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Позориште намеће један врхунски захтев: свака реч,
сваки покрет и сваки сукоб на сцени морају увек и изнова да се уобличавају изражајним средствима савременог
тренутка у коме се приказују, морају да добију смисао
који из њих извлачи одређено доба. Сцена, тако, постаје
нека врста вечне модерне катарзе кроз коју мора да прође сваки драмски текст уколико хоће да дејствује на
публику која долази. Не мења се, кроз време, само начин
извођења на сцени већ и однос стваралаца према драмском делу, јер свако доба из своје перспективе сагледава
и уобличава драмску материју. Та непрекидна променљивост форме којом се, у историјском развоју, уобличава
исто толико разнолико схваћен смисао једног драмског
текста даје позоришту изузетан значај и особеност. Ефемерност позоришне уметности, феномен о којем се обично говори изоловано — ггрераста у бесконачан ланац
трансформисања, развијања сценског израза, који временом добија разне видове. У ствари, то и јесте једино мерило вредности (вечности) драмског дела, које траје у
времену само уколико успева да се прилагоди свим изражајним средствима која се непрекидно мењају, и да
сваком времену пружи могућност да у њему нађе неки
аспект свога интересовања. Она дела која то нису у стању да поднесу, која немају чиме да заинтересују доба и
људе који су удаљени од тренутка када су дела створена, заборављају се (или, пак, чекају време које ће
у њима пронаћи вредности, или чији ће им начин изражавања одговарати).
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Сцена, дакле, вечно „приморава" драмско дело да покаже колико је у стању да било којим својим елементом
заинтересује, узбуди, веже савременог човека, те да оно
покаже не само вечно дејство праве уметности већ и неразлучиву везу која постоји између прошлости, садашњости и будућности. С друге стране, позната је чињеница да
театар вечно „тапка" за савременошћу (због стереотипија
које се временом чврсто увреже на сцени, због стечених
конвенција којих се глумци-људи тешко ослобађају, због
устаљености позоришне традиције, због окамењености једном изграћеног позоришног стила итд.), да нарочито у велика позоршпта тешко продире модеран начин изражавања, који, опет, највећма захтевају савремени драмски
текстови. Но, када се на сцени појави старо драмско
дело, писано у превазићеном драмском и сценском маниру, онда се њему врло лако придодају старинска изражајна средства и прилепе конвенције које не допуштају
да се обелодане праве вредности дела (уколико их оно
поседује), а које би могле да делују и на савремене гледаоце. Утолико је теже на модеран начин приказати
драмску класику и њен садржај ггриближити новим гледаоцима. Та дела лако наводе редитеља да употреби превазиђена изражајна средства, да се приклони форми која
више не делује на гледаоца, која смета разоткривању суштине дела и гуши живот драмских ликова. А без живота, драмска радња на сцени губи смисао и непосредно
дејство, позорница престаје да буде жива спона са прошлошћу и не успева да открије вечно дејство праве
уметничке традиције.
Смисао позоришта и јесте у томе што оно представља
једину уметност која се изражава преко најспонтанијег,
најхуманијег материјала — човека, уметност у којој глумци буквално удахњују душу драмским личностима, дајући, тако, и сценским призорима снагу аутентичности, жиг
непосредног трајања, тренутног живљења које постаје делић саме савремености. Ако драмску радњу не представља догађај који се збива у савременом добу, онда основни задатак редитеља, глумаца, сценографа није у томе да
ту радњу једноставно пребаце у модерно време (то би
значило механичко „осавремењивање" класичног дела),
већ да у њему пронађу елементе који још увек могу да
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делују на гледаоце и да их изразе на савремен позоришни начин.
Како је могућно оживети прошлост? Значи ли то вратити се унатраг, или померити прошлост унапред? Ако се
прошлост доживи сада — да ли то значи да је она васкрснута у садашњости, или смо се то ми отиснули у прошлост? Коначно, да ли протицање времена означава да
ствари одлазе у неповрат, или да се померају напред?
Било како, ми смо, ипак, у стању да доживимо прошлост,
да се спојимо с њом, да осетимо њено било. Вратити се
унатраг — исто је толико чаробно колико и винути се
унапред! Унети се у дух једног времена које нисмо искусили, а које је ипак кадро да одзвони у нама и да нас
увери да смо и ми делић те прошлости, саживети се са
бићима која су некада, макар и на позорници, узбуђивала
наше претке, повезати се са средином чије нарави још
осећамо у својој крви, крви која је протицала и кроз
њих! У ствари, људски род личи на неку „штафету крви",
која тече из једне генерације у другу и која се количински стално повећава упркос изобилном просипању! Па
ако је то једна и иста крв, онда није чудно што се у
нама узбурка када се појаве макар само и сенке оних
у којима је она некада струјала. Те сенке могу бити
потпуно фиктивне, оживљене само у уобразиљи песника
или на платну сликара, а могу бити знатно животније,
отелотворене на позорници. Јер, ниједна уметност не
може у толикој мери као позориште да оживи људске
ликове из прошлости и да васпостави ритам живота какав је некад постојао. На сцени се крећу бића од крви
и меса, која лако могу да се увуку у коже својих предака, да се трансформишу и почну да живе „други живот",
који им је исто толико близак (понекад чак и ближи!)
