ђа ва на шем под не бљу да би ње го ве ди
ле тант ске тру пе има ле ре пер то ар. До по ја ве сле де ће ге не ра ци је 

25 Јо ван Сте ри ја По по вић. Сти хо тво ре ни ја: Јо а ким Ву јић, Ру ко пи сно оде
ље ње Ма ти це срп ске, М 9.422.
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на ших драм ских пи са ца са пр вим ори ги нал ним де ли ма Сте фа на 
Сте фа но ви ћа, Ла за ра Ла за ре ви ћа и Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Ву
јић је ус пео да штам па шест сво јих по ср ба26, 1805. го ди не об ја вио 
је у Бу ди му ко ма де Фер нан до и Ја ри ка и Љу бов на ја за вист чрез 
јед не ци пе ле, за тим две го ди не ка сни је, 1807. На гра жде ни је и на
ка за ни је, сле ди 1809. Сле пи миш, 1814. Кре шта ли ца и Бла го род на 
и ве ли ко ду шна же на Лу на ра у Пер си ји 1815. го ди не. 

Сво ју ау то би о гра фи ју, ко ју је пи сао 1831. и 1832, пот пи сао је: 
„ІОАКЇМЪ ВУ ИЧЪ Славеiо Сербскїй Спи са тель”27; књи гу је по
све тио пле ме ни тој Еу ста хи ји Ар сић. У че тр на е стој гла ви пи сао 
је о не ким сво јим те а трал ним пред ста вле ни ји ма. Иа ко се два де
се так го ди на ба вио по зо ри штем, ни је то ис та као, мо гу ће је за то 
што је по зо ри ште као умет ност би ло ars mi nor, тј. глу ма и ба вље
ње по зо ри штем би ли су нео т ме но де ло ва ње, го то во не до стој но. 
Ву јић је пи сао књи ге из при род них на у ка, из ге о гра фи је, ет но гра
фи је, исто ри је, ети ке, ре ли ги је, еко но ми је, пи сао је пе сме, при по
вет ке, ро ма не, пу то пи се, дра ме, по ле ми ке, па м фле те, ба сне. На 
ње го во де кла ри са ње као пи сца мо гу ће да је ути ца о и не до ста так 
тер ми но ло ги је у ве зи с по зо ри шном умет но шћу код нас: ка ко да 
се пред ста ви кад је ра дио го то во све у по зо ри шту: и глу мио је, и 
пи сао је, и ре жи рао је. Нпр. Вук Ка ра џић ни у пр вом (1818) ни у 
дру гом из да њу (1852) свог Срп ског ри јеч ни ка не ма за бе ле же ну ни 
реч по зо ри ште, ни реч те а тар.

Са вре ме ни ци су има ли опреч не ста во ве о ње му: Са ва Мр каљ, 
Вук Ка ра џић, Ди ми три је Три рол, Те о дор Па вло вић и не ки дру ги, 
ни су има ли по зи тив но ми шље ње о ње го вом ра ду и лич но сти. 
Јер неј Ко пи тар је не при ја тељ ски оце нио рад Ву ји ћа, сма трао га је 
„јед ним од нај ло ши јих пи ска ра ла” и био је про тив да му се до де
ли др жав на пен зи ја.28 Јо ван Ђор ђе вић је за бе ле жио о Ву ји ћу: 

По стар ма ли чо ве чу љак, у из бле де лој из но ше ној гор њој ха
љи ни, за ко ју се ни је мо гло на пр ви по глед зна ти, да ли спа да у ред 
ка пу та, или фра ко ва, – крат ке чак ши ре од нан кин га29, на но га ма 

26 Ву јић је штам пао ко ма де: Фер нан до и Ја ри ка, Љу бов на ја за вист чрез 
јед не ци пе ле (1805), На гра жде ни је и на ка за ни је (1807), Сле пиј миш (1809), Кре
шта ли ца (1814) и Бла го род на и ве ли ко ду шна же на Лу на ра у Пер си ји (1815).

27 За мо то сво је ау то би о гра фи је Ву јић је ода брао епи таф ко ји је са мом 
се би сро чио ен гле ски пе сник Џон Гeј (John Gay, 1688–1732): „Li fe is a jest, and 
all things show its; / I tho ught so on ce, but now I know it”. (Ma ster Gay po et), ко ји 
је пре вео: „Жи вот је ша ла и све ства ри по ка зу ју сво је; / Та ко сам и ми слио, али 
са да то знам”. 

28 Алек са Ивић. Ар хив ска гра ђа о срп ским књи жев ним и кул тур ним рад
ни ци ма 1740–1880. Бе о град: Срп ска кра љев ска ак де ми ја, 1926, 134.

29 Вр ста бле до жућ ка сте тка ни не ко ја је пр во бит но на пра вље на у Нан кин гу.
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опет не ка сред ња вр ста из ме ђу па пу ча и ци пе ла, пред њим на сто лу 
ма ла ка пи ца од сум њи ве бо је – зар и то мо же би ти го спо дин?30 

Ја ков Иг ња то вић сма тра да је Ву јић био књи жев ни тру ба дур 
и да је имао че жњу за пу то ва њем. 