него онај који у тренутној стварности проводе!
То сам осетио од првог тренутка када сам са глумцима почео да радим на реконструкцији театра Јоакима
Вујића: сви смо били испуњени чудесним жаром и сазнањем да оживљавамо један свет који је део нас самих,
да се уживљавамо у дух једног времена на које се надовезује и наше време, и да, чинећи то, проширујемо,
у ствари, границе своје властите егзистенције и свог временског трајања. Оживети атмосферу првих театарских
представа у Србији, реконструисати машинерију наивног
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позоришта, дочарати суштину и смисао првих корака нашег позоришног искуства, визуализирати прве странице
наше театарске историје — то су биле намере с којима
сам дошао на идеју да на данашњој сцени поставим театар Јоакима Вујића. Но то су, још више, били и проблеми
које је требало решити. Јер, ко поуздано може тврдити
како је изгледало наше старо позориште, када га нико
међу живима није видео? Могло се само претпоставити
и замишљати на основу штурих и, махом, нестручних података и описа. Значи, морао сам се препустити више
имагинацији него научном истраживању. У то сам се буквално уверио: што сам више читао студије о древном
позоришном изразу и што сам долазио до бројнијих података о Вујићевом путујућем содружеству то сам мање
могао да „сагледам" како би један такав стари театар
требало да изгледа и да се прикаже на модерној сцени.
Чињенице су ме спутавале и вукле у суву научно-историјску реконструкцију, која је могла да добије музејско
значење, али која није показивала знаке живота. А зна
се: сцена без живота потпуна је бесмислица. Требало је
открити суштину ствари, инспирисати се њоме и донети
је у новом — савременом човеку блиском — облику, који
ће, тако, бити у стању да га врати добу у коме није постојао, али које још тиња негде у њему. Стрпљење и научност морали су да уступе место машти и осећајности,
које су једино биле кадре да удахну живот многобројним подацима и фактима ишчепрканим из старих новина, летописа, бележака и студија о позоришној историји.
Најггре, било је потребно доживети, схватити суштину
ствари, а онда тој суштини дати крв и месо да би могла
и данас да дејствује.
Био сам уверен да се данашњи гледаоци неће питати
да ли је све оно што буду видели на сцени заиста у длаку
тако изгледало у стара времена; то за данашњег човека
више није важно, њему је потребно да поверује да је нешто могло да буде баш тако, и још више, да га то заинтересује, понесе, узбуди. Могућно је било извести верну музејстку реконструкцију Вујићевог театра, на основу свега
онога што се о њему данас зна (и колико се зна), а да то
ипак ниједног тренутка не „ухвати" савремене гледаоце,
нити да има дејства на њих. Други поступак био је да се
занемари мноштво пронађених детаља, аутентичних пода22

така а да се дочара сам дух и смисао Вујићевих „представљенија", да се дочара из савремене перспективе, како
би данашња публика постала активан саучесник једне
оживљене прошлости на сцени. Одлучио сам се за овај
други поступак, убеђен да једино такав прилаз нашој
позоришној традицији има смисла и да може да дејствује
на модерног човека, остављајући ону прву могућност музејским радницима и историчарима позоришта.
Оживети дух једног старог театра значило је ггронаћи
унутарње, садржајне карактеристике текстова на којима
се театар формирао, карактеристике које су општељудске, па као такве блиске и данашњем човеку, а истовремено задржава све спољне карактеризације које је захтевало позориште прошлог века, по чему је и добило своје
одређено стилско обележје. При томе, важно је схватити
да наш данашњи однос према том старом и, како ми кажемо, превазиђеном драмском материјалу ниједног тренутка не сме бити подсмешљив, нити се са презривом супериорношћу и иронијом може односити према једном
позоришту које има детиња обзорја, али из кога је произишло и наше данашње сценско искуство. Ту порузи
нема места, поготово кад се има на уму да ће у будућности наше позориште, вероватно, изгледати исто тако наивно кад се буде упоређивало са изражајним медијумима
који ће се родити из интеграције филма и позоришта.
Чињеница је да је Вујићев театар, ма колико данас изгледао застарео, ипак живео и дејствовао, да је имао своје
законе и естетске принципе, што нас подстиче да се заинтересујемо и откријемо у чему је био смисао а у чему
дејство тог театра и, још више, како је он изгледао.
Вујић се, како тачно примећује Јован Ердељановић,
користио театром као платформом за поучавање народа,
као могућношћу саопштавања својих идеја о негативном
дејству цивилизације на човека, о потреби враћања природи, једноставном, поштеном, неизвештаченом животу
у стилу Русоовљевих схватања. Оно што је био Доситеј у
књижевности то је Вујић био у позоришту — просветитељ и научитељ. Свет у његовим драмама је, по форми,
прилично неодређен, уопштено уклопљен у фиктивну друштвену средину, али је и те како испуњен духом времена и амбијента; док је по етици, моралу, схватањима
чврсто везан за наше грађанско друштво с половине про23

шлог века за наше нарави и за културни ниво наших
првих позоришних гледалаца, Вујић се није либио да од
страних аутора преузима фабуле, дијалоге и читаве .драмске текстове, које је незнатно прерађивао, али је за време
извођења уносио у та дела нешто што је та, иначе безвредна, остварења чинило блиским нашем народу, нешто
у чему су наши људи могли да препознају себе и да се
идентификују са личностима које су се појављивале на
позорници. У драмском погледу то су безначајна остварења, чије се фабуле и заплети провлаче кроз читаво романтичко позориште, и Вујић их је узимао само као могућност да се на основу њих и кроз њих створи нов свет
близак нашем човеку и његовом схватању. Из тих драма
Вујић увек извлачи извесну идеју и настоји да је пренесе, ако треба и да је наметне, гледаоцима. Позориште,
за њега, има пре свега просветитељску, па тек онда забављачку улогу, он ггреко сцене жели да упути гледаоцима неку поруку, да им што очигледније покаже шта
је добро а шта зло, да истакне етичку страну живљења.
Он исмева и жигоше мане како појединаца, тако и читавог друштва, закона, обичаја, конвенција. Због тога се
његови карактери тако грубо деле на позитивне и негативне. Добри су увек идеализовани, подигнути на котурне, прави анђели, који више и нису живи створови, већ
нека надземаљска, астрална бића. Зли су црни као ђаволи, извучени са самог дна пакла, огрезли у пороку,
такође нељудска бића, која и телесно морају да буду
наказна и дефектна. У настојању да што пластичније изрази идеје које заступа, Вујић у своме театру није водио
рачуна о животним уверљивостима, већ их је, а рпоп, одбацивао и пренебрегавао, градећи нов сценски свет, који
је имао своје односе и законе. Због тога гледаоци не осећају потребу да Вујићеве ликове и односе међу њима пореде са животним околностима, пошто они личе на марионете у луткарском позоришту, којима управља редитељ
да би публици саопштио одређену идеју, поруку. Важно
је само са колико је искрености, залагања, изражена идеја и из којих се побуда намеће гледаоцима. При томе, све
стереотипије и драматуршке наивности прихватају се као
шармантне условности које у себи носе одређено идејно
значење и арому времена. У ствари, Вујићеви карактери
су чисте идеје заоденуте човеколиким обличјима. Њега
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не интересује психологија карактера (подвлачим не интересује), без обзира на то што он, вероватно, није ни знао
нити имао снаге да психолошки развије ликове. Али стоји
чињеница да је његов интерес био на другој страни, и
у тим границама треба га посматрати, у том домену треба
и данас сценски оживљавати његова „приказанија".
Вујићеве личности без стида излазе пред гледаоце и
одмах све избрбљају о себи, откривајући до дна своју
душу. Ту нема подтекста, нема дубинских, сложених значења фразе, све је отпрве јасно као на длану. Позитивне
личности одмах придобију гледаоце и слободно ћаскају
са њима, исповедају се, увлачећи их као саучеснике у
драмску радњу. Други опет прикривају своје право лице,
али тако невешто да се питамо како то да остале личности не ггрозру њихове подле намере. Питање се јави, али
само за тренутак, јер постоји само један одговор: „Због
игре!" Игра је за Вујића средство да би се дошло до
циља, да би се изразила идеја. Средство је забаваациљје
— поука! Има и таквих личности код Вујића које успевају, бар за кратко време, да заведу, обману гледаоце, јер
не откривају одмах своје право лице. Но, као да саме не
желе да истрају у томе, оне убрзо разголите свој прави
карактер, што производи комичан ефект. Његови јунаци
су буквално црно-бели; позитивни изненада покажу своје
негативне црте, а негативни одједном постану добри, барем за извесно време и са нарочитим намерама. Ипак, на
крају, добронамерни остају позитивни, а злонамерни негативни. Људи су подељени на добре и зле, као што је
небо преграћено на рај и пакао, за које су људи предодређени већ од свог рођења.
Вујић је морализатор-идеалиста: свет који он препоручује људима романтичарски је улепшан, окићен изобиљем украса, којима, по мишљењу писца, треба да се
дичи сваки добар грађанин. Само, док код Видаковића и
других тадашњих српских писаца романтичарска добродушност и сентименталност безуспешно настоје да се
прикажу као животне уверљивости, као стварност, у Вујићевом театру ови елементи су видно стилизовани и намерно потенцирани, као свет за себе, који не жели да се
идентификује са стварношћу, те постаје нова, сценска, театрална истина. У том свету брак је светиња и благодет
коју по сваку цену треба хтети и умети сачувати. Грађан25

ска част је најсветлија одлика људског карактера. Религија је насушна потреба, али је очишћена од оптерећења
која јој је наметнула црква. Отаџбина је нешто што се
у виду преданости заметне у људском срцу од детињства,
за шта је човек везан најдубљим емоцијама; она је прилично неодрећена, фиктивна, као да онима који би за њу
живот свој дали још није сасвим јасно шта све просторно
обухвата, али сви је доживљавају, жуде за њом, спремни
су да је бране. Друштво је онакво каквим га грађани
начине: добри људи стварају законе корисне за читаву
средину, зли људи се користе правима од којих други неправедно трпе. Грађанска права имају сви људи без обзира на порекло и боју коже! Главни узрочник свих недаћа
у животу је новац, који има највећу покретачку моћ у
друштву. Схвативши да друштво, овакво какво је, не
може лако да се уздигне до идеала које је гајио у својим замислима, Бујић велича устројство ггримитивног
друштва, у коме се још нису формирале класе, где свест
није оптерећена новчаним односима. Ипак, он хришћански верује у крајњи исход добра и у неминовну победу
ггравде, која, попут судбине, поставља ствари на њихова
гграва места, кажњава кривце, велича поштене, и тако
даје пример другима како треба да живе.