Био је ду шом за у зет за по зо ри ште. [...] као „ро ђе ни” глу мац 
био је ве се лог, де мо кра тич ног по на ша ња. Во ле ли су га осо би то нижи 
сло је ви, али код па три ци ја од ста рог ува же ња не што је изгу био. 
Но, он ни је био то ме крив. Он је и пре та кав исти био [...] У дру штву 
ве се љак, игра те а тра, на зо ву га ко ме ди ја шем, ла кр ди ја шем. [...] Али 
Ву јић у срп ској књи жев но сти оста је за слу жан.31

О Ву ји ће вом жи воту на пи са но је не ко ли ко драм ских тек стова: 
Ми ло рад Ми тро вић је ау тор Апо те зе Јо а ки му Ву ји ћу (На род но 
по зо ри ште, Бе о град, 1899), исто ри чар умет но сти др Па вле Ва сић 
пот пи су је ко мад При кљу че ни ка Јо а ки ма Ву ји ћа (1966), ко је ни ка
да ни је из ве де но. Дра ма До бри во ја Или ћа Јо а ким, игра на је у Ни шу 
1978, Бе о гра ду 1979. и Су бо ти ци, та ко ђе, 1979. Ви да Ог ње но вић 
је ау тор ка дра ме Ка ко за сме ја ти го спо да ра 1986.

На кон Дру гог свет ског ра та у Ате љеу 212 пред ста вљен је 
Те тар Јо а ки ма Ву ји ћа 1958. у адап та ци ји и ре жи ји Вла ди ми ра 
Пе три ћа, умет нич ку кон сул та ци ју пот пи су је Јо сип Ку лун џић. 
Пе трић је ода брао два ко ма да На бре жно је пра во и Љу бав на за вист 
че рез јед не ци пе ле. Кри ти ча ри су по хвал но пи са ли о пред ста ви. 
На род но по зо ри ште у Кра гу јев цу је 1960. по ста ви ло ко мад Шнај
дер ски кал фа или се стра из Ири га, а по том 1965. и Кре шта ли цу. 
У Срп ском на род ном по зо ри шту је 1973. да та но ва вер зи ја Те а тра 
Јо а ки ма Ву ји ћа са ко ма ди ма На гр жда ни је и на ка за ни је и Сле пи 
миш. Ву ји ће ва де ла игра на су и у Су бо ти ци и Ле сков цу, а нај че шће 
у Кра гу јев цу.

Све ти слав Шу ма ре вић је сма трао да је „срп ско по зо ри ште 
по че ло без ика квих тра ди ци ја у до ба кул та здра во га ра зу ма, ко ји 
све ду хов но бла го да је на ро ду и ње го вом на прет ку. Ра ци о на ли
стич ке и про све ти тељ ске иде је ство ри ле су срп ско по зо ри ште”. 
Сто јан Но ва ко вић по ве зао је „дра мат ске по чет ке” са по кре том 
ко ји је из не дрио Ма ти цу срп ску. 

Ка да се са гле да жи вот ни пут и ства ра лач ки рад Јо а ки ма Ву
ји ћа на ме ће се пи та ње: за што је угле дан и си гу ран учи тељ ски 

30 Јо ван Ђор ђе вић. „До пу не и ис прав ке за ʼГра ђу за исто ри ја срп. по зори
шта’”. По зо ри ште, бр. 20, 1874, 77.

31 Ја ков Иг ња то вић. Ме мо а ри. Бе о град: Но лит, 1988, 33–35.
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по сао, у ко јем је био успе шан32, за ме нио не из ве сном по зо ри шном 
аван ту ром? Тим пре што се по зо ри штем ба вио и као учи тељ, на
вео је да је са сво јим уче ни ци ма при пре мао школ ске пред ста ве.33 
Но, чи ни се да за Јо а ки ма Ву ји ћа ни је би ло до вољ но да се ба ви 
школ ским по зо ри штем. Као след бе ни ку иде ја До си те ја Об ра до
ви ћа, ње гов основ ни циљ био је да обра зо ва ње и кул ту ру при бли жи 
ши ро ким не про све ће ним на род ним ма са ма. Ње го ва иде ја во ди ља 
би ла је оп ште ко ри стан рад за ње го ве Ср бе: учи о ни цу је за ме нио 
по зо ри шном сце ном. Мар та Фрајнд ука зу је да је осе ћа ње ро до љу
бља би ло „spi ri tus mo vens на ста ја ња на шег по зо ри шта уоп ште”.34 
За след бе ни ке про све ће но сти иде ја па три о ти зма под ра зу ме ва ла 
је жр тво ва ње па три ји це ло куп них соп стве них сна га, од но сно 
де ло ва ње за оп ште до бро, де ло ва ње у ин те ре су за јед ни це. Иа ко 
су би ли ис по ља ва ни исто доб но, па три о ти зам и ко смо по ли ти зам 
ни су јед но дру го ис кљу чи ва ли. 