Наивност Вујићеве драматургије и простодушна чистота света на његовој сцени имају и за гледаоце драж
детиње игре. И то данас више него пре, када су људи са
већим поверењем и идентификацијом примали ггризоре
на позорници. Данас је биоскоп тај који нам ггружа потпуну илузију живота и стварности, а у позориште идемо
да се препустимо игри као неком ритуалу који је недокучив у стварности. Ту жељу за игром носимо у себи још
од рођења, јер, како каже Бергсон, „не може бити прекида континуитета између задовољства од игре које осећа дете и истог задовољства код човека". Појединци настоје да жељу за таквим задовољством прикрију, као да
се стиде, иако нема никаквог разлога да се одбаци тај
инфантилизам, који још тиња у нама и потврђује да смо
некада били и да још увек јесмо деца. Напротив, потребно је и корисно за нашу психу опустити се, ако не у животу, онда бар у позоришту, и доживети драж детиње
игре, која изазива највеће радости. Препустити се, бар
за тренутак, наивној и свемоћној игри значи дожи26

вети још једном детињство и разумети све његове недостатке, немоћ, ограниченост, необавезност, хировитост,
лудост. У тим „недостацима" управо обитава сва лепота и
драж игре.
Интересантно је поредити изворе из којих је Вујић
црпао грађу за своја „представљенија" и утврдити да, и
поред тога што је највеђим делом преписивао текстове
страних писаца, у његовим рукописима има неке специфично наше ароме, нашег духа, наших схватања проблема
који се третирају у драмама. Павле Поповић је прецизном анализом доказао да су Вујићеве драме компилације
и лоши преводи — и на томе се задржао. Он је утрошио
много времена и труда да пронађе оригинале које је Вујић посрбљавао, усредсређујући се, тако, само на драмске
текстове Вујићева театра, уместо на сам театар. А Вујић,
рекли смо, није значајан као драмски писац, већ као творац српског позоришта, он није крио да је своје комаде
преводио или преудешавао по делима Коцебуа, Ифланда,
Рихтера и других, који су, такође, у својим драмама прерађивали постојеће мотиве. Не подсећа ли нас ово на хумани обичај који је владао у позоришту јелисаветинске
Енглеске, или на традицију јапанског позоришта и јапанске литературе, која, све до XVIII века, не представља
ништа друго до компилације остварења читавих генерација писаца и народних легенди. V студији о Јоакиму Вујићу, писаној још 1892, Никола Андрић прати чудесну и
карактеристичну судбину драме Шпањоли у Перувији,
коју је Вујић превео и прерадио 1812. То је, у ствари,
Коцебуова драма, написана 1795, коју су многи европски
писци преудешавали за своја национална позоришта,
међу њима и Шеридан, који ју је превео на енглески
1799. Годину дана доцније тај исти Шериданов превод на
немачки језик преводи Константин Грајсвајлер! Сад,
опет, ту верзију Коцебуове драме, из треће руке, преводи
Лазар Зубан на српски 1837, под насловом Пизар. Уз све
то, Матица Српска издаје 1834, драму Турци у Босни, или
смрт Милоша, коју је Константин Павловић „сочинио"
према Коцебуовом делу, дајући личностима имена из
наше историје. Произилази да смо с почетком XIX века
имали три верзије Коцебуовог оригинала, а од којих је
Вујићева најранија. Уопште, питање оригиналности у
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уметности наметнуло је модерно доба, из чисто нарцисоидних, егоистичких побуда, занемарујући врхунски. смисао уметности, који јој даје величанствено широко значење и уздиже је као какву пирамиду у коју се узиђују
страсти, мисли, доживљавања, жеље, среће и несреће
огромног броја стваралаца. Могућно је ићи још даље и
тврдити да је Вујић „посрбљавајући" немачке, италијанске и мађарске комаде врло често кварио и нарушавао
њихову драматуршку структуру, да је погрешно и нетачно преводио дијалоге, изостављао читаве сцене, дописивао текстове, измишљао језичке карактеризације, готово
у сваку реплику убацивао „некњижевне" речи и локалне
изразе, мењао ток радње, али да је управо тиме придавао
драмском збивању нов сце-нски вид, који се по духу и
идеји разликовао од оригинала што их је прерађивао. Та
дела су у свом изворном облику литерарно много чистија, драматуршки чвршћа, театарски озбиљнија, али су
ипак безначајна остварења романтичарског театра. Вујић
их, наравно, није могао подићи на виши ниво; он их је
(на срећу) „кварио", још више упрошћавао, показујући
њихову наивност, и сводио на примитивну сценску технику и још неспретнију драматуршку структуру, као да се
безобзирно играо делима писаца који су у то време словили као вични драматичари; он је стране текстове узимао као сценарија за своје представе које су морале да
се дојме гледалаца, и то не само оних који су имали прилике да те исте комаде виде у Бечу, Трсту, Пешти, већ
пре свега оних који никада у животу нису видели позориште. Због тога, ето, када говоримо о Вујићевом стваралаштву, говоримо, у ствари, о њему као о позоришном
човеку, мање као писцу. Он је наш први драматург, редитељ, глумац, театарски уметник, који је осећао позориште у својој крви, и због тога био у стању да подноси
све недаће ггутујућих друштава и презреног глумачког позива. Зато је тешко прихватити тврђење Боривоја Стојковића, који је (1933) писао да је „познато да се Вујић
одавао позоришном раду поглавито из личних користи
које је отуда могао да извуче и што му је заиста полазило за руком". Несрећни живот овог „чергара", „луталице" и „комедијанта" нагонио га је, сигурно, да често
оснива дилентантска друштва и због тога да утоли глад
која га је буквално мучила, да путује, попут Циганина,
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и онда када је желео да мирно пише своје књиге, за које
није налазио новца да их изда, да се додворује кнезу Милошу и да трпи његове безобзирне поруге и гласне примедбе за време представљенија; све то може бити тачно,
али се никако не може рећи да се Вујић позориштем бавио, да је преводио, режирао и играо у својим представама ради личне користи. Сем ако се личном коришћу
сматра Вујићево трошење сваког гроша на издавање књига намењених „просвјашченију разума, побољшању срдаца, увесељенију и ползи славеносерпске јуности и народа нашег", или што је сав ггриход од представе Крешталица изведене у Пешти, поклонио сиромашним „штудентима" и учитељској школи у Сентандреји, новац од
представе Фернандо и Јарика даровао „сиротним удовицама војника који су изгинули у боју код Аипска", а од
тгредставе Георгије. Петрович, вожд серпски разделио сегединској сиротињи „без разлике закона" (вере), болници и изгорелој цркви! Вујић је био заражен позориштем као толики људи који су због дасака све друто
у животу занемарили, он је осећао сцену као свој други
дом, у коме је провео најмучније и најлепше дане. А завршио је заиста бедно, као многи српски интелигенти,
не добивши пензију коју је понизно тражио 1843, у молби
упућеној Совјету, где измећу осталог истиче како је он
,дтерви био који (је) у Србији Театар отворио и пут ка
благовоображенију показао, и с тим доказао шта просвештени народи чине и како себе благовоображавају".
Без обзира на то колико је Вујић познавао језик са
кога је преводио комаде, он је дијалозима увек давао интонацију која је захтевала да се занемари адекватност
превода, а да се задовољи структура славено-серпског
књижевног говора. Ма колико сматрали тај језик вештачким и подрећеним германској конструкцији, морамо признати да је он имао изузетне мелодиозности и да је у својој артифицијелности деловао лепо, музикално и изузетно. Неки одјеци тог „уздигнутог", „литераторског" језика
осећају се и у Вујићевом дијалогу, који је не само веома
говорљив и пун локалног колорита већ, уз све то (каква
супротност!), поседује необично музикалну декламацију,
класицистичку интонацију, а којој Вујић често супротставља ритам и фразу народног говора! У тој распеваној
фрази, која има свој развој, успон, крешчендо и смирење,
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могућно је назрети естетизам језика оних писаца који су,
заједно са Вујићем и Стеријом, били против Вукових реформи. Да се ствари нису развијале онако како јесу, ко
зна како би наш књижевни језик данас изгледао, аможда
би се управо из њега развио посебан сценски говор, чији
недостатак данас и те како осећамо, а којим се диче немачко и француско позориште. Иако нам, данас, Вујиће:
ва фразеологија изгледа извештачена при читању, у позоришту нам је пријатно чути музичко таласање Вујићевог
дијалога, који налази пут до нашег срца, ваљда баш због
тога што је антиподан савременом прозаичном сценском
говору. Тешко је утврдити како су Вујићеви глумци играли комаде које је он постављао у трупама што их је оснивао путујући по Србији и Војводини, још је теже рећи
какав је био однос тих глумаца-аматера према личностима које су тумачили, без обзира на то што њихова глума
није могла да пређе оквире дилетантизма. Антоније Арнот, који се може сматрати првим српским позоришним
критичарем, шппући у своме „Магазину" о Вујићевом извоћењу Инкла и Јарике (Фернандо и Јарика) у Новом
Саду 1838, године у позоришту код „Фазана", каже да
„множина не само Србаља и Немаца представљеније ово
присуствијем својим почествује и с благовољенијем дочека и прими", док о Вујићевом приказивању „Не-виности, или Светислава и Милеве", од Стерије, Арнот бележи
да су мушки чланови Вујићеве трупе у Новом Саду, били
у глумачкој вештини много вичнији и сигурнији од неискусних и стидљивих женских чланова, али су сви заједно показали много љубави, интереса и одушевљења".