Ко смо по ли ти зам ко ји је до не ло про све ти тељ ство ве ли ча ло 
је брат ство ме ђу по је дин ци ма ши ром све та, ко је, упр кос раз ли чи
том по ре клу, по ве зу је за јед нич ки пле ме ни ти дух.35 

По ред обра зо ва ња36 ко је из у зет но це нио и ко јем је искре но 
цео жи вот те жио, Ву јић је имао свест да је зик мо ра да се не гу је не 
са мо у пи са ном, не го и у усме ном об ли ку по го то ву у окол но сти ма 
ка да је срп ски на род жи вео сто ле ћи ма у не при ја тељ ским сре ди
на ма, без соп стве не др жа ве. За то је би ло нео п ход но да по сто ји 
на ци о нал но по зо ри ште. У сна жном про це су ма ђа ри за ци је, ко ји је 

32 Јо а ки му Ву ји ћу је за про свет ни рад до де ље на 1813. цар ска ме да ља и 
ди пло ма. (Ни су сви пред ло же ни кан ди да ти би ли на гра ђе ни.)

33 Јо а ким Ву јић. Жи во то о пи са ни је. Кар ло вац: из да ње ау то ра, 1833, 417.
34 Мар та Фрајнд, „’По ср беʼ на срп ским по зор ни ца ма де вет на е стог ве ка”. 

Књи жев на исто ри ја, X/40, 1978, 575.
35 Ga ri oč, Dej vid (Da vid Gar ri och). „Od hriš ćan skog pri ja telj stva do sve tov ne 

ose ćaj no sti: po nov no u spo sta vlja nje vred no snog sistemа u do ba pro sve ti telj stva”. 
Isto ri ja pri ja telj stva (pr. Bar ba ra Kejn), Be o grad: Clio, 2011, 236.

36 Јо а ким Ву јић је од био си гур ну и из ве сну бу дућ ност ка да је 1796. пр ви 
пут кре нуо ка Тр сту јер је же лео да на ста ви да се обра зу је. Ко ли ко је обра зо ва ње 
за ње га би ло ва жно по твр ђу је и тач ка 6. из ње го вог те ста мен та са чи ње ног 14/26. 
ма ја 1839. у Ба ји: „За вје шта вам и дра го срд но да јем за два уче ни ка на ше го Бла
го че сти ја у Гим на зи ју му Бај ско ме је же год но по 50 фрт. т. ј. да сва ки има прими
ти 25 фр. у име пен зи је, и то од пр ве ла тин ске шко ле до по след ње шко ле по је
зи је, сир јеч до кле год не свр ши све на у ке у пред ре че но ме Гим на зи ју му: Не го 
уче ни ци мо ра ју би ти на и па че си ро ти, оба че при том до бро на рав ни, до бро га 
оп хо жде ни ја и осо би та го по ња ти ја у На у ки, да се из ме жду пер вјеј ши пре вос ход
ни, или ти еми нент ни с до сто вјер ни ми сви дје тел стви ука за ти мо гу...” На жа лост, 
пле мен та од лу ка ни је мо г ла да се ре а ли зу је, јер је Ву јић од 3. ју на 1839, на кон 
аб ди ка ци је кне за Ми ло ша, остао без пен зи је (Јо а ким Ву јић, Ру ко пи сно оде ље ње 
Ма ти це срп ске, М 3.777).
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био из ра жен у ње го вој род ној Ба ји, уви део је Ву јић да је нео п ход но 
да се са чу ва срп ски је зик; за ње га је то био је зик ко јим је он пи сао 
и го во рио.

По цес ства ра ња на ци о нал не по зо ри шне умет но сти код нас 
био је од раз бор би за на ци о нал но осло ба ђа ње од ту ђин ске вла сти, 
с јед не стра не, а с дру ге стра не, из раз те жњи тре ћег ста ле жа, од но
сно ства ра ња и ја ча ња гра ђан ског сло ја, као исто вре ме но и на ро да, 
ко ји је на сто јао да очу ва свој ин те гри тет и не гу је свој иден ти тет. 
Све о бу хват но са гле да ва ње ра ђа ња драм ске књи жев но сти код Срба 
ука зу је да пи сци с кра ја XVI II и пр вих де це ни ја XIX ве ка ни су 
има ли циљ са мо да за ба ве и ра зо но де, не го да су те жи ли и да про
све те, обра зу ју соп стве ни на род. По зо ри ште је би ло шко ла за на род. 
У XVI II ве ку по зо ри ште се вра ћа ши ро ким сло је ви ма и обра ћа им 
се са ци љем да их упу ти у мо рал не, дру штве не и по ли тич ке вред
но сти, драм ска књи жев ност на сто ји да по кре не ве ли ке про бле ме 
„ко је нај ду бљи ду хо ви из но се пред мно штво”37, што ће ути ца ти на 
по че так „ду бо ког ду хов ног пре вра та”, ко ји се у фи ло зо фи ји кре ће 
од „ен ци кло пе ди зма и про све ти тељ ства до ве ли ког не мач ког идеа
ли зма”.38 По зо ри шна умет ност, ко јој је Ву јић де це ни ја ма био по
све ћен, стра сно ће про па ги ра ти по ме ну ти ду хов ни пре врат, ко ји 
се нај ви ше огле да у иде ја ма про све ће но сти.
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