„Недостаци, пак", пише даље Арнот, „које су ови и нарочито и прочи испустили на младост и неискуство њихово одбацује се. Зато, боље би жељи нашој г. Јоаким
Вујић удовлетворио да је при изобру својх дилетаната
одраслије и искусније, изузимајући неке, скупио био. Но,
при свем том, изузевши нека позоришна примеченија,
могу рећи да су ожиданију обшчества, колико се од њих
изискивати могло, за сада доста учинили." Одломак Арнотовог приказа цитирали смо и због тога да бисмо се
уверили колико језик и реченичка конструкција у Вујићевим делима одговарају начину ондашњег књижевног
говора и писања у дневној штампи. Та реченица је, заиста, театарски говорљива и поред све артифицијелности
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њене славеносерпске структуре, она је погодна нарочито
за сцену, уклапа се у стилизовани свет који приказује
Вујићев репертоар. Тај свет је Вујић пренео у наше крајеве са стране, чинећи све што је било у његовој моћи да
га приближи нашем живљу. Али кроз тај свет, понекад,
проговори и дух нашег човека, назре се кроз говорне карактеризације, фразеологију, опхођење, психологију. Чудне ли неподударности! У Вујићево доба публика је волела
и захтевала да у позоришту види своје властито лице и
своје нарави, а не да пљеска — како каже Ранко Младеновић — швапским презименима, те је Вујић, поред осталог, морао да прекрштава страна имена личности; данас,
пак, публика, изгледа, показује више интересовања ггрема
судбинама које се одигравају у неким далеким земљама,
те и наши писци, ваљда зато да би се њихова дела допала
гледаоцима, личностима својих драма дају екстравагантна страна имена!
Уносећи се у Вујићеве ликове, данашњи глумци отпрве осете да се морају ослонити на своје најискреније,
детиње веровање у наивни свет који треба да доживе пуним срцем, да се заносно предају свим ситуацијама, да
забораве логику живота, једном речју, да постану права
деца (што им није тешко јер су глумци, у суштини, и највећа деца). Ако не знамо тачно како су играли Вујићеви
аматери, прилично нам је јасно и познато како је он
аранжирао сцену, како је почињао представу, како је распоређивао актере и шта је све од њих захтевао да чине.
Та упутства, мизансцен, инфлексије, сценографско и костимографско уобличење представе, омогућују да се реконструишу изглед и дух Вујићевог театра заснованог на
мноштву традиционалних сценских условности и стереотипија, од којих су две најкарактеристичније. Прво је
инсистирање на паралелизму и визуелној хармонији, коју
по сваку цену треба одржати на сцени, не само у погледу
распореда глумаца (принцип троугла у „Набрежном праву“, по коме се увек постављају глумци на сцени, а најчешће су баш троје присутни) већ и аналогног понављања
призора и реакција личности (сцена између молера Гаје
и Кумрије у Љубавној зависти понавља се на идентичан
начин у сцени између молера Гаје и Шимуна). Другу карактеристику представљају физичке радње којима Вујић
открива унутарња стања и реакције својих ликова, те се
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из њих јасно види да их је дао глумац који је сам играо
на сцени и знао како треба да делује на примитивног
гледаоца. На то ми је посебну пажњу скренуо и др Миховил Томандл, када сам, припремајући се за режију двеју Вујићевих једночинки, свратио до њега, недалеко од
моје куће у Панчеву, негде у лето 1957. године. Већ онемоћао, Томандл је стрпљиво саслушао моју намеру и дао
ми многа корисна упутства, али је једно било најдрагоценије. „Сине“, рекао је „само пази како ће ти се глумци
кретати на сцени." То кретање глумаца по сцени, или
мизансцени, било је за мене основни проблем. Режирајући комаде, Вујић је, очито, нарочиту пажњу полагао
на мизансцен, ггремда га је сводио на грубе односе. Интересантно да је у „драмском" жанру ишао на врло драстична решења („ту се, јадан, обезнани и паде на земљу
како год какав проштац") док је у комедијама давао
елегантнија, оперетска решења („ту се почињу јурити
около стола, поцупкавајући као да полку танцују"). Морамо схватити да је за Вујићеве гледаоце онај први ефект
значио да се у души јунака одиграла тешка борба, која
га је буквално оборила на земљу, а у овом другом да је
публика уживала смејући се кружној јурњави, што се
и данас често може видети на сцени, као што још увек
„пали" гег који је на српској позорници први пут употребио (у Шнајдерском калфи) Вујић, захтевајући од јунакиње комедије да насамари своје удвараче на тај начин што „једног о другог главу удари и отиде", а њих
двојица остају збуњени и „плачући". Користећи Вујићева
упутства, могућно је савременом интерпретацијом његових дела дати пародију на патетичне и овештале рецидиве који постоје у данашњем позоришту.
Вујићеве замисли, оправдано, могле су изгледати донкихотске његовим савременицима, али су оне, уз све то,
нашле одзива у народу. Његове идеје и намере далеко су
превазилазиле његове стваралачке моћи, али су — то увек
сметнемо с ума — превазилазиле и само време, односно
друштвене и културне прилике у којима је Вујић делао.
Он, који је осетио благодети цивилизације и могао на
страни удобно да животари, тврдоглаво је настојао да
један вид те цивилизације, у значењу какав је он имао
у народа са дугом културном традицијом и неометаним
просперитетом, пренесе у наше крајеве „за народа нашег
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просвешченије и радост", и то у време када је један део
нашег живља још био под окупацијом, а други се тек
ослободио. Такве идеје могу имати само занесењаци,
а њиховог остварења могу се подухватити само људи
огромне воље, уз чврсто веровање у своју мисију. Вујић
је одмах ишао „ш шесћаз гез", и почео да приказује драме које је гледала цела Европа! Одабирао је и прерађивао текстове који су третирали опште друштвене проблеме, хуману и правну неодрживост расне дискриминације,
значење људских порока, грађанског морала и хришћанске етике, однос појединца према заједници, потребу
жртвовања за породицу, питање обавезе средине према
уметницима, тумачење историјских догађаја и приказ херојске српске прошлости, коју он на сцени васкрсава
угледајући се на велике немачке драматичаре, а још
више слепо вођен својим необузданим визијама и романтичним схватањима наших срењовековних легенди. Покушајмо да разумемо ту смелост и одушевљење једног човека: већ у првим данима рађања српског позоришног
искуства на даскама се приказује Серпски вожд Георгиј
Петрович иначе наречени Црни, или, Отјатије Београда
од Турака, или Серпска принцеза Анћелија! Ма колико
ти покушаји били наивни и без везе са стварном историјом, њихов значај за историју српског театра је изузетно
карактеристичан и јединствен. Романтичне јунакиње Паунка Јагодинка и принцеза Анђелија биле су замишљене
да на нашој сцени замене немачку Амелију и енглеску
Марију Стјуарт, иза којих су стајали велики писци и још
већа позорипша традиција. Ма колико ти покушаји били
дилетантски, чињеница је да их се Вујић подухватио и
да су они годили нашим првим позоришним гледаоцима.
Уосталом, ни после њега ггротагонисти наших најбољих
историјских драма и трагедија нису били боље среће
и никада нису достигли значај који су имали ликови комедија и драма из грађанског живота.
Ранко Младеновић је добро уочио једну чињеницу:
у исто време када и Вујић, у Бечу постоји глумица Јохана
Вајсенберг, која прерађује безвредне француске комаде,
а ту исту полусписатељицу Гете помиње у разговорима са
Екерманом, док „Јоакима сви дочекују стално са иронијом и не признају му најзад ништа". Вујић ни од кога
није био схваћен. Вук га је сматрао комедијантом, пре3 Српска књижевност
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зреним глумцем, „куцкалом и штипкаловићем*', који се,
на несрећу, уфао да са великим реформатором расправл>а
о језику. Без обзира на Вујићева схватања о писаној књижевности, која по њему „треба да се разликује и да буде
узвишенија од обичног народног говора", он је умео да
напише дијалог који је на сцени деловао драматично и
који је „аристически“звучао. Вук је исмевао његово позоришно деловање и понашао се према њему као према
муви која му досађује у озбиљним пословима. Требало је
решавати и одлучивати којим ће путем кренути наша писана књижевност, па ко је и помишљао на позориште и
комедијанте који забављају народ! Обузет таквим ггроблемима, зар је Вук могао да се уживи и схвати Вујићев
пионирски покушај у популарисању театра? Имао је толико мука и сукоба око језика са кудикамо опаснијим
непријатељима и моћнијим личностима но што је био Вујић. 0 позоришту Вук се није бринуо, и Вујић је остао
усамљен. Његова несрећа је у томе што се јавио у тренутку када је наша распарчана нација тек почела да прибира снаге за коначно уједињење, те су њени воћи и
образовани представници имали важнијих послова но
што је позориште. Несрећа његова је и у томе што је
позоришну културу ширио истовремено и на подручју
Војводине, која је била релативно цивилизована, и у примитивној и заосталој Милошевој Србији, која се тек
ослободила турског ропства. Али Вујић се угграво тада јавио у нашој култури и имао је, као сваки пионир, да
поднесе све непогодности времена и супротстављања средине. Иронија његове судбине достигла је врхунац када
је он, који је скапао лутајући, представљајући и глумећи
по српским крајевима, пре но што је добио подршку кнеза Милоша, упутио молбу Бечу да му се додели лиције
и интервенција локалне цензуре. Саслушавају га и лгалтретирају, те он прелази у Србију, где, исцрпен и гладан, постаје кнежев удворица, али непрекидно даје своја представљенија, преводи и преудешава комаде, режира и глуми.
Када сам отишао у Народну библиотеку Београда и
у архив Српске академије наука и уметности, где се још
чува већина Вујићевих рукописа, када се преда мном
обрело близу тридесет Вујићевих драмских текстова (од
којих двадесет и један у рукопису), схватио сам да се ту
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крије благо које смо исувише строго и нецелисходно оценили, олако одбацили и презрели, превидевши у њему
вредности које би још увек могле деловати на модерног
гледаоца и, још више, пружити му увид у то како је изгледало наше позориште пре сто и више година. Било је
потребно мало стрпљења да се одгонетне ситан рукопис
којим су били исписани пожутели листови, да се ишчитају избледела старословенска писмена, да се изврше
неке допуне, рокаде, контаминације, краћења текста, убацивања стихова и карактеристичних израза из других комада, па да се добије драмска материја толико блиска
старим француским водвиљима и сетним романтичним
мелодрамама, које Париз, с правом никада није хтео да
заборави.
После завршеног читања одштампаних књига и рукописа одабрао сам две Вујићеве једночинке, од којих је
Љубовнаја завист через једне ципеле заједно са Награжденијем и нагсазенијем изведена 1899. године цриликом
прославе тридесетогодишњице Народног позоришта у Београду, а и доцније у једној преради, док Набрежноје
право није играно од 1812. године, када је написано. Пошто је намера била да се на сцени оживи, у првом реду,
дух и атмосфера театра Јоакима Вујића, ја сам у стилу
славеносерпског језика, написао пролог, интермецо и епилог које „љубезним зритељима" говори „директор позоришног содружества", свуда дао упутства за глумце и
мизансценска кретања, затим дописао нове крајеве обеју
једночинки да бих што више дочарао стари театар и Вујићев начин приказивања драма како је он то описао
у својим белешкама. Тако се добила целина која исто
толико оживљава древну позоришну представу колико и
позоришна схватања првог српског драматурга. Тиме је,
истовремено, у други план потиснуто фамозно питање колико је Вујићев текст оригиналан.
Највећи проблем је настао када смо почели да обрађујемо текст на пробама, са глумцима. Сви смо се питали
како дочарати стари, превазиђени, наивни начин игре,
а истовремено открити латентне вредности драмског текста које могу да делују и на савременог гледаоца. Сами
глумци су то најбоље осетили и преддожили да „реконструкцију" вршимо у спољњем виду глумачког стваралаштва (у гесту, мизансцену, говорној фактури), исто као

з*
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и у декору, костимима, музици, а да при томе максимално оправдамо све застареле театарске поступке и стереотипије, да их доследно испуњавамо унутарњим жаром,
вером, заносом, сценском истином, прилагођењима, како
бисмо их што више приближили психологији модерног
човека. Удруженим снагама кренули смо у тај подухват,
верујући да ће само таквим чудним дејством овај древни
театар деловати и на данашње гледаоце, попут љупких
бајки, у којима је све могућно, јер је све детиње чисто
и од срца дато. И нисмо се преварили, публика је у току
неколико година пунила гледалиште Атељеа 212, где се
давао Театар Јоакима Вујића. То је била изузетна радост: више од сто година је протекло од времена кад је
Јоаким Вујић почео да даје своја представљенија; отада
је његов театар евоциран само пригодно, у дане позоришних прослава, а ево га сада оживљеног и активираног
где привлачи „граждане" и пружа им „наук и увесељеније", које они са уживањем прихватају и поздрављају.
У тим данима приказивање Театра Јоакима Вујића (не
само у Београду већ и у другим нашим градовима, на
Стеријином позорју у Новом Саду, на летњим играма
у Дубровнику, на прослави стогодишњице српског позоришта у Крагујевцу, на гостовању у Софији), ја сам доживео један тренутак који ме се необично дојмио и помогао да схватим суштину уметничког деловања и људског трајања. Десило се то у студију Београдске телевизије, за време преношења Вујићевих једночинки преко
ТВ мреже. То је био тренутак када се у студију гасе рефлектори, а осветљава једино сцена која ће почети да
се снима за који минут. Све је спремно, глумци су на
својим местима, техничари очекују знак да пусте у рад
сложену технику која ће преносити слике кроз етер. Налазио сам се у режијској кабини и кроз стакло посматрао студио, где су глумци чекали да се упале црвена
светла на камерама. Тада ми је кроз свест прохујало читаво столеће. Некада је, ваљда, и Вујић, у мемљивој провинцијској кафаници, стојећи на бурадима иза склепане
позорнице, очекивао да се дигне завеса и да почне представљеније. Мислио је само на то да лојанице издрже до
краја, да се зритељи одвећ не напију и не омету глумце
које је ионако једва наговорио и обучио да се прихвате
играња на даскама. Да ли је тада, или икада после тога,
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помислио каква ће бити судбина његових драмских текстова у будућности? Ако је и желео о томе да размишља,
тешко да је имао времена, јер је непрекидно путовао и
радио свој посао како је најбоље умео. И, ето, догодило
се оно у што је он сам, пишући својим пријатељима, сумњао. Није био потпуно одбачен, и није заборављена његова улога нити његов значај за српско позориште. Црвена светла на камерама упалила су се да осветле онај исти
призор који су у Вујићево време обасјавале свеће. Полетеле су слике његовог театра у етер, да вечно лутају
и тако потврде смисао људског трајања који се огледа
у надовезивању садашњости на прошлост и будућности
на садашњост, надовезивања у свим доменима човекова
стваралаштва, пре свега у уметности.

